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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม ๒) เพ่ือศึกษาสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ๓) เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
จิตและปัญญาแบบองค์รวม ประชากรศึกษา คือ รายงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาและแนวคิด
ตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วง ๒๕๕๑-๒๕๖๐ จ านวน ๔๐ เรื่อง และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(qualitative content analysis) ผลการวิจัยพบว่า  

๑) แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมทั้งตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวคิด
ตะวันตกต่างก็มุ่งไปที่การพัฒนาที่ท าให้มนุษย์เกิดสมดุลทั้งในแง่ของกายกับใจ รวมถึงสมดุลกับ
ธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๒) การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาทั้ง ๔๐ เรื่อง มีคุณลักษณะ
แตกต่างกันทั้งในด้านของปีที่พิมพ์ พบว่า ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากที่สุด จ านวน ๑๖ เรื่อง ด้าน
ประเภทวิจัย เป็นวิทยานิพนธ์ ๒๙ เรื่อง งานวิจัย ๑๑ เรื่อง ด้านแหล่งที่มามีการกระจายของ
แหล่งที่มาที่หลากหลาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มากที่สุด คิดเป็นจ านวน ๑๑ เรื่อง ด้านแนวคิดที่น ามาใช้คือแนวคิดตะวันตก จ านวน ๒๔ เรื่องเป็น
เป็นแนวคิดเชิงพุทธ จ านวน ๑๖ เรื่อง จากการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า โดย
ภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๔๘, 
S.D.=๐.๕๗) และองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย มีข้อค้นพบ ๔ ประการ คือ เรื่องจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง รูปแบบกระบวนการศึกษา กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย และจุดมุ่งหมายการเรียนรู้  

๓) องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม พบว่า กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ประกอบด้วยการวางจุดหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาของ
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มนุษย์ จ าแนกได้ ๒ ระดับ กล่าวคือ ความสุขตามกระแสโลก และความสุขตามกระแสธรรม และ
กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคล ปัจจัยส าคัญในการออกแบบ
กิจกรรม คือ  การค านึงถึงกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลา กรอบของกิจกรรม ควรเริ่มจาก ๑) การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration) ๒) การปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดี (Transform view 
to be good life) ๓) การสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought) ๔) 
การปฏิบัติเพ่ือสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create self-esteem) ๕) การ
ส ะท้ อ น ต น เอ งแล ะก าร พั ฒ น า ก้ า ว ต่ อ ไป  (Self-reflection and develop even further)                       
๖) ขยายพ้ืนที่แห่งความสุข (Spread  the  area of Happiness)  เรียกกระบวนการนี้ว่า ITC-PSS 
เกณฑ์ชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม พบว่า ความสุข ๔ ด้าน คือ (๑) พัฒนากาย
ให้เป็นสุข (๒) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างมีสุข  (๓) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุข
ด้านใน (๔) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์   

องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ คือ  โมเดลองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนี้ว่า 
“GPA 4 Happy life” โดย G คือ Goal เป็นจุดหมาย และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้อง
ค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ Activity เป็นการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ                 
4 Happy life คือ การเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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ABSTRACT 

 
This research was a research synthesis and the purposes were 1) to analyze 

the holistic development of mind and wisdom concept, 2) to synthesize the mind 
and wisdom development researches, and 3) to present the knowledge of the 
holistic development of mind and wisdom. The research samples were 40 research 
reports and the dissertation research that were the experimental researches about 
mind and wisdom development based on the Buddhist concept and western 
concept. The researches were published during B.E.2551-2560. The data analysis was 
the qualitative content analysis. The research results were:  

1) the holistic development of mind and wisdom concept both Buddhist and 
western concepts were in the same goals for making the balance of body and mind; 
moreover nature, social, and environment also. 

2) Most 40 research reports and the dissertation researches were published in 
B.E.2558 that were 16 researches. These were 29 the dissertation researches and 11 
research reports. Most researches were from Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. There were 24 researches that used Buddhist concept and 16 researches 
that used western concept. The assessment of researches that were synthesized was 

in high level ( X = 4.48,  S.D.= 0.57) . There were 4 results from synthesizing 1) the 
number of samples, 2) process of studying, 3) activities, and 4) goals for 
development.  

3) The concept framework of the holistic development of mind and wisdom 
comprised 2 levels of goals to develop mind and wisdom that were consisted happy 
life and Dhamma happy, the process of practice that had been adjusted for 
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individual person and considered about target group, duration, activities that were 
related with ICT-PSS Model that were (1) Inspiration, (2) Transform view to be good 
life, (3) Create vibrations of thought, (4) Practice to create self-esteem, (5) Self-
reflection and develop even further, and (6) Spread  the  area of Happiness. The 
assessment had 4 criteria that was 4 Happy Life: 1) Physical Development for Happy 
Life, 2) Social Behavioral Development for Happy Social, 3) Mind Development for 
Happy Mind, and 4) Wisdom Development for Happy Creativity.  

The new knowledge that was found from research was “GPA 4 Happy Life 
Model”: G was the goal, P was the process, and A was the activity that was designed 
based on IC T -P S S  and 4 Happy Life Criteria. These criteria were the ultimate and 
sustainable goals for mind and wisdom development. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิจัยเรื่อง“การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมในการท าวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐และส าเร็จลงได้ด้วยดี
เพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์และความเอ้ือเฟ้ือจากบุคคลหลายฝ่ายกราบขอบพระคุณ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),
ศาสตราจารย์.ดร.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อนุโทนาขอบพระคุณพระสุธีรรัตนบัณฑิต ,รศ.ดร.ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ให้ความเมตตาในการแนะน ากระบวนการวิจัย ตรวจสอบรายงานวิจัย ให้โอกาสรับทุนวิจัย และ พระ
มหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคม คณาจารย์จากเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล และรศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม ที่เมตตาในการส่งเสริมให้ค าแนะน ากับ
คณะผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอบพระคุณ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและ
ส่งเสริมงานวิจัยตลอดจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนท าให้
งานวิจัยนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ด้วยอานิสงส์ของคุณพระรัตนตรัย และผลบุญที่คณะผู้วิจัยได้กระท ามา ขออนุโมทนาให้
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งที่ได้เอยนามมาแล้วนี้และท่านที่ไม่ได้เอยนาม จงได้รับผลานิสงส์แห่งคุณงาม
ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นหางานวิจัยและครั้งนี้เทอญ 
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๒.๓ แนวคิดหลักการสังเคราะห์งานวิจัย ๖๙ 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา ๗๔ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย ๙๐ 
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๑.๑ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนในสังคม
เข้าสู่กระแสความเร่งด่วน การแข่งขันที่สูงขึ้นและการท างานแข่งกับเวลา ส่งผลให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปอย่างเร่งรีบส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนจนน าไปสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยที่ขณะนี้ก าลังคุกคามคน
ไทย ทางการแพทย์เรียกกลุ่มโรคนี้ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-communicable Diseases) 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า NCDs  เป็นโรคแสวงหาเพราะมาจากการด าเนินชีวิตที่ไม่สมดุล  สาเหตุส่วนใหญ่
ของโรคเป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกก าลัง
กาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด๑มีผลทางสถิติพบว่า สาเหตุของการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดมีถึง ๖๓% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่ส าคัญคือ กว่า ๘๐% เป็น ประชากร
ของประเทศที่ก าลังพัฒนาองค์การอนามัยโลก(WHO) จึงให้ความส าคัญในการจับตามองอุบัติโลกนี้ที่
นับวันมีจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาการของประเทศที่ก าลังพัฒนา  

 อุบัติการณ์ของโรคที่มาจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง หรือ NCDs ใน
ประเทศไทย พบว่า มีจ านวนถึง ๑๔ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า NCDs เป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็น ๗๓% ของประชากรที่เสียชีวิต  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายเศรษฐกิจถึง ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และแนวโน้มของการเกิดโรคที่เกิดจากคุณภาพชีวิตที่
ลดลงนับวันมีจ านวนสูงขึ้นและขยายผลเป็นภัยเงียบแก่สังคมโดยไม่รู้ตัว ผลกระทบโดยตรงคือ ส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาคประชาชนและภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง๒แนวทางการ
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องไปแก้ที่สาเหตุคือ การดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิด
สมดุลทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) เสนอแนวคิดการดูแลสุขภาพ

                                                 
๑ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,“เผยป่วย“NCDs”คุกคามประชากรโลก”, ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/3443381.html.[๒๙ ธ.ค.
๒๕๕๙]. 

๒เรื่องเดียวกัน 

บทท่ี๑ 

 

บทน า 
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แบบองค์รวม ซึ่งหมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และในบางกรณีหมายรวมถึงจิต
วิญญาณด้วย เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสมดุล (balancing) และให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยง
องค์ประกอบในมิติต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพ่ือให้มนุษย์มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี หรือเรียกว่า 
การมีสุขภาวะที่ดี (well-being) ซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์จากพระสุตตันตปิฎกที่ว่า “ความไม่มีโรค
เป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์แปดเป็น
ทางอันเกษม”๓ “สุขภาพกาย” ในความหมายทางวิชาการสุขศึกษา หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มี
ความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆของร่างกายสามารถท างานได้เป็นปกติและ
มีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ ส่วน 
“สุขภาพจิต” หมายถึง สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็น
ปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี สามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสน ภายในจิตใจ๔  ส าหรับการดูแล
สุขภาพกายให้สมบูรณ์นั้น มีศาสตร์ทางการแพทย์ได้อธิบายไว้อย่างหลากหลาย เช่น การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ การดื่มน้ าให้พอเพียงเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
ควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยของตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น การอาบน้ า การแปรงฟัน การสระผม 
การหลีกเลี่ยงยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ การพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การ
ระมัดระวังอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ก็ล้วนแต่ส าคัญและสิ่งที่ไม่ควรละเลยคือ การตรวจสุขภาพ
ร่างกายเป็นประจ า ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงเรื่องหลักๆ แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ช่วย
เสริมสร้างสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงได้ (จินตนาราชแก้ว , 2559) ศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ 
(Professional sector) มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทั้งการประมวลผลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ท าให้
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง 

 ไม่เพียงแต่การดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้น ส าหรับการดูแลสุขภาพจิตก็มีภูมิปัญญาหรือ
องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาอยู่มากมายเช่นกัน ศาสตร์ด้านนี้ปรากฏในวิถีชีวิตของคน
ทั่วโลกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก เช่น จิตบ าบัดตามแนวตะวันตก ซึ่งกล่าวถึงจิตบ าบัด 2 
ระดั บ  คื อ  จิ ตบ าบั ด แบ บ ป ระคั บ ป ระค องและแบ บ ห ยั่ งลึ ก  (Supportive and Insight 
Psychotherapy) ของ Sigmund  Freud และ John Ruskan’s Emotional Clearing, Cognitive 

                                                 
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี, (นครปฐม: วัดญาณเว

ศกวัน, ๒๕๕๗). 
๔ก าธร  พราหมณ์โสภี, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตรายวิชาสุขศึกษา, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: จาก http://www.snr.ac.th/elearning/kamtorn/index.htm.2553, [๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙]. 
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Therapy และRational Emotive Behavior Therapy ซึ่งองค์ความรู้ในทางตะวันตกมักจะอยู่บน
ฐานของการท าการทดลองออกแบบเครื่องมือและเกณฑ์ชี้วัดที่เรียกได้ว่า มีความเป็นรูปธรรม มีเครื่อง
ไม้เครื่องมือในการพิสูจน์สิ่งที่เรียกว่าจิตที่ค่อนข้างจับวัดได้ยาก 

 ส าหรับแนวทางการพัฒนาจิตและสติปัญญาทางฝั่งตะวันออก ได้แก่ หลักอานาปานสติ
หลักสติปัฏฐาน หลักค าสอนของวิปัสสนาจารย์  Sathya Narayan Goenkaหลักค าสอนของ  
Parthasarathi Rajagopalachari และ J. Krishnamurtiและ หลั กการท าสมาธิแบบ Brahma 
Kumaris Raja Yoga และ Sahaj Marg Meditation เป็นต้น๕ และหนึ่งในแนวทางการพัฒนาจิตและ
ปัญญาคือ การภาวนาโดยเริ่มจากจิตตภาวนา ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตใจถือเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งในแง่ของความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นจุดหมาย
สูงสุดคือบรรลุผลนิพพาน การเข้าถึงความสุขในปัจจุบัน  ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของและ
สังคมที่อยู่รอบข้างในชีวิตประจ าวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาจิตตามหลักของพุทธศาสนามี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นบาทฐานในการพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสภาวะ จนสามารถละกิเลส
ได้ กล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าเองทรงยอมรับและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากเพราะจิตใจนั้นเป็นตัวน า
การคิด การพูด และการกระท า ดังนั้นการฝึกจิตใจจึงถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทั้งในแง่
ความหลุดพ้น ความสุข ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของและสังคมที่อยู่รอบข้างในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงค้นหาวิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงโดยใช้จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นบาทฐานในการ
พัฒนาปัญญาหรือปัญญาภาวนา จนรู้เข้าใจสภาวธรรมทั้งหลาย และปฏิบัติวางท่าทีต่อสภาวธรรม
ทั้งหลายได้ถูกต้อง สามารถละกิเลสได้หมดสิ้น ดังนั้นการฝึกจิตใจหลักของพุทธศาสนาจึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นบาทฐานในการพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสภาวะ จนสามารถละกิเลส
ได๖้ ความหมายของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สรุปว่า จิตต
ภาวนา หมายถึง การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วย
คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่อง
ใส เป็นต้นส าหรับ ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา การพัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา 
ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็น

                                                 
๕ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง, จิตปัญญาบ าบัด (Wisdom Psychotherapy) จิตบ าบัดแนวพุทธธรรม., 

[ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http://thethanika.blogspot.com/2010/09/wisdom-psychotherapy.html; คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓. [๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙]. 

๖พระครูธรรมธรครรชิต  คุณวโร, จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนา, วารสารศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,๑๕(๒), ๒๕๕๖, หน้า ๑๔๓-๑๕๒. 
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อิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๗

กล่าวได้ว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาจิตและปัญญาของแนวคิดทางตะวันออกหรือในพระพุทธศาสนา
มุ่งเน้นในเรื่องเหล่านี้โดยใช้ตนเองเป็นเครื่องมือฝึกฝนและพัฒนาเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเอง
ถึงผลที่เกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและหลักค าสอนที่เป็นนามธรรม ทั้งนี้เห็นได้ว่า
ทั้งแนวคิดตะวันตกและตะวันออก ต่างก็ให้ความส าคัญกับการดูแลจิตที่มีผลควบคู่ไปกับการพัฒนา
ปัญญาของมนุษย์  

 อย่างไรก็ตาม แม้องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจและปัญญาอยู่มากมายหลากหลาย
รูปแบบทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกคือหลักพระพุทธศาสนา แต่ความรู้ดังกล่าวยังกระจัดกระจาย 
ขาดการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ และยังยากต่อการที่จะน าความรู้มาสู่ความเข้าใจ และส่งผลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ตรงตามจริตของบุคคลแต่ละคนได้อย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม และน าสารสนเทศจากการศึกษา
เอกสารและสังเคราะห์งานวิจัย มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวม ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่มีระบบ มีความละเอียดลึกซ้ึง และสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนากิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมได้ ซึ่งเมื่อจิตและปัญญาในระดับปัจเจกได้รับ
การพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะยังผลให้มนุษย์เราสามารถใช้ศักยภาพของความคิด จิตใจ 
และร่างกายได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติ ท าให้มีจิตใจที่อ่อนโยน 
เมตตากรุณาต่อกัน มองโลกในแง่ดี ไม่เบียดเบียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ อันเป็นรากฐานที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติกิจหน้าที่และการพัฒนาสังคมทุกระดับต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาจิตและปัญญา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑ การพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตกมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการ
พัฒนาจิตและปัญญาเป็นอย่างไร 

                                                 
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 
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  ๑.๓.๒ การพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันออกมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการ
พัฒนาจิตและปัญญาเป็นอย่าง 
 ๑.๓.๓ การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมควรมีลักษณะและแนวทางพัฒนาอย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) และการ
สังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) ดังนั้นขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจัยจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถ
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมเอกสาร ได้แก่ ห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษาต่างๆ และ
เอกสารที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ฐานโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS: Thai Library Integrated System) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ฐานข้อมูลวิจัยแห่งชาติ และฐานข้อมูลงานวิชาการในต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูล 
ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นต้น รวมถึงฐานข้อมูลการสืบค้นพระไตรปิฎก E-
Tipitaka 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ๑) การทบทวนหลัก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตกภายใต้กรอบทฤษฎี Constructive 
Development Theory,  Multiple Intelligence Theory,Transformative Learning Theory, 
Neuro-Linguistic Programmingและ Contemplative Education ๒) การทบทวนเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันออก โดยศึกษาแนวคิดที่อยู่ในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก ทั้งในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แนวคิดนักการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ เช่น พระ
ธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพรหมมังคลา
จารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) ,องค์ดาไลลามะที่ ๑๔, ท่านติช นัท ฮันห์ (ThichNhat Hanh) เป็นต้น 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 คณะวิจัยก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ ๑๒ เดือนโดยแบ่งระยะเวลาศึกษา ดังนี้  
 ระยะที่ ๑ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการพัฒนาจิตและปัญญา ใช้ระยะเวลา ๓ เดือน 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 
 ระยะที่  ๒ รวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ใช้
ระยะเวลา ๘ เดือน (มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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 ระยะที่ ๓ เรียบเรียงองค์ความรู้และสรุปรายงานวิจัย ใช้ระยะเวลา ๑ เดือน (กันยายน 
๒๕๖๐)  

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑.๕.๑ การพัฒนาจิต หมายถึง แนวทางในการท าให้สุขภาพจิตของมนุษย์มีความเข้มแข็ง 
อดทนและมีสติที่จะรับมือต่อสถานการณ์ที่ยากล าบากอันเกิดจากทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจ
สามารถน าพาจิตใจให้เข้าถึงความสงบด้วยการรู้เท่าทัน ควบคุมและจัดการอารมณ์ ได้ทันต่อ
สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ปล่อยให้จิตใจจมอยู่กับความทุกข์ ความไม่สบายใจ วิธีการฝึกพัฒนาจิตการ
พัฒนาให้มีความฉลาดมีเหตุมีผล รู้ทันต่อความคิดไม่ดีไม่งามอันจะน าความทุกข์ความล าบากกายใจมา
ให้ความรอบคอบในการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ โดยงานวิจัยนี้มุ่งหมายถึงการศึกษาพัฒนาจิต
ตามหลักการ หลักปฏิบัติทั้งของแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและแนวทางตะวันออก คือ ตามหลักค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนา 

  ๑.๕.๒ การพัฒนาปัญญาหมายถึง แนวทางวิธีการที่ท าให้มนุษย์เกิดความรอบรู้ ฉลาดคิด 
ฉลาดท า การรู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาและแนวทางป้องกันได้อย่างรอบด้านโดยค านึงถึงประโยชน์ตน
และประโยชน์ของสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและมี
ความคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปสู่จุดหมาย การด าเนินชีวิตบนวิถีที่ดีงามและก่อให้เกิดสุข
ภาวะองค์รวม อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทาง
สังคม โดยไม่เบียดเบียนท าร้ายตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มุ่งหมายถึงการศึกษาพัฒนา
ปัญญาตามหลักการ หลักปฏิบัติทั้งของแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและแนวทางตะวันออก คือ ตามหลัก
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 

  ๑.๕.๓ การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม หมายถึง องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นหลักการส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนามนุษย์ ทั้งด้านสมอง อารมณ์ 
ความรู้สึก ญาณทัศนะ และน าไปสู่การค้นหาหรือออกแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือ
จะได้พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหา ก้าวข้ามอ านาจการครอบง าของลัทธิกระแสบริโภคนิยม ท า
ให้กายและใจเป็นอิสระ สามารถพ่ึงตนเองได้ การพัฒนาทางกายและใจให้เข้มแข็งบนวิถีแห่งศีลธรรม
ที่ดีงาม มีอิสรภาพ สันติภาพและสันติสุขในการด าเนินชีวิตและท าให้ชีวิตมีความสมดุล 

  ๑.๕.๔ การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) หมายถึง การพิจารณาข้อสรุป
โดยรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งศึกษา
ประเด็นของเนื้อหาสาระงานวิจัย ประกอบด้วย๑) วัตถุประสงค์งานวิจัย ๒) แนวคิดทฤษฎีหรือ
หลักการส าคัญ๓)ความหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา ๔) องค์ประกอบของการพัฒนาจิตและ



 ๗ 

ปัญญาและ ๕) รูปแบบแนวทางวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญาโดยการสังเคราะห์ใช้วิธีการ
สังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจนได้บทสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่ศึกษา 

๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.๗.๑) นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ ได้องค์ความรู้แนวคิดด้านการพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม แนวคิด วิถีปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญาที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างสุขภาวะองค์รวม หรือ
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 

 ๑.๗.๒) หน่วยงานที่สนใจ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน องค์กรเอกชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลและจังหวัด หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ
ยอดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์
รวม  

 ๑.๗.๓) ประชาชน สามารถน าชุดความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้ไป
เผยแพร่ในรูปแบบ การให้ความรู้สู่สาธารณะ ผ่านสื่อ ภาพยนตร์ คู่มือหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น 

 ๑.๗.๔) ภาครัฐสามารถน าไปเผยแผ่ในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถมีองค์ความรู้และเครื่องมือในการจัดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม กรณี
การแก้ปัญหาเรื่องสุขภาวะปัญหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจที่ภาครัฐต้องไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
และภาครัฐสามารถถอดบทเรียนมาใช้เป็นแนวทางป้องกันอุบัติโลกติดต่อไม่ร้ายแรง (NSD) ที่เป็น

แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญา 

-ตามแนวตะวันตก 

-ตามแนวพระพุทธศาสนา 

สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

-วัตถุประสงค ์

-แนวคิดทฤษฎี 
-ความหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา 

-องค์ประกอบของการพัฒนาจิตและปัญญา 
-รูปแบบแนวทางวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา 

องค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม 

-หลักคิด และหลักปฏิบัต ิ

-แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตและปญัญาแบบองค์รวม 



 ๘ 

สาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากความไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องของการดูแลสมดุลของจิตและปัญญาเพ่ือ
สุขภาพที่แข็งแรง และเสริมสร้างการดูแลสุขภาวะองค์รวมในภาคนโยบาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ 



 

 ๒.๓ แนวคิดหลักการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา 

๒.๑  แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 
ค าว่า “จิตและปัญญา” ในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ต่อกัน กล่าว

อีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาจิตส่งผลให้การเกิดการพัฒนาปัญญา และในขณะเดียวกันการพัฒนาปัญญา
ท าให้การพัฒนาจิตมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นก่อนที่จะศึกษาความสัมพันธ์และกลไกการท างานของ
การพัฒนาจิตและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดของเรื่องจิต 
และแนวคิดเรื่องปัญญา ซึ่งในคัมภีร์ไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนาได้ระบุถึงไว้ใน
หลายพระสูตร และมีปรากฏอรรถาธิบายรายละเอียดจากพระอรรถกถาจารย์ในคัมภีร์ชั้นรองอีกหลาย
เล่มเช่นกัน คณะผู้วิจัยได้รวบรวมล าดับเนื้อหาและน าเสนอรายละเอียดไว้ดังนี้  

  ๒.๑.๑  ความหมายของจิตและปัญญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
   ๑) แนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
     ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดเรื่องจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเถวาทควรต้อง
กล่าวถึงเนื้อหาค าสอนในคัมภีร์ไตรปิฎก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) พระวินัย เป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับต้นเค้าบัญญัติและพระวินัยของภิกษุสงฆ์ (๒) พระสูตร เป็นเรื่องราวค าสอนที่แสดงผ่าน
เป็นเรื่องเล่ามีเนื้อหาและบุคคล สถานที่ เหตุการณ์แสดงให้เห็น เป็นพุทธวจนะโดยตรง  และ (๓) 
พระอภิธรรม เป็นค าอรรถาธิบายขยายความและเน้นเนื้อหาค าสอนเป็นหลัก ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุ 

บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาจิตและปัญญา 
รวมถึงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมน าเสนอองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวมน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
คณะผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๒ แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลักตะวันตก 



 ๑๐ 

กล่าวว่า “อภิธรรมมิได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะ หรือค าพูด. . . แต่เป็นค าเรียบเรียงร้อยกรองใหม่”๑ 
จากการศึกษาพบว่า ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีการให้ความหมายของ “จิต” ไว้ในพระสูตรและพระ
อภิธรรม โดยจิตที่ปรากฏในพระสูตรนั้น กล่าวถึงจิตในแง่ของการรับรู้  เช่นเดียวกับแนวคิดของ
นักจิตวิทยา ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า มนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่
เสมอว่า ตัวตนที่แท้ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่ง บ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตน บ้างก็ยึดว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตน
อยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้น๒ จึงเป็นการให้รู้จักทุกข์ การแก้ทุกข์และสอนให้รู้เท่าทันความคิดที่
เป็นต้นเหตุ ส่วนจิตในอภิธรรม เป็นจิตเหนือสัมผัส (transcend mind)๓ นอกจากนี้ยังมีพระอรรถ
กถาจารย์ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ ความหมาย คุณลักษณะ และการท างานของจิตใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก ซ่ึงมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 

    ก) ความหมายของจิต 
 ค าว่า “จิต (จินฺตจินฺตาย  + ต) แปลว่า จิต ใจ วิเคราะห์ว่า “จิตฺเตติ จิตฺต ” แปลว่า 

สภาพที่คิด ชื่อว่า จิตตะ (ลบ นฺ) และ “อารมฺมณ จินฺเตติ ชานาติ  จิตฺต ” แปลว่า สภาพที่รู้อารมณ์ ชื่อ
ว่า จิตตะ(ลบ นฺต, ซ้อน ตฺ)๔“จิต” หมายถึง ธรรมชาติที่คิดอารมณ์, ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, ธรรมชาติสั่ง
สมอารมณ์, ธรรมชาติสั่งสมบุญหรือบาป สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ๕ บางทีเรียกว่า จิตวิญญาณ หรือ
เรียกโดยทั่วไปว่า “เจต , มน , วิญญาณ , หทย , มนส ”๖พระอภิธรรมสังคณี กล่าวว่า “จิต มโน มานัส 
หทัย ปัณฑระ มนายตนะมนินทรีย์ วิญญาณวิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน ในสมัยนั้น 
ชื่อว่า มนินทรีย์”๗ค าที่ใช้แทนกันได้หรือเป็นไวพจน์ คือค าว่า“มโน” กับ “วิญญาณ”๘ มานัส หทัย 

                                                 
๑พุทธทาสภิกขุ, อภิธรรมคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๔. 
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย,พิมพ์ครั้งท่ี ๓๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 
๓สมภาร  พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๔-๑๕. 
๔พระมหาโมคคัลลานะ, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, แปลและเรียบเรียงโดย พระมหา

สมปอง  มุทิโต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๘. 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖๒.; และประยุทธ์ หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม 
มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักเรียนวัดปากน้ าภาษีเจริญ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๔๙. 

๖เววจนหาระ ; พระมหากัจจายนเถระ , เนตติปกรณ์ ,พระคันธสาราภิวงค์  แปลและอธิบาย ,
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๐),หน้า (๖๔). 

๗อภิ.สงฺ (ไทย) ๓๔/๑๗/๓๐. 
๘ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๕, ส .นิ.อ. (ไทย) ๒/๒๙๔.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 ๑๑ 

ปัณฑระ มนะมนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุ๙  ค าว่าใจ ได้แก่ จิต มโน มานัส 
หทัย ปัณฑระ มนะมนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณ    วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดจากผัสสะ
เป็นต้นนั้น นี้เรียกว่าใจ     

ชื่อว่า จิต เพราะเป็นสภาวะวิจิตร  
ชื่อว่า มโนเพราะรับรู้อารมณ์  
ชื่อว่า มานัส เพราะมีธรรมที่สัมปยุตกับมโน หรือมานัสก็คือใจนั่นเอง  
ชื่อว่า หทัย เพราะอยู่ภายใน  
ชื่อว่า ปัณฑระ เพราะเป็นธรรมชาติผ่องใส  
ชื่อว่า มนายตนะ เพราะเป็นที่อยู่อาศัย, เป็นบ่อเกิด, เป็นที่ประชุม, เป็นแดนเกิด

แห่งใจ  
ชื่อว่า มนินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์  
ชื่อว่า วิญญาณ เพราะรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ  
ชื่อว่า วิญญาณขันธ์ เพราะเป็นกองแห่งวิญญาณ  
ชื่อว่า มโนวิญญาณธาตุ เพราะเป็นสภาวะที่รับรู้และรับทราบอันสมควรแก่ธรรม

ทั้งหลายมีผัสสะ เป็นต้น.๑๐ 

จิต (citta) หมายถึง จิตใจ (mind)  มีค าที่มีความหมายเหมือนกันอยู่หลายค าคือ 
วิญญาณ (consciousness) และ มนัส (intellect หรือสติปัญญา)๑๑ ไวพจน์ของจิต จึงเป็นการแสดง
ถึงความหมายของสิ่งเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกันออกไป เพราะในการท าหน้าที่นั้นต่างกัน 

อภิธรรมจ าแนกจิตเป็น ๘๙ (หรือพิสดารเป็น ๑๒๑) แบ่งโดยชาติ เป็นอกุศลจิต 
๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดาร ๓๗) วิปากจิต ๓๖ และกิริยาจิต ๒๐ แบ่งโดยภูมิ เป็นกามาวจรจิต ๕๔ รู
ปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ และโลกุตตรจิต ๘๑๒ 

 

                                                 
๙อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๖/๒๘.   
๑๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๓ 
๑๑ Damien Keown, A Dictionary of Buddhism, (New York:  Oxford University Press, 

2003), p. 62, NyanatilokaMahathera, Buddhist Dictionary, (Kandy: Buddhist Publication Society, 
1980), p. 38. 

๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖๒. 



 ๑๒ 

อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ได้ให้ความหมายของจิตไว้ว่า “ธรรมชาติที่ชื่อว่า จิต เพราะ
อรรถว่า คิด อธิบายว่า รู้อารมณ์”๑๓ ซึ่งการคิดมีอยู่ ๓ อย่างคือ ๑) อุหนจินฺตา คิดด้วยอ านาจความ
ตริตรอง ได้แก่ วิตก ๒) วิชานนจินฺตา คิดด้วยอ านาจความรู้แจ้ง ได้แก่ วิญญาณ คือ จิต ๓) ปชานน
จินฺตา คิดด้วยอ านาจความทราบชัด ได้แก่ ปัญญา ซึ่งการรู้อารมณ์ มี ๓ อย่างคือ ๑) สญฺชานน  การ
หมายรู้ ได้แก่ สัญญา เหมือนเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสา เห็นเงินย่อมไม่รู้ว่าเงินนี้ดีมีประโยชน์ ๒) วิชานน  รู้
แจ้ง ได้แก่ วิญญาณ คือ จิต เหมือนเด็กบ้านนอกเห็นเงิน รู้ว่าเป็นเงิน มีประโยชน์ใช้ซื้ออะไรๆ ก็ได้ ๓) 
ปชานน  รู้ชัด ได้แก่ ปัญญา เหมือนเจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลัง รู้ว่าเงินนี้ดี ปลอม หรือไม่ปลอม ท าในที่ใด 
ใช้ท าอะไรได้บ้างเป็นต้น๑๔ 

อรรถกถาอัฏฐสาลินี  ได้ให้ความหมายของจิตว่า “อารมฺมณ จินเตตีติ จิตฺต  
ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า คิดซึ่งอารมณ์๑๕ จิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ นอกจากนั้นยัง
กล่าวถึงจิต ไว้ว่า“สภาวะที่ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า ย่อมคิด คือว่า ย่อมรู้แจ้งซึ่งอารมณ์, จิต ชื่อว่าจิต 
เพราะอรรถว่า ย่อมสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี, ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า เป็น
ธรรมชาติอันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมวิบาก, จิตทั้งหมด ชื่อว่า จิต เพราะความเป็นธรรมชาติ
วิจิตรตามสมควร ความที่จิตเป็นธรรมวิจิตร ด้วยสามารถแห่งสัมปยุตตธรรม ภูมิ อารมณ์  เป็นหีนะ 
มัชฌิมะ ปณีตะ และอธิบดี๑๖ 

พระอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์ชั้นอรรถกถากล่าวถึงจิตว่า “ชื่อว่า จิตเพราะย่อมสั่ง
สมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี เป็นธรรมชาติอันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมวิบาก เป็น
ธรรมชาติอันวิจิตร๑๗ นอกจากนั้นแล้วยังกล่าวถึงความวิจิตรของจิตไว้ ๖ ประการ 

(๑) วิจิตรโดยการกระท า หมายความว่า วัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลก
และความประพฤติเป็นไปของสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีทั้งงดงาม น่าพิศวง และน่าสยดสยองนั้น ส าเร็จได้
ด้วยจิตชื่อว่าจิต เพราะสร้างสิ่งที่วิจิตร ค าว่าวิจิตร หมายถึง ความหลากหลาย มากมาย 

(๒) วิจิตรด้วยตนเอง หมายถึง สภาพของจิตเอง มีความเป็นไปอย่างน่าพิศวง
นานาประการ เป็นกุศลอกุศล วิบาก ปัญญา และจิตที่สงบ เป็นต้นชื่อว่าจิตเพราะตัวเองก็วิจิตร จิต

                                                 
๑๓มหามกุฎราชวิทยาลัย , อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็นภาษาไทย,  

พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๙. 
๑๔พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิเถร), มงคล ๓๘ ประการ, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้า ๒๕๕-

๒๕๖. 
๑๕อภิ.สงฺ. อ. (ไทย) ๑/๑/๓๑๕. 
๑๖อภิ.สงฺ. อ. (ไทย) ๑/๑/๒๒๘-๒๒๙. 
๑๗อภิ.สงฺ.อ.  (ไทย) ๑/๑/๒๒๘. 



 ๑๓ 

สามารถสร้างสิ่งที่วิจิตรได้ เพราะจิตมีความวิจิตร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบความวิจิตรของจิตกับ
ความหลากหลายของสัตว์เดรัจฉาน วิจิตรพิสดารมากมายหลายชนิด ก็ยังไม่เทียบเท่าความวิจิตรของ
จิตที่ถูกปรุงแต่งขึ้น อีกทั้งยังตรัสไว้ว่า แม้สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นจะดูวิจิตร แต่จิตก็ยังวิจิตรกว่าสัตว์
ทั้งหลายเหล่านั้น จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมอง
เพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ เพราะจิตผ่องแผ้ว๑๘ 

(๓) วิจิตรในการสั่งสมกรรม และกิเลส หมายถึง กรรม คือ การกระท าและกิเลส
เครื่องท าให้จิตใจเศร้าหมอง ปรากฏขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจ านั้น เพราะมีการสั่งสมไว้ในจิต
มาแต่อดีต เมื่อได้รับอารมณ์ใหม่ในปัจจุบัน สนับสนุนกรรมและกิเลสให้ปรากฏขึ้นมาใหม่ และจะเก็บ
สั่งสมไว้ต่อไปตัวการให้จิตมีความวิจิตร คือ กรรมกิเลส (กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม) ได้แก่อวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กิเลสเป็นแรงผลักดันให้ท ากรรม ส่วนกรรมก็เกิดมาจากกิเลสที่สั่งสมอยู่ในจิตนั่นเอง 
หมุนเวียนส่งผลไปตลอดสังสารวัฏ 

(๔) วิจิตรในการรักษาวิบากที่กรรมและกิเลสได้สั่งสมไว้ หมายถึง กรรมทั้งหลายที่
เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จิตก่อให้เกิดขึ้น ผลของกรรมคือ วิบาก ไม่สูญหาย แม้กรรมนั้นจะ
เล็กน้อย หรือได้กระท ามาแล้วนานแค่ไหน ผลแห่งกรรม คือวิบากจะติดตามให้ได้รับผล เมื่อถึงโอกาส 
ความวิจิตรในที่นี้คืออาการหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความเคยชิน 
อุปนิสัย เป็นต้น โดยทั่วไปคนเราย่อมมีคุณสมบัติหรืออาการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เหมือนกัน อาการหรือ
คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นความวิจิตรของจิต เกิดมาจากจิต เพราะจิตเป็นผู้เก็บรักษาไว้ คือกรรมทั้งหมดที่
ท าไว้นั่นเอง จิตจึงเป็นตัวที่รักษาวิบาก คือผลของกรรมนั้นเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปไหน ผลของกรรมนั้น
จะปรากฏขึ้นมาเม่ือถึงโอกาส 

(๕) วิจิตรในการสั่งสมสันดานตนเอง หมายถึง จิตที่ก่อให้เกิดการกระท าอยู่เสมอ ๆ 
จะติดเป็นสันดาน ท าให้เป็นนิสัย ให้เกิดความช านาญในการกระท าอย่างนั้นเรื่อยๆ ไป เพราะเมื่อจิต
ดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ท าให้จิตดวงใหม่เกิดสืบต่อเรื่อย ๆ ไป จิตดวงเก่าที่ดับไปย่อมส่งมอบ
กิจการงานให้จิตดวงใหม่โดยไม่ขาดสาย ในลักษณะที่เป็นอนันตรปัจจัย และอาเสวนปัจจัย เป็นต้น 

ชื่อว่าจิตเพราะสั่งสมไว้ซึ่งการแผ่ขยายของตน สั่งสมไว้ซึ่งการสืบต่อของตน และสั่ง
สมไว้ซึ่งการสืบต่อเพ่ือการมีตัวตนต่อไป การแผ่ขยาย หมายถึง การที่จิตขึ้นสู่วิถี เพ่ือรับอารมณ์ และ
สั่งสมเพ่ือการสืบต่อ จึงหมายความว่า จิตเป็นธรรมชาติที่เกิดดับต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา จิตขณะเก่าที่
ดับส่งผลสั่งสมไว้ต่อที่จิตขณะใหม่ที่เกิดขึ้น และสั่งสมการสืบต่อเพ่ือการมีตัวตนต่อไปหมายความว่า 
จิตมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นเรา เป็นเขาความยึดมั่นถือมั่น เหมือนเชื้อไฟที่ท าให้จิตมี
ปฏิสนธิ (เกิด) ขึ้นมาอีก จึงเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตาม เมื่อท าไว้เสมอ ๆ แล้ว จิตก็ย่อมส่งผลเป็นนิสัย
สันดาน 
                                                 

๑๘ดูรายละเอียดใน ส .ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๐/๑๙๒. 



 ๑๔ 

(๖) วิจิตรด้วยอารมณ์ต่าง ๆ หมายถึง จิตย่อมรับอารมณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ คือ ได้
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส เป็นต้น เปลี่ยนแปลงเวียนวนอยู่ในอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูป เสียง กลิ่น เป็นต้น สั่ง
สมไว้ ท าให้เกิดความช านาญหรือคุ้นเคยในการกระท าสิ่งนั้นขึ้นเรื่อย ๆ๑๙ 

เห็นได้ว่า สรรพสิ่งต่างๆ ที่วิจิตรพิสดารนั้น เป็นไปตามอ านาจของจิต คือ มีจิตเป็น
ผู้กระท าให้วิจิตร จิตเป็นผู้กระท ากรรมและก่อให้เกิดวิบากที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคต ด้วยการสืบต่อของจิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป โดยการเกิดขึ้นทีละขณะ มีการรับอารมณ์ได้
ครั้งละอารมณ์เดียวต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายในลักษณะที่เป็นอนันตรปัจจัยและอาเสวนปัจจัย 

จิตจึงหมายถึง ธรรมชาติที่เป็นตัวรู้หรือผู้รู้ ส่วนอารมณ์ใช้เรียกสิ่งที่ถูกรู้หรือฝ่ายที่
ถูกรู้ การรับรู้และเข้าใจโลกและชีวิตจึงหมายถึงจิตรู้อารมณ์๒๐ นอกจากนั้นแล้ว จิตยังเป็นธรรมชาติที่
รู้ คิด ท าหน้าที่ในการเห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกาย และความรู้สึกนึกคิด
ทางใจ อารมณ์ ๖ ดังที่กล่าวมาจึงเป็นอารมณ์ของจิต จิตจึงไม่สามารถว่างจากอารมณ์ได้ การเกิดขึ้น
ของจิตจะต้องรู้อารมณ์เสมอ โดยจิตคือ ผู้รู้ และอารมณ์ คือ ผู้ถูกรู้ ดังนั้นจิตและอารมณ์จึงเกิดขึ้น
ควบคู่กันไป 

สรุปได้ว่าจิต หมายถึง ธรรมชาติที่คิดอารมณ์รู้อารมณ์สั่งสมอารมณ์สั่งสมบุญหรือ
บาป สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจที่รู้กระทบทางอายตนะหรือทวารทั้ง ๖ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ จิตจะท าหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส เป็นต้น การ
รับรู้อารมณ์ท่ีเรียกว่า การคิดหรือการด าหริ จึงหมายถึงการรับอารมณ์นั้นมาเป็นปัจจัยในการปรุงแต่ง
สิ่งต่างๆ ที่รู้กระทบทางอายตนะตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น จิตจึงมีการเปลี่ยนแปลง เกิดดับอยู่ทุกขณะ 
และสั่งสมไว้เป็นสันดาน รวมทั้งเป็นที่รักษาวิบากของกิเลส และกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งพร้อมจะส่งผล
ตามสมควรต่อเหตุปัจจัยหรือวิบากนั้นๆ 

  (ข) ธรรมชาติและลักษณะของจิต และเจตสิก 
 ธรรมชาติของจิต มีลักษณะพิเศษ ๔ ประการ เรียกว่า ลักขณาทิจตุกะ๒๑ คือ 

๑) มีการรับอารมณ์อยู่เสมอ อารมณ์คือ โลกที่ปรากฏลักษณะอาการทางอายตนะ
ต่างๆ กล่าวได้ว่า อารมณ์คือ สิ่งที่จิตรับรู้หรือสิ่งที่จิตถูกรับรู้ โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ อารมณ์ได้แก่ รูป 

                                                 
๑๙ดูรายละเอียดใน พระอนุรุทธเถระ, พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑ จิตปรมัตถ์, รวบรวมโดย  

วรรณสิทธ์ิ  ไวทยะเสรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓-๒๕. 
๒๐ระวี  ภาวิไล, อภิธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๘), หน้า ๘. 
๒๑อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๓๑๖. 



 ๑๕ 

เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และธรรมารมณ์ (ความนึกคิดต่าง ๆ) จิตจะรับรู้รูปทางตา ได้ยินเสียง
ทางหู ฯ เป็นการรับกระทบโดยผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ กิริยาที่จิตน้อมเข้าไปรับรู้ เรียกว่า 
วิถีจิต สิ่งที่เข้ามาสู่การรับรู้เรียกว่า อารมณ์ จิตที่ยังไม่ได้รับรู้อารมณ์ เรียกว่า จิตไร้ส านึก ไม่ขึ้นสู่วิถี
ตามปรกติ เรียกว่า ภวังคจิต  

๒) เป็นประธานการกระท าสิ่งต่างๆ จิตมีความส าคัญที่สุดในการด าเนินชีวิตและมี
อิทธิพล เมื่อจิตเปลี่ยนแปลง การด าเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยจึงเห็นไดว่า สิ่งทั้งปวงเป็นผลมาจากจิต
ทั้งสิ้น ดังในจิตตสูตรกล่าวว่า “โลกถูกจิตน าไป ถูกจิตผลักไสไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมด
ตกอยู่ในอ านาจ”๒๒ 

๓) การเกิดดับต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏ จิตมีธรรมชาติเป็นอนิจจตา มี
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดดับทุกขณะ การเกิดดับของจิตเป็นการเกิดดับที่รวดเร็ว ต้องใช้
ปัญญาในสมาธิระดับสูงหรือวิปัสสนาญาณ ในชีวิตประจ าวันที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงความคิดจากเรื่อง
หนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนั้น จิตที่เกิดดับแต่ละขณะเรียกกันว่า ดวง จิตเกิดดับหนึ่งขณะ เรียกว่า หนึ่งดวง 
ความเกิดดับของจิตนั้นเร็วมาก พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง
เร็วเหมือนจิตนี้ จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่าย ๆ”๒๓ 

๔) เป็นเหตุให้เกิดนามรูป ในปฏิจจสมุปบาท เป็นกฎที่แสดงเหตุปัจจัยของสิ่ง
ทั้งหลาย “เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี”๒๔ ในที่นี้หมายถึง วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิด 
ต่างอาศัยซึ่งกันและกัน พระสารีบุตรกล่าวว่าเปรียบเหมือนไม้อ้อ ๒ ก า พึงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยกัน
และกัน เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี ฯลฯ ไม้อ้อทั้ง ๒ 
ก า ถ้าดึงออกเสียก าหนึ่งอีกก าหนึ่งก็ล้มถ้าดึงออกอีกก าหนึ่ง อีกก าหนึ่งก็ล้ม เพราะนามรูปดับ 
วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ๒๕ 

จึงเห็นได้ว่าลักษณะของจิตนั้นเกิดดับต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา (สันตติ) เหมือน
กระแสน้ าที่ไหลสืบต่อกันไปไม่ขาดสาย อายุของจิตที่เกิดดับครั้งหนึ่งๆ เรียกว่า “ขณะจิตหนึ่ง” แต่ละ
ขณะจิตหนึ่งยังแบ่งลงไปได้อีกเป็น ๓ ขณะย่อยคือ ขณะเกิด (อุปปาทขณะ) ขณะตั้งอยู่ (ฐีติขณะ) 
และขณะดับไป (ภังคขณะ)๒๖พระพุทธองค์ทรงอุปมาว่า จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป

                                                 
๒๒ส .ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓. 
๒๓องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๔. 
๒๔ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๓๔/๗๔. 
๒๕ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๖๗/๑๓๖ 
๒๖มหามกุฎราชวิทยาลัย , อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็นภาษาไทย,  

หน้า ๑๕๔.  



