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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดยใช้หลักการจัด
กิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง 
โดยรูปแบบการทดลองมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” เป็นระยะเวลา 2 วันต้ังแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และ
ส่วนท่ี 2 คือ การทำแบบฝึกหัดใน “โปรแกรม 30 วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด” เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบวัดพลังศักยภาพบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
พลังศักยภาพบุคคลด้วยวิธีการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพลังศักยภาพบุคคลหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t-test = 6.2957*) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
พลังศักยภาพบุคคล หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าคะแนนพลัง
ศักยภาพบุคคล หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(t-test = 2.3954*) โดยมีคะแนนพลังศักยภาพบุคคลสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีความเป็นผู้นำร้อยละ 14.40 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร้อยละ 12.95 ด้านการทำงานเป็นทีมร้อยละ 
15.13 ด้านการมีทัศนคติด้านบวกร้อยละ 13.82 และด้านความสามารถในการปรับตัว ร้อยละ 10.00 
ตามลำดับ 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ได้ใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม
และการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์  ดังนี้ 1) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 2) การ
สร้างพลังความเช่ือมั่น 3) การลงมือปฎิบัติ 4) การมีความสุขสนุกสนาน 5) การสร้างกำลังใจ 6) การ
เสริมแรง 7) การรู้จักตัวเอง 8) การสร้างอุนิสัย 9) การสร้างปฎิสัมพันธ์ และ 10) การมีส่วนร่วม 
 

             คำสำคัญ: พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด, ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่, โปรแกรม
 เสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop the program development to 
enhance the unlimited personal power of young small and medium entrepreneurs in 
the municipality of Udonthani by using the principles of organizing activities based on 
humanist and Anthony Robbins’ self – empowerment. The research methodology was 
quasi experimental research.  The research design was the pretest – posttest control group 
design.  The experimental group participated in the unlimited personal power training 
according to humanist and Anthony Robbins’ self – empowerment that had two parts. 
The first part was to participated in the 2 days course for enhancing the unlimited 
personal power of young small and medium entrepreneurs from 8 AM to 5 PM.  The 
second one was to do the exercises according to “30 Days Program to Unlimited Personal 
Power”. The instrument used in this research was the personal power inventory. The t – 
test was utilized for the data analysis from the personal power inventory. 
 The obtained results were that the posttest personal power of the experimental 
group was higher than that of the control group significantly at the .05 level (t-test = 
6.2957*) and the difference of average scores of posttest personal power of the 
experimental group was higher than that of the control group significantly at the .05 
level (t-test = 2.3954*). Also, the score of five compositions of personal power of the 
experimental group was higher than 5% which included proactive leadership 14 .40%, 
innovative thinking 12 .95%, participative skill 15 .13%, positive attitude 13 .82% and 
adaptive ability 10.00% respectively. 
 The program development to enhance the unlimited personal power of 
young small and medium entrepreneurs in the Municipality of Udonthani used the 
principles of organizing activities based on humanist and Anthony Robbins’ self – 
empowerment as follows; 1) Liberation 2) Empowerment 3) Action 4) Delight 5) 
Encouragement 6) Reinforcement 7) Self – Knowledge 8) Habits 9) Interaction and   10) 
Participation 
 
Keywords: The unlimited  personal  power, young small  and medium  entrepreneurs, 
    The unlimited  personal  power program. 
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บทนำ   
 ภาคธุรกิจนับเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในการผลิต การลงทุน และการจ้างงานทำให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้เริ่มให้ความสำคัญในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium 
Entrepreneurs) โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถ
ฟื้นตัวได้อีกครั้ง เนื่องจากว่า กลุ่มธุรกิจ SMEs มีสัดส่วนจำนวนของกิจการในปี พ.ศ. 2561 รวมท้ังส้ิน 
3,004,679 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.0 ของจำนวนธุรกิจท้ังส้ินในประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ SMEs 
ยังมีบทบาทในการจ้างแรงงานเป็นจำนวน 11,747,093 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 ของการจ้างงาน
ท้ังประเทศ 
 ด้วยเหตุนี้  SMEs จึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีลักษณะหลากหลายและกว้างขวางครอบคลุมธุรกิจแทบ
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม การค้าส่ง – ค้าปลีก และการบริการ โดยกระจัด
กระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศท้ังในเมืองและชนบท โดยผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม จะมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และในสัดส่วนนี้จะเป็นผลผลิตของกลุ่มธุรกิจ SMEs 
ถึงร้อยละ 39.6 ประกอบกับกลุ่มธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นแหล่งรองรับการจ้างงานขนาดใหญ่ เพราะเป็น
ธุรกิจท่ีใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก จึงสามารถช่วยคล่ีคลายปัญหาการว่างงานได้เป็นอย่างดี โดยภาพรวม
แล้ว SMEs จึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน ดังนี ้ 
 1. SMEs เป็นแหล่งผลิตและแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ โดย SMEs มีการจ้าง
งานรวม 10.5 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด 
 2. SMEs เป็นฐานท่ีสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก SMEs มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด 
 3. SMEs เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ในการประกอบการ โดยการให้โอกาสแก่
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสามารถใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 
 4. SMEs เป็นแหล่งการผลิตท่ีช่วยสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ทำให้มีการผลิตอย่างครบวงจรภายในประเทศและสินค้ามีต้นทุนท่ีต่ำลง 
 5. SMEs ใช้ทรัพยากรการผลิตภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้วัตถุดิบภายในประเทศมี
มูลค่าสูงขึ้น และสินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตท่ีอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย จึงเป็นการกระตุ้นให้
เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 6. SMEs เป็นช่องทางในการกระจายรายได้และส่งเสริมความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของ SMEs เป็นจำนวนมาก แต่ประเทศไทยก็ยังคง
ต้องประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจาก SMEs ในประเทศไทยยังไม่ได้
รับการสนับสนุนและการพัฒนาเท่าท่ีควร ทำให้ SMEs ของไทยขาดความแข็งแกร่ง ดังนั้น เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้น SMEs ภายในประเทศจึงไม่สามารถเป็นพลังสำคัญในการหล่อเล้ียงและ
ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ประเทศไทยจึงต้องประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงและยาวนาน  ด้วยเหตุนี้  จึงมีความจำเป็น ท่ีจะต้องเร่งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ของไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยเร็ว เพื่อท่ีจะได้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ของต่างชาติในเวทีการค้าโลกได้ 
 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไปสู่ผู้ท่ีมีพลังศักยภาพใน
ตนเองสูงซึ่งประกอบไปด้วยพลังศักยภาพท่ีสำคัญ 5 ด้าน ท่ีจำเป็นในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ 
ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้นำ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีทัศนคติด้านบวก  
และด้านความสามารถในการปรับตัว ล้วนเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพ
ของ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน โดยการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ให้มีคุณลักษณะของผู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความมุ่งมั่นในการขับเคล่ือน
ธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของ แอนโทนี่      
ร็อบบินส์ (Robbins, 2016) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เขียนหนังสือ Unlimited Power โดยแนวคิดของเขาได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหม่ NLP (Neuro Linguistic Programming) ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สู่ความสำเร็จ (The New Sciences of Achievement) 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Steve Andreas (2014) ซึ่งได้ทดลองการใช้โปรแกรม The NLP 21 Day 
Unlimited Achievement Program พบว่า โปรแกรมดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
สำหรับนักธุรกิจให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองของแอนโทนี่  ร็อบบินส์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมพัฒนาพลังศักยภาพไร้
ขีดจำกัดของผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้สามารถพัฒนาพลังศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสูง
ยิ่งขึ้น                                    
 จะเห็นได้ว่า เป้าหมายในการพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ นั้น จะมีจุดเน้น
อยู่ท่ี “การเปล่ียนแปลงจากสภาวะท่ีไร้พลัง (Unresourceful state)ภายในจิตใจของมนุษย์ไปสู่สภาวะ
ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยพลังศักยภาพท่ีไร้ขอบเขต (Resourceful State)” ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ (Beliefs) การใช้ภาษาและคำพูด (Language) และการเคล่ือนไหวทางร่างกาย (Physiology) 
ท่ีส่งผลให้สภาพจิตใจอยู่ในสภาวะ (State) ท่ีสามารถนำพลังศักยภาพอันยิ่งใหญ่ท่ีแฝงเร้นอยู่ภายใน
ตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกระทำส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์
ท่ีต้องการในชีวิต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีมีพลังศักยภาพสูง
ในการทำงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ท่ีประสบความสำเร็จ ท้ังนี้ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีจำนวน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีเข้ามาพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาศักยภาพของ SMEs ซึ่ งเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่ งยืน  โดยการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีคุณลักษณะของผู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเต็มเป่ียมไปด้วยพลังความมุ่งมั่น
ในการขับเคล่ือนธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา



 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ปทีี ่4 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2565) 
 

   79 
 

โปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างพลังศักยภาพ
ไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
            3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพลังศักยภาพบุคคลก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง  
            4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพลังศักยภาพบุคคล หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่
ทำแบบวัดพลังศักยภาพบุคคลก่อนการทดลอง หลังจากนั้น ผู้วิจัยแบ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรุ่นใหม่เป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน โดยใช้วิธีจับคู่เหมือน (Matching) ซึ่งยึดคะแนนจากแบบวัด
เป็นหลัก และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อจับฉลากให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ส่วนท่ี 1 ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาพลังศักยภาพ
ไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่" โดยจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องเป็น
เวลา 2 วัน ต้ังแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งเน้นการบรรยายท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับระกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดของหัวข้อในการฝึกอบรม สามารถแสดงได้ดัง
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องของพลังศักยภาพบุคคล 5 ด้านกับกิจกรรมท่ีใช้ในการอบรมหลักสูตร 
  “การพัฒนาพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs”  
 

วันที่        เวลา                   กิจกรรม      พลังศักยภาพบุคคล 
  1 08.00 – 09.00 1. กุญแจสู่พลังศักยภาพบุคคล การมีความเป็นผู้นำ 
 09.00 – 09.30 2. พลังอารมณ์ การมีความเป็นผู้นำ 
 09.30 – 10.00 3. พลังภาพพจน ์ การมีความเป็นผู้นำ 
 10.00 – 11.00 4. พลังความเช่ือ การมีทัศนคติด้านบวก 
 11.00 – 12.00 5. พลังความฝัน การมีวิสัยทัศน์ 



 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

Vol. 4 No. 2 (March – April 2022) 
 