 ๑๖ 

ตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็ก และป่าใหญ่จับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งไม้นั้ นแล้ว 
ย่อมจับกิ่งอ่ืน ปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอ่ืน๒๗ 

สรุปได้ว่า ธรรมชาติของจิตมีการรับอารมณ์อยู่เสมอ มีความวิจิตรด้วยจิตนั้น มี
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดขึ้นสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดสาย มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป 
มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ี มีจิตเป็นประธานในการด าเนินชีวิต 

(ค) ลักษณะของจิต 
จิตมีลักษณะสามัญตามธรรมชาติ (สามัญลักษณะ) อยู่ ๓ ประการ คือ 
๑) อนิจจลักษณะ คือ มีลักษณะที่ไม่เที่ยง ไม่คงที่ ต้องเปลี่ยนแปลง (เกิด-ดับ) อยู่

ตลอดเวลา 
๒) ทุกขลักษณะ คือ มีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป) 
๓) อนัตตลักษณะ คือ มีลักษณะที่มิใช่ตัว มิใช่ตน ไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของ

ผู้ใด จะบังคับให้หยุดการเกิดดับก็ไม่ได้๒๘ 
สามัญลักษณะทั้ง ๓ ข้อดังกล่าวเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอน เป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่า 

ไตรลักษณ์ รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่ จิตเจตสิก และรูปย่อมจะต้องมีลักษณะเช่นนี้
เหมือนกันทั้งหมด นอกจากจิตจะมีลักษณะสามัญตามที่กล่าวมาแล้ว จิตยังมีลักษณะเฉพาะตัว (วิเส
สลักษณะ) อีก ๔ ประการ คือ 

๑) มีการรู้อารมณ์                          เป็นลักษณะ 
๒) มีการเป็นหัวหน้า                     เป็นกิจ 
๓) มีการเกี่ยวข้องกันเป็นอาการปรากฏ     เป็นอาการปรากฏ 
๔) มีนามรูป                                             เป็นเหตุใกล้ให้เกิด๒๙ 

นอกจากนั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสถึงลักษณะของจิตไว้ดังนี้“จิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง
รักษายาก  ห้ามยาก๓๐จิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมา๓๑จิตที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงง่ายชอบใฝ่หาแต่

                                                 
๒๗ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๖. 
๒๘ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๘๙-๑๐๙๑/๒๗๘-๒๗๘. 
๒๙อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๓๑๖. 
๓๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๓๕. 
๓๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๔/๓๕. 



 ๑๗ 

อารมณ์ที่ปรารถนา๓๒ผู้มีปัญญาควรรักษาจิตที่เห็นได้ยากยิ่ง ละเอียดยิ่ง ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่
ปรารถนา๓๓จิตที่เที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ า๓๔ 

สรุปลักษณะทั่วไปของจิต ที่กล่าวถึงในขุททกนิกาย ธรรมบท ได้ดังนี้  คือ 
๑) ดิ้นรน                                     ๒) กวัดแกว่ง (หวั่นไหว) 
๓) รักษายาก                                 ๔) ห้ามยาก 
๕) ควบคุมได้ยาก                            ๖) เที่ยวไปไกล 
๗) เที่ยวไปดวงเดียว                         ๘) ไม่มีรูปร่าง 
๙) อาศัยอยู่ในถ้ า                          ๑๐) เปลี่ยนแปลงง่าย 
๑๑) ชอบอารมณ์ท่ีปรารถนา 

  สามารถสรุปลักษณะของจิตในพระพุทธศาสนาได้ว่า “จิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่
เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย มักดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้าม
ยาก มักตกไปในอารมณ์ที่ตนปรารถนา เกิดเร็ว ดับเร็ว เที่ยวไปไกล และเที่ยวไปดวงเดียว แต่เป็น
ธรรมชาติที่ฝึกได้๓๕ ลักษณะที่ส าคัญของจิต คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เกิด ดับอย่างรวดเร็ว ดัง
พุทธพจน์ที่กล่าวว่า “เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้ จิตนี้เปลี่ยนแปลง
เร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆ๓๖ เกิดดับชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียว๓๗ การเกิดดับสืบต่อนี้รวดเร็ว
มาก มีลักษณะการเกิดดับสืบเนื่องกันไปเป็นสาย และมีอนุมานว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียว จิตเกิดดับถึงแสน
โกฎิขณะ๓๘ 

  จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น  จะ เห็ น ได้ ว่ า  แน วคิ ด เรื่ อ งจิ ตมี ค วามส าคั ญ ใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวถือ จิตเป็นประธาน เป็นใหญ่ในกิจทั้งปวง เป็นผู้รู้อารมณ์ ผู้คิด 
เป็นสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม มีลักษณะที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดิ้นรนกวัด
แกว่ง ห้ามยาก ควบคุมได้ยาก อย่างไรก็ตามจิตสามารถฝึกหัด พัฒนาและควบคุมได้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย

                                                 
๓๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖. 
๓๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖/๓๖. 
๓๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗. 
๓๕พระราขวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฎราขวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๖. 
๓๖อง.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๙. 
๓๗องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๐๓. 
๓๘พระราขวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม, หน้า ๕๖. 



 ๑๘ 

สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ การฝึกจิตให้เข้าถึงพระ นิพพาน เมื่อกล่าวถึงจิตแล้ว สิ่งที่จะต้อง
พิจารณาควบคู่กันไปกับจิตคือเจตสิก เพราะเจตสิกนั้นเป็นธรรมที่เกิดข้ึนพร้อมกันกับจิตเสมอ  

เจตสิก หมายถึง ธรรมที่ประกอบกับจิตหรือเกิดร่วมกับจิต ปรุงแต่งจิตให้ประพฤติ
หรือแสดงพฤติกรรมตามเจตสิกที่ประกอบกับจิต หรือกล่าวได้ว่าเจตสิก เป็นสภาวธรรมที่ท าให้มนุษย์
มีจิตใจที่แตกต่างกันออกไป และเป็นธรรมชาติที่เกิดและรับอารมณ์พร้อมกับจิต อุปมาเหมือนน้ ากับสี 
จิตคือน้ า เจตสิกคือสีที่ปนมากับน้ า ในเวลาที่น้ านิ่งอยู่จะไม่สามารถเห็นสี แต่เมื่อใดที่น้ ากระเพ่ือมเมื่อ
นั้นสีก็เกิดมีข้ึน จิตและเจตสิกก็เป็นไปในท านองเดียวกัน 

ในพระอภิธัมมัตถสังคหะ กล่าวถึงเจตสิกธรรม ๕๒ มีความเกิด ความดับ อารมณ์ 
วัตถุ เป็นอันเดียวกันกับจิต พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า เจตสิก เพราะเกิดในจิตด้วยเหตุ ๔ อย่างคือ คือ 
เกิดร่วมกัน ระคนกันเกี่ยวเนื่องกัน เกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่าง
เดียวกัน๓๙ จิตเกิดในขณะใด เจตสิกก็เกิดในขณะนั้น จิตดับในขณะใดเจตสิกก็ดับในขณะนั้น จิตเกิด
ในอารมณ์ใด เจตสิกก็เกิดในอารมณ์นั้น จิตหน่วงเอาวัตถุอันใดเป็นอารมณ์ เจตสิกก็หน่วงเอาวัตถุอัน
นั้นเป็นอารมณ์ ๔๐ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) อาการท่ีจิตประกอบกับเจตสิก มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 
 ๑. เอกุปปาทะ เกิดพร้อมกับจิต 
 ๒. เอกนิโรธะ ดับพร้อมกับจิต 
 ๓. เอกาลัมพนะ มีอารมณ์เป็นอันเดียวกับจิต 
 ๔. เอกวัตถุกะ อาศัยวัตถุอันเดียวกับจิต๔๑ 

 จึงเห็นได้ว่า จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ส่วนเจตสิกนั้นเป็นธรรมชาติที่ปรุงจิตให้รู้
อารมณ์โดยให้เป็นไปต่าง ๆ ตามลักษณะของตน ถึงแม้เจตสิกจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงจิต แต่ใน
พระพุทธศาสนาก็ถือว่า จิตเป็นใหญ่หรือเป็นประธานในการกระท าทั้งปวงซึ่งสมภาร  พรมทา ได้
กล่าวสรุปในพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกว่า “ปรากฏการทางจิตที่เกิดขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น ๒ หมวด
หลักๆ คือ (๑) หมวดว่าด้วยการรับรู้ ได้แก่การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รู้รส และการได้
สัมผัสด้วยกายประสาท (๒) หมวดว่าด้วยความรู้สึกนึกคิด หมวดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ คือไม่

                                                 
๓๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๓. 
๔๐พระอนุรุทธาจารย์,พระอภิธัมมัตถสังคหะ, แปลและเรียบเรียงโดย พระธรรมวราลังการ   (อนุภาส

เถร), (กรุงเทพมหานคร : ด ารงธรรม, ๒๕๓๐), หน้า ๑๐. 
๔๑พระอนุรุทธเถระ,พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริเฉทที่  ๒  เจตสิกสังคหวิภาค,  รวบรวมโดย  วรรณ

สิทธ์ิ  ไวทยะเสรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๑), หน้า ๙. 



 ๑๙ 

เกี่ยวข้องกับการเห็นเป็นต้น แต่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัวของจิตในลักษณะต่างๆ ที่อาจจัดเป็นกลุ่มได้
สามกลุ่มคือ กลุ่มจินตนาการ กลุ่มความคิดเห็น และกลุ่มอารมณ์ความรู้สึก”๔๒ 

  นอกจากนั้นแล้ว ลักษณะของจิตที่ดีงามตั้งแต่ระดับสามัญ จนถึงขั้นสูงสุด คือ จิต
ของพระอรหันต์ ยังสามารถรวมลักษณะเข้าเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

๑. ตั้งมั่น เช่น แน่วแน่ อยู่ตัว ทรงตัวเรียบสม่ าเสมอ ไม่หวั่นไหว ไม่วอกแวก ไม่
พล่าน ไม่ส่าย 

๒. บริสุทธิ์ผ่องใส เช่น ปราศสิ่งมัวหมอง ไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง ไร้ไฝฝ้า เกลี้ยง
เกลา ผุดผ่อง แจ่มจ้า สว่างไสว 

๓. โปร่งโล่งเป็นอิสระเช่น ไม่ติดข้อง ไม่คับแคบ ไม่ถูกก าจัดขัดขวาง ไม่ถูกกดทับ
หรือบีบคั้น ไม่อึดอัด กว้างขวาง ไร้เขตแดน 

๔. เหมาะแก่การใช้งาน เช่น นุ่มนวล อ่อนละมุน เบาสบาย ไม่หนัก คล่องแคล่ว 
ทนทาน ไม่เปราะ ไม่กระด้าง ซื่อตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดงด ไม่บิดเบือน ไม่เฉไฉ 

๕. สงบสุข เช่น ผ่อนคลาย เรียบสงบ ไม่เครียด ไม่คับแค้น ไม่เดือดร้อน ไม่กระสับ
กระ-ส่าย หรือทุรนทุราย ไม่ขาดแคลน ไม่หิวโหย เอิบอิ่ม๔๓ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของจิตที่ดีงาม จึงเป็นจิตที่แน่วแน่ ไม่หวั่นไหว มีจิตที่ตั้งมั่น ไม่
เศร้าหมอง บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่คับแค้น คับแคบ บีบคั้น แต่กลับเป็นจริงที่โปร่ง โล่ง สบายนุ่มนวล 
คล่องแคล่ว อ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งาน อีกทั้งผ่อนคลาย ไม่กระสับกระส่าย เดือนร้อน มีความสงบ
สุข เข้าถึงความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 

  ๒) แนวคิดเรื่องปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางปัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาญาณ 
ปัญญาจึงมีความส าคัญ เป็นความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิ  มนุษย์ทุกคนย่อมมีความรู้ ความเห็นซึ่ง
เป็นตัวปัญญาที่ได้มาแต่ชาติก าเนิด ซึ่งแปลว่า ผู้ที่มีใจสูง จึงสามารถที่จะรู้สัจจะ คือความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายได้และเมื่อได้รับการอบรม ปัญญาที่ได้มาจากชาติก าเนิด ที่เรียกว่า สชาติปัญญา ก็จะได้รับ
ความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น๔๔ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงปัญญาในความหมายต่าง ๆ ดังนี้คือ 

                                                 
๔๒สมภาร  พรมทา,  พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก, (นนทบุรี: บริษัท ปัญญฉัตร์บุ๊คส์ บายดิ้ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๒๑๑. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๒๔๘. 
๔๔สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑัฒนมหาเถระ), สมัมาทิฏฐิ, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา้ ๑-๒ 



 ๒๐ 

ปัญญา ตรัสเรียกว่า เครื่องก าจัด คือ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือก
เฟ้นความสอดส่องธรรม ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ 
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิดความใคร่ครวญ ปัญญาดุจแผ่นดิน 
ปัญญาเครื่องท าลายกิเลส ปัญญาเครื่องน าทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญาดุจปฏัก  
ปัญญา ปัญญินทรีย์  ปัญญาพละปัญญาดุจศัสตรา ปัญญาดุจปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่าง
คือปัญญาปัญญาดุจดวงประทีป ปัญญาดุจดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม
สัมมาทิฏฐิ๔๕ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก๔๖ อีกทั้งมีพุทธพจน์ในอาภาสูตรกล่าวถึง แสงสว่าง ๔  
ประการ คือ (๑) แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ (๒) แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ (๓) แสงสว่างแห่งไฟ (๔) แสง
สว่างแห่งปัญญา บรรดาแสงสว่าง ๔ ประการนี้ แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ๔๗ 

ปัญญานอกจากจะเป็นเครื่องก าจัด เครื่องทรงจ าเป็นความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัดหรือ
สัมปชัญญะแล้ว ยังเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสที่เกิดขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “กระแสเหล่าใดใน
โลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้ เรากล่าวธรรมเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้น
กระแสเหล่านั้นได้”๔๘ เพราะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ไม่มีเครื่องป้องกันใดๆ กิเลสเหล่านั้นก็จะ
เข้าสู่จิตใจได้ง่าย แต่เมื่อใดมีปัญญารู้เท่าทัน ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วย่อมท าให้
กิเลสทั้งหลายไม่สามารถเข้ามาคุกคามหรือท าร้ายจิตใจ ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงว่า เข้าใจในกฎ
ของไตรลักษณ์ความว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง. . .สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ . . .ธรรมทั้งปวงเป็น
อนัตตา”๔๙ 

จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎกได้ให้ความส าคัญต่อปัญญา โดยกล่าวยกย่องปัญญาว่า
เป็นแสงสว่างกว่าแสงสว่างใด ๆ ในโลก แม้ความสว่างของพระจันทร์ พระอาทิตย์และไฟ ก็ไม่สามารถ
เทียบความสว่างของปัญญาได้ ซึ่งหมายถึงว่า ปัญญาเป็นความส่องสว่างที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ 
สามารถท าให้รู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน , รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้สิ่งที่ควรท าควรเว้น เป็นต้น 
อีกทั้งปัญญาเป็นธรรมที่คอยก ากับศรัทธา เพ่ือให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย 
ปัญญาจะท าให้เห็นถึงความเป็นจริงและปล่อยวางได้ในที่สุดดังพุทธพจน์ที่ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมี

                                                 
๔๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๑/๙๒. 
๔๖ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๔๗องฺ. จตุ. (ไทย) ๒๑/๑๔๑/๒๐๙. 
๔๘ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔/๕๔ 
๔๙ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔/๕๕ 



 ๒๑ 

ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็น
ความสุข๕๐ 

นอกจากนั้นแล้วในพระไตรปิฎกยังมีค าที่เป็นไวพจน์ที่ใช้เรียกแทนปัญญา โดยมี
ความหมายในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ ปัญญาตรัสเรียกว่า  ธีปัญญาเครื่องทรงจ า๕๑ โมนะคือความรู้ทั่ว 
กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ๕๒ ผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและ
ตัณหาดุจตาข่ายได้แล้ว ชื่อว่ามุนี เป็นผู้สงบในราคะ โทสะ โมหะ คลายความตระหนี่ ไม่ยึดติด๕๓

ปัญญาธนะหรือทรัพย์คือปัญญา๕๔ปัญญา ตรัสเรียกว่า มันตา ได้แก่ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ความไม่
หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ความไม่ยึดติด๕๕ด้วยการไม่ยึดติด ๒ อย่างคือ (๑) ด้วย
อ านาจของตัณหา (๒ ) อ านาจของทิฏฐิ “เวท คือ ปัญญาปัญญิ นทรีย์  ปัญญาพละ  ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ ปัญญาเครื่องพิจารณา ปัญญาเครื่องเห็นแจ้ง สัมมาทิฏฐิ๕๖ชื่อว่าเวทคู เพราะถึงที่สุด
แห่งความรู้ทั้งหลาย ชื่อว่าเวทคู เพราะรู้แจ้งธรรม ๗ ประการ คือ  (๑) เป็นผู้รู้แจ้งสักกายทิฏฐิ  (๒) 
เป็นผู้รู้แจ้งวิจิกิจฉา (๓) เป็นผู้รู้แจ้งสีลัพพตปรามาส (๔) เป็นผู้รู้แจ้งราคะ (๕) เป็นผู้รู้แจ้งโทสะ (๖) 
เป็นผู้รู้แจ้งโมหะ (๗) เป็นผู้รู้แจ้งมานะ ผู้มีความรู้นั้นเป็นผู้รู้แจ้งบาปอกุศลธรรม  ซึ่งเป็นเหตุแห่ง
ความเศร้าหมองก่อภพใหม่ มีความกระวนกระวาย  มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นที่ตั้งแห่งชาติ  ชรา มรณะ
ต่อไป๕๗ เป็นผู้รู้ในธรรมที่ยิ่งๆ ขึ้นว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง. . .สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์. . . ธรรมทั้ง
ปวงเป็นอนัตตา. . . เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี. . . เพราะสังขารเป็นปัจจัย  วิญญาณจึงมี. . .
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี. . . เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะจึงมี. . .เพราะสฬายต
นะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี. . . เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี. . .เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึง
มี ... เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ...เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ... เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติจึงมี  ... เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา  มรณะจึงมี”๕๘ 

                                                 
๕๐ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๘. 
๕๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔. 
๕๒ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๔/๖๘. 
๕๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๙/๕๓๓. 
๕๔องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖. 
๕๕ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/ 
๕๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๒. 
๕๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๓. 
๕๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๓. 



 ๒๒ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค แสดงความหมายของปัญญาว่า ปัญญาที่ พึงเจริญ พึงยัง
ประโยชน์ให้ส าเร็จ คือ วิปัสสนาญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลจิตเป็นปัญญา  ที่ชื่ อว่าปัญญาเพราะอรรถ
ว่ารู้ชัด คือ ความรู้โดยประการต่างๆ พิเศษยิ่งกว่าอาการ คือความหมายรู้ และความรู้แจ้งจริง จริงอยู่
เมื่อสัญญา วิญญาณ และปัญญา จะเป็นความรู้ด้วยกัน แต่สัญญา เป็นสักแต่ความหมายรู้อารมณ์ เช่น 
รู้จักสีเขียว สีเหลือง เป็นต้น แต่ไม่สามารถแทงตลอดซึ่ งลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาได้ 
วิญญาณรู้อารมณ์ว่า สีเขียว สีเหลือง เป็นต้น และยังเข้าถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะได้ แต่ไม่
ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรรคได้ ส่วนปัญญาย่อมรู้อารมณ์และให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะ
ด้วยอ านาจทั้งหมดดังกล่าว ทั้งยังก้าวหน้าถึงความปรากฏแห่งมรรคด้วย๕๙ 

อภิธัมมัตถสังคหฎีกาแปล กล่าวถึงปัญญาเจตสิกว่า คือ รู้ชัดด้วยอ านาจอนิจจ
ลักษณะเป็นต้น ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ ในความรู้ชัดตามสภาพ จึงชื่อว่า ปัญญินทรีย์โดยสัญญา 
ท าหน้าที่หมายรู้ด้วยอ านาจ รู้จักสีเขียว เป็นต้นแต่ไม่สามารถรู้ตลอดถึงลั กษณะได้  วิญญาณย่อม
ส าเร็จถึงการรู้ตลอดลักษณะ แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นมรรคได้ ส่วนปัญญาสามารถท าหน้าที่ ๓ อย่างคือ
หมายรู้ รู้ตลอดถึงลักษณะได้ และสามารถก้าวขึ้นไปถึงมรรค เปรียบเหมือนการสังเกตรู้เหรียญ
กระษาปณ์ของเด็ก คนชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่การเงิน๖๐ 

คัมภีร์มิลินทปัญหา ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญญาว่า “ปัญญา มีลักษณะตัดให้ขาด 
อีกอย่างหนึ่งปัญญา มีลักษณะส่องสว่าง” กล่าวได้ว่าเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้น ความสว่างซึ่งได้แก่ วิชชา 
ย่อมก าจัดอวิชชาลงได้ พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในไตรลักษณ์ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ ไม่มีตัวตน เปรียบเสมือนแสงไฟที่ขจัดความมืดให้หาย ท าให้สรรพสิ่งปรากฏชัดขึ้น เหมือนหงาย
ของที่คว่ า เป็นต้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินเรื่องที่ได้ฟังมาเป็นเหตุเจริญ
ชื่อเสียงและความสรรเสริญนรชนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ ก็ยั งประสบ
สุขได้๖๑ก าลังปัญญานั้นเป็นก าลังประเสริฐสุดเป็นยอดก าลังกว่าก าลังทั้งหลาย บัณฑิตผู้มีก าลังปัญญา
สนับสนุนย่อมประสบประโยชน์๖๒ 

ในส่วนของปัญญานั้นสามารถแสดงบ่อเกิดได้ ๓ ประการคือ (๑) โดยการสดับ
ตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา) (๒) โดยการคิดค้น การตรึกตรอง (จินตามยปัญญา) 

                                                 
๕๙พระพุทธโฆสเถระ, วิสุทธิมรรค, แปลโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพ์ครั้งท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓๑-๗๓๒. 
๖๐มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย,พิมพ์

ครั้งท่ี ๗, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙๕-๙๖. 
๖๑ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๕๑/๔๓๕. 
๖๒ขุ.ช. (ไทย) ๒๗/๓๐/๕๙๙. 



 ๒๓ 

(๓) โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) ปัญญา ที่เป็นระดับ อธิปัญญา คือ ปัญญา
อย่างสูง จัดเป็นสิกขาข้อหนึ่งใน สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

 ๒.๑.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและปัญญา 

ในการศึกษาแนวคิดเรื่องจิตและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา การเข้าใจพ้ืนฐานเรื่อง
จิตและปัญญาท าให้เห็นถึงการจะเข้าถึงการพัฒนาจิตเพื่อเข้าสู่การพัฒนาปัญญาได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเข้าใจสภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในจิตใจว่าจะต้องเป็นสภาพจิตที่เป็นกุศล ที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วจึง
ส่งผลต่อบุคลิกภาพ แสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมปรากฏให้เห็นถึงความ
เป็นไปภายในจิตใจที่มีปัญญาเป็นตัวชี้น า เป็นเครื่องวัดน าทางให้แสดงพฤติกรรมที่ดี ซึ่งเป็นองค์รวม
ในการที่ถึงพร้อมด้วยศีล และขับเคลื่อนที่จะพัฒนาจิตและปัญญาต่อไป โดยทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “กุศล” 

“กุศล” แปลตามศัพท์ว่า ฉลาด ช านาญ สบาย เอ้ือ หรือเกื้อกูล เหมาะ ดีงาม เป็นบุญ 
คล่องแคล่ว ตัดโรคหรือตัดสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกียจ ส่วน “อกุศล” แปลว่า สภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล 
หรือตรงข้ามกับกุศล เช่นว่า ไม่ฉลาด ไม่สบาย เป็นต้น๖๓ 

ความหมายของกุศลที่เป็นหลัก มี ๔ อย่างคือ 
๑. อโรคยา ความไม่มีโรค คือ สภาพจิตที่ไม่มีโรค เรียกว่า สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะ

หรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิต ท าให้จิตไม่ป่วยไข้ ไม่ถูกบีบค้ัน ไม่กระสับกระส่าย ไม่อ่อนแอ 
เป็นจิตแข็งแรง คล่องแคล่ว สบาย ใช้งานได้ดี 

๒. อนวัชชะ ไม่มีโทษ หรือไร้ต าหนิ แสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่เสียหาย 
หรือไม่มีของเสีย ไม่มัวหมอง ไม่ขุ่นมัว สะอาด ผ่องแผ้ว เป็นต้น 

๓. โกศลสัมภูต เกิดจากปัญญา หรือเกิดจากความฉลาด หมายถึง ภาวะที่จิตประกอบอยู่
ด้วยปัญญา หรือมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจ สว่าง มองเห็นหรือรู้เท่าทันความเป็น
จริง สอดคล้องกับหลักที่ว่า กุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการ คือความรู้จักคิดแยบคายหรือรู้จักท าใจอย่าง
ฉลาด เป็นปทัฏฐาน 

๔. สุขวิบาก มีสุขเป็นวิบาก คือ เป็นสภาพที่ท าให้มีความสุข เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจ 
ย่อมเกิดความสุขสบายคล่องใจ ไม่ต้องรอผลตอบแทนภายนอก เหมือนกับร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค
เบียดเบียน ไม่มีสิ่งสกปรกเสียหาย เป็นพิษภัยมาพ้องพาน (อนวัชชะ) และรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคง
ปลอดภัยถูกต้องเหมาะสม (โกศลสัมภูต) มีความสบาย ความสุขอยู่ในตัว๖๔ 

                                                 
๖๓ พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ . ปยุตตฺ โต ), พุทธธรรม ฉบับป รับขยาย , พิมพ์ครั้ งที่  ๓๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๔๖. 
๖๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๒๔๖-๒๔๗. 



 ๒๔ 

กุศลธรรมยังหมายถึง สิ่งที่ท าให้จิตมีลักษณะที่ดีงาม ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว บริสุทธิ์ผ่องใส 
เป็นอิสระ เหมาะแก่การใช้งาน และสงบสุข เป็นสภาพจิตที่ไร้โรคหรือมีสุขภาพจิตที่ดี  จิตมีคุณภาพ
และสมรรถภาพของจิต ซึ่ง“มีรากเหง้าแห่งกุศล คือ อโลภะ(ความไม่โลภ) อโทสะ(ความไม่คิด
ประทุษร้าย) อโมหะ(ความไม่หลง)”๖๕ เป็นลักษณะของจิตที่ดีงามตั้งแต่ระดับสามัญ จนถึงขั้นสูงสุด 
คือจิตของพระอรหันต์ จึงเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเพ่ือเข้าสู่การพัฒนาปัญญาได้นั้นจะต้องมี 
“กุศล” เป็นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในจิตใจ ที่จะน าไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีงาม หรือมีศีลที่ถึง
พร้อมในการที่เข้าไปร่วมกันในการพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญา เพราะผู้ที่มีจิตเป็นกุศลย่อมมีจิตตั้งมั่น 
ไม่หวั่นไหว ไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง ปราศจากอคติ มีความแจ่มใส ไม่คับแคบ ไม่กระด้าง ไม่เครียด
แค้นแต่จะมีเมตตา พร้อมที่จะให้อภัยและปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อ่ืนมีปัญญาที่จะไม่หลงไปตาม
กระแสที่น าพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดี ดังจะได้กล่าวถึงจิตและปัญญาต่อไป 

กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับเรื่องของจิตเป็นอย่างมากจะเห็นได้จาก
พุทธพจน์ที่ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว
หรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลาก
เกวียนไป”๖๖ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป 
เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป๖๗ จึงกล่าวได้ว่าจิตใจจากภายในจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้
เห็นปรากฏด้วยการกระท าและค าพูด ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบของจิตใจที่ดีงามอันเป็นการ
เกื้อกูลก่อให้เกิด (๑) คุณภาพของจิต เป็นคุณธรรมหรือความดี เช่น มีความรักและเมตตา กรุณา 
สงสารเห็นใจ อยากช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือ มีความศรัทธา ความ
กตัญญู เป็นต้น (๒) สมรรถภาพจิต เป็นจิตที่มีความสามารถ เช่น ความเพียร ความอดทน มีสติรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย จิตที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นจิตที่พร้อมและ
เหมาะที่จะใช้งาน โดยเฉพาะงานทางปัญญา คือการพิจารณาให้เห็นถึงความจริงที่แจ่มแจ้ง ชัดเจน 
อีกทั้งการสร้างเกราะป้องกันโดยอาศัยหลักธรรม (๓) สุขภาพจิต เป็นจิตที่มีสภาพจิตที่ดี มีความสุข 
คือมีความสุข ปลื้มใจ ร่าเริงสดใส มีความโปร่งใจ เบิกบาน สงบเย็น เป็นต้น๖๘ 

จิตจึงมีความสัมพันธ์กับปัญญา โดยองค์ประกอบของจิตดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น               
ซึ่งได้แก่สมรรถภาพจิต ซึ่งเป็นจิตที่มีความสามารถนั้นมีลักษณะที่เหมาะและพร้อมจะใช้งานทางด้าน

                                                 
๖๕ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓. 
๖๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๖๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 
๖๘ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาพวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 



 ๒๕ 

ปัญญา เพราะจิตที่จะมีสมรรถภาพที่ดีได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติ มีความแน่วแน่มั่นคง 
คุณภาพของจิตที่มีความมุ่งมั่นต่อความดีงาม ด้วยจิตที่เป็นมิตร มีความกรุณา อยากช่วยเหลือสรรพ
สัตว์ย่อมส่งผลต่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีความเบิกบาน ความสงบ
เย็นก่อให้เกิดองค์รวมที่มีความสมดุลต่อชีวิตดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “ภิกษุรู้ว่า ร่างกายนี้เปรียบเหมือน
หม้อดิน ควรป้องกันจิตนี้เหมือนป้องกันพระนครแล้วใช้อาวุธคือปัญญารบกับมาร และควรรักษาชัย
ชนะไว้ แต่ไม่ควรยินดียึดติด๖๙ ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อปฏิบัติบรรลุสมาบัติได้วิปัสสนาสามารถชนะกิเลสได้
ระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรยึดติดอยู่เพียงสมาบัตินั้นควรพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่ผ่องใสแล้ว รักษา
ระดับจิตนั้นไว้ได้  ในที่สุด จะสามารถบรรลุมรรคผลอันสูงสุด  ชนะกิเลสมารได้อย่างสิ้นเชิง 

ในทางอภิธรรม ปัญญาเป็นเจตสิกดวงหนึ่ง หรือปัญญินทรีย์ ที่เรียกว่า โสภณเจตสิกจิตที่
ประกอบอยู่ในจิตที่เป็นกุศล การเกิดขึ้นของกุศลได้นั้นจิตจะประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นจิตที่มี
คุณสมบัติที่เกื้อกูลมีความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อจิตอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานดีแล้ว ย่อมเป็นก่อให้ความ
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า ปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน ย่อมมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย 
คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ๗๐ ในปัญญาสูตรกล่าวว่าด้วยภิกษุผู้อบรมจิตดีด้วยปัญญาว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญา เมื่อนั้น ภิกษุนั้นควรกล่าวดังนี้ว่า 

‘เรารู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพื่อความ
เป็นอย่างนี้อีกต่อไป’ ภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญา เป็นอย่างไรคือ ภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญาว่า 
(๑) จิตของเราปราศจากราคะแล้ว (๒) จิตของเราปราศจากโทสะแล้ว (๓) จิตของเราปราศจาก
โมหะแล้ว (๔) จิตของเราไม่มีราคะเป็นธรรมดา (๕) จิตของเราไม่มีโทสะเป็นธรรมดา (๖) จิต
ของเราไม่มีโมหะเป็นธรรมดา (๗) จิตของเราไม่กลับมาในกามภพเป็นธรรมดา (๘) จิตของเรา
ไม่กลับมาในรูปภพเป็นธรรมดา (๙) จิตของเราไม่กลับมาในอรูปภพเป็นธรรมดา 

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด ภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญาเมื่อนั้น ภิกษุนั้นควรกล่าวดังนี้ว่า‘เรารู้ชัดว่า    
‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้วไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีก
ต่อไป’๗๑ 

นอกจากนั้นแล้วพุทธทาสภิกขุ  กล่าวถึง “ปัญญา” ทัศนะในของท่ านว่า จิตที่
ประกอบด้วยปัญญา จะมองโลกด้วยความว่างจากความรู้สึกเป็นตัวตน เป็นจิตที่สมบูรณ์ การท าตนให้
                                                 

๖๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘. 
๗๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒/๘๙. 
๗๑องฺ.นวก. (ไทย)๒๓/๒๕/๔๘๓. 



 ๒๖ 

ว่าง คือการกระท าทุกอย่างให้เต็มไปด้วยปัญญา อย่าให้จิตยึดถืออะไรมาเป็นตัวตน พิจารณาร่างกาย
ก็สักว่าร่างกาย จิตก็สักว่าจิต เจตสิก (สิ่งที่ประกอบกับจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ศรัทธา เมตตา เป็นต้น) สักว่าเจตสิก ไม่มีอะไรที่น่าจะมาถือเอาว่า เป็นตัวเป็นตน การไม่มีตัวตนนี้ 
ไม่ ได้แปลว่าจะต้องเอาร่างกายนี้ ไปทุบตีให้ละเอียด หรือน าเอาไปเผาไฟทิ้ งเสีย ความว่าที่
ประกอบด้วยปัญญา เป็นความรู้คิดที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์รู้สึกตัวอยู่เสมอ โดยมีความรู้ชัดแจ้งว่า ไม่มี
อะไรเป็นตัวตนที่แท้จริง ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนขึ้นมาได้ เป็นจิตที่ว่าจากกิเลสจากตัวตน
ด้วยอ านาจของปัญญา๗๒ 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญญาเป็นบาทฐานให้จิตสามารถหลุดพ้นจาก
อาสวกิเลสได้ ความสัมพันธ์ของจิตและปัญญา เปรียบเสมือนอัญญมัญญปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน ส่งเสริม
ก่อให้ประโยชน์ร่วมกัน ในท านองเดียวกันจิตก็สามารถเป็นบาทฐานให้แก่ปัญญาในการบรรลุธรรมได้
เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “แต่เมื่อใด จิตพ้นจากความเศร้าหมอง๕ ประการนี้แล้ว 
เมื่อนั้น จิตนั้นย่อมอ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ผุดผ่อง ไม่ฟุ้งซ่าน ตั้งมั่นดีเพ่ือความสิ้นอาสวะและภิกษุ
จะน้อมจิตไปเพ่ือท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อมีเหตุ 
เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ๗๓นอกจากความสัมพันธ์ของจิตและ
ปัญญาที่ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยบางครั้งมีจิตเป็นบาทฐานบ้าง มีปัญญาเป็นบาทฐานบ้าง
ในการพิจารณาธรรมเพ่ือความหลุดพ้น ในขณะเดียวกันจิตและปัญญาก็ยังร่วมกันท างานเพ่ือความ
หลุดพ้นได้เช่นกัน โดยมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง ดังพุทธพจน์กล่าวว่า 
‘เราพึงท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน’ พึงเป็นผู้ท าศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์หมั่นประกอบความสงบแห่งจิตภายใน ไม่ห่าง
จากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่างเถิด๗๔ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่
มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแล จึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพาน๗๕เขาได้สุขที่ไม่อิงอามิส อุเบกขา
ตั้งมั่น ละนิวรณ์ ๕ ประการได้ ปรารภความเพียรเป็นนิตย์บรรลุฌานทั้งหลายมีเอกัคคตาจิตปรากฏมี
ปัญญารักษาตน มีสติ รู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริง ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงจิตย่อม
หลุดพ้นโดยชอบ เพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิง หากว่าเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบ เป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่
สิ้นไปแห่งภวสังโยชน์ มีญาณหยั่งรู้ว่า ‘วิมุตติของเราไม่ก าเริบ ญาณนั่นแลเป็นญาณชั้นเยี่ยม ญาณนั่น
                                                 

๗๒พระฟอง อภิวณฺโณ (สวัสดี), การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิด เร่ือง “จิตว่าง” ของท่านพุทธทาส, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๕), หน้า ๔๙. 

๗๓องฺ.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๒๓/๒๘. 
๗๔องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๑/๑๕๘. 
๗๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๒/๑๔๙. 



 ๒๗ 

แลเป็นสุขอันยอดเยี่ยม ญาณนั้นไม่มีความโศก ปราศจากธุลี มีความเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีหนี้๗๖ 
ความเป็นผู้คงที่ ปราศจากธุลี มีความเกษมสูงสุด ในความหมายนี้คือ เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์
ขีณาสพนั่นเอง 

ในความสัมพันธ์ของจิตและปัญญานั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ๑) จิตเป็น
ปัจจัยหรือเป็นบาทฐานแก่ปัญญา ๒) ปัญญาเป็นปัจจัยหรือเป็นบาทฐานแก่จิต ๓) จิตและปัญญาเป็น
ปัจจัยหรือเป็นบาทฐานแก่กันและกัน ต่างฝ่ายต่างเป็นองค์รวมร่วมกันเพื่อเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้น โดย
สภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตที่ดี มีศีลขั้นพ้ืนฐานจะท าให้จิตมีสมาธิที่แนบแน่น
ก่อให้เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริง ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิต โดยมีเจตคติและทัศนคติ
ด้วยการปฏิบัติทางจิตที่ก่อให้เกิดสมาธิ สมาธิจึงเป็นสภาพจิตที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาจิตที่
ก่อให้เกิดความมั่นคง มีสติและมีความแน่วแน่ จิตที่เป็นสมาธิจะมี “พลัง” เหมือนสายน้ าที่ไหลแรงมี
พลัง จิตมีความสงบสุข มีความสุขเกิดปัญญาที่แท้จริง  

ปัญญาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก ท าให้เกิดความโปร่งโล่ง และท าให้รู้
เข้าใจความจริงที่จะเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทัน จะเห็นได้ว่า “เมื่อปัญญาเกิดขึ้น ท าให้แก้ปัญหา หาทาง
ออก ปรับจิตใจหรือวางใจต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้นๆ ได้แล้ว ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า ดุลย
ภาพ”๗๗ ปัญญาในที่นี้ หมายถึงปัญญาที่รู้จักความว่างเปล่าจากตัวตน คือรู้แจ้งอนัตตา โดยรู้เข้าใจ
โลกและชีวิตนี้ตามความเป็นจริง ว่าองค์ประกอบทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อรู้และเข้าใจด้วย
ปัญญา มองเห็นความว่างแล้ว ก็จะเกิดภาวะทางจิต คือ ความว่างของจิตใจจากกิเลสและความทุกข์ 
ด้วยการรู้จักความว่างด้วยปัญญา ที่ส่งผลต่อจิตใจคือ จิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์ กล่าวสรุปได้
เป็น ๒ ตอน คือ ปัญญาเห็นความว่าง กับ จิตใจที่ว่างจากทุกข์ เป็นการโยงความสัมพันธ์ระดับจิตใจ
กับระดับปัญญา เมื่อจิตว่างจากกิเลสและความทุกข์แล้ว จิตนั้นจะอ่ิมเอม ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติใน
ระดับจิตที่อาศัยปัญญาส่งผลย้อนมาการท าจิตใจให้เต็มอ่ิมคือการปฏิบัติ ในระดับสมาธิ เมื่อมีสมาธิดี
แล้ว ย่อมส่งผลตามความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ในกรณีนี้จึงกล่าวได้ว่า จากปัญญาส่งผลมาสู่ระดับจิต
หรือสมาธิ แล้วระดับจิตหรือสมาธิส่งผลไปหาพฤติกรรมในทางสังคมหรือระดับศีล 

                                                 
๗๖องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๕/๕๑๑. 
๗๗พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐. 



 ๒๘ 

จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของจิตและปัญญานั้น การปฏิบัติเริ่มจากศีลไปหาจิตแล้วสมาธิ
ก็โยงไปหาปัญญาแต่ในทางกลับกันเวลาส่งผล ปัญญาส่งผลมาสู่ระดับของจิต แล้วสมาธิก็ส่งผลมาสู่
พฤติกรรมระดับศีล ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ในองค์รวมของชีวิตที่ดีงาม๗๘ สรุปได้ว่า  

 
 
 

นอกจากนี้ จิตและปัญญายังเป็นบาทฐานไปสู่การพัฒนาที่ก่อให้เกิดสภาพจิตที่นุ่มนวล 
ควรแก่การงานพร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งเข้าถึงความมีอิสรภาพเป็น
ที่สุด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างจิตและปัญญา 

 ๒.๑.๓ การพัฒนาจิตและปัญญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

การพัฒนาจิต ค าว่า “พัฒนา หมายถึง “การท าให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น”๗๙ ใน
พระพุทธศาสนาใช้ศัพท์การพัฒนาจิตว่า “ภาวนา” หมายถึง การเจริญการท าให้เป็นให้มีขึ้นการ

                                                 
๗๘พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโฺต), จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา, หน้า ๕๒. 
๗๙พระเทพวิสุทธิกวี, การบริหารจิต, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๒. 

จิต ปัญญา 

๑) รู้เท่าทันความเป็นจริงก่อให้เกดิความสมดลุ
ชีวิต 

๒) เห็นความไม่เทีย่งแท้ แปรปรวน 

๓) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง สามารถปล่อยวาง 

๔) เข้าใจชีวิตและโลก 

๕) เข้าถึงปัญญาที่แท้จริง หลุดพ้นมีความอิสระ
ในที่สุด 

๑) คุณภาพของจิต เป็นคุณธรรมหรือความดี  
มีความรักและเมตตา กรณุา สงสารเห็นใจ 

๒) สมรรถภาพจติ จิตมีความสามารถ มีความ
เพียร อดทน มีสติรู้จักยับยั้งจิตมั่นคง ไม่
หวั่นไหว ควรแก่การงาน 
๓) สุขภาพจติ จิตที่มสีภาพจติที่ดี มีความสุข 
คือมีความสุข  มีความโปร่งใจ เบิกบาน สงบ
เย็น 

การปฏิบัติเริ่มจากศีล              สมาธิ           ปัญญา 
การส่งผลเริ่มจากปัญญา           สมาธิ           ศีล 



 ๒๙ 

ฝึกอบรมการพัฒนา๘๐ เช่น ค าว่า จิตตภาวนาหรือสมาธิภาวนา คือการเจริญ การอบรม การบ าเพ็ญ
สมาธิหรือพัฒนาจิตฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม การอบรมจิตหรือการพัฒนาจิต 
ทางพระพุทธศาสนา จึงใช้ค าว่า จิตตภาวนา๘๑ ดังที่ปรากฏในมหาสัจจกสูตร ความว่า  

 ความสุขเกิดขึ้น  ได้รับความสุขนั้นแล้ว ก็ไม่มีความยินดีในสุขนั้น เมื่อความสุขนั้นดับไป มี
ทุกข์เกิดขึ้น ได้รับความทุกข์นั้น ก็ไม่ได้เศร้าโศก ไม่เสียใจ ไม่ร าพัน ไม่ตีอกคร่ าครวญ  ไม่ถึง
ความหลงใหล  แม้ความสุขท่ีเกิดขึ้นแก่อริยสาวกแล้ว ก็ไม่ครอบง าจิตของท่านได้ เพราะเหตุที่
ได้อบรมกายแล้ว แม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบง าจิตไม่ได้ เพราะเหตุที่ได้อบรมจิต ความสุขและ
ทุกข์ท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถครอบง าจิตท่านได้เพราะการอบรมกายและอบรมจิต๘๒ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา การอบรมกายและอบรมจิต คือการพัฒนาจิตนั่นเอง การแยก
กล่าวถึงการอบรมกาย และการอบรมจิตนั้น เป็นการชี้ชัดให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการอบรมกายหรือจิต
ก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกอบรมตนหรือพัฒนาตนที่เรียกว่า “ภาวนา” นั่นเอง “จิตภาวนา ก็คือ 
การอบรมตนเอง การท าตนเองให้เจริญขึ้น ให้ประเสริฐขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนา หรือ การยกจิต
ของตนขึ้นระดับสูงเหนืออ านาจของกิเลสนั้นเอง๘๓ 

นอกจากนั้นแล้ว พระพี วชิรญาณมหาเถระ ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนาจิต คือ 
การอบรมจิตหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จิตภาวนา” หมายถึง ระบบแห่งสมาธิ ในระหว่างการฝึก
สมาธิอันมีระบบนั้น จิตย่อมได้รับการฝึกจนกระทั่งอ านาจจิตทั้งหมดถูกน าเข้ามารวมกัน เมื่อสมาธิ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และจิตก็บรรลุถึงความเป็นใหญ่ในตัวเอง ดังนั้น การฝึกสมาธิท่านจึง
เรียกว่า “จิตภาวนา” และรวมถึงความเก่ียวพันถึงการอบรมทางจิตและทางร่างกาย”๘๔ วิธีการพัฒนา
จิต จึงครอบคลุมการปฏิบัติ การปลูกฝังหรือเพ่ิมพูนกุศลจิตนั่นเอง 

ดังนั้น การพัฒนาจิตให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะฝึกฝน
ตนเองจากภายในสู่ภายนอก มีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือ

                                                 
๘๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๐. 
๘๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  จิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

สร้างสรรค์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒-๓. 
๘๒ดูรายละเอียดใน ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๙/๔๐๔. 
๘๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  จิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, หน้า ๔. 
๘๔พระพี วชิรญาณมหาเถระ, สมาธิในพระพุทธศาสนา (สมถกรรมฐาน), แปลโดย รศ. ชูศักดิ์  ทิพย์

เกสร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๒๘ 



 ๓๐ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม จะต้องมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาหรือพัฒนาจิต ก็คือการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น ในการฝึกฝนพัฒนา
จิตนั้นสามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ต้องหลีกหนีจากสังคม ดังค ากล่าวที่ว่า “กรรมฐานที่
แท้จริง ไม่ใช่การหลีกหนีหรือปลีกตัวออกจากสังคมแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและ
กิจวัตรในชีวิตประจ าวันของเรา ตลอดจนการประกอบการงานที่เป็นไปด้วยสติปัญญา”๘๕ จึงท าให้จิต
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา แต่สามารถเผชิญกับโลกได้ อีกทั้งเห็นความ
แปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง ไม่ยึดถือไว้ แต่จะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ท าให้เกิดบุคลิกภาพใหม่ ที่
พร้อมจะเผชิญกับโลกด้วยความเข้มแข็ง 

การพัฒนาจิต หรือจิตภาวนา คือ การฝึกฝนด้านคุณภาพของจิตด้วยการฝึกจิตใจให้
เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีก าลังใจสูงให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส ปราศจาก
สิ่งรบกวน หรือท าให้เศร้าหมองโดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และตรงตามความเป็นจริงการ
พัฒนาจิตหรือสมาธิจึงเป็นการพัฒนาจิตใจเพ่ือให้เกิดความสุขภายในจิตใจ ความสุขที่เกิดจาก
ภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การพัฒนาความสุขท่ีเกิดขึ้นภายในโดยไม่ต้องพ่ึงสิ่ง
ภายนอกจึงต้องพัฒนาจิตใจด้วยการเริ่มจาก 

๑) พัฒนาคุณภาพจิต มีจิตที่เป็นกุศล ที่พร้อมจะพัฒนาจิตให้มีความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจ
โดยไม่ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมคุณภาพจิตที่ดีจะท าให้จิตใจมีความงาม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความประพฤติ
ที่ดีงาม 

๒) พัฒนาจิตให้มีสมรรถภาพ คือ มีสติ มีวิริยะ เข้มแข็ง อดทน เป็นจิตที่สงบตั้งมั่นเป็น
สมาธิ ขั้นตอนนี้เป็นการฝึกอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตแน่วแน่ มั่นคงไม่
หวั่นไหว มีสมาธิดี ท าให้สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ไม่ประมาท มีจิตที่ดีงาม ผ่องแผ้ว 

๓) พัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี ก่อให้เกิดผลดังนี้ 
- ปราโมทย์ คือ ความร่าเริงสดใส ความชื่นใจ 

  - ปีติ คือ ความปลื้มใจ อ่ิมใจ 
- ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็นกายใจ ความผ่อนคลาย 
- สุข คือ ความไร้ซึ่งความขัดข้อง ความสะดวกท าได้ง่าย ได้คล่อง 
- สมาธิ คือ ความสงบตั้งมั่นของจิตใจ จิตไม่หวั่นไหวเกิดความมั่นคง 

                                                 
๘๕ Venerable Dr., Rahula, What the Buddha Taught, Fifth published, (Bangkok : Haw 

TraiFoumdation Bangkok, 2542), p.67. 



 ๓๑ 

การพัฒนาจิต ด้วยความเพียร ความระลึกชอบและมีจิตที่ตั้งมั่นชอบ เป็นการฝึกอบรมจิต
เพ่ือให้เกิดสมาธิ ท าให้จิตมีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตที่ดี จิตมีความเข้มแข็ง มั่นคง 
สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หวั่นไหว จิตใจสงบสุข เป็นจิตที่ควรแก่การงาน ดังพุทธพจน์ที่กล่าวถึง
การฝึกจิตว่า “จิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือน
ช่างศรดัดลูกศรให้ตรง  ฉะนั้น”๘๖ การพัฒนาหรือฝึกอบรมจิต จะต้องควบคุมอายตนะได้แก่ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และใจ “การที่จะควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ หรือจะควบคุมอายตนะให้ได้ ต้อง
ควบคุมจิต๘๗ด้วยการพัฒนาจิต ก็คือการท าจิตให้ถูกต้อง เพราะเมื่อจิตรับอารมณ์จากอายตนะแล้ว
ควบคุมได้ ไม่กวัดแกว่ง ซัดส่ายใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ชอบ ที่ปรารถนา จะเป็นความดีที่ก่อให้เกิดความสุข 
เพราะการฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา จัดว่าเป็นความดี
เพราะ “จิตที่ฝึกแล้วย่อมน าสุขมาให้๘๘อีกท้ังพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ 
ด ารงอยู่ในศีลแล้ว เจริญจิตและปัญญา 
มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร 
นั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้๘๙ 

นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาจิตยังส่งผลต่อการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่า  
เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อน 

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ เรานั้นได้น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ได้รู้ชั ด
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้
อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตได้หลุดพ้นจาก
กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่
จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป๙๐ 

การพัฒนาจิต ด้านในหรือด้วยการเร่งพัฒนาจิตของตน ที่เรียกว่า การท าความเพียรทาง
จิต ด้วยการเจริญภาวนา จึงเป็นไปเพื่อให้รู้ถึงความเป็นจริงตามหลักไตรสิกขา หลักไตรลักษณ์ เห็นถึง

                                                 
๘๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๓๕. 
๘๗พุทธทาสภิกขุ, ผลของจิตตภาวนาคือ นิพพาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ตถาตา พับลิเคช่ัน 

จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖. 
๘๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖. 
๘๙ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๒๗. 
๙๐วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๔/๗. 



 ๓๒ 

ความไม่เที่ยงแท้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เห็นถึงความสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นตาม
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของตัวเอง  

ในระดับปุถุชนนั้น เมื่อไม่พิจารณาเห็นถึงความจริงแล้ว ย่อมท าให้เกิดความเศร้าโศก
เกิดขึ้น เมื่อไม่เป็นไปตามความปรารถนา แต่เมื่อสมความปรารถนาก็มีความสุขจนลืมนึกถึงความจริง
ที่จะต้องเกิดขึ้นว่า ความสุขนั้นก็ไม่คงที่ ไม่แน่นอน ยังเป็นผู้ที่หลงสุข หลงทุกข์ไปตามเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนและยังต้องเดือดร้อนต่อสุขและทุกข์ที่เกิดข้ึน 

 ในระดับพระอริยบุคคล เป็นผู้ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญามีความเจริญ ๔ 
ประการคือ 

๑) เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะเมื่อสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมบรรลุ
ปฐมฌาน บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ มีสติบริสุทธิ์ และอุเบกขา 

๒) ได้ญาณทัสสนะ เพราะเมื่อระลึกถึงอาโลกสัญญา (แสงสว่าง) อธิษฐานทิวาสัญญา 
(กลางวัน) ว่า ‘กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงบสงัด จิตเกิดความสว่าง 

๓) เพ่ือสติสัมปชัญญะด้วยการรู้แจ้งเวทนา สัญญา วิตก ที่เกิดขึ้น รู้แจ้งเวทนา สัญญา 
วิตก ที่ตั้งอยู่ รู้แจ้งเวทนา สัญญา วิตกท่ีดับไป 

๔) สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นอาสวะด้วยการมี
ปรกติในการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เป็นอย่างนี้๙๑ 

ดังนั้น การฝึกพัฒนาจิต จึงหมายถึง การท าให้จิตบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรม ด้วยวิธีการปฏิบัติ
สมาธิภาวนา เพ่ือความเป็นไปของจิตที่สะอาด ปราศจากสิ่งมัวหมองหรือกิเลสที่เป็นมลทินทั้งหลาย 
ซึ่งมีความส าคัญ ในระดับปุถุชนที่ยังไม่เข้าถึงธรรม เพราะถูกความบีบคั้นจากตัณหาและอวิชชาที่
เกิดขึ้น ท าให้เกิดความกดดัน ขัดแย้ง ทนต่อสภาวะเดิมไม่ได้นั้น เมื่อพัฒนาจิตในระดับของสมถกรรม
ฐานก็จะเกิดความสงบ มีองค์ฌานเกิดขึ้น เกิดความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในระดับโลกีย์ เมื่อปฏิบัติในขั้น
ของวิปัสสนาเห็นความไม่คงที่ของสรรพสิ่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตาม
โลก ท าให้เกิดปัญญารู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และน าโอกาสและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิตได้อย่างไม่ทุกข์ และพร้อมที่จะพัฒนา ฝึกฝนอบรมจิตตนเองให้เป็นผู้ที่จะ
เรียนรู้ และมีเป้าหมายต่อการใช้ชีวิต มีทัศนคติ มีปัญญาเป็นที่พ่ึงของตนเองได้  

                                                 
๙๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๘-๒๗๙.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 ๓๓ 

ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา Intellectual development) คือ การฝึกปรือปัญญา
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง จนกระท่ังหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส 
เบิกบานโดยสมบูรณ์ เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดข้ึนแล้วก็จะช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง 
บริสุทธิ์ ผ่องใสยิ่งขึ้นในการพัฒนาเชาวน์อารมณ์เมื่อพิจารณาแล้วสามารถแยกได้ ๒ กรณี คือ โลกีย
ปัญญา และโลกุตตรปัญญาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นอิสระอย่างแท้จริง ใน
กรณีนี้เป็นโลกียปัญญาที่น ามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวันด้วยการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และสามารถที่จะท าวิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในชีวิต 
อีกท้ังเมื่อปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ หรืออานาปานัสสติ เข้าถึงวิสุทธิ ๗๙๒ ถึงพร้อมโลกุตตรปัญญา 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาจะเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก 
และในการพัฒนาคนนั้น สิ่งส าคัญของการพัฒนาคือ ปัญญา เพราะท าให้รู้จักสิ่งทั้งหลายและรู้ว่าจะ
ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไร การพัฒนาจะเป็นไปพร้อมกันทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) พัฒนาด้านกาย เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ให้สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายได้อย่างเหมาะสม ๒) พัฒนาด้านพฤติกรรม(ศีล) หรือวิธีการใช้ชีวิต 
ตลอดจนการท ามาหาเลี้ยงชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนให้มีศีล คือ วินัย เพราะวินัย เป็นตัวการ
จัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา ๓) พัฒนาด้านจิตใจ(สมาธิ) เช่นพัฒนาคุณธรรม 
ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจและสภาพจิตที่ดีงาม รวมทั้งความสุข ๔) พัฒนาด้านปัญญา(ปัญญา) คือ
ความรู้ความเข้าใจต่างๆ รวมทั้งแนวความคิด ทัศนคติ และค่านิยม ในการฝึกฝนหรือพัฒนาด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ท าได้โดยรู้จักไตร่ตรอง วินิจฉัย ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือให้เข้าใจความ
เป็นจริง การพัฒนาทั้ง ๔ ด้านนี้จะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากพัฒนาได้ทั้งสี่ด้านแล้วจะท าให้
ชีวิตมีแต่ความดีงาม ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริง ความมีอิสรภาพสามารถวัด
ได้จากทั้ง ๔ ด้านนี้ ฉะนั้น “การพัฒนาที่เดินไปสู่ความมีอิสรภาพ จะมีลักษณะอย่างหนึ่ง คือ 
พ่ึงตนเองได้มากขึ้น”๙๓การพัฒนาหรือการฝึกฝนจิตและปัญญา จึงเป็นการพัฒนาครบที่เรียกว่า 
ไตรสิกขา ซึ่งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นเอง 

 ๒.๑.๔ แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามทัศนะของนักวิชาการศาสนา 

 ๑) สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺปยุตโต) 

                                                 
๙๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๗-๒๘๐; วิสุทธิ ๗ หมายถึง สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณ

วิสุทธมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธญาณทัสสนวิสุทธ. 
๙๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, หน้า ๖๘. 



 ๓๔ 

  ค าว่า จิตใจ สมอง และ ปัญญา ในงานเขียน “พัฒนาการแบบองค์รวมของ
เด็กไทย” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการให้ความหมายของค า
เหล่านี้ไว้อย่างแยบคาย และชวนให้คิดติดตามการตีความศัพท์ โดยท่านได้กล่าวถึง การพัฒนาจิตและ
ปัญญา ตามแนวคิดของ progressive education ที่กล่าวถึงการพัฒนาเด็กทั้ ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
Physical Metal Emotional Social  ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นคือ การตีความหมายของค าว่า 
Mental ว่าแปลว่า จิตใจ และ Emotional แปลว่า อารมณ์  ซึ่งแท้จริงแล้วค าว่า Mental เมื่อมาคู่
กับ Emotional ในภาษาอังกฤษ Mental หมายถึง Intellectual หรือ ปัญญา ซึ่งจะพบในชุดศัพท์
พัฒนาการ ๔ ด้าน สองศัพท์นี้เป็น alternative term กล่าวคือ ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ใช้ความหมาย
คงท่ีอย่างเดียว บางครั้งก็ใช้ Intellectual มาแทน Mental ซึ่งภาษาอังกฤษถือว่าเป็นธรรมดา เพราะ
ศัพท์ค าว่า Mental เป็นค าศัพท์ที่ค่อนข้างคลุมเครือ ในขณะที่ Mind ที่หมายถึง จิตใจ ซึ่งไม่ชัด อาจ
เป็นได้ทั้งด้านความคิด หรือด้านสมอง และด้านความรู้สึกที่เราใช้ว่าอารมณ์ และท่านได้กล่าวสรุปว่า 
ค าว่า Mental ในภาษาอังกฤษหมายถึง ปัญญา หรือ Intellectual๙๔  

 ส าหรับการพัฒนาปัญญานั้นท่านมองปัญญาว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของชีวิต 
และมนุษย์ต้องมองชีวิตว่าเป็นระบบแห่งองค์รวมของส่วนประกอบมากหมายที่สัมพันธ์เกื้อหนุนอิง
อาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าในมุมมองพระพุทธศาสนาเรียกองค์ประกอบชีวิตว่า ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ และเมื่อมองในแง่การด าเนินชีวิต ก็ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ  ๓ ด้าน คือ 
ด้านพฤติกรรม คือ กาย วาจา ที่ติดต่อกับสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ที่ต้องอาศัยสัมพันธ์
อิงอาศัยกัน ดังนั้นการจะพัฒนาปัญญาอย่างเดียวจึงท าไม่ได้ เพราะปัญญาเป็นด้านหนึ่งของระบบองค์
รวมของชีวิต มีส่วนประกอบสามด้านอิงอาศัยกันอยู่๙๕ 

 นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง ปัญญาไว้ว่าปัญญานั้น
แท้จริงก็มีอย่างเดียว ได้แก่ ธรรมชาติที่เป็นความรู้เข้าใจสภาวะ คือ หยั่งถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ตามที่มันเป็นแต่ก็นิยมจ าแนกแยกประเภทออกไปเป็นหลายอย่างตามระดับของความรู้เข้าใจบ้างตาม
หน้าที่หรือแง่ด้านของการท างานของปัญญาบ้างตามทางที่ปัญญานั้นเกิดขึ้นบ้างเป็นต้น ปัญญาชุด
หนึ่งซึ่งจ าแนกตามแหล่งที่มาหรือทางเกิดของปัญญาได้แก่ ปัญญา ๓ อย่างชุดที่แยกออกไปเป็นสุตมย
ปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาค าท้ายคือ ปัญญาเป็นตัวกลางร่วมกันส่วนค าข้างหน้าที่

                                                 

 ๙๔พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, ๒๕๔๓, หน้า ๔-๗. 
 ๙๕วัฒนา  พลชาติ, “ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ป
ยุตฺโต), วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๕๓. 



 ๓๕ 

ต่างกันบอกที่มาหรือแหล่งเกิดของปัญญานั้นว่าหนึ่งเกิดจากสุตะ (การสดับฟังการอ่านและเล่าเรียน) 
สองเกิดจากจินตะ(การคิดไตร่ตรองพิจารณา) และสามเกิดจากภาวนา (การปฏิบัติต่อจากนั้น) 

๑) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาเกิดจากโยนิโส
มนสิการที่ตั้งข้ึนในตนเอง) 

๒) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน (ปัญญาเกิดจากปรโตโฆสะ) 
๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบ าเพ็ญ (ปัญญาเกิดจากปัญญาสอง

อย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการในประดาสภาวธรรม) 

ทั้งนี้การที่ท่านเรียงจินตามยปัญญาขึ้นก่อนหรือสุตมยปัญญาขึ้นก่อนนั้น ตีความได้
ว่าอยู่ที่การค านึงถึงบุคคลเป็นหลักหรือมองธรรมตามความเกี่ยวข้องของบุคคล ในกรณีที่เรียงจิน
ตามยปัญญาเป็นข้อแรก คือท่านเริ่มที่บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษก่อน หมายความถึงพระพุทธเจ้าผู้
ค้นพบและเปิดเผยความจริงขึ้นนั้นมิได้อาศัยสุตะไม่ต้องมีปรโตโฆสะคือการฟังจากผู้อ่ืนแต่รู้จักคิด
พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการของตนเองสามารถสืบสาวเรียงต่อไล่ตามประสบการณ์ทั้งหลายอย่างถึง
ทันทั่วรอบทะลุตลอดจนหยั่งเห็นความจริงได้จากจินตามยปัญญาจึงต่อเข้าภาวนามยปัญญาไปเลย  
(ไม่ต้องอาศัยสุตมยปัญญา) แต่เมื่อมองที่บุคคลทั่วไปท่านเริ่มด้วยสุตมยปัญญาเป็นข้อแรกโดยมี
ค าอธิบายตามล าดับว่าบุคคลเล่าเรียนสดับฟังได้สุตะได้ข้อธรรมได้ข้อมูลแล้วเกิดศรัทธาขึ้นเป็นพ้ืน
เบื้องต้นจึงน าไปใคร่ครวญตรวจสอบพิจารณาได้ความรู้เข้าใจในสุตะนั้นก็เกิดเป็นสุตมยปัญญาแล้วใน
ขั้นต่อไปอาศัยสิ่งที่ได้เรียนสดับนั้นเป็นฐานเขาตรวจสอบชั่งตรองเพ่งพินิจขบคิดลึกชัดลงไปมองเห็น
เหตุผลความสัมพันธ์เป็นไปชัดเจนเกิดเป็นจินตามยปัญญาเมื่อได้ใช้ปัญญาทั้งสองนั้นขะมักเขม้น
มนสิการในสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเกิดญาณมีความรู้สว่างประจักษ์แจ้งความจริงเป็นมรรคที่จะให้
เกิดผลขึ้นเป็นภาวนามยปัญญา 

ส าหรับในที่นี้เมื่อแยกบุคคลพิเศษออกไปแล้วสามารถเรียงล าดับการพัฒนาจิตและ
ปัญญาโดยถือเอาคนทั่วไปเป็นที่ตั้งได้ดังนี้ 

๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากสุตะ ได้แก่ ปัญญาที่คนทั่วไปจะพัฒนาขึ้นได้โดย
ต้องอาศัยสุตะคือเมื่อยังคิดเองไม่เป็นหรือคิดไปไม่ถึงมองอะไรๆไม่ออกไม่เข้าใจก็ต้องมีผู้แนะน าสั่ง
สอนบอกให้เช่นมีท่านที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ครูอาจารย์มาแนะน าชี้แจง
อธิบายจึงรู้เข้าใจหยั่งความจริงได้ในระดับหนึ่ง 

๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจินตะ ได้แก่ การรู้จักคิดคือเมื่อได้ความรู้เข้าใจ
ในสุตะเกิดมีสุตมยปัญญาจากการเล่าเรียนสดับฟังแล้วก็ฝึกโยนิโสมนสิการให้มองเห็นรู้เข้าใจกว้างไกล
ลึกรอบท่ัวตลอดแยกโยงได้ท าให้ก้าวต่อไปในการเข้าถึงความจริงและใช้ความรู้อย่างได้ผล 



 ๓๖ 

๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากภาวนาคือ การปฏิบัติบ าเพ็ญท าให้เป็นให้มีข้ึน
ได้จริงโดยลงมือท ากับประสบการณ์ตรง หมายถึง ปัญญาที่พัฒนาต่อจากสุตมยปัญญาและจินตามย
ปัญญาสองอย่างแรกนั้นคือ อาศัยปัญญาสองอย่างแรกนั้นพัฒนาต่อไปด้วยการมนสิการ  (หมายถึง
โยนิโสมนสิการ) ที่ตัวสภาวะจนเกิดปัญญารู้แจ้งจริงที่ส าเร็จเป็นมรรคให้บรรลุผล๙๖ 

นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึง “คุณค่าด้านการท าจิต” เน้นความหลุดพ้นเป็นอิสระ
ของจิตใจเป็นระดับโลกุตระ มีหลักปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงคุณค่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยจุดหมายสูงสุดของ
พุทธธรรม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ส าคัญเป็นส่วนคลุมยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีขอบเขต
กว้างขวางตามปกติผู้เจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์จะพัฒนาความเข้าใจต่อโลกและชีวิตให้
เข้มคมชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิตเป็นขั้นตอนส าคัญ ๒ ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อเกิดความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และ
ความไม่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลางจะมีความรู้สึกท านองเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือ รู้สึก
ในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เคยมีมาแต่เดิมก่อนนั้นเคยยึดติดหลงใหลในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้น
มัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคราวนี้พอมองเห็นไตรลักษณ์เข้าแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปกลายเป็น
รู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจอยากจะหนีไปเสียให้พ้นบางทีถึงกับรู้สึกเกลียดกลัวหรือขยะแขยงนับว่าเป็นขั้น
ที่ความรู้สึกแรงกว่าความรู้ (เรียกอย่างภาษาไทยว่าอารมณ์เหนือปัญญา) ขั้นตอนแรกนี้แม้ว่าจะเป็น
ขั้นตอนที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์และความรู้สึกยังเอนเอียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่ส าคัญหรือบางทีถึงกับ
จ าเป็นในการที่จะถอนตนให้หลุดออกไปได้จากความหลงใหลยึดติดซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังแรงมากเพ่ือ
จะสามารถก้าวต่อไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่๒ต่อไปในทางตรงข้ามถ้าหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ผลเสีย
จากความรู้สึกที่เอนเอียงก็จะเกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อความรู้เท่าทันนั้นพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความรู้เห็นตามความ
เป็นจริงปัญญาเจริญเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์เรียกว่ารู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริงความรู้สึกเบื่อหน่าย
รังเกียจและอยากจะหนีให้พ้นไปเสียนั้นก็จะหายไปกลับรู้สึกเป็นกลางทั้งไม่หลงใหลทั้งไม่หน่ายแสยง
ไม่ติดใจ แต่ก็ไม่รังเกียจไม่พัวพันแต่ก็ไม่เหม็นเบื่อมีแต่ความรู้ชัดตามที่มันเป็นและความรู้สึกโปร่งโล่ง
เป็นอิสระพร้อมด้วยท่าทีของการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ ไปตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุ
ปัจจัยพัฒนาการทางจิตปัญญาในขั้นตอนที่สองนี้ในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนาท่านเรียกว่าสังขารุ

                                                 

 ๙๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ 
ศตวรรษกาล, (กรุงเทพฯ: กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม, ๒๕๕๕), ๕๙-๖๑. 
 



 ๓๗ 

เปกขาญาณ (ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็นในการที่จะ
เข้าถึงความรู้ประจักษ์แจ้งสัจจะและความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ์๙๗ 

นอกจากการฝึกด้วยหลักการดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ท่านยังให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการศึกษาที่แท้จริง อันเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตซึ่งเป็นระบบของธรรมชาติที่เป็นไปตามตาม
กฎธรรมชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาต้องจัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการของเหตุปัจจัยใน
ธรรมชาติ ตามหลักธรรมที่ว่าด้วยไตรสิกขา ซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตคนซึ่งมี ๓ ด้านหรือ ๓ แดนเป็น
องค์ประกอบหรือองค์ร่วม ๓ อย่างที่รวมกันเป็นชีวิตที่พัฒนาไปด้วยกันโดยแยกเป็น 

๑) ด้านสื่อกับโลก ได้แก่ การรับรู้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์พฤติกรรมความประพฤติ
และการแสดงออกต่อหรือกับเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ผ่านทวาร (ช่องทาง, ประต)ู ๒ ชุดคือ 

ก) ผัสสทวาร (ทางรับรู้) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวมทั้งชุมทางคือ ใจเป็น ๖) 
ข) กรรมทวาร (ทางท ากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือใจด้วยเป็น๓) ด้าน

นี้เป็นแดนหรือ ด้านที่สื่อกับโลกเรียกสั้นๆ ค าเดียวว่า “ศีล” 

๒) ด้านจิตใจ ได้แก่ การท างานของจิตใจซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องมากมายเริ่มแต่ต้องมีเจตนาหรือเจตจ านงความจงใจตั้งใจมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งมีความ
ดี-ความชั่วความสามารถหรือความอ่อนด้อยพร้อมทั้งความรู้สึกสุข -ทุกข์สบาย-ไม่สบายหรือเฉยๆ
เพลินๆและปฏิกิริยาต่อจากสุข-ทุกข์นั้นเช่นชอบใจหรือไม่ชอบใจอยากจะได้อยากจะเอาหรืออยากจะ
หนีหรืออยากจะท าลายที่ควบคุมชักน าการรับรู้และพฤติกรรมทั้งหลายเช่นว่าจะให้ดูอะไรหรือไม่ดู
อะไรจะพูดอะไรจะพูดกับใครว่าอย่างไรด้านนี้เรียกสั้นๆว่า “จิต” หรือแดนของ “สมาธิ” 

๓) ด้านปัญญา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่สุตะคือความรู้ที่ได้เรียนสดับหรือ
ข่าวสารข้อมูลจนถึงการพัฒนาทุกอย่างในจินตาวิสัยและญาณวิสัยเช่นแนวคิดทิฏฐิความเชื่อถือ
ทัศนคติค่านิยมความยึดถือตามความรู้ความคิดความเข้าใจแง่มุมในการมองในการพิจารณาอย่างใด
อย่างหนึ่งด้านนี้เรียกสั้นๆ ตรงๆ ว่า “ปัญญา” 

องค์ประกอบของชีวิต ๓ ด้านนี้ท างานไปด้วยกันประสานกันไปและเป็นเหตุปัจจัย
แก่กันไม่แยกต่างหากจากกันการสัมพันธ์กับโลกด้วยอินทรีย์คือ ผัสสทวารและด้วยพฤติกรรมทางกาย
วาจา (ด้านที่ ๑) จะเป็นไปอย่างไรก็ข้ึนต่อเจตนาขึ้นต่อสภาพความรู้สึกภาวะและคุณสมบัติต่างๆ ของ
จิตใจ (ด้านที่ ๒) และทั้งหมดนั้นท าได้เท่าที่ปัญญาชี้ช่องส่องทางให้รู้แค่ไหนก็คิดและท าได้แค่นั้นคือ 

                                                 

 ๙๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต),พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ 
ศตวรรษกาล, หน้า ๑๑๒-๑๑๔. 



 ๓๘ 

ภายในขอบเขตของปัญญา (ด้านที่ ๓) ความตั้งใจและความต้องการเป็นต้นของจิตใจ (ด้านที่๒) ต้อง
อาศัยการสื่อทางอินทรีย์และพฤติกรรมกายวาจาเป็นเครื่องสนอง (ด้านที ่๑) ต้องถูกก าหนดและจ ากัด
ขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเชื่อถือความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และที่เพ่ิม
หรือเปลี่ยนไป (ด้านที่ ๓) ปัญญาจะท างานและจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ (ด้านที่ ๓) ต้องอาศัยอินทรีย์ 
เช่นดูฟังอาศัยกายเคลื่อนไหวเช่นเดินไปจับจัดค้นฯลฯ ใช้วาจาสื่อสารไถ่ถามตามทักษะเท่าที่มี (ด้านที่ 
๑) ต้องอาศัยภาวะและคุณสมบัติของจิตใจ เช่น ความสนใจใฝ่ใจความมีใจเข้มแข็งสู้ปัญหาความขยัน
อดทนความรอบคอบมีสติความมีใจสงบแน่วแน่มีสมาธิหรือไม่เพียงใดเป็นต้น  (ด้านที่ ๒) นี้คือการ
ด าเนินไปของชีวิตที่องค์ประกอบ ๓ ด้านท างานไปด้วยกันอาศัยกันประสานกันเป็นปัจจัยแก่กันซึ่งเป็น
ความจริงของชีวิตนั้นตามธรรมดาของมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ การพัฒนาพร้อมไปด้วยกันอย่าง
ประสานเป็นระบบสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียว๙๘ 

อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างโลกๆ ยังยึดถือความสุขแบบทางโลกเป็น
อาหารกายอาหารใจท่านก็ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยท่านได้น าเสนอหลักการพัฒนาชีวิตของ
ชาวบ้านผู้เจริญงอกงามให้ก้าวไปในสัมปรายิกัตถะซึ่งหมายรวมต่อไปถึงปรมัตถะ อ้างถึงพุทธด ารัสที่
พระองค์แสดงไว้หลายๆ แห่ง เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงน ามาสอนแก่ อริยสาวก/อริยสาวิกา ให้เจริญ
ด้วย “อริยวัฒิ” หรือ ความเจริญงอกงามอย่างอริยชน ๕ ประการ คือ 

๑) ศรัทธา ความซาบซึ้งมั่นใจในคุณพระรัตนตรัยซึ่งมีแกนอยู่ที่ตถาคตโพธิสัทธาคือ 
ศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของตถาคตที่ท าให้มนุษย์เป็นพุทธะเท่ากับมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่จะฝึกให้
เลิศประเสริฐจนมีปัญญารู้แจ้งเป็นพุทธะได้ข้อนี้นับเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพัฒนาชีวิตด้านปัญญา
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่สุตะคือความรู้ที่ได้เรียนสดับหรือข่าวสารข้อมูลจนถึง การพัฒนาทุก
อย่างในจินตาวิสัยและญาณวิสัยเช่น แนวคิดทิฏฐิ  ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยม ความยึดถือตาม
ความรู้ความคิดความเข้าใจแง่มุมในการมองในการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งด้านนี้เรียกสั้นๆ ตรงๆ
ว่า “ปัญญา” 

๒) ศีล ความประพฤติดีงามด าเนินชีวิตที่ปลอดเว้นการเบียดเบียนโดยมีศีล ๕ ที่
อาจพัฒนาสู่ศีล ๘ 

๓) สุตะ สดับฟังข้อมูลค าสอนหลักธรรมค าอธิบายที่จะน ามาไตร่ตรองพิจารณา
วิเคราะห์วิจัยให้เข้าถึงความหมายโดยเฉพาะที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไป 

๔) จาคะ ความมีน้ าใจเผื่อแผ่เสียสละครองเรือนด้วยใจที่ไม่ตระหนี่คับแคบใส่ใจรับ
ฟังทุกข์สุขของคนพร้อมที่จะให้ปันช่วยเหลือ 
                                                 

 ๙๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ 
ศตวรรษกาล, หน้า ๓๕๐-๓๕๑. 



 ๓๙ 

๕) ปัญญา ความมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงหยั่งถึงสภาวะแห่งการเกิดขึ้นและ
ความดับสลายท าให้สามารถลดละความชั่วร้ายกิเลสตั้งตัวไม่ได้และสามารถแก้ปัญหาท าทุกข์ให้สิ้นไป
ใน๕ ข้อนี้ที่ถือว่าจ าเป็นจริงๆ ต้องมาเต็มชุด ๔ ข้อ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ส่วนสุตะคือ
ความรู้ข้อมูลก็ควรจะมียิ่งเป็นพหูสูตได้เรียนรู้มากก็ยิ่งดีแต่ถึงจะขาดไปก็พอยอมได้ถ้ามีปัญญาก็พ่ึงพา
สุตะน้อยลงแต่ถึงเล่าเรียนนานมีสุตะมากแต่ถ้าขาดปัญญาก็ไม่สัมฤทธิ์ผลเพราะฉะนั้นปัญญาจึงส าคัญ
ที่สุด๙๙ 

กล่าวได้ว่า การพัฒนามนุษย์ด้วยการพัฒนาจิตและปัญญา ในทัศนะของสมเด็จ
พระธรรมโกษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ต้องอาศัยกระบวนการฝึกและเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือกลไกทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ชุดฝึกปัญญา ๓  การฝึกสติรู้เท่าทันจิต และการฝึกด้วยหลักไตรสิกขา ทั้งนี้
จิตและปัญญาต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันและมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อกันโดยมี
จุดมุ่งหมายปลายทางสุดท้ายคือ การดับทุกข์หรือการเข้าถึงสุขนิรันด์ที่เรียกว่าพระนิพพาน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีเครื่องมือฝึกตนในสภาวะที่ยังด ารงวิถีแบบชาวบ้านที่ยังยึดถือความสุขแบบทางโลกที่
เรียกว่า อริยวัฒิ ซึ่งเป็นการฝึกฝนพัฒนาควบคุมจิตและพฤติกรรมของตนเองควบคู่กับการยกระดับ
จิตใจในการท าประโยชน์ให้กับสังคม เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้โลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุขอย่างแท้จริง  

 ๒) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  
 ส าหรับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ มีผู้ศึกษาท าวิจัยไว้
สามารสรุปได้ดังนี้ นิยามความหมายของปัญญา ตามแนวทางท่านพุทธทาสภิกขุ “ปัญญา” หมายถึง 
ความรูแจง ความรูชัด ความเขาใจ ความรูเท่าทันสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ปัญญาเป็นค ากลางๆ มี
หลายขั้นหลายระดับ หลายประเภท เช่น ที่แบงเปนโลกิยปญญา ปญญาในขั้นเบื้องตน ความฉลาด
รอบรูในเรื่องการยังชีพในเรื่องทั่วๆไป ที่ยังเกี่ยวของอยูกับเรื่องอยางชาวโลกโลกุตตรปญญา ปญญา
ขั้นสูง ขั้นเหนือโลก ไดแก ขั้นที่เปนมรรค ผลนิพพาน มีความฉลาดรอบรูในเรื่องการปฏิบัติเพ่ือความ
ดับทุกขไดปญญา ในทางพระพุทธศาสนา มีเปาหมายอยูที่การท าลายดับอวิชชาและกิเลสอาสวะทั้ง
ปวงที่เปนตนเหตุแหงความทุกขทั้งที่เปนสวนตัวบุคคล และแกชาวโลกดังพุทธพจนที่วา ป  ฺ าย ปริ
สุชฺฌติ - บุคคล ยอมบริสุทธิ์ไดดวยปญญา หรือ ป  ฺ าโลกสฺมิ ปชฺโชโต - ปญญาเปนแสงสวางในโลก 
ฉะนั้น บุคคลผูมีปญญา ในทางพระพุทธศาสนายกยองวา เปนบัณฑิต คือเปนพุทธะแปลวา ผูร ูรคูวาม
จริงอันประเสริฐวา อะไรเปนทุกข อะไรเปนสาเหตุแหงทุกข อะไรเปนความดับทุกข อะไรเป
นมรรคหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข รแูจงวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกขไมประกอบด
                                                 

 ๙๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พุทธธรรมประดิษฐาน ๒๖ 
ศตวรรษกาล, หน้า๑๐๔๑. 



 ๔๐ 

วยตัวตน, ผูตื่น คือตื่นจากอวิชชา ความไมร ูอันเปนรากเหงาของกิเลสอาสวะทั้งปวง, ผูเบิกบาน คือมี
จิตบริสุทธิ์ผองใส ไมเศราหมอง เพราะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งปวง ไมยินดียินรายตออารมณตาง ๆ ที่
เปนโลกธรรมซึ่งจรเขามากระทบจิตใจ 

   กระบวนการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ การเขาถึงจุดหมาย
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ไดแก ความหลุดพน ตองอาศัยปญญาเปนตัวการส าคัญ ไดแก                        
วิปสสนาปญญา นับตั้งแตพระอริยบุคคลขั้นตน คือพระโสดาบัน ไปจนถึงพระอรหันต จะตองไดป
ญญาวิมุตติพุทธทาสภิกขุกลาววา การพัฒนาปญญาใหเกิดมีข้ึน ใหแกกลาขึ้นจนถึงขั้นบรรลุอริยมรรค 
- อริยผล ปญญาที่ท าลายกิเลสขั้นตน ไดแก ขั้นละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทั้ง ๓ ได 
บรรลุเปน พระโสดาบัน, ถาละกิเลสทั้ง ๓ ขอเบื้องตนดังที่กลาวมาแลวได และละราคะ โทสะ โมหะ 
ใหเบาบางลง บรรลุเปนพระสกิทาคามี, ถาละกามราคะ ปฏิฆะได บรรลุเปนพระอนาคามี, และปญญา
ขั้นสูงสุดสามารถละรูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา ผูมีปญญาแกกลาถึงที่สุด สามารถละ
สังโยชนทั้ง ๑๐ ไดทั้งหมด บรรลุเปนพระอรหันต เปนบุคคลที่ประเสริฐสุดในทางพระพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ ในทัศนะของท่านมองว่า ธรรมะ เปนเครื่องชวยโลกใชไดแกทุกศาสนา 
แกทุกระบอบของศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจสังคมการศึกษา 
ประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม จิตวิทยา ปรัชญา เปนตน สามารถใชไดทุก
แขนงวิชาที่ เปนไปเพ่ือความสรางสรรคสังคมมนุษยใหเกิดความสงบสุขชีวิตที่เปนอยูดวยธรรมะ คือ 
ความถูกตองดีงาม เปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข ทั้งแกตนเองและผูอ่ืน ทุกคนตองปฏิบัติธรรมด
วยการขจัดความเห็นแกตัวมุงชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อทานสอนใหผูคนในสังคมไทยด าเนินชีวิตดวยธรรมะ 
และคนในสังคมควรหันมาสนับสนุนใหสังคมไทยมาปฏิบัติธรรมกันใหมากๆ ไม่ว่าจะเปนที่บาน ที่วัด ที่
โรงเรียน และในทุกสถานที่ ที่มีอยูในสังคมไทยเรา จะท าใหสังคมไทยเราอยู่ กันอยางผาสุก โดย
ปราศจากอาชญาทั้งปวงหลักและวิธีการที่พุทธทาสภิกขุกลาวสอน สอดคลองกับหลักการที่มีอยูใน
พระไตรปิฎก อรรถกถา และสามารถน ามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูศึกษาปฏิบัติไดตาม
สมควรแกเหตุ๑๐๐ 

  มีการศึกษาวิเคราะห์หลักค าสอนจากหนังสือ “คู่มือดับทุกข์” ของพุทธทาสภิกขุ 
ด้วยsystem diagram ซึ่งแสดงประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในสาระส าคัญที่เป็นปัจจัยหลัก เพ่ือให้มนุษย์
ปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ตามแนวทางของพุทธศาสนาแนวทางหนึ่ง ปัจจุบันหลักธรรมของศาสนา

                                                 

 ๑๐๐สุนันท เพ็ชรพิรุณ, “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามทรรศนะของพุทธทาส
ภิกขุ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๒-๔. 



 ๔๑ 

พุทธ มีความหลากหลายในการสอนและเผยแพร่แนวความคิดความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบัน
เพ่ือให้คนต่างระดับที่มีความแตกต่างด้านพ้ืนความรู้ โอกาสพ้ืนฐานความเข้าใจ สามารถรับรู้ข้อมูลที่
ต้องการศึกษาได้มากขึ้นการปฏิบัติเพ่ือการดับทุกข์มีอุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น ๕ 
ประการ ได้แก่ ๑) ร่างกาย (การเจ็บป่วย เป็นอัมพาต) ๒) ความคิด (กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจ) ๓) การ
กระท า ๔) จิตตาย และ ๔) การหลงในความเชื่อ (ผีสาง เทวดา กามารมณ์)    

ปัญญาเมื่อเริ่มแรกต้องระงับจิตใจ และการกระท า โดยปฏิบัติตามแนวทางของค า
สอนต่างๆ เช่น ศีลมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น จากนั้นการฝึกฝนจะช่วยให้มีปัญญามากขึ้น ขนาดของ
ปัญญาจึงใหญ่ขึ้นใน นิพพานคือ ความว่างจากกิเลส  การหยุด การดับเหตุที่ ท าให้เกิดความทุกข์
ทั้งหลาย  แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดจากสังคมมนุษย์ เพียงแต่การใช้ปัญญาพินิจวิเคราะห์ 
พิจารณาถึงเหตุอันเกิดทุกข์และสามารถดับแหล่งเกิดทุกข์ ซึ่งอยู่ในจิตใจของตนเอง การดับทุกข์นั้นมี
ล าดับขั้นตอน แบ่งได้ ๓ ระดับ ได้แก่ โสดาบันสกิทาคามีและอนาคามี สรุปว่า การเกิดปัญญาใน
ระดับโสดาบัน หมายถึง การใช้ปัญญาวิเคราะห์สาเหตุของทุกข์จากรูปฌาน การเกิดปัญญาในระดับ
สกิทาคามี หมายถึง การใช้ปัญญาวิเคราะห์สาเหตุของทุกข์จากอรูปฌาน ส่วนการเกิดปัญญาใน
ระดับสูงที่สุดอนาคามี หมายถึง การใช้ปัญญาวิเคราะห์หาสาเหตุของทุกข์ท้ังหมดโดยไม่อาลัยอาวรณ์ 
ต่อกามต่างๆอีกเลย จึงสรุปได้ว่า พุทธศาสนาใช้ปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาประกอบกับการใช้
สมาธิในการหยุดเหตุที่เกิดทุกข์ในจิตใจมนุษย์ผู้นั้น โดยต้องใช้การฝึกฝนจนเพียงพอที่จะไม่กลับไปอยู่
ในวงจรของกิเลส๑๐๑ 

๓) ดาไลลามะ องค์ที่ ๑๔ 
ทัศนะหรือท่าทีของท่านดาไลลามะต่อการพัฒนาจิตและปัญญาสรุปได้ว่า หากขาด

การฝึกฝนเพ่ือให้จิตสงบ ไม่ว่าคุณจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือเหตุการณ์จะเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นจะ
ไม่มีวันให้ความรู้สึกเบิกบานและความสุขอย่างที่คุณแสวงหา แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณประกอบด้วย
คุณลักษณะภายในมีจิตใจที่สงบและมั่นคงในระดับหนึ่ง แม้ว่าคุณจะขาดสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง
ปกติถือว่าจ าเป็นต่อความรู้สึกแต่คุณก็อาจมีชีวิตอยู่อย่างเบิกบานและเปี่ยมสุขได้โดยความสุขสูงสุด
เกิดขึ้นเมื่อคนๆ นั้นเข้าถึงภาวะหลุดพ้นที่ซึ่งไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นั่นคือ ความสุขที่แท้จริงและ
ยาวนาน ความสุขที่แท้จริงสัมพันธ์กับจิตใจและหัวใจมากกว่า อีกทั้งกล่าวถึงการฝึกจิตอย่างมีระบบ
อันได้แก่ การบ่มเพาะความสุข การเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยการเลือกสรรและเพ่งความส าคัญอยู่

                                                 

 ๑๐๑วรสณัฑ์ บูรณากาญจน์, “ความคดิเห็นในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการดับทุกข์ของพระพุทธศาสนาจาก 
ค าสอนของพุทธทาสภิกขุโดยใช้หลัก System Analysis”, รายงานวิจัย, (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สืบค้นใน [ออนไลน์] , แหล่งท่ีมา: http://www.tds.tu.ac.th/.../13_Assistant%20%20Professor 
%20Vorasun%20Buranakarn,%20. 



 ๔๒ 

กับภาวะจิตทางบวกและต่อสู้กับภาวะจิตทางลบ ทั้งหมดนี้สามารถเป็นจริงได้เพราะโครงสร้างและ
การท างานของสมอง 

รวมทั้งกล่าวถึงการฝึกวินัยทางจิตว่า ความประพฤติถูกท านองคลองธรรมเป็นการ
ฝึกวินัยทางจิตอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ชีวิตมีสุขข้ึนหรือเรียกสิ่งนี้ว่า ธรรมวินัย บรรดาบรมครูทางจิต
วิญญาณหลายท่านอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้เราท ากุศลกรรม และหลีกเลี่ยงที่จะปล่อยตัว
ปล่อยใจในอกุศลกรรม การกระท าที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั้นขึ้นอยู่กับว่ามาจากภาวะจิตที่มีวินัยหรือไม่ 
จิตที่มีวินัยน าไปสู่ความสุข จิตที่ไร้วินัยน าไปสู่ความทุกข์ การฝึกอบรมจิตให้มีวินัย  คือ แก่นส าคัญใน
ค าสอนของพระพุทธเจ้า 

นอกจากนั้นแล้วยังได้กล่าวถึงการพัฒนาปัญญา ความว่า ในการแสวงหากลยุทธ์ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้พิชิตความหวาดวิตกได้ มีอยู่วิธีหนึ่งซึ่งโดดเด่นนั่นคือ การรู้คิด ซึ่งเป็นวิธี
หลักๆ ที่ท่านดาไลลามะใช้ขจัดความวิตกในชีวิตประจ าวัน วิธีนี้มีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับที่ใ ช้ขจัด
ความโกรธเกลียด คือ ต้องเผชิญความคิดที่เป็นตัวสร้างความวิตกกังวลและเอาความคิดที่มีเหตุผลและ
ทัศนะทางบวกเข้าทดแทนท าให้เกิดภาวะจิตอันดีงาม อย่างเช่น ความกรุณา ความอดกลั้น การให้
อภัย ความรักความอาทรต่างๆ คุณลักษณะทางจิตเหล่านี้ คือ ธรรมะที่แท้หรือคุณลักษณะทางจิต
วิญญาณท่ีแท้ เพราะว่ามันไม่อาจเกิดข้ึนได้พร้อมกับจิตที่คิดร้ายหรือภาวะจิตทางลบทั้งหลาย 

จุดประสงค์ของการฝึกนี้คือ เพ่ือเริ่มท าความเข้าใจและสัมผัสธรรมชาติของจิตการ
ฝึกด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณหยุดความคิดที่ซัดส่ายไปมา และค่อยๆคงอยู่ในสภาวะนั้นให้นานขึ้นๆ เมื่อคุณ
ฝึกด้วยวิธีนี้ ในที่สุดคุณจะไปถึงจุดที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่ในจิต เป็นความว่าง แต่ถ้าคุณไปไกลกว่านั้น
คุณจะเริ่มตระหนังถึงธรรมชาติที่แท้ของจิต คุณลักษณะของความ ใสกระจ่าง และรับรู้เข้าใจ เหมือ
เวลามีน้ าใสบริสุทธิ์อยู่เต็มแก้ว ถ้าน้ าสะอาดคุณจะเห็นถึงก้นแก้ว ขณะเดียวกันคุณยังตระหนังรู้ด้วย
ว่า ยังคงมีน้ าอยู่ในแก้ว๑๐๒ 

๒.๒ แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลักคิดตะวันตก 

  ๒.๒.๑ ความหมายของจิตและปัญญา 

   (ก) ความหมายของจิต 

   นิยามของค าที่ เกี่ยวของกับจิตที่ใช้ในภาษาอังกฤษอยู่หลายค า ดังนี้ soul 
หมายถึง จิตที่เปนระดับพลังงานละเอียด เปนจิตเดิม เปนจิตที่สามารถหยั่งรูได หรือ สิ่งที่เปนสาระ 

                                                 
๑๐๒ดาไลลามะ องค์ที่ ๑๔, วัชรีวรรณชัยวรศิลป์ แปล, ศิลปะแห่งความสุข The Art of Happiness,

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ อิเทอร์นัล อิงค์, ๒๐๐๔), หน้า ๑-๓๒๐. 