80  
 

ตารางที ่1 แสดงความสอดคล้องของพลังศักยภาพบุคคล 5 ด้านกับกิจกรรมท่ีใช้ในการอบรมหลักสูตร 
    “การพัฒนาพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs” (ต่อ) 
 

วันที ่        เวลา                   กิจกรรม      พลังศักยภาพบุคคล 
 13.00 – 15.30 6. พลังแห่งความศรัทธา การมีทัศนคติด้านบวก 
 15.30 – 17.00 7. พลังจิตใต้สำนึก การมีทัศนคติด้านบวก 
  2 08.00 – 08.30 8. พลังขับเคล่ือนพฤติกรรมมนุษย ์ การมีความเป็นผู้นำ 
 08.30 – 09.00 9. การควบคุมชะตาชีวิต การมีวิสัยทัศน์ 
 09.00 – 10.30 10. พลังเป้าหมาย การมีวิสัยทัศน์ 
 10.30 – 11.00 11. การปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิค NAC การปรับตัว 
 11.00 – 11.30 12. พลังของการจดจ่อ การมีทัศนคติด้านบวก 
 11.30 – 12.00 13. ค่านิยมและกฎเกณฑ์ การมีความเป็นผู้นำ 
 13.00 – 13.30 14. พลังอุปนิสัย การปรับตัว 
 13.30 – 14.00 15. การทอดสมอทางอารมณ์ การมีความเป็นผู้นำ 
 14.00 – 14.30 16. พลังแห่งความเช่ือมั่น การมีความเป็นผู้นำ 
 14.30 – 15.00 17. การเปล่ียนมุมมอง การมีทัศนคติด้านบวก 
 15.00 – 15.30 18. การจัดการกับปัญหา การปรับตัว 
 15.30 – 16.00 19. พลังสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม 
 16.00 – 16.30  20. การประสานพลัง การทำงานเป็นทีม 
 16.30 – 17.00 21. การสร้างความรู้สึกดีๆต่อกัน การทำงานเป็นทีม 
   

  2.2 ส่วนท่ี 2 ได้แก่ โปรแกรม 30 วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด (30 Days Program to 
Unlimited Personal Power) ซึ่ งเป็น คู่มือแห่งความสำเร็จ (Success Journal) ให้  SMEs ได้ทำ
กิจกรรมตามแบบฝึกหัดท่ีได้รับการออกแบบไว้ในคู่มือ โดยมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดในโปรแกรม 30 
วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 แสดงความสอดคล้องของพลังศักยภาพบุคคล 5 ด้านกับกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้ใน 
  “โปรแกรม 30 วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด”  
 

  แบบฝึกหัด                     กิจกรรม       พลังศักยภาพบุคคล 
วันท่ี 1 1. การสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 2 2. การสร้างพลังผลักดันในชีวิต การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 3 3. การควบคุมชะตาชีวิต การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 4 4. วิทยาศาสตร์ของการสร้างความสำเร็จ การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 5 5. การสร้างสภาวะจิตท่ีงดงาม การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 6 6. พลังของการจดจ่อ การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 7 7. ค่านิยมและความเช่ือ การมีวิสัยทัศน์ 
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ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องของพลังศักยภาพบุคคล 5 ด้านกับกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้ใน 
  “โปรแกรม 30 วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด” (ต่อ) 
 

  แบบฝึกหัด                     กิจกรรม       พลังศักยภาพบุคคล 
วันท่ี 8 8. พลังความเช่ือด้านบวก การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 9 9. พลังของเป้าหมาย การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 10 10. การสร้างอนาคตใหม่ การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 11 11. พลังของแบบแผน การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 12 12. การสร้างห่วงโซ่แห่งความสำเร็จ การปรับตัว 
วันท่ี 13 13. การสร้างความมั่งค่ัง การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 14 14. การขจัดปัญหาทางการเงิน การปรับตัว 
วันท่ี 15 15. การเอาชนะความกลัว การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 16 16. การสร้างพลังความเช่ือมั่นในตัวเอง การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 17 17. การเพิ่มพลังให้กับตนเอง การปรับตัว 
วันท่ี 18 18. พลังสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม 
วันท่ี 19 19. การจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 20 20. ลิขิตชีวิตตัวเอง การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 21 21. ปลดล็อคพลังท่ียิ่งใหญ่ในตัวคุณ การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 22 22. ต้ังเป้าให้ถึงฝัน การมีวิสัยทัศน์ 
วันท่ี 23 23. การสร้างความนับถือในตัวเอง การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 24 24. พลังจิตใต้สำนึก การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 25 25. อานุภาพแห่งแรงปรารถนา การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 26 26. พลังแห่งความมุ่งมั่น การปรับตัว 
วันท่ี 27 27. การวางแผนอย่างเป็นระเบียบ การมีทัศนคติด้านบวก 
วันท่ี 28 28. เพิ่มเติมความรู้เฉพาะทาง การมีความเป็นผู้นำ 
วันท่ี 29 29. ทุ่มเทสุดหัวใจ การปรับตัว 
วันท่ี 30 30. ปาฏิหาริย์แห่งความศรัทธา การมีวิสัยทัศน์ 

 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด มีข้ันตอน 
ดังนี้ 
   2.3.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 4 มาตรา ตามข้อเสนอแนะของ เซเลอร์ และ อเล็กซานเดอร์ (Sayler 
and Alexander, 1986) เพื่อใช้ประเมินคุณภาพรูปแบบในด้านเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
โปรแกรมการจัดกิจกรรม 
   2.3.2 ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรม 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
เสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด โดยกำหนดเกณฑ์การยอมรับคุณภาพเอาไว้ท่ี 2.50 จาก 4.00 คะแนน 
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(Sayler and Alexander, 1986) เพื่อนำมาปรับปรุงให้ได้โปรแกรมการจัดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม
สำหรับการนำไปใช้ในการวิจัยได้ต่อไป  
  2.4 การสร้างแบบวัดพลังศักยภาพบุคคล ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดพลังศักยภาพบุคคลและ
นำไปตรวจหาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม และ
ความชัดเจนของภาษาในข้อคำถาม ซึ่งครอบคลุมคุณสมบัติของผู้ท่ีมีพลังศักยภาพบุคคลครบท้ัง 5 ด้าน  
ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้นำ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีทัศนคติด้านบวก 
และด้านความสามารถในการปรับตัว โดยจากการหาความเท่ียงของแบบวัดพลังศักยภาพบุคคล ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แห่งความเท่ียงเท่ากับ .80 แสดงว่า แบบวัดฉบับนี้มีความเท่ียงในระดับสูง 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 กำหนดประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 
  3.2 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
   3.2.1 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 20 -30 ปี 
   3.2.2 ดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี
   3.2.3 เป็นผู้ท่ีมีความสนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง 
  3.3 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดพลังศักยภาพบุคคลทดสอบก่อนการทดลอง 
(Pre-test) และแบ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการ
จับคู่เหมือน (Matching) โดยยึดคะแนนจากแบบวัดเป็นหลักและสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง
จำนวน 50 คนและกลุ่มควบคุมจำนวน 50 คน 
  3.4 กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ
เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ต้ังแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. รวมเป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 
  3.5 กลุ่มควบคุมจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด  
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การเปรียบเทียบคะแนนพลังศักยภาพบุคคลก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
สามารถใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
  4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพลังศักยภาพบุคคล  หลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สามารถใช้การทดสอบค่าที (t-test)  
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถนำเสนอได้ ดังนี้ 
  1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพลังศักยภาพบุคคลก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง พบว่า ค่าคะแนนพลังศักยภาพบุคคลหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มทดลองมีระดับพลัง
ศักยภาพบุคคลสูงขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพลังศักยภาพบุคคล สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 
3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนพลังศักยภาพบุคคลก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง  
 

กลุ่มตัวอย่าง          n            xpre            xpost.          D            t - test 
กลุ่มทดลอง         50            4721             5347             607            6.2957* 
*p  .05 ( .05t49 = 1.676)     
 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพลังศักยภาพบุคคล หลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าคะแนนพลังศักยภาพบุคคล หลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มพลังศักยภาพบุคคลได้ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มทดลองมีระดับพลัง
ศักยภาพบุคคล สูงขึ้นกว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพลังศักยภาพบุคคลก่อนและหลังการทดลอง

ของกลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง          n                X              S.D.             S2       t - test 
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม 

        50            106.94            9.93            98.60             
        50             96.84             9.28            86.11         2.3954* 

*p  .05 ( .05t98 = 1.660) 
 
 2. ผลการพัฒนาระดับคะแนนพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
  จากการวิเคราะห์คะแนนพลังศักยภาพบุคคล ก่อนและหลังการทดลองของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมในกลุ่มทดลอง ได้แสดงถึง พัฒนาการทางพลังศักยภาพบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน โดยผลคะแนนองค์ประกอบในแต่ละด้านของพลังศักยภาพบุคคล 
หลังการทดลอง ได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 จากเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้ ดังตารางท่ี 5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงการพัฒนาระดับคะแนนพลังศักยภาพบุคคลของผู้ประกอบการ SMEs 
 

องค์ประกอบ 5 ประการ 
ของผู้ที่มีพลังศักยภาพบุคคล 

ผลรวมคะแนน 
ก่อนการทดลอง 

ผลรวมคะแนน 
หลังการทดลอง 

ผลรวมคะแนน 
เพิ่มขึ้น (%) 

1. ด้านการมีความเป็นผู้นำ 
2. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
3. ด้านการทำงานเป็นทีม 
4. ด้านการมีทัศนคติด้านบวก 
5. ด้านการมีความสามารถในการปรับตัว 

944 
942 
945 
940 
950 

1,080 
1,064 
1,088 
1,070 
1,045 

14.40 
12.95 
15.13 
13.82 
10.00 

ผลรวมคะแนนพลังศักยภาพบุคคล 4,721 5,347 13.25 
 
 3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
  ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษย
นิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพบุคคลของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ ผู้วิจัยจะสรุปถึงกลวิธีในการดำเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามเป้าหมายของการวิจัยโดยสามารถอธิบายหลักการ
จัดกิจกรรมได้ดังภาพ ดังนี้      
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                                                การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 
  การสร้างพลังความเช่ือมั่น     (Liberation)              การมีส่วนร่วมในกิจกรรม                     
(Empowerment)                                           การเรียนรู้ Participation)                                                                           
  
                                                                                                                                                         
การลงมือปฏิบัติ                            ความเช่ือมั่นในตัวเอง                         การสร้างปฏิสัมพันธ์                               
(Action)                                     (Self - Confident)                                  (Interaction) 
                 