 ๔๓ 

สิ่งที่เปนสวนที่ไมอาจท าลายได spirit หมายถึง จิตที่กาวขามพนความเปนตัวตน  mind หมายถึง 
การคิดใชเหตุผล การใชภาษา และ จิตที่สรางเปนภาพขึ้นมา๑๐๓ 

   ในแง่มุมทางตะวันตก จิตใจ หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวของกับความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก บุคลิกภาพ ความจ า สติปัญญา การรับรู้ (perception) การรู้จกตน (insight) และการ
ตัดสินใจ ฯลฯ การท างานของจิตใจเกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลาง เช่น สมองส่วนขมับ ( temporal 
lobe) เกี่ ยวข้องกับการเรียนรู้  และความจ า สมองส่ วน limbic system (cerebral cortex, 
amygdala, dentate gyrus, hippocampus, cingulate gyrus, septal region, mammillary 
bodies และ hypothalamus) เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการแสดงออกทางร่างกายของอารมณ์ สมอง
ส่วน reticular activating system (brain stem และ diencephalon) เกี่ยวข้องกับระดับความ
รู้สึกตัว (consciousness) การ หลับ-การตื่น ความตั้งใจ ความจ า และนิสัย ยิ่งกว่านั้นการท างานของ
จิตใจยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กที่คนๆ นั้นได้รับจากสังคมในบ้านและนอกบ้าน 
ส่วนประกอบของจิตใจเหล่านี้มีความสมพันธ์ซึ่งกันและกัน๑๐๔ นอกจากนี้ตาม เคน วิลเบอร์ ยังได้
กล่าวถึง การศึกษาเรื่องจิตจะเก่ียวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเขาได้น าเสนอไว้ดังนี้  

  ๑) จิตในความหมายของศาสตรแหงการรูคิด (Cognitive Science) คือจิตใน
แง ความสามารถในการคิดซึ่งสัมพันธกับเรื่องสมอง หรือ หมายถึงการปรากฏขึ้นของระบบเครือขาย 
ประสาท  (หรือสมอง) ตามล าดับชั้ น  (consciousness as an emergent of hierarchically 
integrated network)     
  ๒) จิตในความหมายของศาสตรแหงการใครครวญ (Introspectionism) คือจิต
ใน ความหมายที่เกี่ยวกับเจตนา (intentionality) การพินิจพิเคราะห (inspection) และ การตีความ 
(interpretation) ของการตระหนักรูในปจจุบันขณะ และจากประสบการณจริง ซึ่งจิตในแงนี้ยัง 
รวมถึ งความรู ด านปรัชญ าอัตถิ ภ าวนิ ยม  (Existentialism) และดานปรากฎ การณ นิ ยม 
(Phenomenology)   
  ๓) จิตในความหมายของศาสตรประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) คือ 
จิตในแงของ ระบบประสาท (neural systems) สารสื่อประสาท (neurotransmitters) และกลไก
ของสมอง อินทรีย (organic brain mechanism)      

                                                 
๑๐๓ Ken Wilber, A Brief History of Everything, (Dublin: Gill & Macmillan Ltd., 1996), p. 
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 ๑๐๔ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตใจ, [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http://www.healthcarethai.com [๓ ส.ค.
๒๕๖๐]. 



 ๔๔ 

  ๔) จิตในความหมายของศาสตรแหงการบ าบัด (Psychotherapy) คือ การ
ศึกษาศาสตร ของจิตที่ใชในการบ าบัดรักษาโรคทางอารมณ เชน ความกังวลใจ เปนตน ซึ่งสวนใหญ
มาจาก แนวคิดเรื่องจิตไรส านึกของคารล จี. จุง (Carl G. Jung) และการศึกษาเรื่องจิตพยาธิวิทยา 
(Psychopathology) 
     ๕) จิตในความหมายของจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การ
พิจารณาเรื่องจิต ที่ฝงลึกลงในความหมายเชิงวัฒนธรรมหรือเปนผลจากระบบสังคม เชน เรื่อง
นิเวศวิทยา ระบบ สังคมแบบมารกซิสต (Marxist) ทฤษฎีที่วาดวยการสรางความรู (Constructivist) 
และการตีความ ดานวัฒนธรรม (Cultural Hermeneutics) แนวคิดเรื่องจิตระดับนี้เปนการศึกษา
การเชื่อมโยงของ จิตที่ไมไดจ ากัดขอบเขตเฉพาะเรื่องภายในหรือปจเจกเทานั้น     
  ๖) จิตในความหมายของคลินิกจิตเวช (Clinical Psychiatry) ศึกษาเรื่องความ
สัมพันธ ของจิตพยาธิวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม จิตเภสัชวิทยา (Psychopharmacology) - ศึกษา
ผล ของยาที่มีตอพฤติกรรม      
  ๗) จิตในความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) 
คือ ศึกษา จิตในแงของขบวนการรับรู ไมใชหนวยใดหนวยหนึ่ง คือ มีขบวนการ เปดเผย มีพัฒนาการ 
มีการ เจริญเติบโตในแตละระดับ ท าใหเขาใจเรื่องสภาวะของมนุษยที่สามารถพัฒนาได 
     ๘) จิตในความหมายดานจิตเวชศาสตรที่เกี่ยวกับอาการทางกายมาจากปญหา
ทาง จิตใจ (Psychosomatic Medicine) เชน การศึกษาเรื่องการสวดมนตท าใหอาการดีขึ้น การ
รักษา ดวยเสียงเพลงในการภาวนา เปนตน     
  ๙) จิตในความหมายของจิตในสภาวะที่ ไมปกติ (Nonordinary state of 
consciousness) จิตในความฝน เรื่องประสาทหลอน หรือการหลอนเนื่องจากยา (psychedelic)      
  ๑๐) จิตในความหมายจากแนวคิดตะวันออกและการคิดที่ใครครวญ (Eastern 
and contemplative traditions) โดยเคน วิลเบอร เห็นวาแนวคิดเรื่องจิตเดิมนั้นเปนแนวคิดที่แคบ 
เกินไป เพราะเจาะจงเฉพาะการพิจารณาในดานลึกของการตระหนักรูเพียงอยางเดียว เชน การ 
ปฏิบัติโยคะหรือการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งการจะมีสติ และเห็นจิตตนเองไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติ ภาวนา
ในระดับสูงหรือในภาวะเปนหนึ่งเทานั้น (nondual)     
  ๑๑) จิตในแงของจิตระดับควอนตัม (Quantum consciousness) ศึกษาเรื่อง
จิตในแง กายภาพ (Physical world) และความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ทั้งในระดับรางกายมนุษย ระดับ
เซลล จนถึงระดับโลกหรือวัตถุขนาดใหญ     
  ๑๒) จิตในแงพลังงานขั้นละเอียด (Subtle energies) ซึ่งตรงกับความหมายวา 
ปราณ (prana) ในภาษาอินเดีย หรือ คี่ (ki) ในภาษาญี่ปุน หรือ ชี่ (chi) ในภาษาจีน และ เชื่อวาพลัง
นี้คือ เสนเชื่อมตอของจิตกับกาย     



 ๔๕ 

  ๑๓) จิตวิทยาวิวัฒนาการ (Evolutionary psychology) และที่ เกี่ยวกับ
ชีววิทยาทาง สังคม (sociobiology) โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมในสัตวตางๆ พฤติกรรมตอสังคม และ
จิตในนิยาม ที่เก่ียวกับการกดดันเพ่ือความอยูรอดท าใหเกิดวิวัฒนาการ๑๐๕ 

   กล่าวได้ว่า นักคิดตะวันตกให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับจิตค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา และแนวคิดทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
ภายใต้นักคิดที่ส าคัญ คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud:1856-1939) นักประสาทวิทยาชาว
ออสเตรีย ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์โดยฟรอยด์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีระดับ
จิตใจที่มีความแตกต่างกันในแต่ละขึ้น เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ พฤติกรรมและประสบการณ์
ในภาวะจิตส านึกเป็นเพียงส่วนที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งของจิตใจเท่านั้น การแสดงออกต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นแรงกระตุ้นโดยตรงจากจิตใต้ส านึกความขัดแย้ง แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ซึ่งการศึกษาระบบจิต
ใต้ส านึกไม่สามารถศึกษาได้โดยตรง แต่สามารถเข้าใจได้โดยการวิเคราะห์จากการแสดงออกขณะที่
ผู้ป่วยอยู่ในภาวะจิตส านึก ฟรอยด์ ได้ศึกษาและก าหนดแนวคิดของทฤษฎีซึ่งประกอบด้วย ระดับของ
จิตใจ (Level of mind) โครงสร้างของจิตใจ (Structure of mind) กลไกการป้องกันทางจิต 
(Defense mechanism) และพัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Psychosexual development) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ๑) ระดับของจิตใจ (Level of mind) มี ๓ ระดับ  
   ๑.๑) ระดับจิตส านึก (Conscious level) เป็นระดับของจิตใจที่มนุษย์รู้ สึก
ตัว และตระหนักในตนเอง มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ตนรับรู้ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ภายใต้
การควบคุมด้วยสติปัญญา ความรู้ และการพิจารณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ 
   ๑.๒) ระดับจิตใต้ส านึก (Subconscious/Preconscious level) เป็นระดับ
ของจิตใจที่อยู่ในระดับกึ่งรับรู้ และไม่รับรู้ อยู่ในระดับลึกลงกว่าจิตส านึก ต้องใช้เวลาและเหตุการณ์
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการระลึกได้ จิตใจในส่วนนี้จะช่วยขจัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออกไปจากความรู้ สึกของ
บุคคลและเก็บไว้แต่ส่วนที่มีความหมายต่อตนเอง จิตใจในส่วนนี้ด าเนินการอยู่ตลอดเวลาในชีวิต 
   ๑.๓) ระดับจิตไร้ส านึก (Unconscious level) เป็นระดับของจิตใจที่อยู่ใน
ส่วนลึกไม่สามารถจะนึกได้ในระดับจิตส านึกธรรมดา บุคคลมักจะเก็บประสบการณ์ที่ไม่ดีและเลวร้าย
ในชีวิตที่ผ่านมาของตนไว้ในจิตไร้ ส านึกโดยไม่รู้ตัว ฟรอยด์กล่าวว่ามนุษย์จะเก็บกดความรู้ สึกทางลบ
นี้ไว้ในส่วนของจิตไร้ส านึกและจะแสดงออกในบางโอกาสซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ควบคุมและไม่รู้สึกตัว 

                                                 

 ๑๐๕อรทัย มีแสง, “ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีพุทธศาสตรบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘-๔๐. 



 ๔๖ 

 ๒) โครงสร้างของจิตใจ (Structure of mind) 
  ฟรอยด์ได้แบ่งโครงสร้างของจิตหรือบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น ๓ ระบบ 
คือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซูปเปอร์อีโก (Superego) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ๒.๑) Id เป็นแรงผลักดันของจิตใจที่ติดตัวทุกคนมาแต่ก าเนิดเป็นแรงขับ 
สัญชาตญาณ การแสวงหาความสุขโดยยึดความพึงพอใจเป็ นหลัก (Pleasure principles) 
กระบวนการของจิตใจส่วนนี้มุ่งเน้นการตอบสนองทางสัญชาตญาณ ฟรอยด์เรียกกระบวนการท างาน
ของจิตส่วนนี้ว่าเป็น “กระบวนการคิดแบบปฐมภูมิ” (Primary thinking process) ซึ่งไม่ได้กลั่นกรอง
หรือขัดเกลาให้เหมาะสม เป็นความต้องการเบื้องต้นของตนเป็นการกระท าเพ่ือสนองความต้องการ
ด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร เป็นต้น 
  ๒.๒) Ego เป็นส่วนของจิตใจที่ด าเนินการโดยอาศัยเหตุและผล เป็นตัว
ประสานงานระหว่างความต้องการของ Id กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งที่ตน
ปรารถนา ตามหลักแห่งความเป็นจริง (Reality principle) การท างานของจิตใจส่วนนี้จึงอยู่ในระดับ
จิตส านึก มีการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้การตอบสนองความต้องการตามแรงขับของ Id อยู่ใน
ขอบเขตของความเหมาะสม จึงเรียกกระบวนการคิดในลักษณะนี้ว่าเป็น “กระบวนการคิดแบบทุติย
ภูม”ิ (Secondary thinking process) 
   ๒ .๓ ) Superego เป็ นส่ วนของจิต ใจที่ ท าหน้ าที่ เกี่ ยวกับม โนธรรม 
(Conscience) คือ ความรู้ สึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตใจของบุคคล เกิดจากการอบรมสั่งสอนของ
บิดามารดาหรือผู้ เลี้ยงดู เมื่อบุคคลสามารถท าสิ่งที่ถูกต้องก็จะเกิดความรู้ สึกภาคภูมิใจ  (Self-
esteem) แต่หากไม่สามารถท าตามกฎเกณฑ์ได้ก็จะเกิดความรู้สึกส านึกผิด (Guilt) และเป็นปมด้อย 
(Inferiority) หาก Id, Ego และ Superego ท างานไม่ประสานกันก็จะท าให้ เกิดความขัดแย้ง 
(Conflict)๑๐๖  

   (ข) ความหมายของปัญญา    
 ปัญญาสติปัญญา หรือเชาวน์ปัญญา มีการใช้ค าเหล่านี้ ในความหมายที่
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปตามบริบท อย่างไรก็ตามโดยหลักคิดของชาวตะวันตก ปัญญา (wisdom) 
มักใช้ร่วมกันกับความหมายของสติปัญญา (intelligence) ซึ่งต่างจากความหมายของบริบทของ
สังคมไทย หลักคิดของตะวันออกหรือตามแนวพุทธศาสนา ในที่นี้คณะผู้วิจัยน าเสนอความหมายของ 

                                                 

 ๑๐๖ จิราพร รักการ, ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์และการพยาบาลจิตเวช, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หน้า ๓-๕. 
 



 ๔๗ 

ปัญญา ตามหลักคิดของชาวตะวันตก ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ สติปัญญา โดย รศ.ดร.ประณต เค้า
ฉิม ได้รวบรวมสรุปไว้ ดังนี้๑๐๗  

 สติปัญญา ตามความคิดของกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายยุโรปเชื่อว่า สติปัญญาเป็น
ทักษะการใช้เหตุผลและการคิด กลุ่มคนในประเทศเคนยาเชื่อว่า การมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบใน
ครอบครัวและในสังคมเป็นส่วนส าคัญของสติปัญญา ในประเทศอูกานดาเชื่อว่า บุคคลที่มีสติปัญญา
คือ บุคคลที่รู้ว่าต้องท าอะไร และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ส าหรับชาวเอียดมูล ในปาปัวนิกินี ให้
ความหมายของ ปัญญา ว่า เป็นความสามารถในการจดจ าชื่อกลุ่มต่างๆ ได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ – 
๒๐,๐๐๐ กลุ่ม ส่วนผู้ที่อาศัยบนเกาะแคโรไลน์ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รวมเอาความสามารถในการ
เดินเรือที่อาศัยดวงดาวบนท้องฟ้าเข้ามาอยู่ในนิยามของสติปัญญา และส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
มองว่า สติปัญญา เป็นความสามารถในการท างานที่ ใช้ความรู้คิด  (cognitive tasks) ได้ดี                      
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 Stoddard ได้ให้ความหมายว่า สติปัญญา คือ ความสามารถที่น าไปสู่การ
กระท าที่ต่อเนื่องและคงอยู่นาน ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าที่ยาก สลับซับซ้อน มีลักษณะเป็น
นามธรรม มีความประหยัด น าไปสู่เป้าหมาย มีคุณค่าต่อสังคม และต้องใช้ความตั้งใจและความอดทน
สูง 
 Terman กล่าวถึงสติปัญญาว่าเป็น ความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิด
เกี่ยวกับนามธรรม 
 Wechlerให้ค าจ ากัดความว่า สติปัญญา หมายถึง ความสามารถโดยรวมของ
แต่ละบุคคลที่แสดงออกอย่างมีเป้าหมาย คิดอย่างมีเหตุผล และจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 Sternberg กล่าวว่า สติปัญญา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีหลัก
เหตุและผล ความสามารถทางภาษา การสื่อสารด้วยค าพูด และความสามารถทางสังคม โดยสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Gardner ให้ความหมายว่า สติปัญญา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม 
 Passer & Smith   ให้ค านิยามสติปัญญาว่า เป็นความสามารถในการได้มาซึ่ง
ความรู้ ความสามารถที่จะคิดและให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
                                                 

 ๑๐๗ ประณต เค้าฉิม, สติปัญญาและความถนัด, เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาในการ
ด ารงชีวิต, (คณะจิตวิทยา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต), หน้า ๘-๙. 



 ๔๘ 

 Gazzaniga เห็นว่า สติปัญญา คือ ความสามารถของมนุษย์ที่จะใช้ความรู้ใน
การแก้ปัญหา เข้าใจความคิดซับซ้อน เรียนรู่อย่างรวดเร็ว และปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใน
สิ่งแวดล้อม 
 Santrock ให้ความหมายของสติปัญญาว่า เป็นทักษะในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ของชีวิตประจ าวัน 
 Kalatให้ความหมายของสติปัญญาว่า เป็นความสามารถ ๕ ด้าน ต่อไปนี้ 

(๑) ความสามารถทางสมองที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงหรือเลือกสรรสิ่งแวดล้อมของตน 

(๒) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่  
(๓) ความสามารถในการประเมิน การเข้าใจ และการให้เหตุผล 
(๔) ความสามารถในการเข้าใจและจัดการกับผู้คน วัตถุ และสัญลักษณ์

ต่างๆ 
(๕) ความสามารถในการกระท าอย่างมีเป้าหมาย การคิดอย่างมีเหตุผล 

และจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากความหมายของ สติปัญญา ยังมีนักวิชาการให้ความหมายของ ภูมิ
ปัญญา (wisdom) ว่า เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้ สั่งสม และทดลองใช้ จนเกิดเป็นแบบแผนที่มีคุณค่าใน
การด าเนินชีวิต โดยมีการถ่ายทอดกันสืบต่อมา ภูมิปัญญานั้นรวมความไปถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรความรู้ ซึ่งมนุษย์ได้สร้างสรรค์ไว้เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ภูมิปัญญา
เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนแก้ปัญหาได้ และสร้างสรรค์อารยธรรมได้ อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญานั้นไม่ได้เกิดมาอย่างเป็นเอกเทศ แต่มีการแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้นและปรับใช้ภูมิปัญญาจากอารย
ธรรมอื่นตลอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

  จากนิยามดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สติปัญญา หรือ ปัญญา ตามหลักคิด
ตะวันตกคือความสามารถ ๖ ประการ ดังนี้ 

(๑)  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึงการปรับปรุง
และการเลือกสรรสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตน 

(๒) ความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม การกระท าที่
ยาก ซับซ้อน มีคุณค่าต่อสังคม รวมถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ ผู้คน วัตถุหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ความสามารถด้านการรู้คิด ประกอบด้วย การเข้าใจ การให้เหตุผล การคิด
เชิงนามธรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า 



 ๔๙ 

(๔) ความสามารถในการเรียนรู้และการจ า 
(๕) ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารด้วยค าพูด 
(๖) ความสามารถทางสังคม โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีทักษะชีวิตที่ดี๑๐๘ 

 ๒.๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างจิต ปัญญา และสมอง 

 ทั้งนี้จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถเรียนรู้ได้ เพราะคลื่นจิตมีความรู้สึกและมีความคิด 
คลื่นพลังงานของจิตสามารถตัดสินใจในการเลือก จะเอาสิ่งนี้หรือจะเอาสิ่งนั้น ท าให้เกิดการสร้างเหตุ
และการสร้างผลตามมาในการกระท าของจิต จึงท าให้จิตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คลื่น
จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขต ไร้พรมแดนและกว้างใหญ่ไพศาล ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันโลกเรามีมือถือ 
โทรทัศน์และดาวเทียมที่ใช้คลื่นส่งสัญญาณสื่อสารถึงกันและกัน เราไม่สามารถมองเห็นคลื่นพวกนี้ได้
ด้วยตาเปล่า แต่เรารู้ว่าคลื่นพวกนี้สามารถใช้เป็นพลังงานได้ จิตของเราเป็นเช่นนี้ ถึงเราจะมองไม่เห็น
คลื่นของจิตตนเอง แต่เราก็ใช้คลื่นนี้อยู่เสมอในการคิดและมีความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่เราได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัสก็คือ คลื่นพลังงานต่างๆ นั่นเอง ที่ก าลังกระทบกับคลื่น
จิตใจของเรา คลื่นข้อมูลต่างๆ กระทบเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้นและกายและคลื่นจิตเราก็สร้าง
ความหมายให้กับคลื่นพวกนี้ที่เป็นแสง สีและเสียง ด้วยการตั้งชื่อให้กับมันและก็ตีความว่ามันคืออะไร 
ท าให้เราเห็นเป็นภาพ ตัวตน เสียง กลิ่น รสชาติและเป็นสิ่งที่เราสัมผัส ดังนั้นคลื่นจิตของแต่ละบุคคล
จึงเป็นตัวสร้างความเป็นจริงให้กับตนเอง สร้างความหมาย ความคิด อารมณ์และความเชื่อให้เกิดขึ้น
ภายในใจของตน 

  นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าวัตถุหรือร่างกายต่างๆ สร้างมาจากอะตอม (atom) 
อะตอมเป็นโครงสร้างขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ถ้าเราไปดูในโครงสร้างของอะตอม ก็
จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนั้น มันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ในศาสนาพุทธเรียกสิ่งนี้ว่า “อนัตตา” ในศาสนา
อ่ืนเรียกว่า “พระเจ้า” คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่คลื่นตัวนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ (vibration) มัน
จึงแปรสภาพเป็นสิ่งต่างๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนความถ่ีและความเร็วของคลื่น ท าให้คลื่นจิตสามารถสร้าง
สถานการณ์และข้อมูลขึ้นมาได้ ดังนั้นทุกอย่างที่เราก าลังประสบการณ์อยู่ในชีวิตก็คือการสัมผัสกับ
คลื่นต่างๆ นั่นเอง สรุปแล้วจิตเราใช้พลังงานคลื่นต่างๆเพ่ือน าเอามาสร้างความรู้สึกให้กับตนเอง 

๑. จิต ความคิดและความรู้สึกก็คือ คลื่นพลังงาน (vibration) 
๒. ความรู้สึกทางตา หู จมูก ลิ้นและกายก็คือ คลื่นพลังงาน (vibration) 
๓. แสง สีและเสียงก็คือพลังงาน (vibration) 

                                                 

 ๑๐๘ ประณต เค้าฉิม, สติปัญญาและความถนัด, หน้า ๘-๙. 



 ๕๐ 

๔. วัตถุหรือร่างกายต่างๆก็คือ คลื่นพลังงาน (vibration) 
๕. ขั้วบวกหรือขั้วลบ(สุขหรือทุกข์)ก็คือ คลื่นพลังงาน (vibration) 

อย่างไรก็ตามสมองมนุษย์ก็ตีความหมายให้กับคลื่นต่างๆ ที่ก าลังสัมผัสว่ามันเป็นภาพ 
เสียง แสง วัตถุ ร่างกาย ดิน น้ า ลม ไฟและอากาศ จึงท าให้จิตสร้างความรู้สึกให้กับตนเองว่าเราอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของกายภาพ 

   Jill BolteTaylor นักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองกล่าวว่าวันหนึ่งเขาเกิดเป็นโรคหลอด
เลือดแตกในสมอง แต่เพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงชอบดูอาการสมองตนเองอย่างเป็ นกลาง 
ท าให้เขาสังเกตได้ว่าสมองเริ่มไม่ท างานและไม่สามารถตีความหมายได้ว่าอะไรเป็นอะไร พวกภาพ 
แสง สีและเสียงต่างๆ กับกลายเป็นคลื่นไปหมด คือ จิตเขาไปเห็นตัวจริงของสิ่งต่างๆ เพราะในช่วงนั้น
ตัวสมองไม่ยอมท างานและไม่สามารถตีความหมายได้  กล่าวอีกนัยหนึ่งสมองเป็นตัวกรองข้อมูลท าให้
เรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้เป็นกายภาพ ท าให้เราเห็น หรือตีความหมายว่ามีจักรวาล โลก คน สัตว์ ต้นไม้ 
แม่น้ า ลม ไฟ อากาศ ฯลฯ สิ่งพวกนี้ก็คือคลื่น หรือพลังงานต่างๆ นั่นเอง  

  ทั้งนี้คลื่นแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน เพราะความถี่หรือความเร็วของแต่ละ
คลื่นจะแตกต่างกันไป เมื่อคลื่นมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง หรือกระทบกัน ก็จะท าให้เกิดมี
ความรู้สึกมันเป็นของจริงในช่วงระยะนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกฎของธรรมชาติ จิตหรือคลื่นเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดสถานการณ์ เพราะว่าถ้า
ไม่มีสภาวะอะไรเลย จิตก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ ท าให้จิตพัฒนาคลื่นตนเองไม่ได้ เหมือนกับว่ามีเรา
อยู่คนเดียวในจักรวาลและก็ไม่เคยมีคลื่นอ่ืนมากระทบกับจิตใจของเรา ไม่มีใครมาคุยด้วย เราก็เลยไม่
มีความรู้และก็ไม่รู้ว่าจะศึกษาได้อย่างไรเพราะไร้สถานการณ์การขยายพันธุ์ หรือการประสมประสาน
รูปแบบต่างๆ ท าให้เกิดมีสถานการณ์ต่อเนื่องเพ่ือให้จิตต่างๆ ได้ผัสสะและเรียนรู้ไปกับสภาวะ ท าให้
จิตสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพราะจิตต้องพบกับสภาพการณ์ในชีวิตประจ าวัน โลกมนุษย์
จึงมีวัตถุและสิ่งมีชีวิตมากมาย ท าให้เราต้องมีปฏิกิริยาต่อกัน จิตที่ไม่มีตัวตนจึงใช้ตัวกายภาพเป็น
ยานพาหนะ เพ่ือให้จิตมีประสบการณ์ในช่วงที่จิตอยู่ในร่าง เช่น จิตที่อยู่ในร่างพืชก็จะมีความรู้สึกใน
การเป็นพืช ถ้าจิตอยู่ในร่างสัตว์ก็จะมีความรู้สึกในการเป็นสัตว์ ถ้าจิตอยู่ในร่างมนุษย์ก็จะมีความรู้สึก
ในการเป็นมนุษย์ ซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ได้หมายถึงว่าการเป็นพืชหรือสัตว์เป็นสิ่งที่
ไม่ดี เพราะทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ร่างกายต่างๆ พวกนี้ท าให้เรามีประสบการณ์และได้



 ๕๑ 

เรียนรู้ไปกับธรรมชาติ เพ่ือจิตจะได้มีวิวัฒนาการและสร้างความสามัคคีเพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อ
กัน๑๐๙ 

 ด้วยจิตสัมพันธ์กับสมองซึ่งย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ มีผลการศึกษาของทศพร 
สร้างนานอก ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ประสาทกับการเรียนรู้ และได้กล่าวถึงการพัฒนาสมองกับการ
เรียนรู้ไว้ว่า การพัฒนาการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลฉลาดและการพัฒนาสมองนั้นต้อง
พัฒนาให้ถูกช่วงวัยเพ่ือจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะวัยเด็กซึ่งเซลล์สมองก าลังมีการพัฒนาเป็น
อย่างมากจ านวนเซลล์ประสาทแรกเกิดมีประมาณ ๑ แสนล้านเซลล์มีใยประสาทประมาณร้อยละ๒๐
ของผู้ใหญ่ยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาดและเรียนรู้ได้เร็วสมองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับ
ประสบการณ์และสิ่งกระตุ้นต่างๆ เซลล์ประสาทที่เกี่ยวกับการเรียนรู้มี ๒ อย่างคือ neurons และ 
glial cells ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนบนของสมองชั้นนอก (neocortex) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
เซลล์สมอง ๒ เซลล์ติดต่อกันโดยผ่านทางสายใยประสาทส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งไม่ว่าเราจะอายุ
เท่าไรการกระตุ้นการให้สมองได้ใช้ความคิดแก้ไขปัญหาหรือการท ากิจกรรมต่างๆจะช่วยให้สมอง
เจริญเติบโตได้ดีและประสบการณ์จะท าให้สมองเจริญเติบโตดีแต่ต้องมีส่วนในการฝึกคิดและร่วมลง
มือท าอย่างแท้จริงการพัฒนาสมองให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพครูพ่อแม่ต้องนึกตลอดเวลา
ว่าสมองเด็กก าลังเจริญเติบโตและต้องค านึงถึงว่าเด็กต้องใช้เวลาอยู่กับครูนานมากกว่าพ่อแม่ซึ่งแสดง
ว่าสมองส่วนใหญ่นั้นล้วนแต่มีผลจากครูและต้องค านึงถึงว่าสมองเด็กต้องการหาสิ่ งใหม่ๆ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มาเรียนเสมอต้องการตัวกระตุ้นแต่ไม่ใช่วิชาการมากมายซ้ าซากเกินไปจนท าให้
เด็กมีความทุกข์โดยให้ความรู้เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ไม่ซ้ าๆ ซากๆ ต้องมีความพอดีในการให้
ความรู้เด็กการท ากิจกรรมออกก าลังกายและการพักผ่อนเราต้องดูสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอารมณ์ของ
ครูพ่อแม่ท่ีจะมีผลต่อสมองเด็กและการเรียนรู้๑๑๐ 

 กล่าวโดยสรุปคือ จิตและสมองตามแนวคิดตะวันตกมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของ
พลังงาน โดยจิตเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่มีตัวตน แต่สามารถเคลื่อนไหวได้ (vibration) และแปรสภาพ
เป็นสิ่งต่างๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนความถ่ีและความเร็วของคลื่น คลื่นจิตจึงสามารถสร้างสถานการณ์และ
ข้อมูลขึ้นมาได้สมองเราจะตีความหมายให้กับคลื่นต่างๆ ที่เราก าลังสัมผัสว่ามันเป็นอย่างไร ดังนั้น จิต 
สมอง จึงสัมพันธ์กับการเรียนรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาปัญญาตามทัศนะตะวันตก 

                                                 

 ๑๐๙ ชีวิตนี้มีแต่ความสุขจิตตื่นแบบง่ายๆ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.meditationguide. 
org/thai_happiness.pdf, หน้า ๗-๑๐. [๒ ก.ค.๒๕๖๐]. 
 ๑๑๐ทศพร สร้างนานอก, เซลล์ประสาทกับการเรียนรู้, บทความวิชาการ, นักศึกษาปริญญาโทสาขา
สมองจิตใจและการเรียนรู้, มหาวิทยาลัยบูรพา. 



 ๕๒ 

 ๒.๒.๓ การพัฒนาจิตและปัญญาแบบบูรณาการ 

 อรทัย มีแสง ได้อ้างถึง แนวคิดการพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ (Integral Life 
Practice) ตามทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร นอกจากจะอธิบายถึงเรื่องความสัมพันธตางๆ ดังได 
กลาวมาแลว เคน วิลเบอร ยังไดคิดคนแนวทางการฝกปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของเขาอีกดวย ซึ่ง เรียก 
วา การพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ หรือ Integral Life Practice (ILP) ซึ่งนักวิชาการ บางทาน
แปลวา การปฏิบัติเพ่ือความสมบูรณของชีวิต การพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ เปนการปฏิบัติด
วยการบูรณาการองคประกอบ ส าคัญๆ ของชีวิตเข้าดวยกัน ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้จะชวยท าใหศักยภาพ
ที่ซอนเรนอยูภายในมนุษยมี การเติบโตและพัฒนาไดเต็มรูปแบบ การปฏิบัติตามแนวทางของการ
พัฒนาจิตปญญาอยาง บูรณาการนี้ เคน วิลเบอร กลาววา สอดคลองกับแนวคิดทั้ง ๓ สกุล กลาวคือ 
สกุลแนวคิดแบบ สมัยกอนสมัยใหม (Premodern) คือ การปฏิบัติจะรวมเอาการปฏิบัติตามความเชื่อ
หรือลัทธิหรือ ศาสนาที่มีมาแตเดิม เชน การปฏิบัติสมาธิภาวนา สกุลแนวคิดสมัยใหม (Modern) คือ 
การปฏิบัติ ที่รวมเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องพัฒนาการของมนุษย เปนตน และสกุลแนวคิดหลัง 
สมัยใหม (Postmodern) คือ การปฏิบัติที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมหรือจากพหุวัฒนธรรม ที่ 
ประกอบกันขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับแตละบุคคล เชน เรื่องทางกายภาพ อารมณจิตใจ และจิต 
วิญญาณ ที่มีอยู ในตัวตน วัฒนธรรมและธรรมชาติ การพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการจะ                    
ชวยท าให   
 ๑) เรงการพัฒนาตนเองใหเร็วขึ้น  
 ๒) เพ่ิมความเปนไปไดในการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  
 ๓) เพ่ิมศักยภาพเชิงลึกส าหรับการมีชีวิตที่เปลี่ยนผาน 
         การพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการมีแกนหลักของการพัฒนาอยู ๔ ดาน และมีดาน 
เสริมอยู ๕ ดาน แตแกนหลักของการพัฒนาทั้ง ๔ ดานถือเปนการปฏิบัติขั้นพื้นฐานและเปนสิ่งที่ ควร
ปฏิบัติ โดยที่การพัฒนาจิตในระดับปจเจก จ าเปนที่จะตองฝกปฏิบัติใหครบ ๔ ดานหลักนี้  

 การพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการจะชวยท าใหบุคคลพบความสุขในชีวิต ไดพบกับ 
ความสุขในระยะเวลาอันสั้น และไดผลกับทุกคน เพราะถูกพัฒนาออกเปนกลุมๆ หรือเปน หมวดหมู 
(Modules) ดวยเหตุผลที่วา การแบงเปนหมวดหมูจะชวยท าใหไดเห็นการปฏิบัติตอชีวิต ในภาพกวาง 
และจะชวยท าใหเห็นวามีจุดใดบางที่เราอาจจะหลงลืมไป และค าวาปฏิบัติ (practice) หมายความวา 
จะตองท าอยางตอเนื่อง โดยแตละหมูก็เลือกฝกปฏิบัติใหเหมาะกับจริต ของตน และยังมีการพัฒนา
ออกแบบใหเหมาะกับความตองการของแตละคน คือสามารถยืดหยุน เรื่องเวลาได (scalable) บาง
คนอาจจะปฏิบัติเปนชั่วโมง บางคนอาจจะเพียงครึ่งชั่วโมง นอกจากนี้ ยังถูกพัฒนาใหเลือกไดตามใจ
ชอบ (customize) และยังไดรวบรวมวิธีการจากลัทธิ ความเชื่อ จาก ทุกแหงโดยไมค านึงถึงเรื่อง



 ๕๓ 

ศาสนาและวัฒนธรรม คือมีแนวคิดที่บริสุทธิ์ (distilled) และสุดทาย การพัฒนานี้ยังอยูบนพ้ืนฐาน
ของการบูรณาการอยางองครวม (integral)  แนวทางของการพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑) การปฏิบัติดานรางกาย (The Body Module) การปฏิบัติดานรางกายมีความ                 
จ าเปนพ้ืนฐานที่สุด เพราะการพัฒนาจิตและการพัฒนา ดานอ่ืนๆ จ าเปนตองอาศัยกายเปนพาหนะ
พาไป ถากายมีความเจ็บปวย ไมแข็งแรง จิตก็อาจ พัฒนาไดอยางล าบากหรือไมสมบูรณ จึงตองมีการ
ดูแลรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 

๒) การฝกปฏิบัติดานจิตใจ (The Mind Module) การฝกปฏิบัติดานจิตใจนี้ มีให
เลือกหลายวิธี แตที่แนะน าในที่นี้คือ การเนนในเรื่อง มุมมองของชีวิตที่เปดกวางหรือแบบบูรณาการด
วยวิธีที่เรียกวา AQAL Framework ซึ่ง กระบวนการนี้อาจจัดไดวาครอบคลุมเรื่องการพัฒนาจิต                          
ปญญาอยางบูรณาการทั้งหมด 

๓) การฝกปฏิบัติดานจิตวิญญาณ (The Spirit Module) การฝกปฏิบัติดานจิต
วิญญาณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับจิต และเปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพล จากแนวคิด ลัทธิ ความเชื่อมาจาก
ศาสนาตางๆ เชน การฝกสมาธิภาวนาตามแนวทางของศาสนา คริสต ยูดาย อิสลาม พุทธ ฮินดู หรือ
พวกทรงเจา อยางไรก็ตาม การฝกปฏิบัตินี้ไมเกี่ยวของกับการ นับถือศาสนา แตเปนเรื่องการปฏิบัติ
ทางจิตวิญญาณเทานั้น ซึ่งถือวาเปนเรื่องสากล 

๔) การฝกปฏิบัติดานที่ซอนเรนในใจ (The Shadow Module) แนวคิดนี้ไดน าเสนอ
ปฏิบัติการที่สามารถชวยใหความรูสึกดานลบหรือดานมืด (dark side) ที่ฝงอยูในจิตใจ ไดคลายออก 
ความรูสึกนี้บางครั้งจะแสดงออกมาดวยการกระท าตอผูอ่ืน โดยไมรูตัว หรืออาจจะแสดงออกดวยการ
ปฏิเสธ ซึ่งทางจิตวิทยากลาววา ความรูสึกดานลบนี้จะ ถูกซอนไวในจิตไรส านึก ถาหากยังมีความขัด 
ของ ติดขัดอยูภายในใจ จนไมสามารถท าใหจิตใจ นั้นหลุดพนเปนอิสระได จะไมท าใหชีวิตพบกับ
ความสุข ยังจมปลักอยูกับความเจ็บปวด และใน ที่สุดก็ไมสามารถท าใหบรรลุธรรมได 

๕) การปฏิบัติดานจริยธรรมบูรณาการ (Integral Ethics) ความมีจริยธรรมเปนสิ่งที่
จะตองปฏิบัติทุกวัน เปนศิลปะของการเปนคนดี เมื่อมี จริยธรรมแลว ก็จะท าใหเกิดความซื่อสัตย 
ความนาเชื่อถือ ความเอ้ือเฟอ ความอาจหาญในการท า ความดี ซึ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของความเปนม
นุษยที่สมบูรณ จริยธรรมจะชวยใหเราตัดสินใจเรื่อง ยากๆ และซับซอนได เมื่อเราตองพิจารณาว
าอะไรถูก อะไรผิด เห็นดวยหรือไมเห็นดวย หรือเรื่องที่ คลุมเครือหรือยากที่จะตัดสินใจ จริยธรรม
จะตองมีในทุกๆ เรื่อง ไมวาเรื่องการเมือง เรื่องทางเพศ เรื่องสุขภาพ เรื่องความสัมพันธ เรื่องการงาน 
เรื่องเงินทอง และเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจจะเก่ียวของการ ความเปนความตายก็ได 

๖) การปฏิบัติดานอ่ืนๆ ในหมวดที่เหลือ หมวดเสริมดานอ่ืนๆ เชน การงาน ความ
สัมพันธ ความรัก ครอบครัว การเงิน เพื่อน เพศสัมพันธ หรืออ่ืนๆ หมวดเสริมนี้ มีไดไมจ ากัด แลวแต



 ๕๔ 

เราอยากจะคิดฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมในดาน ใด เพียงแต ๕ หมวดที่มีนั้น เปนกรอบที่เกี่ยวของกับมนุษย
ทุกคน๑๑๑ 

 กล่าวโดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับจิตและปัญญาได้รับความสนใจและให้ความส าคัญใน
มุมมองนักคิดตะวันตก ซึ่งแตกยอดความคิดไปหลายแขนงตามแต่ผู้นักคิดกลุ่มนั้นจะสนใจจนในที่สุด
พัฒนาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมายภายใต้พ้ืนฐานการศึกษาค้นหาหนทางที่จะท าให้มนุษย์เกิดสมดุล
ชีวิตทั้งทางกายและทางใจรวมไปถึงการสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาจิตและปัญญาตะวันตกที่น่าสนใจและมีพ้ืนฐานหลักคิดที่ให้ความส าคัญและมีพัฒนาการ
ความคิดค่อนมาทางการอิงหลักคิดทางพระพุทธศาสนามีดังนี้ 

 ๒.๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดจิตและปัญญา 

  ๑) ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) 

  ประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาทิศนา แขมมณี ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาว่า ผู้บุกเบิกทฤษฎีการสอนแบบนี้  คือ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  
(Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดย
เขาได้เขียนหนังสือเรื่อง “Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences” ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวาง แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวน์
ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎีที่ก าลังมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนในปัจจุบันทฤษฎีเชาวน์ปัญญาแบบเดิมนั้น มักจะเน้นความสามารถในเชิงภาษา 
คณิตศาสตร์ และความคิดเชิงตรรกะ ดังจะเห็นได้จากการสอบคัดเลือกท่ัวไป ทั้งวิชาวัดแววความเป็น
ครูในการสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มักจะเน้นองค์ประกอบ 
๓ ด้านนี้เป็นหลัก และถือว่าเป็นสิ่งก าหนดระดับเชาวน์ปัญญาของบุคคลไปตลอดชีวิต เพราะทฤษฎี
เดิมถือว่า เชาวน์ปัญญาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต แต่การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983) ได้ให้
ความหมายของเชาวน์ปัญญาใหม่ว่า “ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือการ 
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้ ง
ความสามารถในการตั้งปัญหาเพื่อจะหาค าตอบและเพ่ิมพูนความรู้”๑๑๒ โดยการ์ดเนอร์นั้น มีความเชื่อ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสติปัญญาที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 

                                                 

 ๑๑๑ อรทัย มีแสง, “ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีพุทธศาสตรบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๙-๑๑๓. 

 ๑๑๒ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,  
พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕-๘๖. 



 ๕๕ 

 ๑) เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มี เพียงความสามารถทางภาษา และทาง
คณิตศาสตร์เท่า นั้น แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง ๘ ประเภท แต่การ์ดเนอร์เองก็กล่าวว่าอาจจะมี
มากกว่า ๘ ประเภท โดยคนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับ
เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนี้ เมื่อผสมผสานออกมาแล้ว
จะก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล 
 ๒) เชาวน์ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงถาวรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย หากแต่สามารถ
เปลี่ยน แปลงได้ตามสภาพแวดล้อม และการส่งเสริมที่เหมาะสม 
 การ์ดเนอร์ได้อธิบายถึงเชาวน์ปัญญาไว้ว่า ประกอบด้วยความสามารถ ๓ ประการ 
ได้แก่ 
 ๑)  ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
และตามบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล 
 ๒) ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับ
บริบททางวัฒนธรรม 
 ๓) ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพ่ือหาค าตอบและเพ่ิมพูน
ความรู้๑๑๓ 
 องค์ประกอบของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (เชาวน์ปัญญา ๘ ด้าน)ตามทัศนะ
ของการ์ดเนอร์ ได้แก่ 

๑) สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  
 สติปัญญาด้านภาษา เป็นความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าภาษาที่แสดงออก

ในการสื่อความหมาย โดยมีสมองส่วน Brocals Area ซึ่งเป็นสมองส่วนหน้า ควบคุมการเรียบเรียง
ประโยคออกมาเป็นประโยคท่ีสื่อความตามหลักภาษา หากสมองส่วนนี้อาจจะท าให้สื่อสารกับผู้อ่ืนไม่รู้
เรื่อง แต่ยังฟังหรืออ่านสิ่งต่างๆ แล้วเข้าใจได้อยู่ 

 ๒) สติปัญญาในการใช้ เหตุผลเชิ งตรรกะและคณิ ตศาสตร์  (Logical–
Mathematical Intelligence) สติปัญญาในด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้าน
ภาษาที่กล่าวไปข้างต้น มักจะถือว่าเป็นสติปัญญาขั้นทั่วไปของมนุษย์ มักจะวัดผ่านแบบทดสอบต่างๆ 
เชาวน์ปัญญาในด้านนี้มีสมองส่วนควบคุมกลไกในการแก้ปัญหาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ การ์ดเนอร์กล่าวถึงสติปัญญาในด้านนี้ว่า มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือด้านการ

                                                 

 ๑๑๓ Gardner  H., Multiple InTelligences : The Theory in  Practice, (New York: Basic  
Books, ๑๙๙๓). 



 ๕๖ 

คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ (mathmatics)ด้านวิทยาศาสตร์  (Science)ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logic) 
 ๓ ) สติ ปัญ ญ าด้ านการเคลื่ อน ไหวร่ างกายและกล้ าม เนื้ อ  (Bodily – 
Kinesthetic Intelligence)สติปัญญาในด้านนี้เป็นความสามารถในการใช้ส่วนของร่างกายเพ่ือการ
แสดงออก สร้าง สรรค์ หรือสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาในด้านนี้จะมีสมอง
ส่วนที่เรียกว่า Cortex โดยสมองส่วนหนึ่งจะเป็นหลักในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อีก
ด้านหนึ่งไขว้กัน (ขวาควบคุมซ้าย ซ้ายควบคุมขวา) คนที่ถนัดขวาจะมีการพัฒนาที่ชัดเจนมาตั้งแต่ 
 ๔) สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence)
เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถด้านศิลปะ การวาด
ภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ และ
มักจะเป็นผู้มองเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ เชาวน์ปัญญาในด้านนี้เป็นเชาวน์ปัญญาที่มนุษย์มีมาแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์วาดภาพเพ่ือสื่อสารความหมายมาตั้งแต่สมัยนั้น 
  ๕) สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูก
ควบคุมโดยสมองซีกขวาตอนบน บุคคลที่มีสติปัญญาทางด้านนี้ จะแสดงออกทางความสามารถใน
ด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเต้น และมีความไวต่อการรับรู้
เสียงและจังหวะต่างๆ  โดยที่บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีความสามารถ เช่น เล่นเปียโนได้ แต่ไม่สามารถ
เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้ หรือ บางครั้งในการเรียนทฤษฎีดนตรี อาจจะสอบตก แต่ร้องเพลงได้ไพเราะ 
เป็นต้น 
  ๖) สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence)เชาว์ปัญญา
ด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า หากสมองด้านนี้ถูกท าลายจะท าให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคม 
ความสามารถท่ีแสดงออกทางด้านนี้ เห็นได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การท างานกับผู้อื่น การเข้าใจ
และเคารพผู้อื่น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ ผู้มีความสามารถทางด้านนี้ มักเป็นผู้
ที่มีความไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น  
  ๗) สติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
บุคคลที่สามารถในการเข้าใจตนเอง มักเป็นคนที่ชอบคิด พิจารณาไตร่ตรอง มองตนเอง และท าความ
เข้าใจถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง มักเป็นคนที่มั่นคงในความคิดความเชื่อต่าง ๆ จะท าอะไร
มักต้องการเวลาในการคิดไตร่ตรอง และชอบที่จะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ สติปัญญาทางด้าน
นี้ มักเกิดร่วมกับสติปัญญาด้านอ่ืน มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา อย่างน้อย ๒ ด้าน
ขึ้นไป ผู้ที่ไม่มีสติปัญญาในด้านนี้ มักจะมีบุคลิกเฉื่อยชา เชื่องช้า ไม่ยินดียินร้ายและเศร้าซึม 
  ๘) สติปัญญาด้านการเป็นนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence)
เชาวน์ปัญญาในด้านนี้ การ์ดเนอร์ได้เพ่ิมหลังจากที่ตีพิมพ์หนังสือ “Frames of Mind : The Theory 



 ๕๗ 

of Multiple Intelligences” แล้วแต่ก็ได้กล่าวถึงลักษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่านี้ในภายหลังว่า 
เชาวน์ปัญญาด้านนี้เป็นความสามารถในการสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจ าแนกแยกแยะ จัด
หมวดหมู่ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว บุคคลที่มีความสามารถทางนี้ มักเป็นผู้รักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ 
ตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมักจะชอบและสนใจสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง    
เป็นต้น  

 ๒) ทฤษฎีจิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education) 
“จิตตปัญญาศึกษา” เป็นค าที่บัญญัติโดยศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมร

วิวัฒน์ ราชบัณฑิตมาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Contemplative Education”นิยามค าว่า 
“Contemplative Education” เริ่มต้นขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ ณ มหาวิทยาลัย             
นาโรปะ มลรัฐโคโรลาโด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย เชอเกียมตรุงปะ รินโปเช บนฐานของพุทธศาสนานิกาย
วัชรยาน ส าหรับที่มหาวิทยาลัยนาโรปะนี้ การปฏิบัติเชิงจิตตปัญญาในการศึกษา (Contemplative 
Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเน้นการสืบค้นส ารวจภายในตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง และการรับฟังด้วยเปิดกว้าง ซึ่งจะน าไปสู่การตระหนัก รู้จัดตนเอง การหยั่งรู้ และความเปิดกว้าง
ยอมรับความหลากหลายและอุดมของโลก ทั้งนี้ จากการตระหนักเข้าใจตนเองจะส่งผลให้เกิดความชื่น
ชมในคุณค่าของประสบการณ์ของผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน เป้าหมายของการศึกษาเชิงจิตตปัญญาไม่ได้เพ่ือ
การใคร่ครวญภายในเท่านั้น จิตตปัญญาศึกษาไม่ได้หมายถึงการละความเป็นวิชาการไป แต่หมายถึง
การหยั่งรากมันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่สัมผัสเองโดยตรงมากขึ้น และให้มีสมดุล
กับการฝึกจิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนั่งสมาธิ เพ่ือให้การพัฒนาด้านในและการพัฒนา
ความรู้ภายนอกเติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้การศึกษาที่มีสมดุลดังกล่าว จะบ่มเพาะความสามารถของ
ผู้เรียนไปเกินระดับของถ้อยค าและมโนทัศน์สู่การรวมไปถึงเรื่องของหัวใจ บุคลิกลักษณะนิสัย ความ
สร้างสรรค์ การตระหนักเข้าใจตน การมีสมาธิ ความเปิดกว้าง และความยืดหยุ่นทางความคิด๑๑๔ 

วิจักขณ์ พานิช นักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยนาโรปะเรียก Contemplative 
Education เป็นไทยว่า “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”และได้ให้ความหมายค าดังกล่าวไว้ดังนี้ 

“Contemplative Education หมายถึงการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ              
นัยของค าๆ นี้ มิใช่แสดงถึงรูปแบบของการศึกษา หรือระบบการศึกษา แต่เน้นไปที่ กระบวนการ ค าๆ
นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ให้เราย้อนกลับไปหาราก คุณค่า และความหมายที่
แท้จริงของการเรียนรู้ ที่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคนๆหนึ่งทั้งชีวิต Contemplative Education 

                                                 

 
๑๑๔ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร, โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง, (นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒). 