                                                  การมีความเป็นผู้นำ 
             ความคิดริเริ่ม                         (Proactive)                            แรงจูงใจ                 
             (Initiative)                                                                   (Motive) 
 
                              การมีวิสัยทัศน์    พลังศักยภาพบุคคล     การปรับตัว 
                               (Innovative)     (Personal Power)     (Adaptive) 
 
                                     การทำงานเป็นทีม      การมีทัศนคติด้านบวก 
                      (Participative)          (Positive)  
                  
  การติดต่อส่ือสารท่ีสร้างสรรค์                 พลังความคิดด้านบวก 
           (Creative Communication)           (Positive Thinking) 
มีความสุขสนุกสนาน                                                               
(Delight)                                                               การสร้างอุปนิสัย (Habits) 
 
                
 การสร้างกำลังใจ               การเสริมแรง                     การรู้จักตัวเอง             
           (Encouragement)         (Reinforcement)                 (Self - Knowledge) 
       
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถพัฒนาพลังศักยภาพบุคคลของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมได้ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้นำ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
การทำงานเป็นทีม ด้านการมีทัศนคติด้านบวก และด้านความสามารถในการปรับตัว โดยผู้วิจัยสามารถ
สรุปหลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ 
เพื่อเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ได้ 
ดังนี้ 
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 1. การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ได้แก่ การพยายามช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลดปล่อย
ตัวเองจากส่ิงท่ีเรียกว่า "ความกลัว (Fear)" โดยเฉพาะความกลัวความล้มเหลว (Failure) ในชีวิต ซึ่งเป็น
ความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนและเป็นศัตรูท่ียิ่งใหญ่ท่ีขัดขวางมิให้มนุษย์กล้าคิด 
กล้าฝัน และกล้าลงมือทำในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา ดังนั้น ในการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากความ
กลัว เราจะต้องสร้างความรู้สึกของ "ความศรัทธา (Faith)" ท่ีเรามีต่อตัวเองด้วยการเริ่มต้นจากการสร้าง
ภาพพจน์ (Self-concept) หรือความรู้สึกด้านบวกใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเอง  เนื่องจาก ภาพพจน์ของตนเอง 
คือ รากฐานท่ีสำคัญยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จใด ๆ ในชีวิต เปรียบได้กับบ้านท่ีแข็งแรงก็ต้องมีฐานรากท่ี
แข็งแกร่ง ฉันใดก็ฉันนั้น ดังนั้น ในระหว่างการจัดกิจกรรมผู้วิจัยจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ย้ำคิดและพูดข้อความท่ีทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกท่ีดีกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยการ
ปลูกฝังคำพูดด้านบวกต่าง ๆ ลงในจิตใต้สำนึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน เช่น ยอดเยี่ยม น่ารัก มี
เสน่ห์ เก่ง ฉลาด เลิศสุดยอด เราทำได้ ฯลฯ  สอดคล้องกับ แมกซ์เวลล์ มอซ์ท (Maltz, 2000) ท่ีได้
ค้นพบว่า คนไข้ส่วนใหญ่ท่ีได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเปล่ียนโฉมหน้าให้กลายเป็นคนท่ีหน้าตาดีขึ้น 
กลับไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มข้ึนเลย แสดงให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ (Self - Image) 
ไม่ได้อยู่ท่ีการเปล่ียนใบหน้าของคน ๆ หนึ่ง แต่มันอยู่ท่ีการเปล่ียน "โฉมหน้าทางใจ" ของคน ๆ นั้นต่างหาก 
ซึ่งเป็นกระจกภายในท่ีแสดงภาพลักษณ์ในการมองตนเองและมันจะเป็นกุญแจสำคัญในกำหนดขอบเขต
ของความสำเร็จของแต่ละคน ซึ่งในโปรแกรม 30 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เขียนบันทึกส่ิงท่ีเป็นข้อดี
และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของตนลงในคู่มือแห่งความสำเร็จ (Success Journal) ตลอดจนการระลึก
ถึงประสบการณ์ชีวิตในอดีตท่ีทำให้ตนเองมีความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล
อ้างอิงเชิงประสบการณ์ (Reference Experiences) ให้ย้ำเตือนถึงพลังความสามารถท่ีมีอยู่ภายใน
ตนเอง  
 2. การสร้างพลังความเช่ือมั่น ได้แก่ การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในสภาวะจิตท่ีมีพลัง
แห่งความเช่ือมั่นในตัวเองสูงสุด (Peak State) หลายๆครั้ง ด้วยเทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า "การทอดสมอ
ทางอารมณ์ (Anchoring)" ซึ่ งเป็นกระบวนการท่ีทำให้ เกิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้ สึก 
(Emotional Sate) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเปล่ียนสภาวะจิตให้เกิดความเช่ือมั่น
ได้อย่างฉับพลันนั้น ผู้วิจัยจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีส่งผลโดยตรงต่อสภาวะจิตของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ ระบบความเช่ือ (Belief System) ซึ่งเป็นความรู้สึกลึก ๆ ท่ีฝังอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์เกี่ยวกับตัวเองว่าจะสามารถหรือไม่สามารถกระทำส่ิงใดได้บ้าง และระบบการขับเคล่ือน
ทางกาย (Body Movement) ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ร่างกายในการเคล่ือนไหว เช่น การแสดงออกทางสี
หน้า แววตา ท่าทาง น้ำเสียง และการเคล่ือนไหวทางร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ดังนั้น การเปล่ียนแปลง
สภาวะจิต ท่ีไร้พ ลัง (Unresourceful State) ไป สู่สภาวะจิตท่ี เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ 
(Resourceful State) จะต้องเปล่ียนวิธีการคิดและใช้คำพูดกับตัวเอง (What you think and say to 
yourself) และวิธีการเคล่ือนไหวทางร่างกาย (How you move your body) ไปพร้อม ๆ กัน เพราะว่า
สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเกิดจากสภาวะของจิตใจ (Mind) และร่างกาย (Body) ท่ีมีลักษณะ
การทำงานท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวทางร่างกาย 
(Physiology) ก็จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเรา ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ี
เราคิดและพูดกับตัวเองภายในสมอง (Internal Communication) ก็จะส่งผลกระทบต่อการแสดงออก
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ทางสีหน้า แววตา น้ำเสียง และท่าทาง เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างการจัดกิจกรรมเพิ่มพลัง
ศักยภาพบุคคล ผู้วิจัยจะพยายามให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ตะโกนความเช่ือด้านบวกต่าง  ๆ 
(Empowering Beliefs) ด้วยเสียงดัง ๆ พร้อมกับแสดงการเคล่ือนไหวทางร่างกายท่ีสร้างความรู้สึก
มั่นใจให้กับตัวเอง เช่น การชูกำปั้นพร้อมกับตะโกนคำพูดท่ีว่า "เราทำได้" หรือ "YES !" หลาย ๆ ครั้ง
ติดต่อกันบ่อย ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะช่วยทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะจิตของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจาก "สภาวะจิตตก (คือ จิตท่ีท้อแท้ ห่อเห่ียว ส้ินหวัง)" ไปสู่ "สภาวะจิตเด้ง (คือ จิตท่ีคึกคัก ฮึก
เหิม มีพลัง)" ได้ในทันที   
 3. การลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงพลังศักยภาพภายใน
ตัวเองด้วยการลงมือทำเพื่อบรรลุผลในส่ิงท่ีตนเองต้องการอย่างแท้จริงในชีวิต โดยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำแบบฝึกหัดใน "โปรแกรม 30 วันสู่พลังศักยภาพไร้ขีดจำกัด" ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์ตรงจากการนำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 2 วัน (หลักสูตร "การพัฒนาพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรุ่นใหม่") ไปลงมือปฏิบัติจริงด้วยการรู้จักต้ังเป้าหมายชีวิตอย่างมีแบบแผน เป็นส่ิงท่ีมี
ความสำคัญอันดับต้น ๆ ของชีวิตมนุษย์ท่ีจะต้องทำมันให้กระจ่างชัดในทุกแง่มุม เพราะเป้าหมายสำคัญ
ท่ีแน่นอนท่ีได้กำหนดไว้จะทำหน้าท่ีเป็นด่ังแผนท่ีช้ีนำทางให้เราได้เดินมุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
แท้จริง (Ultimate Destiny) ของชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเยล์ (Townsend, 1995) 
พบว่า นักศึกษาท่ีจบออกไปในปี 1973 มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นท่ีได้กำหนดเป้าหมายสำคัญท่ีแน่นอนใน
ชีวิตพร้อมกับได้เขียนแผนการท่ีชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายนั้น จนกระท่ังในปี 1993, 20 ปีหลังจาก
การสำรวจครั้งแรก ได้มีการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษากลุ่มเดิมใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการสำรวจ 
พบว่า นักศึกษาร้อยละ 3 ท่ีได้ต้ังเป้าหมายและแผนการท่ีชัดเจนในชีวิตสามารถประสบความสำเร็จ
ทางด้านการเงิน ฐานะทางสังคม และมีความสุขในชีวิตมากกว่านักศึกษาร้อยละ 97 ท่ีไม่ได้ต้ังเป้าหมาย
ชีวิตเอาไว้ นอกจากนี้ การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เขียนและลงมือ
ปฎิบัติจริงตามเนื้อหาท่ีได้เรียนรู้จากแบบฝึกหัดแต่ละบทในโปรแกรม 30 วัน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาท่ีได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
 4. การมีความสุข สนุกสนาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญตาม
แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมโดยผู้วิจัยจะต้องมีความสามารถเข้าถึง "ความเป็นคน" ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ได้โดยการแสดงออกถึงความเคารพ ยกย่อง นับถือ เห็นคุณค่า และให้ความสำคัญต่อผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญและ
เป็นศูนย์กลางในกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง และส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด ก็คือ ผู้วิจัยได้มีความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาใน "พลังความสามารถท่ียิ่งใหญ่ท่ีแฝงเร้นในตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน" ซึ่งจะทำให้ผู้วิจัย
สามารถให้ความช่วยเหลือและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วภายในตัวผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้เปล่งประกายออกมาให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ การสร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของการเรียนรู้ท่ีประสบผลสำเร็จ โดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ให้ทรรศนะต่อการจัดการศึกษาว่า "การ
ปลุกเร้าความสนุกสนานแห่งการแสดงออกซึ่งจินตนาการและความรู้ถือเป็นศิลปะขั้นสูงของผู้ท่ีเป็นครู"  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาท่ียิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง (สุวิทย์ มูลคำ, 2560) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า  "ข้าพเจ้า
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ไม่มีสิทธิ์จะพูดได้เลยว่า ข้าพเจ้าได้ทำหน้าท่ี ครูของข้าพเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ จนกว่าความสุข สนุกสนาน 
ร่าเริง เบิกบาน…จะปรากฎบนดวงหน้าของผู้เรียน"   
 5. การสร้างกำลังใจ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ท่ีจะต่อสู้
กับปัญหาต่าง ๆ ท่ีกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยการใช้เทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า "การเปล่ียนมุมมอง 
(Reframing)" ซึ่งเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีการรับรู้ใหม่ด้วยการให้ความหมายในทางบวกต่อทุก ๆ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตและพยายามมองให้เห็นถึงข้อดีท่ีมาพร้อมกับปัญหาต่าง ๆ เช่น  การมอง 
"อุปสรรค (Obstacle)" ให้กลายเป็น "โอกาส (Opportunity)" ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนท่ีเก่งขึ้น 
หรือมอง "ความล้มเหลว (Failure)" ให้เป็นเพียง "ผลลัพธ์หนึ่ง (Feedback)" ท่ีช่วยทำให้เราได้รู้จัก
ปรับเปล่ียนวิธีการทำงานใหม่และได้ใช้ความมานะพยายามให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความสำเร็จท่ีดีเยี่ยมกว่าเดิม 
ดังนั้น ไม่ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะพลิกผันไปในทิศทางใดก็ตาม เรามีอำนาจท่ีจะ
เลือกมอง "มุมชีวิตด้านบวก" ท่ีสร้างพลังความหวังให้กับเรามีกำลังใจในทุก ๆ จังหวะของกราฟชีวิต 
ด้วยเหตุนี้ แบบฝึกหัดแต่ละวันในโปรแกรม 30 วันจึงเต็มไปด้วยคำถามท่ีช่วยให้ผู้ทำแบบฝึกหัดได้ตอบ
คำถามด้วยการใช้ความคิดไปในทางบวกต่อทุก ๆ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เทคนิค
การตั้งคำถาม (Questioning) จึงเป็นกระบวนการท่ีสามารถสร้างมุมมองด้านบวกใหม่ ๆ ให้กับชีวิตและ
ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลายเป็นผู้ท่ีมีทัศนคติทางจิตใจในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น    
 6. การเสริมแรง ได้แก่ การสร้างเงื่อนไข (Conditioning) เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้