 ๕๘ 

สะท้อนให้เห็นกระบวนการความเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการน าไปสู่การตั้ง
ค าถามอย่างถึงราก ต่อการศึกษาในระบบ ที่ได้จ ากัดการเรียนรู้ให้แน่นิ่ง อยู่ในกรอบในขั้นตอนที่ถูก
จัดวางไว้แล้วอย่างตายตัว”๑๑๕ 

การเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถท าได้ ๓ ลักษณะคือ   

๑) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง ฟังด้วยหัวใจ ด้วยความ
ตั้งใจ อย่างสัมผัสได้ถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตที่ตั้งมั่น ในที่นี้ยังหมายถึงการรับรู้
ในทางอ่ืนๆ ด้วย เช่น การมอง การอ่าน การสัมผัส ฯลฯ 

๒) การน้อมสู้ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
จากการฟังอย่างลึกซ้ึง กอปรกับประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในทางอ่ืนๆ เมื่อข้ามาสู่ใจแล้ว มีการ
น้อมน ามาคิดใคร่ครวญดูอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นก็ลอง
น าไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลจริง ก็จะเป็นการพอกพูนความรู้เพิ่มข้ึนในอีกระดับหนึ่ง 

๓) การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) การปฏิบัติธรรมหรือการ
ภาวนา คือการเฝ้าดูธรรมชาติที่แท้จริงของจิต นั่นคือการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ความบีบคั้นที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่เลื่อนไหลต่อเนื่อง การปฏิบัติภาวนา
ฝึกสังเกตธรรมชาติของจิต จะท าให้เราเห็นความเชื่อมโยงจาภายในสู่ภายนอก เห็นความเป็นจริงที่พ้น
ไปจากอ านาจแห่งตัวตนที่หาได้มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผิดไปของจิตเพียงเท่านั้น 

นอกจากนี้สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงจิตตปัญญาศึกษาคือ การศึกษาที่เริ่มต้น
ที่หัวใจ ไม่ใช่แค่คิด เพราะหัวใจนั้นมีอารมณ์ ความรู้สึก และที่ส าคัญมีตัวรู้ที่เรียกว่าสติ ที่ใหญ่กว่าตัว
ความคิดที่เป็นเพียงวัตถุของการรับรู้หรือเรียนรู้ นั่นหมายความว่า จิตใจจ าต้องได้รับการฝึกฝนให้มี
ประสิทธิภาพและก าลังพอที่จะ “มองเห็น” สิ่งต่างๆ อย่างที่เป็น และเห็นความเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง
เดียวกันระหว่างตัวเราเองและสังคม ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ กายและจิต  ดังนั้นจิตตปัญญา
ศึกษาน่าจะเป็นหนทางฝึกฝนเพ่ือการตื่นรู้และการด ารงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม รับรู้ทั้งโลกภายนอกและ
โลกภายในตัวเราในแต่ละปัจจุบันขณะ โดยเอาทั้งหมดของตัวเราเข้าเรียนรู้ เอาชีวิตของเราเข้าแลก
กับการรับรู้ปัจจุบันขณะ อันถือเป็นประตูหรือทางเข้าสู่การมองเห็นความงามอันวิจิตร และความดีอัน
ประเสริฐ และความจริงอย่างที่เป็นในชีวิตและโลกด้วยการรับรู้หรือเรียนรู้เช่นนี้ เราอาจจะมองเห็น

                                                 
๑๑๕วิจักขณ์  พานิช,เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาด่ังเส้นทางแสวงหาทางจิตวิญาณ , 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหาวิทยาลัย : ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๖. 
 



 ๕๙ 

โลกที่ซ้อนๆ กันหลายๆ ใบ เป็นข่ายใยชีวิตที่ซับซ้อนในความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา เห็นสิ่งต่างๆ 
เชื่อมโยงกัน๑๑๖ 

 พ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มี ๒ ประการ 
 ๑) แนวคิดที่พัฒนามาจากฐานที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ซึ่งมีทั้งแบบที่
เป็น เทวนิยม เช่น วัฒนธรรมชนเผ่า ศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู ยูดาห์ และที่เป็นแบบอเทวนิยม เช่น 
ศาสนาพุทธ เต๋า 
 ๒) แนวคิดที่พัฒนามาจากฐานที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ซึ่งมีทั้งที่มี
ลักษณะแบบเป็นวิทยาศาสตร์กลไก เช่น แนวคิดยุคสมัยใหม่ (Modernism) และที่มีลักษณะแบบเป็น
บูรณาการองค์รวม เช่น แนวคิดกระแสทางเลือกของยุคสมัยใหม่ (Alternative Modernism)     
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่  (Postmodernism) และแนวคิดแบบหลั ง -หลั งสมัยใหม่  (Post-
postmodernism) ๑๑๗ 

 กล่าวได้ว่า การก่อก าเนิดและเติบโตขึ้นของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษานั้น มี
ลักษณะหลายประการที่ซ้อนเหลื่อม หรือร่วมแนวคิดเดียวกันกับการศึกษาเชิงองค์รวม (Holistic 
Education) ซึ่งก่อตัวขึ้นในทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาจิตวิทยา การศึกษาเชิงองค์
รวม เป็นแนวคิดด้านการศึกษาแนวคิดหนึ่งที่เป็นกระแสทางเอกในสังคมยุคสมัยใหม่ เป็นการศึกษาที่
ตั้งอยู่บนฐานที่ปัจเจกบุคคลจะค้นพบอัตลักษณ์ ความหมาย และเป้าหมายในชีวิตได้ ผ่านการ
เชื่อมโยงกับชุมชน กับโลกธรรมชาติ และกับคุณค่าทางจิตวิญญาณ เช่นความรักความ เมตตา และ
สันติภาพ  
 การศึกษาเชิงองค์รวม ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาของบุคคล ทั้งในด้านปรีชา
ญาณ อารมณ์ สังคม ร่างกาย ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยผ่านฐานแนวคิดทั้งใน
เชิงศาสนา และในเชิงจิตวิทยา ดังนั้นการศึกษาเชิงองค์รวมจึงมุ่งสร้างผู้เรียนโดยใช้ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้เรียน ไปสู่การมองโลกในเชิงองค์รวม 

                                                 
๑๑๖สุมน  อมรวิวัฒน์, บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

อมรินทร์, ๒๕๔๙). 

 ๑๑๗ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร, โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง, (นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒). 
 



 ๖๐ 

  ๒ ) ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม เชื่ อ ม โ ย ง  (Connection)  แ ท น ก า ร แ ย ก ส่ ว น  
(Fragmentation) ในทุกมิติที่เคยมีในการศึกษากระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นการแยกรายวิชา หรือการ
แยกเด็กตามระดับเกรด 
 ๓) ส่งเสริมการสืบค้นข้ามศาสตร์ / สาขา (Transdisciplinary Inquiry) ตาม
ความเชื่อที่ว่าโลกเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมและไม่ได้แยกออกเป็นส่วนย่อย อีกทั้งมุมมองใหม่เกิดขึ้นที่ 
“ไปพ้น” ศาสตร์ต่างๆ เหล่านั้นอีกต่อไปด้วย 
 ๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายส าคัญ (Meaningful) ต่อตัว
เขา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของเขาเอง 
 ๕) ส่งเสริม Mata-learning คือ การให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้
ของตนเองด้วยการมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ของผู้อื่นในชั้นและนอกชั้นเรียนด้วย 
 ๖) ส่งเสริมลักษณะความเป็นชุมชนของชั้นเรียน ซึ่งจะอยู่ภายในชุมชนที่ใหญ่
กว่าขึ้นๆไป คือ โรงเรียน หมู่บ้าน เมือง ไปจนถึง ชุมชนแห่งมนุษยชาติ 

 โดยการศึกษาเชิงองค์รวมนี้ ครูจะเป็นผู้ท าหน้าที่เสมือนเพ่ือนร่วมการเดินทาง
ในการเรียนรู้ การสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมามีความส าคัญ บนพ้ืนฐานของการเคารพชื่นชมกัน
และกัน อีกทั้ง การร่วมมือเป็นบรรทัดฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ ไม่ใช่การแข่งขันทั้งนึ้แนวคิดจิตต
ปัญญานั้นเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเรียนรู้พัฒนาจากด้านใน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้พอจะแบ่งออกได้เป็น 
๓ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑) แนวคิดเชิงศาสนา ความเชื่อ และศรัทธา :มีการเรียนรู้พัฒนาด้านในผ่าน
วิธีการต่างๆ ได้แก่ การเคารพศรัทธาที่สมบูรณ์ต่อพระเจ้าหรือเทพเจ้า, การเคารพต่อศรัทธาต่อคุรุ
ของศิษย์, การปฏิบัติภาวนาสู่ญาณทัศนะและปัญญา, การท างาน 
 ๒) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม : เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการสืบค้นและพัฒนาศักยภาพ
ภายในของมนุษย์บนฐานคิดแบบปัจเจกนิยมในยุคโรแมนติคและยุคสมัยใหม่ มีวิถีทางที่ส าคัญได้แก่ 
การเคารพธรรมชาติของผู้เรียน, การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 ๓) แนวคิดเชิงบูรณาการและความเป็นองค์รวม : เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อมา
จากช่วงของความเชื่อความศรัทธาเชิงศาสนาและหลังจากยุคสมัยใหม่ มีวิถีทางที่ส าคัญได้แก่ การ
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ปฏิบัติบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมในธรรมชาติ, การเห็นเชื่อมโยงการคิดเชิงระบบ และเครือข่าย
ชุมชน รวมถึงแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเช่น ควอนตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีไร้ระเบียบ เป็นต้น๑๑๘ 

 วิธีการ และการฝึกปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
 การฝึกปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่ในอดีตเคยปรากฏอยู่ในส่วนของ
ศาสนา พิธีกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฝึกปฏิบัติที่กลายเป็นวิถีทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ได้เลือนหายไป
พร้อมกับการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของวิทยาศาสตร์ จนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นในโลก ไม่ว่าเป็น
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ หรือทางสังคม ซึ่งคุกคามชีวิตและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คนจ านวนหนึ่ง
จึงเริ่มตระหนักว่าการคลี่คลายปัญหาเหล่านั้น ก็คือ การฟ้ืนฟูจิตวิญญาณของมนุษย์ ด้วยการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงภายในให้เกิดขึ้นทั้งในระดับ ปัจเจก องค์กร ชุมชน และสังคมด้วยเหตุนี้ การฝึกฝน
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาจึงได้ถูกน ากลับมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาปัจจุบัน ทุก
ระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา นั้น สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและการฝึกปฏิบัติได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้การศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวัง คือ 
 ๑) การเข้าถึงโลกทัศน์และชีวิต เรามองโลกมองธรรมชาติอย่างไร หากเรา
เข้าถึงความจริงจะพบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติก็จะถึงความเป็นอิสระ 
 ๒) กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรม
อาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ 
 ๓) การปลีกวิเวกไปอยู่ในธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ได้รู้ใจตนเอง เมื่อจิต
สงบ เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆข้ึน 
 ๔) การท าสมาธิ 
 กล่าวได้ว่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณเพ่ือให้
มนุษย์เข้าถึงวิถีท่ีสามารถเข้าใจโลกอยู่กับโลกด้วยความรักเมตตา ซึ่งเป็นรากฐานที่จะท าให้ร่างกายได้
สัมผัสธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของกายและจิตอันจะน าพาให้กายและใจเกิดความสงบ
และเข้าถึงความสุข ทั้งนี้ต้องอาศัยการเปิดใจและมีความศรัทธาในวิธีการและมีการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยประสบการณ์ตรงของผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตและปัญญาให้เติบโต 

  ๓) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) 

                                                 

 ๑๑๘ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร, โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง, (นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒). 
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  การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ผู้ที่ริเริ่มแนวคิด
นี้คือ  เมซิโรว์ (Mezirow) ซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยน ทัศนะต่อโลกและชีวิต 
กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า “. . .การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหนทางใดหนทางหนึ่งในสี่แบบ คือ การ
ขยายการตีความ (elaboration) ของกรอบความคิดที่ใช้อ้างอิง (frame of reference) อยู่เดิมการ
เรียนรู้ กรอบอ้างอิงใหม่  โดยการปรับปรุงเปลี่ยนมุมมอง หรือโดยการปรับเปลี่ยนแบบแผนหรือ 
ความเคยชินในวิธีคิด (habits of mind)”๑๑๙ เมซิโรว์ (Mezirow) ให้ความหมาย การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการใน การเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิง (Frames of References) ได้แก่ 
มุมมองในการให้ความหมาย แบบ แผนความคิด และชุดความคิดความเชื่อที่เราใช้อยู่เป็นประจ าโดย
ไม่รู้ตัว เพ่ือให้ความคิดนั้น ครอบคลุมมากขึ้น จ าแนกแยกแยะได้ดีได้ดีขึ้น เปิดรับความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
ได้ดีขึ้น มีการใคร่ครวญ ข้อสรุปต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ  มีความพร้อมทางอารมณ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง กลมกลืนกับประสบการณ์ ประเด็นส าคัญของทฤษฎีนี้กล่าวคือ การ
ปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง หรือ การมองโลก ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนเป็นชุดของข้อสรุปในใจ ได้แก่     
แบบแผนความคิดที่เป็นความเคยชิน (Habits of Mind)  เช่น ระบบคุณธรรม ความเชื่อทางศาสนา
อัตตลักษณ์ของตน ขนบธรรมเนียมประเพณี มุมมอง (Point of view) หรือ นิสัยความเคยชินใน
ความคิด เช่น ความคาดหวัง ความเชื่อ ทัศนะ การตัดสิน ความรู้สึกต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงลง
ไป ว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด  

 Transformative learning มีค าที่ใช้ในภาษาไทยต่างๆกัน เช่น การเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์, การ
เรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค าว่า การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นค าที่แสดงเป้าหมายโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง อาจเป็นการเปลี่ยนมโนทัศน์ (concept) 
ทัศนคติ (attitude) มุมมองความหมาย (meaning perspective) นิสัยมุมมองต่อโลกและชีวิต
(habitual perspective) กระบวนทัศน์ (paradigm) สมมุติฐาน(assumption) กรอบอ้างอิง (frame 
of reference) ชุดความคิด (mind set)มีผู้ให้ความหมายต่างๆ กัน ดังนี้ 

 Boyd (1989) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน(transformation) คือ การ
เปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานในบุคลิกภาพ ซึ่งเกิดจากการแก้ไขปัญหาภายในตนเอง และการพัฒนาของ
จิตส านึกที่เปิดกว้างขึ้น ท าให้เกิดการบูรณาการของบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ขึ้น ในขณะที่ Cranton 
(1994) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ 
                                                 

 ๑๑๙ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข, ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง: 
คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 
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(critical reflection) เพ่ือทบทวนและพัฒนาเป็นกรอบอ้างอิงใหม่ (frame of reference)และ 
Mezirow (2000) อธิบายว่า การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงคือ กระบวนการในการเปลี่ยนกรอบ
อ้างอิง(frame of reference) ซึ่งได้แก่มุมมองในการให้ความหมาย แบบแผนความคิด และชุดหรือ
โครงสร้างความคิดความเชื่อ ที่เราใช้อยู่ประจ าโดยไม่รู้ตัว เพ่ือให้ความคิดนั้นครอบคลุมมากขึ้น 
จ าแนกแยกแยะได้ดีขึ้น เปิดกว้างข้ึน มีความพร้อมทางอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถไตร่ตรอง
ได้ดีขึ้น ท าให้มีความเชื่อและทัศนะที่เป็นจริงและชี้น าการกระท าได้เหมาะสมขึ้นการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของการให้ความหมาย (meaning perspective) สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับและ
สามารถเกิดขึ้นได้ในหนทางใดหนทางหนึ่งในสี่แบบ คือ การขยายตีความ  (elaborate) ของกรอบ
ความคิดที่ใช้อ้างอิง (frame of reference) อยู่เดิม การเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่ โดยการปรับปรุง
มุมมอง หรือโดยการปรับเปลี่ยนแบบแผนหรือความเคยชินในวิธีคิด (habits of mind)  

นอกจากนี้ Mezirow&Wiessner (2000) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงในมุมมอง
ของเขามิได้หมายความถึงการพัฒนาในเชิงคุณภาพสู่ระดับการพัฒนาทางความคิดที่ต่างกันออกไป
รวมทั้งไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตส านึก (development of consciousness)โดยตรงด้วยแต่เน้นที่
กระบวนการท าให้เกิดความหมายที่ชัดเจนขึ้นและมีศักยภาพที่จะควบคุมความคิด ความรู้สึก และ
เจตนาของตนได้ดีขึ้นเป็นส าคัญและ O’sullivan (2003) กล่าวว่า การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในเชิงโครงสร้าง ในสมมุติฐานพ้ืนฐานของความคิด
ความรู้สึกและการกระท า เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตส านึกที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีที่เราด ารงอยู่ในโลกอย่าง
ใหญ่หลวง โดยจะไม่ย้อนกลับไปเป็นเช่นเดิมอีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้รวมถึงความเข้าใจตนเอง 
ความสัมพันธ์กับมนุษยชาติและโลกธรรมชาติ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโครงสร้างทาง
ชนชั้น เผ่าพันธุ์ เพศ การตระหนักรู้ถึงร่างกาย การมองเห็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างในการด ารงชีวิต
และความเชื่อม่ันว่าความยุติธรรม สันติภาพ และความสุขของเราเอง เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

หลักการการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) Boyd 
และ Myers (1988) อธิบายว่า กระบวนการที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง คือ การตระหนักรู้และ
แยกแยะได้ (Discernment) ซึ่ งป ระกอบด้ วย  ๑ ) การเปิ ดรับ (receptivity) ๒ ) การยอมรับ 
(recognition) ๓) การตัดใจ (grieving) โดยเริ่มจากการเปิดและน้อมรับสารหรือมุมมองที่มีการให้
ความหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิม(receptivity) การยอมรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ มองเห็นสิ่งที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง(recognition) และขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นที่ส าคัญที่สุด คือ การตระหนักว่าแบบแผนหรือ
การรับรู้เก่าๆของตนไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จ าเป็นจะต้องแก้ไข ปรับปรุง ละ
ทิ้งแบบแผน หรือการรับรู้เดิมนั้น(grieving) แล้วปรับหรือสร้างวิถีใหม่ขึ้นในตนเอง โดยบูรณาการเข้า
กับบุคลิกภาพเดิมของตนต่อมา Boyd (1989) กล่าวว่า การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของ



 ๖๔ 

อารมณ์ความรู้สึกที่จะสร้างหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์(image)ของตนในระดับที่ลึกกว่าจิตส านึก โดยสรุป
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากผลร่วมกันของ การคิดไตร่ตรอง (reflection) การสนทนา(dialogue) การ
วิพากษ์ (critique) การแยกแยะ(discernment)การจินตนาการ(imagination) การกระท า(action)  

 Mezirow (1991) ได้เสนอ กระบวนการเพ่ือสร้างกรอบอ้างอิงใหม่ที่จะน าไปสู่
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็นขั้นตอน ๑๐ ขั้นตอนดังนี้ 

๑) ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่ เป็นอยู่หรือมีวิกฤติการณ์ในชีวิต 
(Disorienting Dilemma) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เริ่มต้นได้อย่างดีเมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก หรือมี
วิกฤติการณ์ในชีวิตแล้วกระบวนการเรียนรู้ที่ติดตามมาจะท าได้ง่ายและสามารถพิชิตอุปสรรคต่างๆที่
เผชิญ 

๒) การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง(Self-examination) เป็นการศึกษาวิเคราะห์
กรอบอ้างอิงของตนเอง การยึดถือปฏิบัติของตนเอง เพ่ือให้เข้าใจในตนเองและมองเห็นความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคมรอบข้างซึ่งเป็นมุมมองในการมองโลกของตนเอง กระบวนการศึกษาวิเคราะห์
ตนเองนี้ท าให้ได้เห็นภาพระบบความคิดของตนเองที่เป็นระบบภายในแล้วแสดงออกสู่ภายนอก 

๓) การประเมินสมมุติฐานเบื้องหลังสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล (Critical 
Assessment of Assumption) เป็นการประเมินสมมุติฐานเบื้องต้นของตนเองภายหลังจาก
การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง โดยอาศัยวิธีการวิพากษ์วิจารณ์สมมุติฐานเบื้องต้น ซึ่งกรอบอ้างอิง
สมมุติฐานเบื้องต้นนี้จะเป็นตัวก าหนดทัศนคติส่วนบุคคลและมุมมองต่อโลกของบุคคลนั้น 

๔) ตระหนักว่าคนอ่ืนๆมีการปรับเปลี่ยนความคิดเช่นเดียวกัน (Recognition 
that others have shared similar transformations) เกิดขึ้นเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร เช่น การ
สนทนา การร่วมวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์โดยใช้ประสบการณ์เดิม เพ่ือให้ได้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่สนทนาซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน 

๕) การส ารวจค้น คว้ า เพ่ื อก าหนดบทบาท ใหม่ ห รื อแนวการปฏิ บั ติ
ใหม่(Exploration of new roles or action) เกิดจาดความเข้าใจการยึดถือปฏิบัติของตนเองและ
กลุ่มในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ส่งผลให้เกิดการค้นหาทางเลือกใหม่ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงใหม่ การ
กระท าใหม่ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินชีวิตที่เคยยึดถือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

๖) การวางแผนการปฏิบัติ(Development plan of action) เป็นขั้นตอนการ
วางแผนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

๗) การศึกษาหาความรู้และทักษะที่ ใช้ ในการด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้(Acquisition of knowledge and skills for implementing the plan) เป็นการเตรียมความ



 ๖๕ 

พร้อมในองค์ความรู้เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินการ เพื่อท าให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

๘) การทดลองปฏิบั ติ ตามแผน (Tryout of the plan) เป็ นการทดลอง
ด าเนินการตามแผน ระหว่างและหลังการปฏิบัติการโดยมีการประเมินผลควบคู่กัน เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ได้ทันเมือ่เกิดปัญหาอีกท้ังเป็นการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติที่วางไว้ 

๙) การพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติตาม
บทบาทใหม่(Development of competence and self confidence in new roles) จะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลหรือกลุ่มสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ส าเร็จ โดยจะมีความเชื่อมั่นต่อความคิด ความเชื่อ
ใหม่ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องและสังคมรอบข้างในแนวทางใหม่ที่เหมาะสมมาก
ขึ้นในการปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ 

๑๐) การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่เข้ากับการด าเนินชีวิต (Reintegration into 
life on the basis of new perspective) เมื่อเกิดความเชื่อมั่นขึ้น บุคคลหรือกลุ่มจะผสานสิ่งใหม่
เข้าสู่วิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของมโนทัศน์ใหม่ ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะเกิดความยั่งยืนของกระบวนการเรียนรู้
ในการปฏิบัติในวิถีชีวิตทั้งการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตนเองหรือสังคม โดยจะมีการทบทวนอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นขั้นตอนซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และการปฏิบัติใหม่ได้ในที่สุด 

 ส าหรับการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่  Mezirow (1997) อธิบายว่า 
เป้าหมายของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่ คือ การช่วยให้บุคคลสามารถคิดได้อย่างอิสระ 
โดยมีการเรียนรู้ที่จะพิจารณาในการท าตามคุณค่า ความหมายและเป้าหมายของตนเองแทนที่จะรับ
เอาความคิดเห็นของผู้อื่นมาโดยไม่มีการไตร่ตรองเพ่ือช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น 
ในฐานะบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยความคิดที่ชัดเจนและ
Mezirow (2000)ได้ขยายความว่า กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงมักด าเนินไปโดยเริ่มต้นจากการ
พบกับความขัดแย้งที่ท าให้ต้องสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ หรือทบทวนกระบวนทัศน์ของตนเองใหม่
และพัฒนาต่อมาตามขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกรอบอ้างอิงเดิม ดังนี้ 

๑) เกิดความรู้สึกที่รุนแรง เช่น โกรธ หวาดกลัว รู้สึกผิด อับอาย และเกิดการ
ส ารวจตนเอง 

๒) เกิดการไตร่ตรองและประเมินข้อสรุปเดิมของตนอย่างมีวิจารณญาณ 
๓) การตระหนักความไม่พึงพอใจหรือทุกข์ของตนสามารถท าให้เกิดกระบวนการ

ในการเปลี่ยนแปลง 
๔) เกิดการส ารวจบทบาท ความสัมพันธ์และการกระท าต่างๆใหม่ 
๕) วางแผนแนวทางการปฏิบัติ 



 ๖๖ 

๖) แสวงหาความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถท าตามแผนนั้นได้ 
๗) ทดลองบทบาทใหม่ในขั้นต้น 

๘) สะสมสมรรถนะและความมั่นใจในบทบาทและความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่
ของตน 

๙) การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเข้าในชีวิตตนบนพ้ืนฐานของเงื่อนไข
ที่ถูกก าหนดจากมุมมองและกระบวนทัศน์ใหม่ 

สิ่งที่เป็นหัวใจของทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับเปลี่ยน
กรอบอ้างอิง (frame of reference) ที่เราใช้มองโลก กรอบอ้างอิงนี้คือ ระบบความคิด ข้อสรุปในใจ
และความคาดหวัง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ และการให้ความหมายกับประสบการณ์ต่างๆ โดยที่เรา
อาจจะตระหนักหรือไม่ตระหนักรู้ถึงกระบวนการเหล่านั้นก็ได้ กรอบอ้างอิงของเราเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตจากอิทธิพลของกระบวนทัศน์หลักในสังคมและวัฒนธรรมที่เราเติบโตขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันกรอบอ้างอิงก็จะกลับไปส่งผลต่อกระบวนการในการใช้การตีความที่เกิดขึ้นจาก
น าเอาประสบการณ์ในอดีตมาตีความ และให้ความหมายใหม่กับประสบการณ์ใหม่ๆเพ่ือให้แนวทาง
ปฏิบัติกับตัวเราเองและอธิบายถึงกรอบอ้างอิงนี้ประกอบด้วยสองมิติ คือ แบบแผนความคิดที่เป็น
ความเคยชิน(habits of mind) และมุมมอง(points of view) นิสัยหรือความเคยชินในความคิด คือ 
ชุดของข้อสรุปในใจที่เป็นหลักกว้างๆ ทั่วไปที่ใช้ในการกลั่นกรองและตีความประสบการณ์ เช่น
อุดมการณ์ทางการเมือง มาตรฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบคุณธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา สไตล์การเรียนรู้ บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ อัตลักษณ์ตนเอง แบบแผนการแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก รสนิยม ความใฝ่ฝัน ซึ่งแบบแผนทางความคิดนี้จะแสดงออกเป็นมุมมองในเรื่องต่างๆ
ประกอบด้วยชุดหรือโครงสร้างความหมายต่างๆ (meaning scheme) เช่น ความคาดหวังความเชื่อ
ทัศนะการตัดสิน ความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าอะไรดีหรือไม่ดี อะไรถูกหรือผิด เรา
ควรมีเหตุผลที่จะเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิงก็เพ่ือให้ตนเองมีกรอบอ้างอิงที่น่าไว้วางใจและ
เชื่อถือได้มากขึ้น เป็นกรอบอ้างอิงที่ครอบคลุมมากขึ้น จ าแนกแยกแยะได้ดีขึ้น เปิดรับความคิดเห็น
อ่ืนๆได้ดีขึ้น มีการไตร่ตรองข้อสรุปต่างๆ อย่างแยบคาย มีความพร้อมทางอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกลมกลืนกับประสบการณ์กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เป็นกระบวนการที่บุคคล
ปรับโลกทัศน์ของตน ในกระบวนการนี้บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลง ๓ ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  

๑) ตระหนักว่าสมมุติฐานและแนวคิดต่างๆมีผลต่อกระบวนการคิด ความเข้าใจ 
และความรู้สึกของตนต่อสิ่งต่างๆรอบตัว 

๒) บุคคลเริ่มปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ลักษณะนิสัย ที่จะช่วยให้เกิดมโนทัศน์

ใหม่ที่มีความครอบคลุมชัดเจน และเป็นมโนทัศน์ที่ค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน 



 ๖๗ 

๓) บุคคลปฏิบัติหรือท าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่

พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือใช้มโนทัศน์ใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติ  

วิธีการที่เกี่ยวข้องให้เกิดมโนทัศน์ที่มีความหมายต่อบุคคล สามารถท าได้หลาย
วิธี เช่นการตีความหมายต่างๆจากประวัติตนเองที่เป็นจุดเริ่มของกระบวนการวิพากษ์อดีตของตนเอง 
และน าไปสู่การเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป เพราะการเข้าใจความหมายต่างๆ คือ การ
เรียนรู้นั่นเอง วิธีการที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการนี้ได้แก่ การใช้การวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดขึ้น (critical incidents) การเขียนประวัติชีวิตตนเอง การเขียนบันทึกส่วนตัว การวิเคราะห์
อิทธิพลต่อความคิดของตนเอง การใช้เอกสารว่ามีผลกระทบต่อความคิดของบุคคลอย่างไร 

การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีนักคิดสนใจศึกษาไว้ ๒ กลุ่ม ที่สะท้อนแง่มุม
จากกรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลแต่ให้ความสนใจกับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมน้อย กับกลุ่มที่เน้นให้ความสนใจกับความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ทั้งนี้ องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิงให้ยั่งยืนตามทัศนะ
ของเมซิโรว์ (Mezirow) ประกอบด้วยแกนหลัก (core element) ๖ องค์ประกอบ คือ 

๑) ประสบการณ์ (experience) เป็ นจุด เริ่มต้นของการเรียนรู้ เพ่ื อการ
เปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เรียนที่ติดตัวมาจะเป็นจุดเริ่มต้นอันน าไปสู่การตรวจสอบ
บรรทัดฐาน สมมุติฐาน หรือกรอบอ้างอิง สู่การตีค่า ตัดสิน หรือคาดหวังใหม่ จากการที่ประสบการณ์
ถูกตีความและรับรู้ผ่านกรอบอ้างอิง หากกรอบอ้างอิงที่มีอยู่สามารถอธิบายประสบการณ์ได้ดี 
ประสบการณ์นั้นก็จะกลับไปเสริมกรอบอ้างอิงเดิม แต่ถ้าประสบการณ์นั้นไม่สอดคล้องกับกรอบ
อ้างอิง เราก็จะต้องขยายกรอบอ้างอิง หรือเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิงใหม่ ถ้าประสบการณ์ใหม่นั้นมี
ความส าคัญ และขัดแย้งกับกรอบอ้างอิงเดิมอย่างรุนแรง ดังนั้นประสบการณ์จึงเป็นจุดขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่สามารถน ามาไตร่ตรอง(reflection) และกระตุ้นให้เกิดการสะท้อน
ความคิดเชิงวิพากษ์(critical reflection)ได ้

๒) การสนับสนุนการสะท้อนความคิ ดเชิงวิพากษ์  (promoting critical 
reflection) เป็นคุณลักษณะเด่นของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เกี่ยวโยงถึงการตั้งค าถามของการเป็นหนึ่ง
เดียวของสมมุติฐานหรือกรอบอ้างอิงและความเชื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่าง
ลึกซึ้งมักเกิดขึ้นอย่างทันทีเมื่อมีการตอบสนองต่อการตระหนักรู้ในข้อขัดแย้งทางความคิด ความรู้สึก 
การกระท า ในห้วงเวลาหนึ่งซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนมุมมอง มีการสะท้อนความคิด ๓แบบในการเปลี่ยน
มุมมองคือ เนื้อหา(สะท้อนความคิดว่าเรารับรู้ คิด รู้สึก และกระท าอะไร) กระบวนการ  (สะท้อน
ความคิดว่าเราปฏิบัติหน้าที่ของการรับรู้นั้นอย่างไร) การสรุปข้อเสนอในสมมุติฐาน (การตระหนักรู้ว่า
ท าไมเรารับรู้เช่นนั้น) การสะท้อนความคิดสรุปข้อเสนอในสมมุติฐานเป็นพ้ืนฐานของการสะท้อน
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ความคิดเชิงวิพากษ์ (critical reflection) ที่เกี่ยวโยงถึงการตรวจสอบสมมุติฐานเบื้องต้นภายใต้โลก
ของความรู้ของเรา ปัจจุบันนี้การสะท้อนความคิดขั้นสรุปข้อเสนอในสมมุติฐาน(premise reflection)
ถูกก าหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ที่จ าเป็นในการสะท้อนความคิดโดยเฉพาะในผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น
หรือผู้ใหญ่ 
 ๓) การสนทนา (dialogue) มีความส าคัญ ในการสะท้อนความคิดเชิ ง
วิพากษ์ (critical reflection) เป็นสื่อกลางส าคัญที่สนับสนุนและท าให้ เกิ ดการเรียนรู้ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่างจากการสนทนาให้ค าปรึกษาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาต้องเป็นการตั้งค าถาม
ต่อความเข้าใจ ความจริง ความเหมาะสม(สัมพันธ์กับบรรทัดฐาน) ความสัมพันธ์ที่แท้จริง การสนทนา
เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวข้องอยู่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ที่กล่าวประโยคนั้นๆ 
ประสบการณ์ที่ถูกสะท้อนออกมา ต่อจากนั้นสมมุติฐานและความเชื่อจะถูกตั้งค าถามแล้วนิสัยความ
เคยชินจะเปลี่ยนไป การสนทนาไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่การสนทนาจะ
เน้นความสัมพันธ์และความเชื่อใจในการสื่อสาร 
 ๔) ความสอดคล้องกันอย่างเป็นองค์รวม (holistic orientation) สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเสริมเหตุผลในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านการสนทนาในการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ ผู้เรียนบางคนอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้
ยากผ่านกระบวนทางเหตุผล(วิเคราะห์-คิด-เปลี่ยน)เพียงอย่างเดียว แต่อาจเปลี่ยนได้ง่ายกว่าผ่าน
กระบวนการทางอารมณ์(เห็น-รู้สึก-เปลี่ยน) ดังนั้นการค านึงถึงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องอย่าง
เป็นองค์รวมกับการมีเหตุผลจึงมีความส าคัญในการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง  
 ๕) การตระหนักรู้ของบริบท (awareness of context) การเห็นคุณค่าและ
การเข้าใจในตัวบุคคล องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม มีบทบาทและอิทธิพลต่อกระบวนการการ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสภาพแวดล้อม สถานะของบุคคล ความเชี่ ยวชาญ 
ภูมิหลัง รสนิยมทั้งบริบทที่หล่อหลอมโดยสังคม ความส าคัญของบริบทยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์นั้น
ผ่านวิกฤต ปัจจัยด้านบริบทที่จะช่วยลดเวลาของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๖) ความสัมพันธ์ที่แท้จริง (authentic relation) ความสัมพันธ์ที่ดีและเป็น
ทางบวกเป็นปัจจัยส าคัญของประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงผ่านความเชื่อใจใน
ความสัมพันธ์และสร้างความม่ันใจด้วยการจัดการระดับอารมณ์ของผู้เรียน ความสัมพันธ์ที่แท้จริงยังมี
ผลต่อการตั้งค าถาม การแบ่งปันข้อมูลกันอย่างเปิดกว้าง ความเข้าใจร่วมกันที่หากปราศจาก
ความสัมพันธ์นี้แล้วการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ (critical reflection) จะไม่เกิดขึ้น และขาดการ
สนทนาที่แท้จริงซึ่งจ าเป็นต่อการสะท้อนความคิดอย่างลึกซ้ึง 
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๒.๓ แนวคิดหลักการสังเคราะห์งานวิจัย 

 ๒.๓.๑ ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย 

 ก่อนที่จะเข้าใจความหมายเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นส าคัญที่ควรทราบคือ 
การท าความเข้าใจในความหมายของค าว่า สังเคราะห์ (Synthesis) คือ อะไร  ซึ่งมีผู้ที่ให้ความหมาย
เกี่ยวกับค าว่าสังเคราะห์ คือ การน าหน่วยย่อยๆ หรือส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นเรื่องเดียวกัน ในกรณี
ที่ไม่เคยมีการน าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันมาก่อน๑๒๐ และยังได้เสนอว่าการสังเคราะห์แยกได้ 
๓ ประเภท กล่าวคือ ๑) การสังเคราะห์จนได้ผลผลิตโดยอาศัยหน่วยย่อยๆ ของการสื่อความหมาย 
ได้แก่ การพัฒนาการสื่อความหมาย การพูด การบอกท่าทาง ความรู้สึก ประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนทราบ
หรือเข้าใจได้ ๒) การสังเคราะห์จนได้ผลผลิตจากการวางแผนงาน หรือจากข้อเสนอเพ่ือให้น าไป
ปฏิบัติ ได้แก่ การพัฒนาแผนการท างานหรือการพัฒนาแนวความคิดของแต่ละคนจนถึงขั้นน าไป
ปฏิบัติ จนน าผลการประชุมวางแผนแล้วน าไปใช้จนเกิดผลส าเร็จ ๓) การสังเคราะห์สิ่งที่เป็นนามธรรม
มากขึ้น ได้แก่ ความสามารถจัดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ เป็นนามธรรม เพ่ือจ าแนกหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือการเชื่อมโยงแนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าด้วยกันเพ่ืออธิบายปัญหาหรือ
การเชื่อมโยงทฤษฎีจนได้ข้อค้นพบใหม่ทางคณิตศาสตร์ 

 การสังเคราะห์งานวิจัย   (Research Synthesis) ตามทัศนะของ Light and Pillemer, 
Glass, McGraw and Smith ได้สรุปความหมายไว้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นระเบียบวิธี
การศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบปัญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการรวบรวม
งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพและน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบให้ได้ค าตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยควรมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ ๒ ประการ ประการแรก  
งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการศึกษา 
ประการที่สอง  เมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน  ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวาง
และลุ่มลึกมากเกินกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง๑๒๑ 

 นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบสังเคราะห์แตกต่างจากการ
วิจัยทั่วๆ ไปตรงที่ลักษณะข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส าหรับการวิจัยทั่วๆ ไปเป็น

                                                 
๑๒๐อุทุมพร จามรมาน, การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ , (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑). 
๑๒๑Light and Pillemer, 1984; Glass, McGraw and Smith, 1981; Mullen, 1989 อ้ า ง ใ น                

นงลักษณ์  วิรัชชัย, การวิเคราะห์อภิมาน, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒). 
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ข้อเท็จจริงจากแหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งทุติยภูมิที่นักวิจัยรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่ม
ประชากร แต่ข้อมูลส าหรับการวิจัยแบบสังเคราะห์งานวิจัยนั้นคือรายงานการวิจัยจ านวนหลายๆเรื่อง
ที่ศึกษาปัญหาเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยทั่วๆ ไปนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
บรรยายและ/หรืออนุมานให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับกลุ่มประชากร ส่วนในการสังเคราะห์
งานวิจัยนั้นเนื่องจากข้อมูลคืองานวิจัยหลายๆ เรื่องแต่ละเรื่องใช้มาตราวัดตัวแปรแบบแผนการวิจัย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกันและผลการวิจัยต้องสร้างดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยแต่ละเรื่องก่อน
เพ่ือปรับให้งานวิจัยเหล่านั้นมีหน่วยเดียวกันแล้วจึงวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ดัชนีมาตรฐานเหล่านั้นให้
ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายส าหรับกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม๑๒๒ 

  นอกจากนี้การสังเคราะห์งานวิจัยยังมีความหมายใกล้เคียงและใช้แทนศัพท์การ
สังเคราะห์งานวิจัยได้แก่ ระเบียบวิธีบูรณาการงานวิจัย (Method of Integrating Research) 
ระเบียบวิธีผสมผสานงานวิจัย (Method of Combining Research) การวิเคราะห์ผลการสังเคราะห์ 
(The Analysis of Analyses) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of Research)๑๒๓ สอดคล้องกับ 
Cooper and Hedges (1994: 4-5) ซึ่งให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย (Research 
Synthesis) หรือการบูรณาการงานวิจัย (Research Integration) ไว้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความ
แตกต่างของผลการศึกษาในการศึกษาที่คล้ายกัน จุดประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย คือ พยายาม
ที่จะบูรณาการ 

 งานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้๑๒๔เมื่อพิจารณาจากความหมายและหลักการส าคัญ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยหลายรูปแบบ จึงเห็นได้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นแนวทางที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยการรวบรวมเรียบเรียงและบูรณาการเนื้อหาสาระต่างๆ ของ
งานวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นการสังเคราะห์งานวิจัยมีความส าคัญมากขึ้นในแวดวงการวิจัย เนื่องจาก
องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยสามารถเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบการวิจัยและการ
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 ๗๑ 

ก าหนดสุมมติฐาน การสังเคราะห์งานวิจัยจึงเป็นทั้งกิจกรรมหนึ่งของการวิจัยและเป็นอีกหนึ่งฐานะคือ
การวิจัยเต็มรูปแบบ  

 ๒.๓.๒ ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัย 

 การจัดประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า 
แบ่งได้ ๒ ประเภทใหญ่ๆ กล่าวคือ ๑) การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative 
Synthesis) และ ๒) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) โดยทั้งสองประเภทมี
รายละเอียดแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้๑๒๕ 

๑) การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) เป็นการน า
ผลการวิจัยเรื่องต่างๆ มาบรรยายสรุปเข้าด้วยกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญนั้นๆ เป็นผู้สังเคราะห์ ซึ่งการ
สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย มี ๒ แบบได้แก่ 
 ๑.๑) การน าบทคัดย่อหรือผลสรุปของงานวิจัยแต่ละเรื่อง มาวางเรียงต่อกันซึ่ง
บทคัดย่อหรือผลสรุปของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมักจะครอบคลุมปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ 
สมมุติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย การน าเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะเช่นนี้
จะช่วยให้ผู้อ่านทราบแต่เพียงว่า ใครท าอะไร อย่างไร ได้ผลอย่างไร แต่ไม่ได้มีการผสมผสานหรือ
เชื่อมโยงงานวิจัยทั้งหลายเข้าด้วยกัน 

๑.๒) การอ่านรายงานวิจัยจนเกิดความเข้าใจ และน าผลการวิจัยเชื่อมโยงปัญหา
เพ่ือให้ได้ข้อค าถามว่าใครท าอะไร ได้ผลอย่างไร และจัดอยู่ในหมวดใดของงานนั้น โดยมีการ
ผสมผสานหรือเชื่อมโยงงานวิจัยทั้งหลายเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดความรู้เชิงบูรณาการออกมา ท าให้
การสังเคราะห์งานวิจัยมีความส าคัญและคุณประโยชน์ในการน าไปใช้มากกว่าการแบบแรก 
 ๒) การสังเคราะห์ เชิง (Quantitative Synthesis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการ
วิเคราะห์เชิงผสมผสาน หรือการวิจัยงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน โดยอาศัยความรู้
ทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ มีหลายวิธีคือวิธีการนับคะแนนเสียง วิธีรวมค่านัยส าคัญ และการ
วิเคราะห์แบบเมตต้า การสังเคราะห์เชิงปริมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบ คือ 
 ๒.๑) วิธีการนับคะแนนเสียง (Vote Counting Method) เป็นการใช้วิธีการนับ
จ านวนจากการวิจัย โดยการจ าแนกผลการทดสอบสมุติฐาน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
ผลการวิจัยที่มีนัยส าคัญไปในทางเดียวกัน หรือค่าดัชนีเป็นบวก กลุ่มที่มีผลการวิจัยที่มีนัยส าคัญไปใน
ทางตรงข้ามกัน หรือค่าดัชนีเป็นลบ และกลุ่มที่มีผลการวิจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีเป็นศูนย์ 

                                                 

 ๑๒๕อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ, (กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่
พลับบลิชช่ิง, ๒๕๒๗), หน้า ๗-๑๑. 
 