อย่างถาวร (Lasting Change) โดยการใช้เทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า Neuro - Association Conditioning 
(NAC) ซึ่งเป็นการวางเงื่อนไขด้วยการเช่ือมโยงอารมณ์ความรู้สึกของความสุข ความพึงพอใจ (Pleasure) 
กับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือส่ิงท่ีเราต้องการให้เกิดขึ้น และเช่ือมโยงอารมณ์ความรู้สึกของความทุกข์ 
ความเจ็บปวด (Pain) กับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือส่ิงท่ีเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ แบบฝึกหัด
ในโปรแกรม 30 วันจึงมีข้อคำถามต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเสริมแรงด้านบวก (Positive Reinforcement) ให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการตอบคำถามเพื่อให้เหตุผลกับตนเองว่าจะได้รับความสุขอะไรบ้างจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือสามารถทำในส่ิงท่ีตนต้องการให้เกิดขึ้นได้โดยการให้รางวัลตัวเอง (Rewarding) 
เมื่อเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และเสริมแรงด้านลบ (Negative Reinforcement) ด้วยการให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตอบคำถามว่าเขาจะได้รับความทุกข์อะไรบ้างจากพฤติกรรมด้านลบหรือการไม่ยอมลงมือทำ
ในส่ิงท่ีควรจะทำ ซึ่งการให้เหตุผลดังกล่าวจะเป็นการเสริมแรงท้ังทางด้านบวกและด้านลบ และทำให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักรู้ถึงบ่อเกิดแห่งความสุขและความทุกข์ (หรือผลกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง) ในชีวิตของตนเองได้อย่างชัดแจ้ง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองให้ได้ 
 7. การรู้จักตัวเอง ได้แก่ การช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามท่ีสำคัญท่ีสุดในชีวิต
ของตัวเองท่ีว่า "ฉัน คือ ใคร? และ อะไร คือ ความต้องการท่ีแท้จริงในชีวิตของตนเอง?" เพราะไม่มีการ
เรียนรู้ใด ๆ ในโลกนี้ท่ีจะมีความสำคัญยิ่งไปกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง การรู้จักตนเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งสติปัญญา เพราะว่า โลก คือ ปัญหาของเรา และเพื่อท่ีจะเข้าใจโลก เราต้องเข้าใจตัวเราเองให้ได้
เสียก่อน ดังนั้น ความรู้ท่ีจะนำเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จท่ีแท้จริงในชีวิต คือ ความรู้เกี่ยวกับตัว
เราเองมิใช่ความรู้ท่ีมาจากหนังสือ ตำรา ทฤษฎี คัมภีร์ คำสอน ความเช่ือ หลักปฏิบัติ คุรุ กูรู ครูบา
อาจารย์ จากสำนักลัทธินิกายใด ๆ ท่านกฤษณมูรติ (บุรัญชัย จงกลนี, 2560) จึงได้กล่าวไว้ว่า "จงเป็น
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แสงสว่างให้กับตัวเอง อย่าได้พึ่งพิงอิงอยู่กับคนอื่นในเรื่องของความเข้าใจชีวิต เป็นความจำเป็นท่ีต้องมี
อิสรภาพจากอิทธิผลครอบงำของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นอิทธิผลของใครก็ตาม จงหลุดพ้นจากกรงขังท้ังหลาย
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ สัจจะอยู่ท่ีตัวของมนุษย์ทุก ๆ คน ถ้าใครเริ่มติดตามผู้อื่น ตัวเขาก็จะหยุดติดตาม
สัจจะ" ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ "ตัวเอง" ขึ้นมาในโปรแกรม 30 วัน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษา สืบสวน ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิจารณา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
และความต้องการท่ีแท้จริงของตัวเองให้ได้อย่างลึกซึ้งท่ีสุด  
 8. การสร้างอุปนิสัย ได้แก่ การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ความเคยชินเก่า ๆ ในพฤติกรรมทางด้านความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการกระทำท่ีได้ปฏิบัติเป็น
ประจำจนกระท่ังกลายเป็นอุปนิสัย โดยอริสโตเต้ิล (อ้างถึงใน Covey, 2018) กล่าวไว้ว่า "เรา คือ 
ผลผลิตจากการประพฤติซ้ำกันหลายๆครั้ง หลังจากนั้น มันก็จะไม่ใช่ความประพฤติอีกต่อไป แต่กลับ
กลายเป็นอุปนิสัย" สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
มนุษย์ (Harry Alder and Berry Healther, 2000) พบว่า มนุษย์จะใช้เวลาประมาณ 21 วัน ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องสร้างโปรแกรมการพัฒนาพลังศักยภาพ
บุคคลท่ีใช้ระยะเวลายาวนานถึง 30 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักการควบคุมตนเอง (Self - 
Control) และสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในตนเองให้ได้ด้วยการเรียนรู้ท่ีจะลงมือทำในส่ิงท่ีต้อง
ทำตามกิจกรรมในโปรแกรม 30 วัน จึงเป็น "การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by Doing)" โดย
ตลอดระยะเวลา 30 วันในโปรแกรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกกระตุ้นให้เกิดนิสัยความเคยชินในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จักกำหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน การวางแผนการทำงานท่ีชัดเจน 
การลงมือปฏิบัติจริง และการสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง  
 9. การสร้างปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสในการสร้างปฎิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ โดยเทคนิค
ท่ีใช้ในการสร้างสัมพันธภาพ (Rapport) ท่ีดีระหว่างตนเองและผู้อื่น คือ "การใช้ภาพสะท้อน (Mirroring)"  
ด้วยการเลียนแบบ (Matching) ภาษากาย (Body Language) ของคู่สนทนา ได้แก่ การแสดงออกทาง 
สีหน้า แววตา ท่าทาง น้ำเสียง และการเคล่ือนไหวทางร่างกายต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์เรามีแนวโน้มท่ีจะชอบคนท่ีมีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกับ
ตนเอง ฉะนั้น การเลียนแบบภาษากายของคนอื่น จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศาสตราจารย์ เรย์ เบิร์ดวิสเทล์ แห่งมหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ 
(Pease, 2017) พบว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้การแสดงออกทางอากัปกิริยา (Gestures) ท่าทาง (Postures) 
และตำแหน่งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Position and Distances) ในการส่ือสารกันมากกว่า
วิธีการอื่น ๆ 
 10. การมีส่วนร่วม ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จนกระท่ังเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้ โดย
รูปแบบท่ีใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้  
  10.1 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย 
  10.2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา    
  10.3 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมทางด้าน 
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  10.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์    
  
ข้อเสนอแนะ 
          1. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
  1.1 ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้จัดกิจกรรมจึงต้องมีทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่ือการสอนมีความทันสมัย และน่าสนใจ เช่น การใช้แสง เสียง 
จังหวะดนตรี และบทเพลงต่าง ๆ เพื่อสามารถสร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 ด้านการเตรียมเนื้อหาสาระเนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างพลังศักยภาพ
สำหรับกลุ่ม SMEs ดังนั้น เนื้อหาจึงควรอยู่ในบริบทของการสร้างความสำเร็จในเชิงธุรกิจ 
 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ   
  2.1 ควรศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังศักยภาพบุคคลโดยใช้หลักการ
ตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ    
  2.2 ควรทดลองปรับเปล่ียนระยะเวลาท่ีใช้ในการทำกิจกรรมในโปรแกรม 30 วัน โดยอาจจะ
ขยายเพิ่มเวลาให้มากขึ้น หรือ กระชับเวลาให้ลดลง เพื่อเปรียบเทียบว่าช่วงระยะเวลาเท่าใดท่ีจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์มากท่ีสุด 
 
           3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  3.1 ควรทดลองนำแนวคิดการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี ่ร็อบบินส์ ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านอื่น ๆ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) การมี
มนุษย์สัมพันธ์ (Human relationship) หรือการเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงใน
การทำงานของ สตีเฟ่น อาร์ โควี่ (Steven R. Covey) เป็นต้น 
  3.2 ควรจะมีการทำวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพลังศักยภาพตนเองตามหลักการของ
แอนโทนี่ ร็อบบินส์ ให้กว้างออกไปในทุกระดับการศึกษา ทุกหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
อื่น ๆ เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
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