 ๗๒ 

โดยเมื่อนับคะแนนเสียงแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้สังเคราะห์จะสรุปและแปรผลตามกลุ่มงานวิจัยที่มีความถี่
สูงสุด  
 ๒.๒) วิธีการรวมค่าความน่าจะเป็น โดยการน าค่าดังกล่าวมารวมเป็นค่าความน่าจะ
เป็นของงานวิจัยทั้งหมด จุดอ่อนของวิธีนี้คือ ไม่สามารถระบุปริมาณของผลการวิจัยได้  
 ๒.๓) วิธีการเมตต้า (Meta Analysis) เป็นการน าวิธีการทางสถิติมาใช้ประมาณค่าหา
ขนาดอิทธิพลของงานวิจัย (Effect Size) เพ่ือหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่
ศึกษาปัญหางานวิจัยเดียวกันขนาดอิทธิพลของงานวิจัย คือ ผลต่างระหว่างมัชฌิมเลขาคณิตของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมากกว่าการเน้นที่ค่านัยส าคัญ สถิติที่ใช้ในการประมาณค่าขนาดของผล คือ 
ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (-r) ส าหรับงานวิจัยเชิงบรรยายประเภทศึกษาสหสัมพันธ์ล่า
ขนานของผล (d) ส าหรับงานวิจัยเชิงทดลอง เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่าขนานของผลอัน
เป็นดัชนีมาตรฐานของงานวิจัยแต่ละเรื่องแล้วจึงน ามาสังเคราะห์การประมาณดัชนีจากงานวิจัย
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการใช้วิธีเมตต้า ช่วยท าให้การ
สังเคราะห์งานวิจัยเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือด้วยอาศัยสถิติมาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความ
หลากหลายทางข้อมูลสถิติให้ได้มาตรฐานเดียวกันก่อนท าการอ่านผลข้อมูล 
 

 กล่าวโดยสรุป การสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง ๒ ประเภท มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
และลักษณะของจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนั้นการจะเลือกใช้วิธีการใดจึงขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเป็นหลัก หากต้องการผลที่สามารถอธิบายลักษณะรายละเอียดความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ด้วยการวิพากย์เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป การเลือกวิธีสังเคราะห์คุณลักษณะก็
สามารถตอบโจทย์ได้ ในขณะเดียวกันหากต้องการผลเพ่ือน าไปอ้างอิงและสร้างกรอบสมมุติฐานเพ่ือ
การค้นคว้าทดลองหรือทดสอบ การเลือกวิธีการสังเคราะห์เชิงปริมาณเป็นวิธีการที่ท าให้งานวิจัยมี
น้ าหนักและน่าเชื่อถือเนื่องจากสามารถยืนยันได้ด้วยค่าสถิติ  
  

 ส าหรับงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือบรรยาย ทั้งนี้
เพราะจุดหมายของการวิจัยเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีร่วมกับการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาสรุปองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันน าไปสู่
การหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 

 ๒.๓.๓ ขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัย 



 ๗๓ 

 นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้เสนอขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัยไว้ว่าโดยทั่วไปประกอบด้วย

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ๕ ขั้นตอน ดังนี้๑๒๖ 

๑) การก าหนดหัวข้อปัญหา เป็นการเริ่มต้นของงานสังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ก าหนปัญญาที่มีการท าวิจัยแล้วอย่างน้อย ๒ เรื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยมีคุณค่าน่าสนใจและ
เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบที่แน่ชัด ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาที่นักวิจัยสนใจและท าการวิจัยเป็นจ านวน
มาก ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์งานวิจัย 

๒) การวิเคราะห์ปัญหา เป็นการนิยามปัญหาให้ชัดเจน โดยศึกษาแนวคิดหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้แจ่มชัดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดแบบแผนกและสมมุติฐานการวิจัย 

๓) การเสาะค้นคัดเลือกและรวบรวมงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยอีก ๓ 
ขั้นตอน กล่าวคือ  

      ๓.๑) การเสาะค้นงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับปัญหาที่ก าหนดไว้ ซึ่งการเสาะค้น
งานวิจัยส่วนใหญ่จะหาได้จากเอกสาร เช่น รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ 
วารสารดัชนีค้นวารสารศูนย์ทรัพยากรข้อมูลทางการศึกษา (Educational Resource Information 
Center หรือ ERIC) เป็นต้น 

๓.๒) การคัดเลือกงานวิจัย ซึ่งนอกจากนักวิจัยต้องอ่านศึกษาและตรวจสอบ
งานวิจัยอย่างละเอียดแล้ว นักวิจัยจ าเป็นต้องสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยและท าการคัดเลือก
งานวิจัยที่มีคุณภาพมีความเท่ียงตรงภายนอกและภายในสูงตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  

๓.๓) การรวบรวมผลงานวิจัยหลังการคัดเลือก เป็นการรวบรวมรายละเอียด
และผลการวิจัยของงานวิจัยนั้น โดยวิธีการรวบรวมอาจใช้การจัดบันทึก การถ่ายเอกสารหรือการ
กรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้นักวิจัยต้องใช้ความระมัดระวังการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เที่ยงตรงเชื่อถือได้และครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔) การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย เป็นการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วยผลการวิจัยอย่างละเอียด ลักษณะและวิธีการวิจัยจากงานวิจัยทั้งหมดเพ่ือสังเคราะห์
หาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติและทดสอบว่าสอดคล้องตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งขึ้นไว้หรือไม่ จากนั้นถึง
แปลความหมายผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจัย  

ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาตามทัศนะของ Holsti (1996) ได้น าเสนอแนวการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะไว้  ๓ แบบ คือ ๑) วิเคราะห์ลักษณะของการสื่อความหมาย เป็นการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค าถามว่า ในสาระต่างๆ ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมีเนื้อหาเป็นเรื่อง

                                                 

 ๑๒๖นงลักษณ์  วิรัชชัย ,“การสังเคราะห์งานวิจัย”, วารสารวิทยาจารย์ , ปีที่  ๑๑๒ฉบับที่  ๑ 
(พฤศจิกายน, ๒๕๕๕), หน้า ๕๑. 



 ๗๔ 

อะไร มีความเป็นมาอย่างไร และเกี่ยวข้องกับใคร ๒) การวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นการวิเคราะห์หา
เหตุผลตลอดจนผลของข้อมูลที่ศึกษา ๓) การวิเคราะห์เชิงผล  เป็นการวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เป็นผล
ของการสื่อความหมาย 

 นอกจากนี้อุทุมพร จามรมาน ได้แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น ๒ ขั้นตอน 
คือ ๑) การแปลภาษาเป็นข้อมูล โดยท าหลังจากที่ผู้วิจัยจับประเด็นของเนื้อหาสาระได้อย่างชัดเจน
แล้วแยกเนื้อหาสาระเป็นส่วนย่อยตามแบบต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ แยกตามเนื้อหาหรือตัวแปร
, แยกเป็นสาย (Chain) เช่นเนื้อหาสารถที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต น ามาจัดเรียงเป็นเส้น
เดียวกัน  แยกเป็นวงกลมย่อย (Loop) เนื้อหาสาระใดที่น่าจะมาจัดพวกเข้าด้วยกันเป็นวงๆ, แยกตาม
มิติ (มิติเดียวหรือมากกว่าหนึ่งมิติ) เช่น จัดกลุ่มตัวแปรตามบุคลิกของคน ๕ แบบ และแยกเป็นกิ่งก้าน
ของต้นไม้ เป็นการจัดท าข้อมูลเป็นระเบียบแยกย่อยเป็นสายเหมือนรากต้นไม้ เช่น การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเครือญาติ ๒) การแปลข้อมูลออกเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถท าได้ ๒ แบบ คือ แปลเป็น
จ านวน หรือความถ่ี กับแปลเป็นค่าหรือคะแนน๑๒๗ 

๕) การเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการเขียนรายงานการสังเคราะห์
งานวิจัยมีหลักการเช่นเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัยทั่ว ๆ ไปนักสังเคราะห์งานวิจัยต้องเสนอ
รายละเอียดวิธีการด าเนินงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้งข้อสรุปที่ค้นพลและข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์
งานวิจัยโดยใช้ภาษาถูกต้องกะทัดรัดและชัดเจน  

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑) สาริกา หาญพานิชย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”  โดยท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านดงบัง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นผลวิจัยพบว่า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของศาสตร์สมัยใหม่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งการตอบสนอง
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เช่น การมีปัจจัย ๔ บริโภคอย่างเพียงพอ การมีระบบเศรษฐกิจ การศึกษา 
การเมือง ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตที่มั่นคง และการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล แต่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทางพระพุทธศาสนา จะให้ความส าคัญทั้งกายและจิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
แท้จริงของมนุษย์ต้องท าให้ครบทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กันรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านดงบัง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓
รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบของคน มีหลักการส าคัญคือ การกล้าปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากแบบเดิมมา

                                                 

 ๑๒๗อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ, (กรุงเทพฯ: ฟันนี่พลับบลิช
ช่ิง, ๒๕๓๑), หน้า ๑๓. 



 ๗๕ 

สู่แนวคิดใหม่ โดยการศึกษาหาความรู้จากบุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จโดยการแนะน าของท่าน
ผู้รู้หรือกัลยาณมิตร ๒) รูปแบบการท างาน เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นท าการเกษตรแบบพออยู่พอกินและเน้นให้การพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชน เพราะรากฐานเดิมของเกษตรกรนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ ๓) รูปแบบการ
ใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะแม้เกษตรกรจะมีการไปศึกษาหาความรู้แล้วน าหลักการเกษตรมา
ท าจนประสบความส าเร็จเพียงใด แต่หากขาดหลักคุณธรรมเสียอย่างเดียว ชีวิตย่อมไม่ประสบ
ความสุขได้ เพราะหลักคุณธรรมนั้นเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการโดยใช้หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิและปัญญา 
พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดงบังตั้งอยู่บนพื้นฐานของไตรสิกขา โดยการด ารงชีวิตตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม การท าหน้าที่ของตนให้เป็นปกติตามสถานะและบทบาทนับเป็นการใช้หลักการ
ของศีล ความตั้งใจมั่นในการประกอบสัมมาอาชีพจนประสบความส าเร็จ การมีสุขภาพจิตที่ดี การมี
สมรรถภาพทางจิตที่เข้มแข็งมีความพากเพียรพยายามในการประกอบหน้าที่การงานนับเป็นการใช้
หลักการของสมาธิ และการมีความรู้ทั้งในการประกอบอาชีพการพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควร 
การสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากการด ารงชีวิตในรูปแบบเดิมมาใช้แนวความคิดใหม่ การมี
เหตุมีผลในการด ารงชีวิตนับเป็นการใช้หลักการของปัญญา๑๒๘ 

 ๒) ชลลดา ทองทวี ได้ศึกงานวิจัยของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ได้ให้นิยามจิตตปัญญาศึกษาว่าหมายถึง “กระบวนการเรียนรู้และบริบทที่เป็นเหตุ
ปัจจัยเกื้อกูลต่อองค์ประกอบหรือกระแสแห่งการพัฒนาจากจิตเล็กสู่จิตใหญ่ โดยหยั่งรากลงถึงฐานคิด
เชิงศาสนา มนุษยนิยม และองค์รวมบูรณาการ”  คือจากจิตที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนที่คับแคบ อึดอัด
กับการมองโลกเป็นส่วนเสี้ยว สู่จิตที่ตื่นรู้ หยั่งรู้ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเป็นองค์รวม มีความรัก
ความเมตตาในการสังเคราะห์ผลพบว่าสามารถน าเสนอคุณลักษณะเฉพาะของจิตตปัญญาศึกษาเป็น 
“จิตตปัญญาพฤกษา” ซึ่งประกอบด้วย ๘ ส่วน คือ ๑) ราก หมายถึงฐานแนวคิด ได้แก่ แนวคิดเชิง
ศาสนา เชิงมนุษยนิยม และเชิงบูรณาการองค์รวม  ๒) ผล หมายถึงเป้าหมายการเรียนรู้สู่จิตใหญ่ที่
กว้างขวางครอบคลุมและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  ๓) แก่น หมายถึงองค์ประกอบหรือกระแสแห่งการ
พัฒนาสู่จิตใหญ่ ได้แก่ การมีสติเปิดรับประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยม การสืบค้น
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับตน การน้อมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง ความเบิกบานและผ่อน
คลาย และการมีจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง  ๔) กระพ้ี หมายถึง บริบทของกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ 

                                                 
๑๒๘สาริกา หาญพานิชย์, “การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 



 ๗๖ 

ได้แก่ สังฆะคือการให้คุณค่าต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และวัฒนธรรมคือการให้คุณค่าแก่
รากฐานทางภูมิปัญญาที่หลากหลายและไม่แยกจากชุมชนท้องถิ่น  ๕) เปลือก หมายถึง เครื่องมือ 
การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ของจิตตปัญญาศึกษา  ๖) เมล็ด หมายถึง ศักยภาพภายในของมนุษย์ทุก
คน  ๗) ผืนดิน หมายถึง วงการต่างๆ ที่น าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ใช้ และ ๘) ความรู้ใน
การปลูกและดูแล หมายถึง การวิจัยสืบค้นความรู้ และการวัดประเมินส าหรับจิตตปัญญาศึกษาการ
ศึกษาวิจัยยังท าให้นักวิจัยได้เกิดการเรียนรู้ต่อชีวิตของตน เกิดความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษาจากการได้มีประสบการณ์ตรง และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนคณะวิจัยยังได้
เรียนรู้จากการท างานร่วมกัน ได้ตระหนักและศรัทธาในคุณค่าของการเป็นผู้น าร่วม (Collective 
leadership) ผลจากการจัดวงจิตตปัญญาสนทนา คือการได้สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมในฐานะเครือข่ายนักวิจัยและนักปฏิบัติ โดยได้สืบค้นความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) และ
บันทึกไว้ (explicit knowledge) ด้วยกระบวนการปฏิบัติต่างๆ ในประเด็นว่าด้วยการสืบค้นตนเอง 
แผนที่จิต สภาวะจิต ประวัติศาสตร์แนวคิด รูปแบบการปฏิบัติ การวัดประเมิน แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ และการวิจัย  ผู้วิจัยพบว่าการจัดวงจิตตปัญญาสนทนาเป็นการหาสมดุลระหว่างวิชาการ
กับประสบการณ์ตรง และพบว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้นเป็นล าดับนอกจากนี้ 
คณะวิจัยยังได้จัดท าแผนที่ล าดับความส าคัญงานวิจัย พบว่าโจทย์การวิจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อ
การน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัยส ารวจองค์ความรู้และวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างระบบการวัดประเมินการเรียนและการท างานในฐานะ
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และความสุข การวิจัยพัฒนาอาจารย์ กระบวนกร และผู้จัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาศึกษา การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก่นกับบริบทในลักษณะที่มีความหมาย
ต่อชุมชน ตลอดจนการวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นโครงสร้างรองรับจิตต
ปัญญาศึกษาในสถาบันศึกษาไทย๑๒๙ 

 ๓) กาญจนา สายพิมพ์ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการ
ส่งเสริมจิตสาธารณาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ โดยมี
กระบวนการวิจัย ๕ ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์  (analysisการออกแบบ (design)การพัฒนา
(development) การน าไปใช้(implementation) และการประเมินผล(evaluation) โดยทดลอง

                                                 

 ๑๒๙ชลลดา ทองทวี, โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา, รายงานวิจัย, (ศูนย์จิตต
ปัญญาศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.ce.mahidol.ac.th/.research/ 
research_view.php?id=1 [๒ ก.ค.๒๕๖๐]. 
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กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จ านวน ๕๐ คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และแบบวัดจิตสาธารณะ แบบบันทึก และการสังเกต การวิเคราะห์ผลใช้สถิติ 
ได้แก่ ร้อนละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและt-test โดยผลการศึกษาได้กล่าวถึง กระบวนการ
ส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาไว้ว่า กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย๖กิจกรรม
ได้แก่การสร้างสมาธิการสร้างจิตส านึกศิลปะสะท้อนความคิดสุนทรียสนทนาภาพสะท้อนจิตส านึก
และการเขียนบันทึกผลของการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ พบว่าคะแนนหลังการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะสูงกว่าก่อน
การใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕  การจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญาศึกษา
คุณสมบัติของผู้สอนต้องมีความเชื่อมั่นในปรัชญาพิพัฒนนิยมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของผู้เรียนเองมีการลงมือปฏิบัติที่เป็นสุขด้วยตนเองประสบการณ์จะท าให้ผู้เรียนได้
คิดได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลบรรยากาศที่ใช้ในการเรียนการสอนแนว
จิตตปัญญาศึกษาควรเป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์โดยการเลือกใช้สถานที่เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
เช่นหากต้องการเรียนรู้เรื่องขยะในโรงเรียนก็ควรเลือกใช้บริเวณใต้ต้นไม้ที่สามารถมองเห็นสภาพขยะ
ที่ตกเกลื่อนตามพ้ืนแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนอกจากนี้ควรจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อน
คลายมีความสุขสร้างความเป็นกันเองเสมือนครอบครัวให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นสงบมีสมาธิไม่กังวลเป็น
การเรียนรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรักความเข้าใจไม่ใช่บรรยากาศของการแข่งขันโดยให้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับสิ่งใกล้ตัวให้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญาศึกษาหลักจิตตปัญญาในข้อที่ว่าการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญความรักความเมตตา  
(compassion)การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connection) และการเผชิญกับความจริง (confrontation)  

การจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนท าให้ผู้เรียน
เข้าใจผู้อ่ืนกล้าแสดงออกมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของทุกสรรพสิ่ง  เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตนเองของผู้เรียนใน ๓ด้านคือด้านทัศนคติมุมมองและพฤติกรรมที่มีต่อโลกและชีวิตด้านการรู้จั ก
ตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนและการมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของทุกสรรพสิ่งนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเองและเกิดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมมีพฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นเช่นรีบเก็บขยะทันทีเมื่อเห็นโดยที่ไม่มีใครสั่งเดินมาปิดไฟทันทีเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ใน
ห้องนั้นหรือรีบวิ่งมาบอกทันทีเมื่อของใช้ส่วนรวมเกิดการช ารุดเสียหายทั้งนี้เนื่องจาก งานวิจัยได้สร้าง
เงื่อนไขกับนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการเกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดความ
ตระหนักรู้โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้วยการท าสมาธิให้สงบพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สะท้อนจิตส านึกของ
ตนเองที่มีต่อประสบการณ์ต่างๆที่นักเรียนสัมผัสกับสิ่งใกล้ตัวด้วยการสะท้อนออกมาเป็นค าบรรยาย



 ๗๘ 

การวาดรูปลายเส้นและการระบายสีมีการบันทึกอนุทินหลังการเรียนรู้จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่สงบผ่อนคลายมีสมาธิและมีความตระหนักรู้ในแต่ละ
กิจกรรม๑๓๐ 

 ๔) อมราพร สุรการและณัฐวุฒิ อรินทร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพจิต: การมี
ส่วนร่วมของชุมชน”, นักวิจัย ได้กล่าวถึงภาวะของความผิดปกติของสุขภาพจิตว่า ในปัจจุบันประเทศ
ไทยประสบปัญหาของอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตทั้งนี้เหตุมาจากกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวและสังคม
ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลงเกิดปัญหาเพ่ิมขึ้นทั้งเรื่องเด็กติดเกม
เด็กไทยมีเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ลดลงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นความรุนแรงยาเสพติด
และอาชญากรรมปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคลท าให้เกิดความเครียดความวิตก
กังวลซึ่งเป็นอาการน าไปสู่ภาวะที่มีอาการผิดปกติทางจิตนโยบายจากภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างาน ไว้ว่า”ประชาชนมีสุขภาพจิตดีสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” มียุทธศาสตร์การท างานเชิงรุกที่เน้นการป้องกันส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตเป็นส าคัญโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและ
พบว่าการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตดีขึ้นและลดปัญหาทาง
สุขภาพจิตลงได้ 

การมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความสมดุลของชีวิตในทุกด้านทั้ง
ร่างกายจิตใจและการท าหน้าที่ในสังคมแต่จากสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันท าให้บุคคล
ต้องเผชิญกับความเครียดเพ่ิมขึ้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตส าหรับประเทศไทย
นั้นการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตยังคงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและส่งเสริมให้
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้ความสนใจในงานทางด้านสุขภาพจิตมากขึ้นจากสถานการณ์ปัญหา
ปัจจุบันได้มีการก าหนดนโยบายทางสุขภาพจิตจากภาครัฐที่เน้นการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ
ของชุมชนในการด าเนินงานทางด้านการส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูเป็นหลักท าให้เกิดความสามารถใน

                                                 

 ๑๓๐กาญจนา สายพิมพ์,“กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕), อ้างใน 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี,หน้า ๔๗-๕๓. 



 ๗๙ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลการช่วยเหลือเกื้อกูลและการจัดการในชุมชนอันจะส่งผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชนและลดปัญหาด้านสุขภาพจิตลงได้๑๓๑ 

๕) ธีรประภา ทองวิเศษ ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมภายใต้ตัวแบบ
กระบวนการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ” คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินกิจกรรมภายใต้ตัว
แบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ไว้ว่ากิจกรรมพบปะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้สูงอายุได้
ระลึกถึงเรื่องราวที่ประทับใจในอดีตแล้วร้อยเรียงออกมาเป็นค าพูดเป็นเรื่องเล่าที่ก่อให้เกิดความสุขใจ
ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังจากผลสะท้อนกลับหลังร่วมกิจกรรมแล้วพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีจิตใจร่าเริงรู้สึกสนุก
เกิดความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมาและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะด า เนินชีวิตอย่างมีความสุข
นอกจากนี้กิจกรรมพบปะยังก่อให้เกิดอิทธิพลด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลการได้ร่วมปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้การซึมซับแนวคิดความดีความเชื่อเจตคติด้านบวกจากบุคคลอ่ืนๆมาเป็น
ของตนเองหรือเกิดการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
กิจกรรมพบปะดังที่กล่าวพบว่ามีส่วนสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านสมรรถนะของจิตใจอย่างมาก
กล่าวคือองค์ประกอบของภาวะสุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบที่เน้นเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และความสามารถที่จะบรรลุความส าเร็จตามความคาดหวังซึ่งเป็นความมั่นใจว่าสามารถจัดการกับ
ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างคุณค่าสร้างความสุขและกิจกรรมสมาธิ
ศิลปะพาสุขที่ต่างก็ส่งผลต่อคุณภาพของจิตใจของผู้สูงอายุในกิจกรรมสร้างคุณค่าสร้างความสุขนั้นมุ่ง
ให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจจากการที่เป็นผู้ให้และตระหนักถึงการมีคุณค่าในตนเองจากการที่ได้
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและเกิดมุมมองต่อการใช้ชีวิตในเชิงบวกส าหรับกิจกรรมสมาธิศิลปะพา
สุขนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิจอจ่อกับสิ่งที่ท า
โดยการระบายสีสันที่สวยงามตามจินตนาการท าให้เกิดความสุนทรียภาพช่วยความสมดุลของสมองทั้ง
สองซีกและเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความปิติเบิกบานมีจิตใจประณีตงดงามอันน าไปสู่คุณลักษณะที่ดี
งามของจิตใจประกอบด้วย (๑) ความเมตตากรุณาและเสียสละซึ่งเป็นความต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข
เป็นผู้มีน้ าใจให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน(๒) มีความนับถือตนเองซึ่งมีความรู้สึกทางบวกต่อตนเอง
รู้สึกตนเองมีคุณค่า (๓) ความรู้สึกศรัทธาซึ่งจะช่วยให้ตนเองมีความเข้มแข็งมีก าลังใจที่ดีและ (๔) มี
ความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการด าเนินชีวิตนอกจากกิจกรรมสร้างคุณค่าสร้างความสุขและ

                                                 

 ๑๓๑อมราพร สุรการและณัฐวุฒิ อรินทร์, “การดูแลสุขภาพจิต: การมีส่วนร่วมของชุมชน”, วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีท่ี ๖ ฉบับที ่๑๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗, 
หน้า ๑๗๖ และ๑๘๑-๑๘๓. 
 
 



 ๘๐ 

กิจกรรมสมาธิศิลปะพาสุขจะมุ่งพัฒนาพฤติกรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านคุณภาพของจิตใจ
แล้วยังเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณด้วยกล่าวคือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข
ที่ลึกซึ้งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นบนฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์๑๓๒ 

 ๖) พิณนภา หมวกยอด ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริม
สุขภาวะทางปัญญา”โดยผลการศึกษา ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาไว้ว่าผู้ร่วมวิจัยและ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะร่วมกันวางแผน (Plan) ปฏิบัติและสังเกต (Act and Observe) สะท้อนผล
การปฏิบัติ (Reflect) โดยใช้วิธีการพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดทางพุทธศาสนาคือพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบของค่ายคุณธรรมโดยอาศัยวิธีการแสวงหาความรู้ตามหลัก 
“ปัญญา๓” และการประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มโดยการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งจะมีกรอบ
การพัฒนาที่ระดับโลกิยปัญญาคือมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ) เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงมีเหตุผล
แยกแยะถูกผิดมีความเชื่ออ านาจในตนมีสติสามารถควบคุมอารมณ์ได้โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ ของ
สุขภาวะทางปัญญา ไว้ ๓ องค์ประกอบ คือ (๑)“รู้” คือการมองเชื่อมโยงจากเหตุถึงผลรู้จักคิด
พิจารณาและแก้ปัญหาด้วยการคิดแยกแยะไตร่ตรองตามเหตุผลอย่างรอบด้านมากกว่าใช้อารมณ์รู้จัก
มองแง่ดีสามารถหาประโยชน์จากอุปสรรคหรือความทุกข์สามารถเห็นสิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงตาม
ความจริงที่เกิดข้ึนยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งมีข้ึนมีลงมีดีมีเสียและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (๒) “ตื่น” คือการมีสติตระหนักรู้ถึงสภาวะปัจจุบันไม่คาดหวัง
อนาคตอย่างเพ้อฝันมีความเชื่อในความพยายามของตนกระท าอะไรด้วยความตั้งมั่นตั้งใจของตนเอง
ไม่ท าอะไรตามการชักจูงของความอยากที่ไม่ดี (ตัณหา) และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (๓) “เบิก
บาน” คือความผาสุกจิตสงบนิ่งไม่กระวนกระวายมีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใดจากการศึกษาพบว่าการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบค่ายคุณธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขามีประสิทธิภาพและสามารถ
น ามาใช้ได้จริงสามารถประเมินผลด้านพฤติกรรมต่อส่วนรวมด้านบทบาทต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม
ซึ่งพบว่านักศึกษาช่วยงานผู้ปกครองเพ่ิมขึ้นและให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเคยคิด

                                                 

 ๑๓๒ธีรประภาทองวิเศษ,“การพัฒนารปูแบบกิจกรรมภายใตต้ัวแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจติ
ผู้สูงอาย”ุ, วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี ๙ ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘, หน้า ๒๓๑-
๒๓๒ 



 ๘๑ 

แบบตัวใครตัวมันก็เปลี่ยนมาเป็นให้ความช่วยเหลือเพ่ือนเท่าที่จะช่วยได้และช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
มากขึ้นอย่างชัดเจน๑๓๓ 

 ๗) ชนิตา อิศรเสนา ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย” ผลการศึกษาได้กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาว่า สามารถส่งเสริมพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของ
เด็กปฐมวัยได้โดยต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากเด็กปฐมวัยได้รับการ
จัดกิจกรรม จะส่งผลให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันเพ่ิมขึ้น จากการ
สังเกตพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาจะพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันสูงขึ้นเนื่องจากเด็กได้ผ่านการจัด
กิจกรรมด้วยปัญญาทุกสัปดาห์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านการท า
โครงการและบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายซ่ึงการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กปฏิบัติ
จริงจะท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กคิดตลอดจนการฝึกฝนให้เด็กแสดงออกอย่าง
อิสระจึงเป็นการช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นดังนั้นการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีเสร้าง
สรรค์ด้วยปัญญาจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาการได้เต็มตามวัย๑๓๔ 

๘) นนทสรวง กลีบผึ้ง ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ปัญญา” พบว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือมุ่งพัฒนาสติ (Mindfulness) และปัญญา (Wisdom) เพ่ือ
ยกระดับจิตใจของบุคคลให้ชีวิตเข้าถึง“อิสรภาพ” คือการสิ้นสุดหรือหลุดพ้นจากอ านาจและการ
ครอบง าใน๔ด้านคือ๑) อิสรภาพทางด้านร่างกายการไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของปัจจัยสี่๒) อิสรภาพ
ทางด้านจิตใจสงบสุขโปร่งโล่ง๓) อิสรภาพทางด้านสังคมคือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
ปลอดภัยและ ๔) อิสรภาพทางด้านปัญญาคือปัญญาที่ไม่ถูกครอบง าด้วยกิเลสและตัญหาและเป็นการ
จัดการศึกษาที่ถือเอามนุษย์เป็นตัวตั้งและบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพและวิชาชีวิตเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาปัญญาในระดับสูงสุดคือเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงผ่านการสะสม
ความรู้และการปฏิบัติฝึกฝนซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าปัญญา “รู้จริงรู้แจ้ง” เกี่ยวกับเหตุ-
ปัจจัยของสิ่งต่างๆรอบตัวและการรู้จริงเกี่ยวกับกาย-ใจตนเองที่สามารถน าไปใช้พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างแท้จริงอันเป็น “ปัญญารู้แจ้ง”(Wisdom) ที่ช่วยให้ผู้เรียน

                                                 

 ๑๓๓พิณนภา หมวกยอด,“การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา”, วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘). 

๑๓๔ชนิตา อิศรเสนา ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่
มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย”, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http// www.research.cmru.ac. 
th/research59/ris/download.php?download_file=article...[๒ ก.ค.๒๕๖๐]. 



 ๘๒ 

สามารถมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหาเป็นความรอบรู้ความรู้ทั่วความรู้ชัดหรือรู้ทั่วถึงความจริง
หรือรู้ตรงตามความเป็นจริงอาจถูกนิยามว่ารู้เหตุผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรรู้ประโยชน์รู้ว่าไม่ใช่
ประโยชน์รู้เท่าทันรู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายรู้ถ่องแท้เข้าใจ
ถ่องแท้มีความลุ่มลึกในองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาปัญญาจนถึงระดับ  “ปัญญารู้แจ้ง” การ
จัดการเรียนการสอนต้องไม่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านสมอง (Cognitive) เพ่ือพัฒนาความ

ฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent) เพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องมุ่งพัฒนาศกัยภาพทางดา้นจิต (Mind) 
เพ่ือพัฒนาปัญญารู้แจ้งที่เกิดจากการตระหนักรู้ซึ่งจ าเป็นต้องผ่านการโยนิโสมนสิการคือการใช้จิต
พิจารณาและทบทวนความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติของตนเองตลอดจนใช้ปัญญาใคร่ครวญไตร่ตรอง
หาเหตุและผลที่แท้จริงเพ่ือแก้ไขปรับปรุงความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริง
สูงสุดหรือกฎของธรรมชาติการศึกษาที่สมบูรณ์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึง “อิสรภาพ” หรือ
ความเป็นอิสระทั้งทางความคิดการกระท ากล่าวคือการศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีปัญญารู้
แจ้งเข้าใจในเหตุและปัจจัยของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีวิจารณญาณในการเลือกตัดสินใจและ
ก าหนดการกระท าที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อตนเองผู้อ่ืนและสังคมตลอดจนค้นพบจุดมุ่งหมายใน
ชีวิตของตนเอง๑๓๕ 

๙) ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, ชนาพร บุญเกิด ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตบางพระ” คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึง การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของท่านป.อ. ปยุตโต 
ไว้ว่า เป็นการพัฒนาจากการท ากิจกรรมต่างๆโดยยึดไตรสิกขาเป็นหลักได้แก่การรักษาศีลการเจริญ
สมาธิและการพัฒนาปัญญาซึ่งผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนามีระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ดีใน
เรื่องการรักษาศีลการเจริญสติและสมาธิรวมทั้งการพัฒนาปัญญาด้วยกิจกรมต่างๆโดยผู้เรียนรายงาน
ด้วยตนเองทั้งหน้าชั้นเรียนและเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งปรากฏในแฟ้มสะสมข้อมูลของผู้เรียนเห็น
ได้ชัดเจนว่าผู้เรียนรู้ว่าการรักษาศีล๕ ดีต่อตนเองอย่างไรและพยายามฝึกให้ตนเองมีทักษะมีสมาธิมาก
ขึ้นจากการฝึกสมาธิ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการตั้งใจเรียนมากขึ้นขยันหมั่นเอาใจใส่ในการเรียนและใช้
สติไตร่ตรองมากขึ้นผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต                
เพ่ิมมากขึ้นโดยมีพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการ
ท างานซึ่งผลงานออกมาได้ทั้งเนื้อหาและความสวยงามผู้เรียนมีความพากเพียรพยายามและเอาใจใส่
รวมถึงใช้สติปัญญาไตร่ตรองในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้นมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มองโลกในแง่ดีขึ้นที่ส าคัญที่สุดคือเห็นคุณค่าในตนเองมั่นใจในตนเองมากขึ้นทั้งยังมอง

                                                 
๑๓๕ นนทสรวง กลีบผ้ึง, “แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปัญญา”, รายงานวิจัย , 

(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว: มหาวิทยาลัยมหิดล) 



 ๘๓ 

โลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนแสดงให้เห็นว่าการใช้ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนานั้นสามารถใช้ได้ผลจริง๑๓๖ 

๑๐) ดร.สุชาดา  ไม้สนธิ์ และคณะ ได้ท าการศึกษาการสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ การสังเคราะห์งานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๘ เรื่อง ที่
พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ มีการด าเนินการเป็น ๔ ส่วน คือ  1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
พบว่า เป็นหัวข้องานวิจัยด้านอาหารและการออกก าลังกาย ของนักวิจัย ๑๓ คน ร้อยละ ๖๒.๕๐ 
เป็นนักวิจัย ๑ คน ต่อ ๑ เรื่อง  ๒) วิธีด าเนินการวิจัย พบว่าทุกงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบท าการ
ทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่างในการด าเนินงานวิจัย ร้อยละ ๗๕ มีการใช้กรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฏีคน อื่น
สนับสนุน ใช้งานวิจัยในประเทศอ้างอิงเฉลี่ย ๒๐ เรื่องต่อเล่มและงานวิจัยต่างประเทศเฉลี่ย ๙ เรื่อง
ต่อ เล่ม  ร้อยละ ๗๕.๐๐ ใช้เครื่องมือการวิจัยแบบอ่ืนๆ เช่นชุดกิจกรรม โปรแกรมการฝึก แบบ
ประเมิน คุณภาพอาหาร วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  F-test   t-test การทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ ภายหลัง พ้ืนที่ที่ท าการเก็บข้อมูลคือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร องค์รักษ์  ๓) การสังเคราะห์องค์ความรู้  พบว่า งานวิจัย
ทั้ง ๘ เรื่องก่อให้เกิดองค์ความรู้ หลายด้านคือ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ด้านการเรียนการสอน และอ่ืนๆ กล่าวคือ                           
มีการน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบทเรียนน าไปช่วยในการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ หรือใช้ในการวิเคราะห์ผล ทางสถิติ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยยังได้
น าไปถ่ายทอดให้ชุมชน มีส่วนช่วยเหลือ ผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่น ช่วยให้ร้านอาหารมี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยสร้างงาน ให้กับประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นในทางอ้อม ความรู้ที่กลุ่ม
ตัวอย่าง และชุมชนได้รับและเข้าร่วมอบรม สามารถน าไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้ องค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากงานวิจัยสามารถน าไปใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมได้  มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงเกิดขึ้นจากงานวิจัยกว่า ๑๓ ชนิด และมีผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ๒ ชนิดที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และเบาหวาน  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ และการก าหนดโปรแกรมของการฝึกซ้อมของนักกีฬา
ให้มีความพร้อมในด้านองค์ประกอบของร่างกาย สูงขึ้น พัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา      
รวมถึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบุคคลทั่วไป ได้ ๔) การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการน า

                                                 
๑๓๖ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, ชนาพร บุญเกิด “การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ. 

ปยุตโต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ”, รายงานวิจัย, (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ๒๕๕๗). 



 ๘๔ 

ผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านขนม หวาน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมเป็นผู้ช่วย วิทยากร   งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี จุดเด่นคือ มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานสร้างสรรค์มาก แต่มีข้อด้อยคือยังมีการน างานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์
ได้น้อย๑๓๗  

 ๑๑) Francesca G. E. Happe Psychiatry Ellen Winner ได้ศึ กษาเรื่อง  “การ
เดินทางแห่งปัญญา:ทฤษฎีของจิตใจในวัยชรา”“ทฤษฎีของจิตใจ: ความสามารถในการแสดงออกของ
ผู้ที่มีความผิดปกติทางสภาวะจิตภายในประเทศ” จากผลส ารวจ พบว่า อาการเหล่านี้จะเกิดข้ึนในช่วง
ก่อนวัยเรียน อย่างไรก็ตามในภายหลังมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบที่เป็นไปได้
ของการพัฒนาทางด้านจิตใจและยังตงเป็นที่สงสัยในปัจจุบันเกี่ยวกับความจ าเพาะ หรื อ ความ
เชี่ยวชาญของระบบองค์ความรู้รวมไปถึงระบบประสาทที่วางรากฐานทฤษฎีของจิตใจ  บทความนี้จะ
รายงานผลการศึกษาครั้งแรกของทฤษฎีของจิตใจในอายุปกติ ผลการวิจัยชี้ ให้ เห็นว่าแม้ว่า
ประสิทธิภาพในงานที่มีเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ดี จึงสามารถลดลงตามอายุผลการปฏิบัติงานในทฤษฎี
ของงานด้านจิตใจยังคงเหมือนเดิมหรืออาจดีขึ้นในช่วงปีต่อๆไป ความหมายของการค้นพบเหล่านี้
ส าหรับกระบวนการรับรู้ความสามารถพ้ืนฐานทฤษฎีของจิตใจ๑๓๘ 

๑๒) Charlotte Mickler and Ursula M. Staudinger ได้ ศึ กษาเรื่ อง “ปัญ ญ า
บุคคล: การตรวจสอบและอายุที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของการวัดประสิทธิภาพ” เป้าหมายของ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของภูมิปัญญา
บุคคล PW และการตรวจสอบความแตกต่างของอายุ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาเบอร์ลินกระบวนทัศน์
และการเจริญ ๘๓ (อายุ ๒๐-๔๐) ๗๘ และผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐-๘๐) คิดออกมาดัง ๆ เกี่ยวกับงาน PW 
ค าตอบที่ถูกคัดลอกจัดอันดับ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดของการเจริญเติบโตของ
บุคลิกภาพคุณภาพของชีวิตและการแก้ไขปัญหา รวมถึงเหตุการณ์ในชีวิตและภูมิปัญญาทั่วไปที่มี 
เป็นไปตามคาดไม่มีความแตกต่างอายุที่ได้รับเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานและความแตกต่างของอายุเชิงลบของ
เขาถูกพบในการจัดท าดัชนีของการวัดประสิทธิภาพPWแต่กับคนที่ฉลาดจะเปิดใจกว้างเพ่ือ

                                                 

 ๑๓๗ ดร.สุชาดา  ไมส้นธิ์ และคณะ, “การสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ๒๕๕๔). 

๑๓๘ Francesca G. E. Happe Psychiatry Ellen Winner, The Getting of Wisdom: Theory 
of Mind in Old Age, Developmental Psychology 1998, Vol. 34, Nn" 2, 358-362. 



 ๘๕ 

ประสบการณ์ใหม่ๆบางส่วนความแตกต่างเหล่านั้นมันเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเห็นว่าโดยเฉลี่ย
ปัจจุบันในเชิงจิตวิทยาซึ่งมีความน่าจะเป็นไปท าหน้าที่เหมือนเป็นอุปสรรคให้ผ่านข้ามไป๑๓๙ 

๑๓) Candida C. Peterson ,Henry M. Wellman and David Liu ได้ศึกษาเรื่อง 
“Steps in Theory-of-Mind Development for Children With Deafness or Autism” โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือวินิจฉัยกระบวนการพัฒนาจิตตามทฤษฎีจิต “ToM”ในเด็กออทิสติก
หรือหูหนวกและทดสอบเหตุผลในพัฒนาทางจิตที่เกิดความล่าช้าตามทฤษฎีจิต “ToM”ในเด็กออทิ
สติกและเด็กใบ้ทั้งเกิดจากทางพันธุกรรม หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งเด็กเหล่านี้มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เมื่อเทียบกับเด็ก ในวัยเดียวกันโดยการศึกษานี้ใช้กระบวนวิจัยแบบทดลอง ด้วย
การทดลองกับเด็กในประเทศออสเตรเลีย จ านวน ๑๔๕ คน โดยเป็นเด็กที่มีช่วงอายุ๓-๑๓ ปี ทั้งหมด 
๑๔๕ คน เป็นผู้ชาย ๘๘ คน และ ผู้หญิง ๕๗ คนแบ่งออกเป็น ๔กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ประกอบด้วยเด็ก ๑๑ 
คนเป็นเด็กหูหนวก โดยก าเนิด และเป็นครอบครัวคนหูหนวก และมีความสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น 
อายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๓ กลุ่มที่ ๒ประกอบด้วยเด็ก ๓๖ คน เป็นเด็กที่ได้รับหูหนวกตั้งแต่เกิด 
และที่มาจากครอบครัวที่ได้ยิน อายุตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๓ ปีครึ่ง กลุ่มที่ ๓ประกอบด้วยเด็ก ๓๖ คน เป็น
เด็กออทิสติก อายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ ๖ถึง ๑๔ปี  กลุ่มที่ ๔ เป็นเด็กเตรียมประถมประกอบด้วยเด็ก ๖๒ 
คน โดยมีอายุระหว่าง๓ -๕ ปีครึ่ง มีสุขภาพดี และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร 
กระบวนการทดลองใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบรายบุคคล ส าหรับเด็กหูหนวกจะมีล่ามมือแปรภาษา
๒คนโดยใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาออสลีน (ภาษามือที่ใช่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย) เป็นภาษาใน
การสื่อสาร  ส่วนเด็กออทิสติกและเด็กก่อนวัยเรียนทั่วไปได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลด้วยการพูด
โดยหนึ่งในสี่ของเด็ก (หญิง ๓ คนและชาย ๑ คน) ไม่มีการทดสอบ   
 ผลการทดลอง พบว่า การได้ยินของเด็กในวัยก่อนเรียน และเด็กหูหนวกทั้ง ๒ ประเภทมี
ความคล้ายกับเด็กในวัยเดียวกัน การได้คะแนนแบบทดสอบสูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับความเคยชินของการ
กระท านั้นๆ (เป็นไปได้เพดานของช่องปากมีผลข้างเคียง) ส าหรับเด็ก ออทิสติกมีผลการทดสอบอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันตามล าดับ ยกเว้นว่าพวกเขาจะมีความเชื่อที่ผิดไป จึงท าให้เป็นงานที่ยากล าบากเพ่ิมมาก
ขึ้นในการที่พวกเด็กซ่อนความรู้สึกอยู่  ล าดับของคะแนนจึงจะยกเลิกล าดับส าหรับกลุ่มนี้  เพ่ือยืนยัน
การวิเคราะห์ซึ่งแบบทดสอบ Scalogram Guttman (Green1956) ประเมินจากการที่สังเกตได้ 
ล าดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับแบบทดสอบนั่นว่าเด็กๆ จะการตอบสนองอย่างไร เด็กที่ได้รับการ
ทดสอบ จะเริ่มจากการทดสอบจากง่ายที่สุดไปยากที่สุดจนไม่มีใครสามารถท าได้ และแบบทดสอบ 
Rasch Analysis นับว่าเป็นแบบจ าลองการตอบสนองรายการที่ตรงไปตรงมามากที่สุดคือแบบจ าลอง
                                                 

๑๓๙ Charlotte Mickler and Ursula M. Staudinger, Psychology and Aging Copyright 2008 
by the American Psychological Association 2008, Vol. 23, No. 4, 787–799. 
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การวัด Rasch คือ โมเดลโลจิสติกแบบหนึ่งพารามิเตอร์ส าหรับรายการที่มีค่าความแตกต่างระหว่าง
รายการกับความยากล าบากและบุคคล ระดับความสามารถ แบบจ าลองการวัดการตอบสนองของ 
Rasch item มักถูกมองว่าเป็น เครื่องมือ ส าหรับการปรับขนาดที่ม ี๕ ระดับด้วยกัน (Guttman) และ
มีข้อได้เปรียบความน่าจะเป็น การประมาณค่า เพ่ือประเมินและ ระบุคุณสมบัติจากผลการวิจัยพบว่า
เด็กหูหนวกและคนหูหนวกในวัยชรา กับออทิสติกจะล่าช้าไม่เพียงแต่เกี่ยวกับงานเชื่อความเชื่อผิด
มาตรฐาน แต่ควรท าความเข้าใจในสภาพจิตใจของเด็กเหล่านี้ให้มากกว่านี้ที่สามารถจะพัฒนา การ
รับรู้ ความเข้า ความปรารถนาก่อน และจะเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อที่ตรงกัน นอกจากนี้ความเข้าใจ
เบื้องต้นของ  ความรู้และความพัฒนาและก้าวหน้า ความเข้าใจว่าใครบ้างที่สามารถเชื่อได้  เด็กรู้ว่า
ข้อมูลนั้นเป็นเท็จได้อย่างไร ถึงอย่างไรก็ตามในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ย่อมมีอุปสรรคในการด า เนินการ
เสมอ (ยกเว้นความต้องการที่หลากหลายของบุคลที่ต่างออกไป  เพราะอาจมีข้อมูลถูกปิดบังด้วย
บุคคลอ่ืนของกลุ่มคนเหล่านี้) เด็กหูหนวกปลายลงนามและเด็กออทิสติกมาถึงความเข้าใจเหล่านี้ที่ทุก
เพศทุกวัยที่ มีอายุมากกว่าหลายปีกว่าอายุของพวกเขาโดยการพัฒนาโดยทั่วไปเด็กหรือ คนที่หูหนวก
แต่ก าเนิด ดังนั้นการใช้มาตราส่วนการพัฒนาของประเภทที่ใช้ในปัจจุบัน  การค้นคว้าวิจัยถือเป็น
วิธีการที่ส าคัญในการทดแทนค าถามส าคัญๆ เกี่ยวกับ  ระยะการเจริญเติบโตในระยะยาวในกรณีนี้
เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนท่ามกลางความล่าช้าที่คนหูหนวกและ  เด็กออทิสติกผ่านไปเพ่ือพัฒนาความ
เข้าใจในชีวิตประจ าวันของจิตใจ๑๔๐ 

 ๑๔) ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต โดยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์
วิธีด าเนินการด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ประกอบด้วย วิธีการวิจัยประชากรที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยรวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้
ของการวิจัยที่ด าเนินการกับผู้เรียนต่างระดับชั้นตั้งแต่ ๑) ระดับขั้นประถม ๒) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ๔)ระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดเดิม
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน ผลการวิจัย  พบว่าผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ประโยชน์และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้เรียนเพ่ิมความสนใจ ความ

                                                 

 ๑๔๐ Candida C. Peterson, Henry M. Wellman and David Liu, Steps in Theory-of-Mind 
Development for Children With Deafness or Autism, Child Development, March/April 2005, 
Volume 76, Number 2, pp. 502–517. 
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พยายามความเอาใจใส่และการใช้สติปัญญาไตร่ตรองในการท างาน/กิจกรรม/กิจวัตร ประจ าวันอย่าง
เต็มศักยภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและผู้อื่นและสังคม๑๔๑ 

๑๕) พิณนภา  แสงสาคร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ ในบริบทของสังคมไทย  วัตถุประสงค์งานวิจัยมุ่งสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทยและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ส าหรับคนไทย โดยสังเคราะห์จากรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักวิจัยและ
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ในช่วง พ.ศ. 
๒๕๔๓-๒๕๕๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการตีความแล้วสรุปสถานะองค์ความรู้โดยใช้ญาณวิทยาในกลุ่มปฏิบัตินิยมเป็น
ฐานคิด ผลการศึกษาพบว่า ๑) นิยามความหมาย มีการนิยามความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป
ตามกระบวนทัศน์วิทยา และบริบททางสังคม ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนดให้เป็นนิยามกลางๆ  ที่มี
ความเป็นสากลได้ ๒) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะชีว
สังคมประสบการณ์ในอดีต บุคลิกภาพ การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ภาวะซึมเศร้า และปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ ๓) 
การสร้างเครือข่ายและการประเมิน สามารถท าได้หลายวิธีและความใช้หลายวิธีรวมกันในการประเมิน 
๔) แนวทางทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล ได้แก่ แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณในเด็กและเยาวชน และในผู้ใหญ่ ระดับสังคม ได้แก่ แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณในโรงเรียน และในองค์กร นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป๑๔๒ 

 ๑๖) เยาวทิวา  นามคุณ ได้ศึกษาเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะห ๑) ขอมูลทั่วไปของงานวิจัย ๒) สภาพ
และปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓) องคประกอบของ รูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ ๔) แนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แหลง                  
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  การคนควาอิสระ และงานวิจัยของ
อาจารยและนักวิชาการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งเปนงานวิจัยที่แลว เสร็จ
                                                 

 ๑๔๑ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิ, การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ 
ป.อ. ปยุตโต, รายงานวิจัย, อ้างใน วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙, หน้า ๕๕-
๖๙.  
๑๔๒

 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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และตีพิมพในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๓ เรื่อง โดยงานดังกลาว                    
ไดมาจากฐานขอมูลวิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลงานวิจัยฉบับ
เต็ม ที่ไดรวบรวม จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศไทย  เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผล    
การวิเคราะหรายละเอียดของงานวิจัย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
และการวิเคราะหเนื้อหาผลการสังเคราะหพบวา  ผลงานวิจัยที่น ามาสังเคราะหทั้งหมดประกอบดวย
ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ๗ เรื่อง  ระดับปริญญาโท ๑๔๕ เรื่อง และงานวิจัยทุนของอาจารย ๑  
เรื่อง  โดยสวนใหญเปนผลงานวิจัยของสาขาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา 
ผลการด าเนินการและแนวทางการพัฒนา งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ใชรูปแบบการ
วิจัยเชิงบรรยาย  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กับผูบริหารและครูเปนหลักโดยใชแบบสอบถาม                
เปนเครื่องมือและวิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้
ยังพบวาสภาพผลการด าเนินงานดานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในประกอบดวยกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและกระบวนการประเมินคุณภาพ โดย
ภาพรวมผูบริหารและครู มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางถึงระดับมากโดยมีปจจัยส าคัญที่                
สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานบุคลากร 
และดานปจจัยสนับสนุน ปญหาที่ส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสรุปไดทั้งหมด ๖ 
ประเด็น คือ ๑) บุคลากรขาดความตระหนัก ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ การศึกษา  ๒) 
ขาดการท างานอยางเปนระบบ ตอเนื่องและมีการน าขอมูลยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  ๓) ขาด
แคลนงบประมาณ  ๔) ขาดความรวมมือและใหความส าคัญกับชุมชนนอย ๕) การบริหารระบบ 
สารสนเทศขาดประสิทธิภาพ และ ๖) ขาดเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย การใชรูปแบบในการ
ประเมินไมเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา องคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พบวา ประกอบดวย ๔ องคประกอบดังนี้  ๑)  เปาหมายของรูปแบบการประกันคุณภาพภาพ
การศึกษาภายในฯ  ๒) มาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ  ๓) การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ  
วิธีควบคุมคุณภาพ  วิธีตรวจสอบคุณภาพ วิธีประเมินคุณภาพและเกณฑการประเมิน และ 4) รายงาน
ผลและการก าหนดแนวทางในการพัฒนา ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย ๑๒ แนวทาง จ าแนกเปน ๓ ดาน คือ ๑) ดานบุคลากร 
มี ๒ แนวทาง ประกอบดวย ๑.๑) อบรมใหความรูและ สรางความตระหนักในคุณคาของการประกัน
คุณภาพภายใน ๑.๒) พัฒนาดานเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผลและการวิจัยชั้นเรียน ๒) ดาน
การบริหารจัดการ มี ๗ แนวทาง ประกอบดวย ๒.๑) บริหาร จัดการโดยเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร  ๒.๒) บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน  ๒.๓) วางแผนงานโดย
จัดท าโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา  ๒.๔) จัดกิจกรรมใหสอด                



 ๘๙ 

คลองกับโครงการอยางเหมาะสม  ๒.๕) ด าเนินการและติดตามผลตามวงจร PDCA  ๒.๖) จัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสม และ ๒.๗) ประเมินติดตามผลแลวด าเนินการปรับปรุงอยาง                     
ตอเนื่อง ๓) ดานสนับสนุนอ่ืน ๆ มี ๓ แนวทาง ประกอบดวย ๓.๑) พัฒนาฐานขอมูลของโรงเรียน                   
อยางเปนระบบ ๓.๒) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา และ ๓.๓) พัฒนารูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในคูมือการใชงานรูปแบบฯ ใหเหมาะสมกับองคกรและบุคลากรใหมากข้ึน๑๔๓ 

                                                 

 ๑๔๓เยาวทิวา  นามคุณ, “การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๙), อ้างใน วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิรน์, ปีที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙, หน้า ๕๕-๖๗. 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวมสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมและสังเคราะห์
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยเอกสาร  
(documentary research)และการสั ง เคราะห์ งานวิจั ย  (research synthesis) ที่ มุ่ ง เน้ นการ
สังเคราะห์เนื้อหาสาระงานวิจัย อันประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์งานวิจัย ๒) แนวคิดทฤษฎีหรือ
หลักการส าคัญ ๓) ความหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา ๔) องค์ประกอบของการพัฒนาจิตและ
ปัญญา  ๕) รูปแบบแนวทางวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา การสังเคราะห์ใช้วิธีการ
สังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจนได้บทสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่ศึกษาโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ(qualitative content analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

๓.๑ ระยะที่ ๑  
ขั้นการค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาตาม

หลักคิดตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา รวบรวมเนื้อหาเพ่ือท าการวิเคราะห์แยกแยะ ตีความ
และน ามาสรุปเป็นแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 

๓.๒ ระยะที่ ๒  

 ขั้นการรวบรวมงานวิจัยที่จะน ามาสังเคราะห์ (research synthesis) ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม โดยมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 ๓.๒.๑  ประชำกรศึกษำ 
 ประชากรศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ งานวิจัยในและต่างประเทศ งานวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา จ านวน ๒๐ เรื่อง โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกงานวิจัยที่ศึกษา ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย 
๑) เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิด

ตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วง ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 



๙๑ 

 

๒) เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ตีพิมพ์ในช่วง ๒๕๕๑-๒๕๖๐  

๓) เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกขึ้นไปที่ส าเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ได ้

๓.๒.๒  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่ศึกษาแบบ

ประเมินคุณลักษณะและแบบบันทึกผลการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑) แบบประเมินคุณภำพของงำนวิจัยที่ศึกษำ  เป็นการประเมินข้อมูลคุณภาพ
พ้ืนฐานของงานวิจัยที่น ามาศึกษาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทีมนักวิจัย ๓ ท่านจะร่วมประเมินเพ่ือ
คัดเลือกงานวิจัยที่จะน ามาศึกษาแบ่งตามประเด็นต่างๆ โดยใช้การให้คะแนนตามมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) ๕ระดับ ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ๕ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับดมีากที่สุด 
  ๔ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับด ี
  ๓ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับปานกลาง 
  ๒ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับน้อย 
  ๑ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือประเมินคุณภาพของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ แปลความว่า มีคุณภาพมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ แปลความว่า มีคุณภาพมาก 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ แปลความว่า มีคุณภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ แปลความว่า มีคุณภาพน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ แปลความว่า มีคุณภาพน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
  



๙๒ 

 

แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัย  
 

ชื่อผู้วิจัย............................................................................................................... ปีที่วิจัย...................... 
ชื่อเรื่องงานวิจัย........................................................................................................... ........................... 
สถาบัน................................................................ ................................................................................... 
 

ที ่ ประเด็นในกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ก ช่ือเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน      

ข วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน      

ค เหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวิจัยสมเหตุสมผล      

ง นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน      

จ ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ      

ฉ การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย      

ช การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยมลี าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน      

ซ การออกแบบการวิจัยเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การวิจัย      

ฌ ความเป็นตัวแทนของประชากร/สถานการณ/์เหตุการณ ์      

ญ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล      

ฎ ความเที่ยงของการตีความ      

ฏ การสรุปผลการวิจยัสอดคล้องกับปัญหา/วตัถุประสงค์การวิจยั      

ฐ การอภิปรายผลเชื่อมโยงการวิจัยนี้กับผลงานวิจัยในอดตี      

ฑ การใช้ผลจากกระบวนการด าเนินงานวิจัยมาก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจัย      

 
  



๙๓ 

 

๒) แบบประเมินคุณลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยที่
ใช้เป็นประชากรศึกษา โดยมีหัวข้อข้อในการบันทึกดังนี้ 

๒.๑) ปีทีท่ างานวิจัย 
๒.๒) ประเภทของการวิจัย 
๒.๓) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
๒.๔) ประเภทเนื้อหาการวิจัย 
๒.๕) ประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์  
๒.๖) วิธีการทดลอง การควบคุมกลุ่มตัวอย่าง 
๒.๗) การวิเคราะห์ข้อมูล 
๒.๘) ประโยชน์ของการวิจัย 

 ๓) แบบบันทึกผลกำรวิจัย เป็นแบบบันทึกข้อมูลผลการวิจัยเพื่อใช้แบ่งกลุ่มเนื้อหาใน
การสังเคราะห์ แบ่งออกเป็น 
  ๓.๑) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัย 
  ๓.๒) องค์ประกอบของการพัฒนาจิตและปัญญา 
  ๓.๓) รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการทดลอง 
  ๓.๓) เครื่องมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดผลประเมินผลการทดลอง 
  ๓.๔) การอภิปรายผลการวิจัยที่เชื่อมโยงส่งผลต่อการพัฒนาจิตและปัญญา 

 ๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมเฉพาะงานวิจัยที่เป็นประเภทการทดลอง และที่เป็นไปตามเกณฑ์การ
คัดเลือกงานวิจัยที่ก าหนดไว้ จากนั้นทีมวิจัยอ่านงานวิจัยและให้คะแนนการคัดเลือกคุณภาพงานวิจัย
โดยคัดเลือกงานวิจัยที่ได้คะแนนการประเมินจากทีมนักวิจัยสูงสุด ๒๐ อันดับ มาอ่านเพื่อบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะ จัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อคุณลักษณะ วิเคราะห์ตามกลุ่มของหัวข้อด้วย
การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลจำกงำนวิจัย 
ท าการเรียบเรียงข้อมูล ประโยค ค า วลี ของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ คณะผู้วิจัยน า

ข้อมูล ประโยค ค า วลี ของงานวิจัยแต่ละเรื่องมาเขียนเรียบเรียงใหม่ตามกรอบของประเด็นหลัก เพ่ือ
ตรวจสอบและเทียบเคียงประโยค ค า วลี ระหว่างผลการวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) จากเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร (manifest content) และตีความเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ใน                        
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วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง (latent content) โดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดของ สุภางค์  จัน
ทวานิช (๒๕๕๒) ขั้นตอนของการวิเคราะห์เนื้อหา มีดังต่อไปนี้ 

(๑) จ าแนกถ้อยค าหรือใจความที่ปรากฏในเอกสาร 
(๒) ตีความถ้อยค าที่ปรากฏในวีดิทัศน์ จ าแนกถ้อยค าหรือใจความออกมา 
(๓) สังเคราะห์ถ้อยค าหรือใจความที่จ าแนกออกมา เพ่ือสร้างข้อสรุป 

การแปลความหมายแบบเทียบกลับไปกลับมา (reciprocal translations) คณะผู้วิจัย
เขียนรายงานแสดงความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลประโยค ค า วลี ที่สังเคราะห์ได้     

๓.๓ ระยะที่ ๓  
ขั้นกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำจิตและปัญญำแบบองค์รวม 

คณะผู้วิจัยน าสารสนเทศทั้ง ๒ส่วน ซึ่งได้แก่ ๑) ผลจากการศึกษาเอกสาร และ ๒) ผลจากการ
สังเคราะห์งานวิจัย มาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น ความหมายของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม หลักปฏิบัติในการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม รูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการ
สังเคราะห์งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตาม
แบบองค์รวม ๒) เพ่ือศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ๓) เพ่ือ
น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์แนวคิดเร่ืองการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องจิตและปัญญาทั้งในแง่มุมของพระพุทธศาสนาและตามหลัก

แนวคิดตะวันตก ท าให้คณะผู้วิจัยได้มองเห็นมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องจิตและปัญญาของแนวคิด
ทั้งสองด้านที่สามารถน าไปสู่การค้นหาค าตอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่มาของค าตอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ในส่วน
ของการตอบวัตถุประสงค์ข้อนี้ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นล าดับ โดยเริ่มจากการสะท้อนมุมมองความ
เหมือนและความต่างของแนวคิดเรื่องจิตและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทและตามหลัก
แนวคิดตะวันตก และแนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวมที่คณะผู้วิจัยได้พบ ทั้ง
หลักคิดและหลักปฏิบัติแบบองค์รวม โดยมีรายละเอียดในการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

๔.๑.๑ สะท้อนความเหมือนและความต่างแนวคิดเรื่องจิตและปัญญา 
 ๑) ในแง่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา 

การท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการพัฒนาจิตและปัญญาของทั้ง ๒ แนวคิด 
สามารถสะท้อนได้จากการให้นิยามความหมายของค าว่า “จิต” และ “ปัญญา” ทั้งนี้คณะผู้วิจัย
พยายามที่จะจัดการองค์ความรู้ของทั้งสองศาสตร์มาเทียบเคียงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่จะน าไปสู่การ
ตอบค าถามงานวิจัยต่อไป  

การอธิบายความหมายของค าว่า “จิต” ทั้งตามหลักพระพุทธศาสนาและตามแนว
ตะวันตก พบว่า มีบางประเด็นที่สอดรับไปในทางเดียวกันและบางประเด็นก็มีการอธิบายแตกต่างกัน 
แต่อย่างไรหลักใหญ่ใจความที่ทั้งสองแนวคิดพยายามที่จะอธิบายเรื่องจิตที่ตรงกัน คือ จิต เป็น
ธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ อารมณ์ ความนึกคิด ความรู้สึก และมีการสะสมข้อมูล
เหล่านี้ อันเป็นผลที่ได้รับจากกระทบหรือสัมผัสผ่านการรับรู้ทางกายและทางใจ กล่าวคือ ตา หู จมูก 
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ลิ้น กาย และใจ ที่สัมผัสหรือกระทบเหตุปัจจัยเหล่านั้น โดยจิตในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 
ธรรมชาติที่คิดอารมณ์รู้อารมณ์สั่งสมอารมณ์สั่งสมบุญหรือบาป สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจที่รู้กระทบ
ทางอายตนะหรือทวารทั้ง ๖ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ จิตจะท าหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์
ต่างๆ เหล่านั้นอยู่เสมอ ซึ่งในทางแนวคิดตะวันตกเองก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า จิต หมายถึง ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ ความจ า สติปัญญา การรับรู้ (Perception)  
การรู้จกตน (insight) และการตัดสินใจ เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาจิตเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ 
มีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจิตอยู่ส่วนไหนของร่างกายมนุษย์ แต่ในแนวคิดตะวันตกได้
อธิบายว่า การท างานของจิตใจเกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลาง เช่น สมองส่วนขมับ (temporal lobe) 
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และความจ า สมองส่วน limbic system (cerebral cortex, amygdala, 
dentate gyrus, hippocampus, cingulate gyrus, septal region, mammillary bodies และ 
hypothalamus) เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการแสดงออกทางร่างกายของอารมณ์  สมองส่วน 
reticular activating system (brain stem และ diencephalon) เกี่ยวข้องกับระดับความรู้สึกตัว 
(consciousness) การ หลับ-การตื่น ความตั้งใจ ความจ า และนิสัย  ทั้งนี้สมองของมนุษย์จะมีเส้นใย
ประสาทการรับรู้ที่รับส่งเป็นทอดๆ เป็นกระแสและมีการบันทึกการสะสมข้อมูลต่างๆ ไว้ในความทรง
จ าที่มีทั้งสมองส่วนที่เป็นความจ าระยะสั้นและความจ าระยะยาว ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็ได้ไว้ใน
ลักษณะไปในทางเดียวกัน จิตมีการเปลี่ยนแปลง เกิดดับอยู่ทุกขณะ  และสั่งสมไว้เป็นสันดาน รวมทั้ง
เป็นที่รักษาวิบากของกิเลส และกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งพร้อมจะส่งผลตามสมควรต่อเหตุปัจจัยหรือ
วิบากนั้นๆ ซึ่งในแง่มุมนี้แนวคิดตะวันตกมองว่าปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์นอกจากเป็นเรื่ อง
เกี่ยวข้องกับสมองแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก รวมถึงสภาพแวดล้อม
รอบๆ ตัว ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและส่งผลต่อสภาวะจิตของมนุษย์นั้นๆ  

ทั้งนี้ความแตกต่างที่คณะผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกต คือ การกล่าวถึงสิ่งที่สะสมอยู่ในจิต
ของมนุษย์ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อวิบากหรือวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นในทางดี
หรือทางร้าย  จิตเป็นที่สะสมวิบากกิเลส และกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งก าหนดไม่ได้ว่าจะให้ผลเมื่อใดขึ้นอยู่กับ
เหตุปัจจัยที่พร้อมท าให้เกิดผลนั้นๆ ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาการอรรถาธิบายเรื่องจิตจึงเชื่อมโยง
ไปสู่ผลของการปรุงแต่งหรือการรับรู้ของจิตนั้นน าไปสู่การเกิดกุศลหรืออกุศล และเป็นเหตุปัจจัยต่อ
วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นให้เป็นไปในทิศทางใดท าให้พบกับสุขหรือความทุกข์ก็ด้วยการสะสมจิตดังกล่าว  
ซึ่งประเด็นนี้แนวคิดตะวันตกไม่ได้กล่าวถึง และจากแนวคิดความหมายของจิตดังกล่าว ท าให้เข้าใจถึง
การพัฒนาจิต  โดยหลักคิดส าคัญของการพัฒนาจิตในทางพระพุทธศาสนาจึงเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ศรัทธาเรื่องกรรมและผลของกรรม การเข้าถึงความสุขจากการบรรลุผลนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่การพัฒนาจิตตามแนวคิดตะวันตก เป็นเรื่องของการค้นหาสาเหตุที่
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ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์และพยายามที่จะปรับพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นปกติ  โดยเชื่อว่าพฤติกรรมที่
ผิดปกติมาจากจิตที่ผิดปกติซึ่งเป็นผลจากสมองหรือสภาพแวดล้อม  

 ส าหรับการอธิบายความหมายของค าว่า “ปัญญา” ทั้งตามหลักพระพุทธศาสนา
และตามแนวคิดตะวันตก มองว่า ปัญญา เป็นสิ่งที่เหนือกว่าค าว่า ความรู้ ที่ถูกสะสมจากการเรียนรู้ 
การรับฟัง หรือปฏิบัติในระดับให้เกิดความจดจ า โดยปัญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความรู้
แจ้ง ความรู้ชัด สภาวะที่มองเห็นโลกตามความเป็นจริง หรือเรียกว่า การรู้เท่าทันการรับรู้ของอารมณ์ 
การรู้ทันจิตที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นตามผัสสะที่รับมา ท าให้จิตไม่ถูกปนเปื้อนด้วยอ านาจกิเลส ตัณหา 
และอุปทาน จิตจึงเข้าสู่สภาวะที่บริสุทธิ์ประภัสสร มีความสุข สงบเย็น โดยไม่ต้องอาศัยเหตุปรุงแต่ง 
อีกนัยหนึ่งคือการเข้าสู่มรรคผลนิพพาน การไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎนี้อีก  ในทาง
พระพุทธศาสนา จึงอรรถาธิบายปัญญาว่ามีความสัมพันธ์กับจิต การพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญา จึง
เป็นเนื้อเดียวกัน โดยจิตที่ดีมีคุณภาพเป็นบาทฐานให้เกิดปัญญา และปัญญาเป็นฐานที่ท าให้จิตมีพลัง 
จิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ร่วมกันท างานและส่งผลต่อกัน   

ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งระดับของปัญญา ๓ ระดับ คือ ปัญญาจากการฟัง 
ปัญญาจากการนึกคิด และปัญญาจากการภาวนา หรือ การอบรมจิต ซึ่งเป็นปัญญาในระดับสูงสุดท า
ให้เข้าสู่กระแสวิถีแห่งชีวิตที่ดีงาม และน าไปสู่การบรรลุสูงสุดคือ การได้มรรคผลนิพพาน ตามรอย
พระศาสดาอันเกิดจากความเชื่อความศรัทธาในพระปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง
ค้นพบเส้นทางแห่งความสุขสงบ และดับเย็น ด้วยปัญญาอันเกิดจากการภาวนา ท าให้มนุษย์สามารถ
มองเห็นโลก อยู่กับโลก และเห็นสภาวะการเกิดดับ ท าให้สามารถเข้าถึงวิถีท่ีท าให้เกิดประโยชน์และมี
คุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน สติเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยคัดกรองไม่ให้มนุษย์
กระท าการใดๆ ตามใจ ตามจิตตนที่ปรุงแต่งจากอ านาจกิเลส ตัณหา อุปทาน และจิตที่มีคุณภาพ หรือ
มีสมรรถนะ มีความสงบท าให้สามารถใคร่ครวญ ทบทวน ตรวจสอบ เห็นธรรมชาติของการอยู่ขึ้น 
ตั้งอยู่ ดับไป จากการปรุงแต่งจิตเป็นปัญญาที่มองเห็นทุกข์และการดับทุกข์ ในขณะที่แนวคิดตะวันตก 
ได้น าเสนอ ปัญญา (wisdom) ที่มักใช้ร่วมกันกับความหมายของสติปัญญา (intelligence) ซึ่งมีผู้
น าเสนอจัดกลุ่มไว้ตามลักษณะความสามารถของมนุษย์ ๖ ประการ และคณะผู้วิจัยเห็นว่าสามารถ
น ามาเป็นหลักในการอธิบายพร้อมกับแนวคิดเรื่องปัญญาในทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

(๑) ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยรวม
หมายถึง การปรับปรุงและการเลือกสรรสิ่ งแวดล้อมให้ เหมาะสมกับตน  ประเด็นนี้ ในทาง
พระพุทธศาสนาได้แสดงไว้เช่นกัน เรียกว่าเกิดปัญญาในการบริโภค ซึ่งมิใช่เพียงพิจารณาว่าเหมาะสม
กับตนเอง ซึ่งยังเป็นไปเพ่ือตามกิเลสและความต้องการของอารมณ์ แต่ปัญญาในการบริโภคตามหลัก



๙๘ 

พระพุทธศาสนาเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญมองเห็นคุณค่าแท้ แยกแยะคุณค่า เทียมได้ และยึด
หลักการเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นเหตุ
ปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน   

(๒) ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งที่ เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การกระท าที่ยาก ซับซ้อน มีคุณค่าต่อสังคม รวมถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ 
ผู้คน วัตถุหรือสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นนี้ ไปในทางเดียวกับปัญญาใน
พระพุทธศาสนาที่สอนให้เห็นเหตุแห่งทุกข์หรือปัญญา และการดับแห่งปัญหาหรือทุกข์นั้น แต่เหนือไป
กว่านั้นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหา กล่าวคือ กิเลศ ตัณหา และ
อุปทาน การดับเหตุแห่งนี้จะเป็นการดับทุกข์ที่ถาวร อันเป็นจุดหมายสูงสุด ซึ่งแนวคิดตะวันตกไม่ได้
กล่าวถึงจุดนี้ 

(๓) ปัญญา หมายถึง ความสามารถด้านการรู้คิด ประกอบด้วย การเข้าใจ การให้
เหตุผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า เมื่อ
พิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนา ปัญญาในระดับนี้ตรงกับปัญญาในระดับจิตมยปัญญา                   
ซึ่งเบื้องต้นเป็นปัญญาที่ท าให้โลกเกิดการพัฒนา เจริญก้าวหน้าในการผลิตสิ่งของต่างๆ เพ่ือให้กิเลส
มนุษย์ได้รับการตอบสนอง แต่จิตมยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจะยึดถึงหลักของประโยชน์เป็น
ที่ตั้ง หากความคิดนั้นน ามาซึ่งพิษภัยต่อมวลมนุษยชาติหรือธรรมชาติแวดล้อมก็จะไม่ท า 

(๔) ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และการจ า ประเด็นนี้ในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า สุตตมยปัญญา ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ และจดจ า อันเกิดจากการได้ยิน การ
ได้เห็น การได้ฟัง จากผู้อ่ืนหรือภายนอก ยังเป็นความรู้ในระดับที่ยังไม่ทะลุถึงขั้นของความเข้าใจด้วย
ตนเอง อันเกิดจาการปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นของปัญญาที่สูงสุด ทั้งนี้ปัญญาในการเรียนรู้และการจ านับว่า
เป็นปัญญาในระดับเริ่มต้นของมนุษย์  

(๕) ปัญญา หมายถึง ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารด้วยค าพูด ส าหรับ
ประเด็นนี้หากน ากรอบของพระพุทธศาสนามาจับ ก็ยังเป็นปัญญาในระดับการฟัง หรือสุตมยปัญญา 
แต่ถ้าจะพัฒนาปัญญาในความสามารถด้านภาษาการสื่อสาร ในทางพระพุทธศาสนาต้องเกิดจากการ
ฝึกอบรมจิต การภาวนา การพิจารณาเห็นคุณโทษของค าพูด วาจาที่จะกล่าวออกไป เป็นกุศลหรือ
อกุศล และการฝึกสติให้รู้จักระงับค า มีการพิจารณาจังหวะ เวลา บุคคล สถานที่ที่จะกล่าว ประเด็น
สุดท้ายคือการยึดหลักประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง  

(๖) ปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสังคม โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีทักษะชีวิตที่ดี ส าหรับประเด็นนี้ในทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า เป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนปฏิบัติ การบ่มเพาะ หรือภาวนา ซึ่งปัญญาในระดับนี้จะ
เกิดขึ้นมีรากฐานการพัฒนาจิตหรือการท าวิปัสสนา นอกจากนั้นแล้วยังเกิดจากการฝึกปฏิบัติในวิถี



๙๙ 

ชีวิตประจ าวันเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม หรือ มรรคมีองค์ ๘ ท าให้ กาย วาจา ใจ ที่แสดงออกเป็นไป
เพ่ือให้เกิดกุศลและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายาม และมีสติคอย
ก ากับไม่ให้กระท าในสิ่งที่จะให้ชีวิตพลาดพลั้งไปในทางที่ไม่ดีไม่งาม  

กล่าวโดยสรุป  ในด้านของการให้ความหมายเรื่องจิตและปัญญาตามแนว
พระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตก แม้ว่าจะมีแง่มุมบางประเด็นที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง 
แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยมองว่า ไม่ได้มีการขัดข้องกันอย่างมีนัยยะ เพียงแต่เรื่ องจิตและปัญญา
ในทางพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธาในค าสอนของ
พระพุทธเจ้า การพัฒนาจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจึงมีเพียงเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียว 
คือ ท าให้คนเรียนรู้จักทุกข์ การดับทุกข์และหนทางที่น าไปสู่การดับทุกข์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นเนื้อหา
เรื่องจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตก และในขณะเดียวกันหลักคิดตะวันตกการอธิบายด้วยการให้
เหตุผลบางอย่าง เช่น จิตกับสมอง ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยพิสูจน์และมีผลการทดลองหลายแห่ง
ได้พิสูจน์ให้เห็นท าให้เกิดการยอมรับและอธิบายเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ได้ จึงนับว่าการน าหลักแนวคิด
ตะวันตกสามารถเกื้อหนุนให้เกิดความเข้าใจแนวคิดเรื่องจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น ท าให้คณะผู้วิจัยมองเห็นแนวคิดพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมซึ่งได้จากแนวคิดการพัฒนา
จิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกมาเสริมเติมเต็มให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้น และจาก
การศึกษาแนวคิดเรื่องจิตและปัญญา นอกจากจะพบว่า จิตและปัญญามีความสัมพันธ์และเป็นเหตุ
ปัจจัยต่อกันแล้วยังส่งผลต่อสมอง และพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม ดังนั้นการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวมจะต้องกล่าวถึง เรื่องของ จิต ปัญญา สมอง และพฤติกรรม ซึ่งเป็นทั้งเหตุและ
เป็นทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ กล่าวโดยย่อคือ การพัฒนาเพียงกายกับใจเพ่ือให้
มนุษย์เข้าถึงจุดหมายของชีวิตที่เรียกว่าความสุข ซึ่งมีทั้งความสุขที่เป็นทั้งระดับทางโลกและความสุข
ในระดับสูงสุด ดังนั้นในการน าเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คณะผู้วิจัยจึง
ได้น าเสนอแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่เข้าถึงจุดหมายทั้งสองระดับต่อไป 

๒) ในแง่ของกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา 
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนามีเครื่องมือที่เรียกว่า 

ไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติในขั้นศีล การฝึกปฏิบัติขั้นสมาธิ และการฝึกปฏิบัติในขั้น
ปัญญา เรียกโดยย่อว่า ศีล สมาธิ ปัญญา อันมีระดับการฝึกสูงสุดคือการฝึกในขั้นอธิศีล อธิสมาธิ และ
อธิปัญญา มีจุดหมายเพ่ือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือการเข้าถึงพระนิพพาน ความสุ ขสงบ                
นิรันด์ โดยมีกระบวนการฝึกปฏิบัติย่อยแยกที่ เรียกว่า มรรคมีองค์  ๘ ส าหรับผู้ เริ่มต้นเข้าสู่
กระบวนการฝึกการพัฒนาจิตและปัญญาที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีด าเนินชีวิต 
มรรคมีองค์  ๘ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ ๑) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ๒) สัมมาสังกัปปะ 



๑๐๐ 

(ความคิดชอบ) ๓) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) ๔) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) ๕) 
สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ๖) สัมมาวายามะ (ความเพียร์ชอบ) ๗) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) 
และ ๘) สัมมาสมาธิ (สมาธิชอบ) ซึ่งสามารถย่อลงศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือ กลุ่มที่จัดอยู่ในศีล 
ได้แก่ สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ) กลุ่มที่จัดอยู่ในสมาธิ ได้แก่ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ และกลุ่มท่ีจัดอยู่ในปัญญา  ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จะเห็นได้ว่าถ้าเรียงตาม
หลักไตรสิกขา จะเริ่มจาก ศีล สมาธิ และปัญญา ในขณะที่กระบวนการฝึกตามหลักมรรคมีองค์ ๘ จะ
เริ่มจาก ปัญญา ศีล สมาธิ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเริ่มจากในเชิงการฝึกทางพฤติกรรมหรือเชิง
กายภาพ ที่เรียกว่า ศีล หรือการฝึกด้านปัญญา ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นส่วนของกันและกัน 
การฝึกให้มีศีลย่อมมีสมาธิและมีปัญญา ในขณะที่การฝึกปัญญาจะให้พัฒนาก็ต้องมีศีลและสมาธิ
เกื้อหนุน องค์ประกอบ ๓ ด้านนี้ต่างก็ท างานไปด้วยกันอาศัยกันประสานกันเป็นปัจจัยแก่กัน ซึ่งเป็น
ความจริงของชีวิตนั้นตามธรรมดาของมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ การพัฒนาพร้อมไปด้วยกันอย่าง
ประสานเป็นระบบสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียว๑   

กล่าวได้ว่า กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาไม่หนีจาก
หลักการนี้และเชื่อมโยงให้เห็นถึงการส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกภายนอก การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การฝึกในกระบวนไตรสิกขา หรือมรรคมีองค์ ๘ ล้วนแล้วแต่มี
จุดหมายที่จะเข้าสู่วิถีแห่งความสุขสูงสุด คือ พระนิพพาน และยังมีความสุขแบบกระแสทางโลกเอาไว้
ให้ผู้ฝึกปฏิบัติที่ยังไม่บรรลุจุดหมายได้มีความหวังและชื่นชมในผลของการกระท าที่เรียกว่า โลกียะสุข 
นอกจากนี้เครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นหลักคิดและการฝึกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนายังได้น ากลไกที่เรียกว่าขั้นของการพัฒนาปัญญา ๓ อันได้แก่ ๑) สุตมยปัญญา คือ 
ปัญญาจากการฟัง ๒) จินตมยปัญญา คือ ปัญญาจากการครุ่นคิด ๓) ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติสร้างประสบการณ์จริง สะท้อนให้เห็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี ๓ 
ขั้นตอน คือ กระบวนการเรียนรู้จากการได้รับความรู้ภายนอก กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และกระบวนการปฏิบัติสร้างประสบการณ์ตรง เรียกด้านอีกนัย
หนึ่งว่า ปริยัติ (การเรียนรู้ที่ถูกต้อง คือ การพ้นทุกข์)  ปฏิบัติ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ การกระท าตน
ให้พ้นจากทุกข์) ปฏิเวธ (การบรรลุมรรคผล คือ นิพพาน) และเครื่องมือชี้วัดการฝึกปฏิบัติในทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า หลักภาวนา ๔ ได้แก่ การพัฒนาทางกาย การพัฒนาทางศีล การพัฒนาทาง
จิต และการพัฒนาทางปัญญา ซึ่งเป็นหลักการวัดผลการฝึกปฏิบัติที่เป็นสากลเพราะสามารถเชื่อมโยง
การพัฒนาจิตและปัญญาของมนุษย์แบบครบรอบด้านเชื่อมมนุษย์กับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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๑๐๑ 

  ในขณะที่เครื่องมือการฝึกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตก 
จะเห็นว่ามีวิวัฒนาการจากนักคิดในแต่ละช่วงสมัยมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งแนวคิดได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ยุค
ก่อนสมัยใหม่ ยุคสมัยใหม่ และยุคหลังสมัยใหม่ โดยมีฐานคิดจากการเป็นนักคิด นักการศึกษา 
นักจิตวิทยา ซึ่งมีพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีแนวคิดซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตและ
ปัญญาที่แตกต่างกัน กลุ่มแนวคิดส าคัญที่มีพัฒนาการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามนุษย์ควรเป็นการ
พัฒนาแบบองค์รวม ด้วยกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ แนวคิดเรื่องเชาวน์
ปัญญาหรือสติปัญญา (Intelligence) , แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education),  
และแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) ซึ่งทั้ง ๓ แนวคิด
นี้ต่างก็มีวัตถุประสงค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา ที่แตกต่างกันตามฐานความคิด 

 ส าหรับแนวคิดเชาน์ปัญญา มองสติปัญญามนุษย์แบบองค์รวม โดยที่มนุษย์มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ และตามบริบททาง
วัฒนธรรมของแต่ละบุคคลและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์
กับบริบททางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพ่ือหาค าตอบและ
เพ่ิมพูนความรู้๒ เครื่องมือที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดของแนวคิดนี้ คือ มนุษย์มีเชาวน์ปัญญา ๘ ด้าน ได้แก่ 
ด้านภาษา ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 
ด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเข้ากับผู้อ่ืน ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ด้าน
การเป็นนักธรรมชาติวิทยา  ส าหรับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวคิดที่มีการผสมผสานเป็น 
การศึกษาเชิงองค์รวม ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาของบุคคล ทั้งในด้านปรีชาญาณ อารมณ์ สังคม 
ร่างกาย ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยผ่านฐานแนวคิดทั้งในเชิงศาสนา และในเชิง
จิตวิทยา แนวคิดนี้มี ๓ ลักษณะส าคัญ คือ  ๑) การฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) ๒) การน้อมสู้ใจ
อย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ๓) การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา นั้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือและการฝึกปฏิบัติได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้การศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวัง คือ ๑) การเข้าถึงโลกทัศน์และชีวิต 
การมองโลกมองธรรมชาติเพ่ือเข้าถึงความเป็นอิสระ ๒) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาจิตใจ เช่น กิจกรรมที่เก่ียวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นต้น 
๓) อยู่กับธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ได้รู้ใจตนเอง เมื่อจิตสงบ เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ 
จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้น ๔) การท าสมาธิ  ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง มี
หลักการส าคัญคือ การปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง หรือ การมองโลก เกี่ยวข้องกับ แบบแผนความคิดที่
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๑๐๒ 

เป็นความเคยชิน (Habits of Mind)  และมุมมอง (Point of view) หรือ นิสัยความเคยชินใน
ความคิด องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิงให้ยั่งยืนตามทัศนะ
ขอ ง เมซิ โรว์  (Mezirow) ป ระกอบ ด้ ว ยแกน ห ลั ก  (core element) ๖  อ งค์ ป ระกอบ  คื อ                      
๑) ประสบการณ์ (experience) เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง แง่คิดส าคัญคือ 
หากประสบการณ์ใหม่มีความส าคัญและขัดแย้งกับกรอบอ้างอิงเดิมอย่างรุนแรง จะท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่สามารถน ามาไตร่ตรอง(reflection) และกระตุ้นให้เกิด
การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ (critical reflection) ได้ ๒) การสนับสนุนการสะท้อนความคิดเชิง
วิพากษ์ (promoting critical reflection) ๓) การสนทนา (dialogue) มีความส าคัญในการสะท้อน
ความคิดเชิงวิพากษ์ เป็นสื่อกลางส าคัญที่สนับสนุนและท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เน้น
ความสัมพันธ์และความเชื่อใจในการสื่อสาร ๔) ความสอดคล้องกันอย่างเป็นองค์รวม (holistic 
orientation) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเสริม
เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการสนทนาในการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ ๕) การ
ตระหนักรู้ของบริบท  (awareness of context) การเห็นคุณค่าและการเข้าใจในตั วบุคคล 
องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม มีบทบาทและอิทธิพลต่อกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง ๖) ความสัมพันธ์ที่แท้จริง (authentic relation) ความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นทางบวกเป็น
ปัจจัยส าคัญของประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงผ่านความเชื่อใจในความสัมพันธ์และ
สร้างความมั่นใจด้วยการจัดการระดับอารมณ์ของผู้เรียน มีผลต่อการตั้งค าถาม การแบ่งปันข้อมูลกัน
อย่างเปิดกว้าง ความเข้าใจร่วมกันที่หากปราศจากความสัมพันธ์นี้แล้วการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ 
จะไม่เกิดขึ้น และขาดการสนทนาที่แท้จริงซึ่งจ าเป็นต่อการสะท้อนความคิดอย่างลึกซึ้ง  

 หากเรียบเรียงความคิดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตกของ
ทั้ง ๓ แนวคิดนี้ สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องในเรื่องศักยภาพของมนุษย์ที่ไม่ได้มีขีดจ ากัด และต้องมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กระบวนการปรับเปลี่ยนความคิดตามแนวคิดตะวันตกนี้สอดรับ
กับการปรับเปลี่ยนความเห็น หรือสัมมาทิฏฐิ แตกต่างกันตรงที่สัมมาทิฏฐิคือ การปรับความเห็นให้
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาผูกโยงกับเป้าหมายสูงสุดตามหลักค าสอน คือ การรู้จักทุกข์ การดับ
ทุกข์ และการเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขในระดับสูงสุด นอกจากนี้สิ่งที่คณะผู้วิจัยมองเห็นคือ 
การใช้กระบวนการฟังท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความเห็น ซึ่งสอดรับกับทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ของสุตมยปัญญา สิ่งที่พระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกอาจน าเสนอแตกต่างกัน คือ เรื่องของ
กิจกรรมหรือภาคปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดตะวันตกจะเน้นเรื่องของการหาสิ่งเร้า การกระตุ้นด้วยสื่อ อุปกรณ์ 
ที่สอดรับกับผู้เรียนหรือที่เห็นว่าจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่กิจกรรมในการปฏิบัติ
ในทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นไปในทางการภาวนาหรือการฝึกกรรมฐาน ซึ่งมีสมถะกรรมฐาน และ
วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นหนทางเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญา ที่ผู้ศึกษาพ่ึงปฏิบัติและเห็นได้ด้วย



๑๐๓ 

ตนเอง แม้ว่าแนวคิดตะวันตกคือจิตตปัญญาศึกษาจะมีเรื่องของสมาธิไว้เช่นกัน แต่ก็มุ่งเน้นเพ่ือให้จิตมี
ความสงบการอยู่กับตัวเองท าให้เห็นสภาวะความจริงซึ่งก็นับว่าเป็นการฝึกที่ใกล้เคียงกับทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เป็นเพราะรากฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาจากหลักคิดทางศาสนาและอาศัย
เครื่องมือทางตะวันตกในการวิเคราะห์พิสูจน์ และหากกล่าวถึงในแง่ของเครื่องมือวัดผลหรือเกณฑ์                 
ชี้วัดการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวตะวันตก จะมุ่งไปที่ความรู้ การปรับเปลี่ ยนความคิด                      
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเชื่อมมนุษย์กับสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งสอดรับกับหลักการ
พัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาที่วัดผลความส าเร็จด้วยหลักภาวนา ๔ แต่ประเด็นความ
แตกต่างในการวัดประเมินผล พระพุทธศาสนาจะไม่ได้มุ่งเน้นการวัดด้วยความรู้ แม้ว่าจะอาศัยความรู้
เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติไปสู่ปัญญา ทั้งนี้ด้วยเพราะทั้งสองแนวคิดมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยจุดหมาย
ในทางพระพุทธศาสนาสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวคือ การบรรลุผลนิพพาน หรือความสุขสงบเย็นที่เป็นนิ
รันด์ ในขณะที่แนวคิดของตะวันตกยังคงมุ่งไปที่ความสุขในระดับกระแสความส าเร็จทางโลก  

 จากการวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาทั้งตามแนวพระพุทธศาสนาและ
ตามแนวคิดตะวันตก ท าให้คณะผู้วิจัยได้มองเห็นแง่มุมศึกษาที่สามารถเดินไปสู่การหาค าตอบในการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมควรเป็นอย่างไร ทั้งในแง่กรอบแนวคิด และหลักปฏิบัติ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในประเด็นต่อไป 

๔.๑.๒) วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
แม้ว่าในทางพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดนักวิชาการตะวันตก มีการอรรถาธิบายแยก

เรื่องจิตและปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจในรายละเอียดของจิตและปัญญา แต่ในการพัฒนาจิต
และปัญญาทั้งพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกต่างก็ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาจิต
และปัญญาในลักษณะแบบองค์รวม โดยในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
เป็นเรื่องของการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยการพัฒนาจะเป็นไปพร้อมกันทั้ง ๔ ด้าน 
คือ (๑) พัฒนาด้านกาย เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ให้
สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายได้อย่างเหมาะสม (๒) พัฒนา
ด้านพฤติกรรม หรือวิธีการใช้ชีวิต ตลอดจนการท ามาหาเลี้ยงชีพ เป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ใน
สภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา (๓) พัฒนาด้านจิตใจ เช่น พัฒนาคุณธรรม ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจ
และสภาพจิตที่ดีงาม รวมทั้งความสุข (๔) พัฒนาด้านปัญญา  คือ ความรู้ความเข้าใจต่างๆ รวมทั้ง
แนวความคิด ทัศนคติ และค่านิยม ในการฝึกฝนหรือพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ท าได้โดยรู้ จัก
ไตร่ตรอง วินิจฉัย ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือให้เข้าใจความเป็นจริง การพัฒนาทั้ง ๔ ด้านนี้
จะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากพัฒนาได้ทั้งสี่ด้านแล้วจะท าให้ชีวิตมีแต่ความดีงาม ซึ่งจะน าไปสู่



๑๐๔ 

การเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริง ความมีอิสรภาพสามารถวัดได้จากทั้ง ๔ ด้านนี้ ฉะนั้น “การ
พัฒนาที่เดินไปสู่ความมีอิสรภาพ จะมีลักษณะอย่างหนึ่ง คือ พ่ึงตนเองได้มากขึ้น”๓  

ในขณะที่แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมตามแนวตะวันตกก็ได้แสดง
แนวทางไว้ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ แนวคิดการพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ (Integral Life 
Practice) ตามทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร์ ที่น าเสนอว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือความสมบูรณ์ของ
ชีวิตท าให้มนุษย์เติบโตและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและช่วยท าให้ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมนุษย์
ได้ถูกดึงมาใช้  แนวคิดนี้ ได้ต่อยอดจากแนวคิดในอดีตทั้ ง ๓ ยุค คือ แนวคิดก่อนสมัยใหม่ 
(Premodern) ที่เน้นการปฏิบัติตามความเชื่อหรือลัทธิหรือศาสนา แนวคิดสมัยใหม่ (Modern) ที่เน้น
การปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) 
เน้นการปฏิบัติที่มาจากความหลากหลายที่ประกอบขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับกายภาพ อารมณ์ จิตใจ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ซึ่งแนวคิดของ เคน วิลเบอร์ นอกจากจะท าให้มนุษย์เร่งพัฒนา
ตนเองอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เชิงลึกที่น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านและท าให้
มนุษย์ได้พบกับความสุขในชีวิต โดยแนวคิดนี้ได้น าเสนอการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่มี
หลักการส าคัญคือ การฝึกปฏิบัติที่ยึดหยุ่นเรื่องเวลา (scalable) ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจึงเน้น
แนวทางการพัฒนาที่ให้เลือกไดตามใจชอบ (customize) แนวทางของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
บูรณาการของ เคน วิลเบอร์ ได้น าเสนอไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การปฏิบัติด้านร่างกาย (The Body 
Module) (๒) การปฏิบัติด้านจิตใจ (The Mind Module) (๓) การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ (The 
Spirit Module) (๔) การฝึกปฏิบัติด้นที่ซ่อนเร้นในใจ (The Shadow Module) (๕) การปฏิบัติด้าน
จริยธรรมบูรณาการ (Integral Ethics) (๖) การปฏิบัติด้านอ่ืนๆ ที่ช่วยเสริมด้านอ่ืน ๆ เช่น การงาน 
ความสัมพันธ์ ความรัก ครอบครัว๔  

กล่าวโดยสรุป แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ทั้งองค์ความรู้จากพระพุทธศาสนา และองค์ความรู้จากนักวิชาการตะวันตก สะท้อนให้เห็นว่า 
การวางจุดหมายของการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายในระดับแนวคิดที่ทั้ง
พระพุทธศาสนาและแนวคิดนักวิชาการตะวันตก ก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ เรื่องของการ
พัฒนาที่มีจุดหมายให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักควบคุมตนเอง และการ
แสดงออกหรือการปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยความเอาใจใส่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นคุณธรรม 
จริยธรรม พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กล่าวได้นัยหนึ่งว่า แนวคิดการ

                                                           
๓ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, หน้า ๖๘. 

 ๔ อรทัย มีแสง, “ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีพุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘๙-๑๑๓. 



๑๐๕ 

พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมทั้งตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตกต่างก็มุ่งไปที่
การพัฒนาที่ท าให้มนุษย์เกิดสมดุลทั้งในแง่ของกายกับใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมจ าเป็นต้องน าจุดหมายของการ
พัฒนามาเป็นตัวตั้งว่ามีความต้องการพัฒนามิติใดเป็นเรื่องเด่น ในขณะเดียวกันการพัฒนามิติอ่ืนๆ ก็
ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่จะแฝงอยู่ ในกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เพ่ือให้ เห็น
กระบวนการวิธีการในการพัฒนาจิตและปัญญาจากการศึกษาที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นการศึกษาในเชิงทดลองในการพัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผลงานวิจัยมาใช้ในการท าการสังเคราะห์ไว้ในบทที่ ๓ ผลของการสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้น าเสนอต่อไป  

๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 

จ านวน ๔๐ เรื่อง และผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งการ
น าเสนอข้อมูล แบ่งเป็น ๓ ตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญา 

๒) ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 
๓) ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและ

ปัญญา 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิต
และปัญญา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมิน
และวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้มี
จ านวน ๔๐ เรื่องซึ่งงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
  



๑๐๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห ์

 

ที ่ ผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์) ชื่องานวิจัย 
ประเภท
งานวิจัย 

แหล่งที่มา 

แนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาจิตและปัญญา 

แนวคิดตะวันตก แนวคิดเชิงพุทธ 

๑ 
สมบูรณ์  วัฒนะ 
(๒๕๖๐) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

รายงานวิจัย ม.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  

  

๒ 
แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย 
(๒๕๖๐) 

รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๓ 
ภัทรพล  หมดมลทิน 
(๒๕๖๐) 

พุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๔ 
รักขนา  สิงห์เทพ 
(๒๕๖๐) 

การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพประชากรวัยท างานด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
  

๕ 
พิญญา  ใจมาลา 
(๒๕๖๐) 

ครอบครัวบุญญสิกขา: กระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
  

๖ 
ชนิตา  อิศรเสนา 
(๒๕๕๙) 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายงานวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่ง 
ม.ราชภัฏเชียงใหม ่   



๑๐๗ 

๗ 
นนทสรวง  กลีบผึ้ง 
(๒๕๕๙) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาปัญญา รายงานวิจัย ม.มหิดล 
  

๘ 

อภิชาติ  เนินพรหม 
(๒๕๕๙) 

การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

วิทยานิพนธ์ ม.บูรพา 

  

๙ 

ศศิธร  ชิดนายี 
(๒๕๕๙) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการ
ฝึกหัดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาลอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 

วิทยานิพนธ์ ม.นเรศวร 

  

๑๐ 

นงนุช  แย้มวงศ์, 
ทัศนีย์  ลิมปิโสภณ  
อดิช  ศรแย้มวงศ์ 
(๒๕๕๘) 

ผลการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกายระดับ
ความจ าและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ 

รายงานวิจัย ส านักงานกองทุนสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

  

๑๑ 
ธีรประภา ทองวิเศษ
(๒๕๕๘) 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมภายใต้ตัวแบบกระบวนการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

วิทยานิพนธ์ ม.มหาสารคาม 
  

๑๒ 
พิณนภา หมวกยอด 
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญา 

วิทยานิพนธ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
  

๑๓ พระมหาภูมิชาย กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะด้วย วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช   



๑๐๘ 

อคฺคปญฺโญ (๒๕๕๘) หลักสูตรการอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย วิทยาลัย 

๑๔ 
พระสมชาย ปโยโค
(๒๕๕๘) 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๑๕ 
บรรพต แสงสุวรรณ
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

  

๑๖ 
สายหยุด ภูปุย
(๒๕๕๘) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบน าตนเอง
เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
  

๑๗ 
ทิพรัตน์ มาศเมธา
ทิพย์(๒๕๕๘) 

การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาภูมิปัญญาต้านภัยพิบัติ
น้ าท่วม อ าเภอบางระก า จ.พิษณุโลก 

วิทยานิพนธ์ ม.นเรศวร 

  

๑๘ 

ปภาพินธ์ รุณธาตุ
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้น านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส านักงานพื้นที่การศึกษา การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต ๓ 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

  

๑๙ 
สมปอง ราศี(๒๕๕๘) การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานที่มีต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกวาง* 

รายงานวิจัย โรงเรียนบ้านวังกวาง 

  

๒๐ สุพิชยา โคทวี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมจิต รายงานวิจัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์   



๑๐๙ 

(๒๕๕๘) วิญญาณความเป็นครูโดยใช้เเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๒๑ 

ประทีป จินนี่ 
ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร 
อุษา ศรีจินดารัตน๋ 
วิไลลักษณ์ ลังกา 
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาการเรียนรูของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการ
สอน บนฐานทฤษฎีปญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนขององค
การกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(Thai PBS) 

รายงานวิจัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

  

๒๒ 
ประยูรศรี  
กวานปรัชชา 
(๒๕๕๘) 

การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย
ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาตามแนวพุทธและแนวคิดการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญา 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสกลนคร 
  

๒๓ 
จิราวัลณ์  
วินาลัยวนากูล 
(๒๕๕๘) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิ
ปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล 

วิทยานิพนธ์ ม.นเรศวร 

  

๒๔ 
กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ 
(๒๕๕๘) 

กระบวนการปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญา
ส าหรับวัยรุ่น 

วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๒๕ 
ไจตนย์ ศรีวังพล 
(๒๕๕๘) 

การสร้างเยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบูรณาการ วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๒๖ อุ่นเอื้อ สิงห์ค า กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถี วิทยานิพนธ์ ม.อุบลราชธานี   



๑๑๐ 

(๒๕๕๗) พุทธ 

๒๗ 
ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์(๒๕๕๗) 

กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 
ส าหรับผู้น า 

วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๒๘ 
อรชร ไกรจักร
(๒๕๕๗) 

การพัฒนารูปแบบธรรมปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

วิทยานิพนธ์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  

๒๙ 
ภทรพร ยุทธาภรณ์
พินิจ,ชนาพร บุญเกิด 
(๒๕๕๗) 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ 

รายงานวิจัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๓๐ 
คงฤทธิ์  วันจรูญ 
(๒๕๕๗) 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่คงทนของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ประเภท ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วิทยานิพนธ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก   

๓๑ 
ณัชชา  ศรีวิชัยรัตน ์
(๒๕๕๗) 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา
ตามแนวคิดโฟร์แมทในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 

  

๓๒ 
ค าพันธ  จ านงกิจ 
(๒๕๕๖) 

รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฎนครสรรค ์
  

๓๓ 
วิธัญญา วัณโณ 
(๒๕๕๖) 

ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการท างานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: 
การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมการ
เสริมสร้าง 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 

  

๓๔ พิเชษฐ์ ชัยเลิศ ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจ วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์   



๑๑๑ 

(๒๕๕๖) ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัย 

๓๕ 
กาญจนา สายพิมพ์ 
(๒๕๕๕) 

กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

  

๓๖ 
อุบล เลี้ยววาริณ 
(๒๕๕๕) 

ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมตามแนวพุทธเพื่อพัฒนา
สุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

รายงานวิจัย ม.บูรพา  
  

๓๗ 
ภัทรนิทธิ์ วิสุทธิศักดิ์ 
(๒๕๕๕) 

รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
หลักสติปัฏฐาน 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
  

๓๘ 
สมสิทธิ์  อัสดรนิธี, 
กาญจนา ภครองนาค 
(๒๕๕๕) 

การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการบ่มเพาะ
ความซื่อตรง 

รายงานวิจัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๓๙ 
อุบล เลี้ยววาริณ 
(๒๕๕๔) 

ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมธรรมชาติบ าบัดต่อสุข
ภาวะของบุคคลในวัยท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา 

รายงานวิจัย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
  

๔๐ 
วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
และคณะ(๒๕๕๒) 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย 

วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
  

 



๑๑๕ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ ซึ่งแสดงรายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ จ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญามีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปีที่พิมพ์ประเภทงานวิจัยแหล่งที่มา และแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาศึกษาในงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 
 

ข้อมูล 
จ านวน 

(เรื่อง) 
ร้อยละ 

๑. ปีที่พิมพ์ 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๕ ๑๒.๕๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ๔ ๑๐.๐๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๖ ๔๐.๐๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ๖ ๑๕.๐๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ๓ ๗.๕๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ๔ ๑๐.๐๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ๑ ๔.๐๐ 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ๑ ๔.๐๐ 

 รวม ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ประเภทงานวิจัย 

 รายงานวิจัย ๑๑ ๒๗.๕๐ 

 วิทยานิพนธ์ ๒๙ ๗๒.๕๐ 

 รวม ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
  



๑๑๖ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(เรื่อง) 
ร้อยละ 

๓.แหล่งที่มา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ ๕.๐๐ 

 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๑ ๒.๕๐ 

 ม.นเรศวร ๓ ๗.๕๐ 

 ม.บูรพา ๒ ๕.๐๐ 

 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐ ๒๕.๐๐ 

 ม.มหาสารคาม ๑ ๒.๕๐ 

 ม.มหิดล ๑ ๒.๕๐ 

 ม.ราชภัฎนครสรรค์ ๒ ๕.๐๐ 

 ม.ราชภัฏมหาสารคาม ๓ ๗.๕๐ 

 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ๑ ๒.๕๐ 

 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ๒ ๕.๐๐ 

 ม.ราชภัฏสกลนคร ๒ ๕.๐๐ 

 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ๒ ๕.๐๐ 

 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑ ๒.๕๐ 

 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ๒ ๕.๐๐ 

 ม.อุบลราชธานี ๑ ๒.๕๐ 

 โรงเรียนบ้านวังกวาง ๑ ๒.๕๐ 

 โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ๑ ๒.๕๐ 

 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ๑ ๒.๕๐ 

 ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ๑ ๒.๕๐ 

 รวม ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 



๑๑๗ 

 

ข้อมูล 
จ านวน 

(เรื่อง) 
ร้อยละ 

๔. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจิตและปัญญา 

 แนวคิดตะวันตก ๒๔ ๖๐.๐๐ 

 แนวคิดเชิงพุทธ ๑๖ ๔๐.๐๐ 

 รวม ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๒ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ จ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญามีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ปีที่พิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ 
จ านวน ๔๐ เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มากท่ีสุดคือ มีจ านวน ๑๖ เรื่อง คิดเห็นร้อย
ละ ๑๖.๐๐ ของงานวิจัยทั้งหมด และรองมาเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕ เรื่อง 
(ร้อยละ ๑๒.๕๐) และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ านวน ๔ เรื่อง (ร้อย
ละ ๑๐.๐๐) เท่ากัน 

๒) ประเภทงานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามา
สังเคราะห์ จ านวน ๔๐ เรื่อง เป็นงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ คิดเป็นจ านวน ๒๙ เรื่อง (ร้อยละ 
๗๒.๕๐) มากกว่างานวิจัยประเภทรายงานการวิจัย ซึ่งมีจ านวน ๑๑ เรื่อง (ร้อยละ ๒๗.๒๕)  

๓) แหล่งที่มา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ 
จ านวน ๔๐ เรื่อง เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเป็นจ านวน 
๑๐ เรื่อง (ร้อยละ ๒๕.๐๐) รองลงมาเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งมีจ านวน ๓ เรื่อง (ร้อยละ ๗.๕๐) เท่ากัน 

๔) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาศึกษาในงานวิจัย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ จ านวน ๔๐ เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ศึกษา
แนวคิดตะวันตก คิดเป็นจ านวน ๒๔ เรื่อง (ร้อยละ ๖๐.๐๐) มากกว่างานวิจัยที่ศึกษาแนวคิดเชิงพุทธ 
ซึ่งมีจ านวน ๑๖ เรื่อง (ร้อยละ ๔๐.๐๐)  
  



๑๑๘ 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินและ

วิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีคณะผู้วิจัยก าหนดไว้มีจ านวน 
๔๐ เรื่อง ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มีเกณฑ์การแปลความหมาย พิจารณา
จากระดับคะแนนเฉลี่ยของช่วงคะแนน๕ระดับดังนี้ 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 
 

ประเด็นในการวิเคราะห์ X  S.D. ระดับ 

๑. ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน ๔.๗๕ ๐.๕๘ มากที่สุด 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน ๔.๕๐ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๓. เหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวิจัยสมเหตุสมผล ๔.๔๗ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๔. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน ๔.๓๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๕. ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ ๔.๖๐ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๖. การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความ

เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย 
๔.๗๗ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๗. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยมีล าดับขั้นตอน

ที่ชัดเจน 
๔.๖๐ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๘. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การวิจัย 
๔.๓๕ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๙. ความเป็นตัวแทนของประชากร/สถานการณ์/

เหตุการณ์ 
๔.๓๒ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๑๐.  การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล ๔.๑๗ ๐.๗๑ มาก 



๑๑๙ 

ประเด็นในการวิเคราะห์ X  S.D. ระดับ 

๑๑. ความเที่ยงของการตีความ ๔.๓๐ ๐.๕๑ มากที่สุด 

๑๒. การสรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา/

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๔.๕๕ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๑๓. การอภิปรายผลเชื่อมโยงการวิจัยนี้กับ

ผลงานวิจัยในอดีต 
๔.๕๒ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๑๔. การใช้ผลจากกระบวนการด าเนินงานวิจัยมา

ก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจัย 
๔.๕๒ ๐.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๘ ๐.๕๗ มากที่สุด 
 

 
จากตารางที่ ๔.๓ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิต

และปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า  
โดยภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) และเมื่อพิจารณาประเด็นในการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าระดับ
มากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
วิจัย( X =๔.๗๗, S.D.=๐.๔๒) ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน ( X =๔.๗๕, S.D.=๐.๕๘)  และ
ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ( X =๔.๖๐, S.D.=๐.๕๔) ส าหรับประเด็นที่อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด คือ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลโดยมีค่าระดับอยู่ที่ระดับมาก( X =๔.๑๗, S.D.=
๐.๗๑) 

เห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ทั้ง ๔๐ เรื่อง 
มีคุณภาพทั้งในแง่ของเนื้อหาและวิธีการวิจัย จึงเหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งจะน าเสนอในตอนต่อไป 
 
  



๑๒๐ 

๔.๒.๓ ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินและ
วิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีคณะผู้วิจัยก าหนดไว้มีจ านวน 
๔๐ เรื่องโดยงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญา ซึ่งผู้วิจัยแต่ละท่านได้ศึกษามาแล้วอย่างลุ่มลึก นอกจากนี้ผลการวิจัยแต่ละเรื่องยังสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตและปัญญาได้จริงในชีวิตประจ าวัน เพราะกระบวนการดังกล่าว
ล้วนแต่ผ่านการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความหลากหลายมาแล้วองค์ความรู้จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) สมบูรณ์  วัฒนะ (๒๕๖๐) ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ ๔ จ านวน ๖๖ คน ที่เรียนรายวิชา ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
รายวิช าในหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าศาสนศึ กษา วิทย าลั ยศาสนศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การน านักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสมาธินอก
สถานที่ ณ ส านักปฏิบัติธรรมบ้านพ่ีสอนน้อง หมู่บ้านต้นล าไย ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี และเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนจากองค์กรภายนอก จ านวน ๔ 
ท่าน และจัดตารางเวลาปฏิบัติสมาธิ โดยค่อย ๆ เพ่ิมความเข้มข้นในการฝึก เพ่ิมช่วงเวลาสนทนา รับ
ฟังการบรรยาย จากการการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นว่า วิธีการฝึก
สมาธิแบบอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนับเลขก ากับไปด้วย ท าให้รู้เท่าทัน
ความคิดตนเอง มีสมาธิไวขึ้น รู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่จะรบกวนจิตใจในขณะฝึก
สมาธิ ความวิตกกังวล ความเครียด และความไม่พอใจต่าง ๆ ลดลงในช่วง ๓ วันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติ หลังการปฏิบัติสมาธิผ่านไป ๔ วัน มีความรู้สึกในมิตรภาพต่อครูอาจารย์ เพ่ือน ๆ มากขึ้น 
และโดยภาพรวมพบว่า หลังจากการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน๑ 

๒) แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย (๒๕๖๐) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของ
วัยรุ่นตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า จ านวน ๔๐ คนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ ๒๐ คน 
กิจกรรมการที่ใช้ในการทดลองคือ การเข้าค่ายเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน โดยระหว่างการเข้าค่าย 
                                                           

๑สมบู รณ์   วัฒนะ ,“เปรียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๖๐). 



๑๒๑ 

นักเรียนต้องใช้ชุดฝึกการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดฝึกผัสสะ ชุดฝึกสติ และชุดฝึกการคิด
แบบโยนิโสมนสิการหลังจากกิจกรรมมีการติดตามผลนักเรียน ๒ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๑ เดือนโดย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นตามหลักพระพุทธศาสนาคือ รูปแบบ 
“CMC” คือ Contact– Mindfulness– Contemplationอันเป็นองค์รวมในการพัฒนาเชาวน์อารมณ์
ด้วยการ “รู้กระทบ รู้เท่าทัน รู้สร้างสรรรค์สิ่งดีงาม” ท าให้เกิดการ “กระชับ ฉับไว อยู่ในใจ และเป็น
ตัวของตัวเอง” ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและผลการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีระดับคะแนนแบบทดสอบเชาวน์อารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมทั้ง ๓ ด้าน คือด้านความรู้สึก 
ความนึกคิด และพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๒ 

 ๓) ภัทรพล  หมดมลทิน (๒๕๖๐) ศึกษาวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดี กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ เยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วง ๑๐-๑๒ ปี กรอบในการพัฒนา
เยาวชน แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านพฤติกรรมการแสดงออก (๒) ด้านความรู้สึกนึกคิด และ (๓) 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกิจกรรมที่น ามาใช้พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีต้องเป็นไปในเชิง
นันทนาการ สร้างความบันเทิง สอดแทรกคุณธรรมที่มีความเหมาะสมกับระดับของเยาวชนอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งคุณธรรมที่มีความเหมาะสมกับระดับของเยาวชนในงานวิจัยนี้มี ๓ ประการ (๑) ซื่อสัตย์ 
(๒) วินัย และ (๓) จิตสาธารณะ ในส่วนของการเจริญสติควรเป็นแบบผสมผสานไม่สร้างความกดดัน
แก่เยาวชนรูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีลักษณะส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) 
รูปแบบการพัฒนาผ่านละครคุณธรรมที่เยาวชนจะต้องเป็นผู้แสดง ๒) มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์กันและกัน ๓) มีการจัดล าดับกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสมกับคุณธรรมที่
ต้องการปลูกฝังให้เยาวชน ทุกกิจกรรมมีสาระที่สอดคล้องต่อเนื่องสนับสนุนกันและกัน เป็นล าดับขั้น 
และ ๔) มีการจัดวางจังหวัดและขั้นตอนของกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี
ธรรมบรรยายอย่างมีสติ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายและสามารถพัฒนาความคิดอย่างแยบคาย ท าให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุลทั้งสติและความคิด เช่น การสวดมนต์ สมาทานศีล เจริญสติปัฏฐานและการแผ่
เมตตา ๓ 

 ๔) รักขนา  สิงห์เทพ (๒๕๖๐) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ประชากรวัยท างานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 
ประชากรวัยท างานที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยคือ กิจกรรมการจัดการความ

                                                           
๒แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย ,“รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นตามหลักพระพุทธศาสนา”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
๓ภัทรพล  หมดมลทิน,“พุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนด”ี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๑๒๒ 

เสี่ยงด้านสุขภาพ ตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. ซึ่งประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย 
อารมณ์ดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา และตามหลัก ๙ ม. ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรม ธรรมะหมวดที่ ๙ 
นวกะ ละมลทิน ได้แก่ ละโกรธ ละลบหลู่คุณท่าน ละริษยา ละตระหนี่ ละมายา ละมักอวด ละพูดปด 
ละปรารถนาลามก และละเห็นผิด และกระบวนการที่ใช้คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ 
PAOR ส าหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรมคือ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยง
ด้านสุขภาพตามหลักพุทธธรรม บ้านโสกนาค ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ผลการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า คนในชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงสุขภาพมีภูมิคุ้มกันใหม่ให้กับ
จิตใจ คือ ละมลทิน ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พอเพียง พึ่งตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ 
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพภายใต้ฐานคิด “นวกะ ละ
มลทิน สร้างศักดิ์ศรี สร้างสุขภาพดี บนวิถีภูมิปัญญา”๔ 

๕) พิญญา  ใจมาลา (๒๕๖๐) ศึกษาวิจัยเรื่อง ครอบครัวบุญญสิกขา: กระบวนการเปลี่ยน
ผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครอบครัวนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓๐ 
ครอบครัว กิจกรรมของครอบครัวบุญญสิกขาอยู่บนฐานของหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ได้แก่ ๑) ทาน
มัย ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกรักสร้างความเข้าใจ กิจกรรมบ้านโฮมฮัก และกิจกรรมบ้านฮักแพง ๒) 
ศีลมัย ได้แก่ กิจกรรมบุญฮีตสิบสอง กิจกรรมต้นกล้างานอาชีพ และกิจกรรมวิถีชาวบ้าน ฮักแพง
แบ่งปันสู่งานรายได้ และ ๓) ภาวนามัย ประกอบด้วย การสวดมนต์ก่อนนอน สมาธิก่อนเรียน 
กิจกรรมวิถีธรรม น าสุข ท าบุญทุกวันพระ และสวดมนต์ท าวัตรเย็น โดยภาพรวมกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย ๑) สร้างการรับรู้ ๒) ดู
ความต้องการ ๓) ประสานสัมพันธ์ ๔) มุ่งมั่นสร้างจิตส านึก และ ๕) ตกผลึกให้เป็นพลัง หลังจากการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวของนักเรียนที่มีการด าเนินชีวิตตามหลักบุญ
สิกขาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมาย และมีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนานักเรียนพิการมากยิ่งขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ที่จะออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้๕ 

๖) ชนิตา  อิศรเสนา (๒๕๕๙) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎี
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างของการ

                                                           
๔รักขนา  สิงห์เทพ,“การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพประชากรวัยท างานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐). 
๕พิญญา  ใจมาลา, “ครอบครัวบุญญสิกขา: กระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐). 



๑๒๓ 

วิจัยคือ เด็กปฐมวัย อายุ ๔-๕ ปี ซึ่งศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จ านวน ๒๘ คน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการ
แบ่งปันของเด็กปฐมวัยด าเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา จ านวน ๒๔ แผน ซึ่งใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ๘ สัปดาห์ ลักษณะของกิจกรรมมี ๕ 
ประการ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษาภาคสนาม การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และ
การจัดแสดงผลงาน ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมสังคมด้าน
การแบ่งปันของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปัน
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม๖ 

๗) นนทสรวง  กลีบผึ้ง (๒๕๕๙) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาปัญญา โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กลุ่มผู้บริหารการศึกษา กลุ่มคณาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ ที่ก าลัง
ศึกษาและเคยศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนในการ
พัฒนาปัญญา แบ่งเป็น ๗ ขั้น ได้แก่ ๑) ความส ารวมทางกาย วาจา และใจ ๒) การมีสมาธิ ๓) ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ๔) ความเข้าใจตามหลักเหตุและผล ๕) ความสามารถในการ
แยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ และความเข้าใจในสัจธรรม ๓ ประการ (ไตรลักษณ์) ๖) 
การรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และ ๗) ความเพียรพยายามท าให้ส าเร็จมุ่งสู่จุดหมาย สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาปัญญารู้แจ้ง ทั้ง ๓ ด้านได้ ซึ่งรายละเอียดของแนวทางการพัฒนา ปัญญารู้แจ้ง มีดังนี้ 
๑) ด้านพุทธิพิสัย ควรก าหนดเป้าหมายด้านพุทธิพิสัย หรือความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาปัญญารู้แจ้ง และควรฝึกทักษะ ๒ ประการ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะด้านการไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือโยนิโสมนสิการ ๒) ด้านจิตพิสัย การเรียน
การสอนควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในการพัฒนาตนเอง มี
ความยินดี พอใจและเปิดใจที่จะเรียนรู้ สามารถเห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งจากสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้าย 
และ ๓) ด้านทักษะพิสัย การจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์สู่การพัฒนาปัญญาได้ โดยการฝึก

                                                           
๖ชนิตา  อิศรเสนา,“การศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีต่อพฤติกรรม

สังคมด้านการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย”, รายงานการวิจัย, (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 
๒๕๕๙). 



๑๒๔ 

ให้ผู้เรียนสังเกต และการรับรู้ตามความเป็นจริง เกี่ยวกับร่างการตนเองขณะเคลื่อนไหว พร้อมทั้ง
พัฒนาสมาธิที่เป็นความจดจ่อแน่วแน่ในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติ และสติ ซึ่งเป็นการระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ๗ 

๘) อภิชาติ  เนินพรหม (๒๕๕๙) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม และใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชาโครงการและแบบวัด
ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกระบวนการ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 
๑) ขั้นสร้างการรับรู้ ในขั้นนี้ผู้สอนจะสร้างความสนใจโดยใช้สื่อหรือสถานการณ์เป็นสิ่งเร้าซึ่งเป็น
กรณีศึกษาและตั้งค าถามให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ช่วยกันวิเคราะห์โดยใช้วิธีระดมพลังสมองเพ่ือ
น าเข้าสู่บทเรียนและทบทวนความรู้ จากนั้นก็รวบรวมประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สรุปโดยใช้ผัง
กราฟฟิกอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน ๒) ขั้นประมวลผล ในขั้นนี้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระจาก
ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน ปฏิบัติตามใบงาน ค้นคว้า และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยใช้ค าถามและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ๓) ขั้นประยุกต์ใช้ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ โดยใช้ผัง
กราฟฟิก/น าเสนอผลงาน โดยผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การใช้
งานในชีวิตจริง และ ๔) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือประเมิน
การเรียนรู้ และผู้เรียนสรุปบันทึกอนุทินการเรียนรู้ของตนเอง๘ 

๙) ศศิธร  ชิดนายี (๒๕๕๙) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ ชั้นปีที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๖๕ คน โดยรูปแบบการสอนPM-CARE ที่ใช้
ประกอบด้วย ๑) การเตรียมสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้จะมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ๒) การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้

                                                           
๗นนทสรวง  กลีบผึ้ง, “แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปัญญา”, รายงานการวิจัย

(มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙). 
๘อภิชาติ  เนินพรหม, “การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ทางการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 



๑๒๕ 

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ผ่านมากับความรู้ใหม่และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ๓) 
สังเกตการณ์ท างานจากตัวแบบ ในขั้นี้ผู้สอนมีบทบาทเป็นตัวแบบโดยแสดงการวางแผนการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาล โดยผู้สอนอธิบายให้ทราบวิธีคิด การให้เหตุผล หรืออาจใช้รูปภาพ 
ไดอะแกรม แผนภูมิหรือวิดีทัศน์ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังการท างานหรือ
การแก้ปัญหา๔) สร้างความรู้ภายใต้การช่วยเหลือและดูแล เป็นการฝึกหัดน าความรู้จากตัวแบบมา
วางแผนการพยาบาล ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวินิจฉัยการ
พยาบาลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวางแผนการพยาบาลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ปฏิบัติการพยาบาลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินการพยาบาลที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ๕) ไตร่ตรองรู้ตัวตน ในขั้นนี้ประกอบด้วย การให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานเป็นการพูดหรือ
สื่อสารผลงาน และการสะท้อนคิดเพ่ือทราบจุดแข็งจุดอ่อน ความรู้ของตนเอง และ ๖) การส ารวจ
เรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นการให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่พัฒนามาแล้ว มาประยุกต์ใช้โดยการส ารวจเรียนรู้
สิ่งใหม่ มีกิจกรรมส าคัญคือ ผู้เรียนวางแผนการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้อนมากขึ้น๙ 

๑๐) นงนุช  แย้มวงศ์, ทัศนีย์  ลิมปิโสภณ,และอดิช  ศรแย้มวงศ์(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกายระดับความจ าและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมสมาธิ จ านวน ๕๐คน และกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิ จ านวน ๕๐คน กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมภาวนา
แบบอานาปานสติ ทุกวันเสาร์ และน าไปปฏิบัติเอง สัปดาห์ละ ๓-๕วัน เป็นเวลา ๑๒สัปดาห์ 
กระบวนการทดลองประกอบด้วยกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรมและฝึกท าสมาธิแบบอาณาปานสติทุกวัน
เสาร์แล้วน าความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน ในช่วงที่เข้าวัดจะมีการติดตามสอบถาม
ความก้าวหน้าของแต่ละคนทุกเดือน เมื่อปฏิบัติครบ ๑๒สัปดาห์ ก็ท าการประเมินสมรรถนภาพร่าง
กาย เกี่ยวกับระดับความจ า และระดับความฉลาดทางอารมณ์ โดยผลการวิจัยพบว่า การออก าลังกาย
ด้วยการเดินอย่างสม่ าเสมอและมีการปฏิบัติภาวนาสมาธิควบคู่กันไป สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย 

                                                           
๙ศศิธร  ชิดนายี, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาพยาบาล”, วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๙). 



๑๒๖ 

ระดับความจ าและความฉลาดในผู้สูงอายุได้ จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี๑๐ 

๑๑) ธีรประภาทองวิเศษ(๒๕๕๘)ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมภายใต้ตัว
แบบกระบวนการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สู งอายุ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ สู งอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔๐๐ คน แต่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการทดลองในกระบวนการเพียง ๑๕๔ 
คน กิจกรรมในกระบวนการประกอบด้วย ๑) กิจกรรมบริหารกายสบายจิต ๒) กิจกรรมพบปะ ๓) 
กิจกรรมสร้างคุณค่าสร้างความสุข ๔) กิจกรรมปรับตัวปรับใจ และ ๕) กิจกรรมสมาธิศิลปะพาสุข โดย
ในแต่ละกิจกรรมจะด าเนินการตาม ๖ ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความคุ้นเคย ขั้นเสนอตัวแบบ ขั้นให้
ความรู้ ขั้นทดลองปฏิบัติ ขั้นให้ผลสะท้อนกลับ และข้ันน าไปใช้๑๑ 

๑๒) พิณนภาหมวกยอด (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๘๖๖ คน 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการทดลองในกระบวนการ จ านวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย ๑) แผนพัฒนาสติ ๒) แผนพัฒนาศรัทธา 
๓) แผนพัฒนาปัญญา ๔) แผนพัฒนาการประยุกต์ใช้ และ ๕) แผนพัฒนาความสุข  ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ใน
การเสริมสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย กิจกรรมปลุกให้ตื่น ชื่อของฉัน ครูระฆัง สัญลักษณ์แทน
ฉัน วาดรูปใบหน้า การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ไม้ล้ม เมล็ดพันธุ์ความคิด พิธีน้ าชา เดินวิถีแห่งสติ
แบบเร็ว บ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาจิต ธรรมสวัสดี ธรรมราตรี เบิกบานจากการตื่นรู้ ปั้นแต่งศรัทธา 
ธรรมะบันเทิง เก้าอ้ีมนุษย์ กฎแห่งกรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ จุดเทียนส่องธรรมกตัญญู ปลูกปัญญา
แก้วน้ าสมาธิ ปรับสู่ภาวนา มหัศจรรย์ของชีวิต ชู้ทางไลน์ มีสิต มีศีล ปัญหาชวนคิด โต้วาทีฮาเฮ แสง
เทียนแห่งสัจอธิษฐาน ปันความสุข ซ่อมได้ สะอาดได้ สว่างได้ ธรรมสายันต์ โดยใช้เวลาในการจัด
กิจกรรม จ านวน ๕ วัน๑๒ 

                                                           
๑๐นงนุช  แย้มวงศ์ , ทัศนีย์  ลิมปิโสภณ , และอดิช  ศรแย้มวงศ์ , “ผลการเดินจงกรมสมาธิต่อ

สมรรถภาพทางกายระดับความจ าและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๘). 

๑๑ธีรประภา  ทองวิเศษ , “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมภายใต้ตัวแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๘). 

๑๒พิณนภา  หมวกยอด , “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา”,
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘). 

 



๑๒๗ 

๑๓) พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาของพระนวกะด้วยหลักสูตรการอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
พระนวกะที่บวชในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จาก ๔ จั งหวัด ได้แก่  ราชบุ รี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๖๒ รูป หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศรัทธาและปัญญของพระนวกะที่
พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น ๗ หน่วย ได้แก่ ๑) สีลวิสุทธิ ๒) พุทธประวัติ ๓) พระรัตนตรัย ๔) กัมัสสกตาญาณ 
๕) การเพ่ิมแสง ๖) ความสงบ และ ๗) วิปัสสนากัมมัฏฐาน การฝึกอบรมใช้ เวลา ๑๒ วัน 
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ๕ วัน และภาคปฏิบัติ ๗ วัน รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม ๙๗ ชั่วโมง๑๓ 

๑๔) พระสมชายปโยโค (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธ
บูรณาการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๗ - ๗๐ ปี รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ คือ  
CMDEEED ซึ่งประกอบด้วย Chanting (การสวดมนต์) Meditation (การปฏิบัติสมาธิ) Dhamma 
(การสนทนาธรรม) Eating (การรับประทานอาหาร) Exercise (การออกก าลังกาย) Emotion 
control (การควบคุมอารมณ์ ) และ Daily life activity around the clock (การปฏิบัติตนตาม
วงรอบของชีวิตประจ าวัน) ซึ่งรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังนี้เป็นการบูรณาการเชิงพุทธ 
ร่วมกับวิธีการดูแลรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และจะมุ่งเน้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
หลัก กล่าวโดยสรุปคือ กระบวนการบูรณาการ ประกอบด้วย หลักการ ๓ ส : สวดมนต์ สมาธิ สนทนา
ธรรม หลักการ ๓ อ : อาหารสุขภาพ ออกก าลังกาย อารมณ์ดี และ หลักการ ๑ น : การปฏิบัติตน
ตามวงรอบของชีวิตประจ าวัน ซึ่งแผนการปฏิบัติตนตามวงรอบของชีวิตประจ าวัน มีดังนี้ 

๐๕.๐๐ น.  ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มน้ า ๒ – ๓ แก้ว 
๐๕.๐๑ - ๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ออกก าลังกาย 
๐๗.๐๑ - ๐๘.๐๐ น. อาบน้ า รับประทานอาหารมื้อเช้า 
๐๘.๐๑ - ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ าวัน 
๑๒.๐๑ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน 
๑๓.๐๑ - ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ าวัน 
๑๖.๓๑ – ๑๗.๓๐ น. ออกก าลังกาย 

                                                           
๑๓พระมหาภูมิชาย  อคฺคปญฺโญ, “กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะด้วยหลักสูตร

การอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๘ 

๑๗.๓๑ - ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน อาบน้ า ปฏิบัติภารกิจประจ าวันในครอบครัว 
สังคม 

๑๘.๓๑ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารมื้อเย็นเบา ๆ หรืออาหารว่าง 
๑๙.๓๑ - ๒๒.๓๐ น. พักผ่อนผ่อนคลาย สบายอารมณ์ สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ 

ฟังหรืออ่านธรรมะ 
๒๒.๐๑ น.  แปรงฟัน ดื่มน้ า ๑ แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน๑๔ 

๑๕) บรรพต แสงสุวรรณ (๒๕๕๘)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะ
ชีวิตตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 
ส าหรับหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต มีโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ๔ หน่วย ได้แก่ ๑) เรื่องฝึกคิด
แนวพุทธ ๒ เรื่องหยุดความกังวล ๓) เรื่องอยู่บนข้อเท็จจริง และ ๔) เรื่องทุกสิ่งมีการแก้ไข ในการ
ด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร ใช้เวลา ๒ คาบ ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน (๒๐ สัปดาห์) 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอน ๓ ขั้น ได้แก่ ๑) การเตรียมกายเตรียมจิต ซึ่ง
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ๒ รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วย
การเคลื่อนไหว มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการจดจ่อกับอารมณ์ ความรู้สึก สิ่งเร้า เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนเกิดสมาธิ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป ๒) การเสริมสร้างกระบวนการคิด เป็นขั้นตอนที่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์อ้อม การปฏิบัติ การสะท้อนผลด้วยกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะชีวิตในองค์ประกอบที่นักเรียนต้องพัฒนา และ ๓) การเชื่อมโยงใน
ชีวิต เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ภายใต้ความเสมอภาคกันเป็นการฝึก
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมสังคม๑๕ 

๑๖) สายหยุดภูปุย (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่  ๓ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่  ๓ 
กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ วินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง 
เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ ๒ สร้างความตระหนักและแรงจูงใจ เป็นขั้นที่ผู้สอนเชื่อมโยงการ

                                                           
๑๔พระสมชาย  ปโยโค , “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ”,วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
๑๕บรรพต  แสงสุวรรณ , “การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๘). 



๑๒๙ 

เรียนรู้ที่มีประโยชน์กับผู้เรียน และผู้เรียนวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน ขั้น
ที่ ๓ ก าหนดเป้าหมายและวางแผน โดยผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ตนเอง และแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนกระตุ้นส ารวจความสนใจโดยวางเงื่อนไข
การเรียนรู้ ขั้นที่ ๔ ท าสัญญาการเรียนและปฏิบัติตามแผน ในขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนท าข้อตกลงงใน
การเรียนรู้ โดยการท าสัญญาการเรียน ผู้เรียนด าเนินการตามแผนที่วางไว้และปรึกษาผู้สอน ขั้นที่ ๕ 
ถ่ายทอดความรู้และสะท้อนความคิด โดยผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และผู้สอนกระตุ้นเสริมแรงให้
ผู้เรียนสะท้อนความคิด และสุดท้าย ขั้นที่ ๖ ประเมินการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ ในขั้นนี้ผู้สอน 
ผู้เรียน และเพ่ือน ร่วมประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง๑๖ 

๑๗) ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์ (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้น
กระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาภูมิปัญญาต้านภัยพิบัติน้ าท่วม อ าเภอ
บางระก า จ.พิษณุโลกโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบางระก าวิทย
ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๓๐ คน หน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียน ประกอบด้วย ภูมิ
ปัญญาวิถีชีวิตน้ าท่วม ปูทางเดินนักวิจัยตัวน้อย และ สร้างสรรค์นวัตกรรมบนหนังสื อ กระบวนการ
เรียนการสอนใช้วิธีของกระบวนการวิจัย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตั้งปัญหา ๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน ๓) 
ขั้นรวบรวมข้อมูล ๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และ ๕) ขั้นสรุป เพื่อใช้การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์
จริง โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้กรณีศึกษาภูมิปัญญาต้านภัยพิบัติน้ าท่วมในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ในเรื่องภูมิปัญญาน้ าท่วม๑๗ 

๑๘) ปภาพินธ์  รุณธาตุ  (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะด้วย
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้น านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษา การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๓ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรีนบ้านเซือม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จ านวน ๕๐ คน 
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ มีจ านวน ๓ ชุด และแบ่งเป็น ๑๐ กิจกรรม ได้แก่ ชุดที่ ๑ 
การช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งเป็น กิจกรรมบทสะท้อนเชิงรูปธรรมกับจิตสาธารณะ กิจกรรมมาเรียนรู้เป็นผู้
มีจิตสาธารณะกันเถอะ และกิจกรรมหัวใจอาสาน าพาความสุข ชุดที่ ๒ แบ่งเป็น กิจกรรมความ

                                                           
๑๖สายหยุด  ภูปุย, “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบน าตนเองเพื่อส่งเสริมความ

รับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๘). 

๑๗ทิพรัตน์  มาศเมธาทิพย์, “การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาภูมิปัญญาต้านภัยพิบัติน้ าท่วม อ าเภอบางระก า จ.พิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๘). 



๑๓๐ 

เสียสละความมีน้ าใจ กิจกรรมความสะอาดคือความสุข และกิจกรรมคนดีของชุมชน และชุดที่ ๓ 
แบ่งเป็น กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ กิจกรรมที่สร้างวินัยสร้างจิตสาธารณะ กิจกรรมที่ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจ
พร้อม และกิจกรรมถอดบทเรียนจากการพัฒนาจิตสาธารณะ กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ยึด
หลักกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสร้างประสบการณ์ ขั้นไตร่ตรอง
และสะท้อนความคิด ขั้นมโนทัศน์เชิงนามธรรม และขั้นทดลอง การท ากิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาทั้งสิ้น 
๓ วัน๑๘ 

๑๙) สมปองราศี (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียน
บ้านวังกวางโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จ านวน ๒๔ คน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน ๑๕ 
กิจกรรม ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยของ สสวท. ดังนี้ 
๑) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ๒) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๓) สารและสมบัติของสาร ๔) แรงและ
การเคลื่อนที่ ๕) พลังงาน ๖) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ๗) ดาราศาสตร์และอวกาศ และ ๘) 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีกระบวน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 
๑) ขั้นผ่อนคลาย ๒) ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ๓) ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ ๔) ขั้นเรียนรู้ ๕) ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ ๖) ขั้นสรุปการเรียนรู้๑๙ 

๒๐) สุพิชยาโคทวี (๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช้เเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน ๔๐ คน รูปแบบการเรียนการสอนมี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
๑ ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
และองค์ประกอบที่ ๒ ตัวรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ส าหรับด้านการจัดการเรียนการสอน ๔ 
ขั้นตอน คือ ๑) การเตรียมความพร้อม (Check in) ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการเล่าเรื่อง 

                                                           
๑๘ปภาพินธ์  รุณธาตุ, “การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้น า

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๓” , 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๘). 

๑๙สมปอง  ราศี, “การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกวาง”, รายงานการวิจัย, โรงเรียนบ้านวัง
กวาง, ๒๕๕๘). 



๑๓๑ 

(Conversation) ๓) การสรุปบทเรียน (Conclusion) และ ๔) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้เวลา ๑๕ สัปดาห์๒๐ 

๒๑) ประทีป จินนี่,ลัดดาวัลย์เกษมเนตร ,อุษา ศรีจินดารัตน์ , และวิไลลักษณ์ ลังกา
(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปัญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai 
PBS) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน ๖๒๕ คน โดย
นิสิตจะได้รับชมสื่อการสอน ๘ ครั้ง ได้แก่ ๑) รายการใจดีสู้สื่อ ตอนข่าวเท็จจริงแค่ไหน ๒) รายการ
เป็น อยู่ คือ ตอนสุภชัย  ปิติวุฒิ (มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด) ๓) รายการใจดีสู้สื่อ ตอนหวย
และดวงชะตา ๔) รู้สู้ภัยพิบัติ ๕) รายการเสวนาเด็กห่าม เรื่องภาษาวิบัติ ๖) รายการประกาศภาวะฉุก
คิด ตอนก๊อปปี้ไรท์ ก๊อปปี้เลฟ และประกาศภาวะฉุกคิด ตอน Cyber Bully เกรียนคีย์บอร์ด ๗) 
รายการเป็น อยู่ คือ ตอนสมพล  รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็นเรื่องเพราะ ๆ (ร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นสมพลมีศิลปะศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างไร) และ ๘) รายการศิลป์สโมสร ตอน
รู้เรื่อง Hack เว็บไซต์ กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และ
จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคม ซึ่งใช้การเรียนรู้จากการสังเกต โดยมีตัวแบบ 
แบ่งเป็น ๔ ประเภทหลัก ได้แก่ ๑) ตัวแบบทางพฤติกรรม ๒) ตัวแบบทางวาจา ๓) ตัวแบบสัญลักษณ์ 
และ ๔) ตัวแบบสัมผัส และมีกระบวนการ ๔ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บ
จ า กระบวนการกระท า และกระบวนการจูงใจ๒๑ 

๒๒) ประยูรศรีกวานปรัชชา(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริมสร้าง
คุณธรรมด้านความมีวินัยส าหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาตามแนวพุทธและแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จ านวน ๖๐ คน รูปแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย แบ่งกระบวนการจัดกิจกรรมเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) 
ระยะเส้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมเปิดใจรับ และกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ๒) ระยะ
ทดลอง ได้แก่ กิจกรรมค่ายคุณธรรม และกิจกรรมศุกร์คุณธรรม เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ และ ๓) ระยะ
ติดตามผล คือ กิจกรรมกระจกคุณธรรม เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ กิจกรรมเหล่านี้อยู่บนพ้ืนฐานของ

                                                           
๒๐สุพิชยา  โคทวี, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช้

เเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ”, รายงานการวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๘). 

๒๑ประทีป  จินนี่, ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร, อุษา  ศรีจินดารัตน์, และวิไลลักษณ์  ลังกา,“การพัฒนาการ
เรียนรูของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนขององคการกระจายเสียง 
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘). 



๑๓๒ 

แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมตามแนวพุทธ ได้แก่ ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ และไตรสิกขา และ
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ซึ่งมีลักษณะเด่น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผู้ให้การช่วยเหลือ 
บทบาทของผู้ให้การช่วยเหลือ เอื้อให้ผู้มีปัญหาเข้าใจปัญหาของตนเอง และให้การช่วยเหลือด าเนินไป
ตามขั้นตอน ๒) การตั้งเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดถึงวิธีการปฏิบัติต่อไป และ ๓) งานที่จะต้อง
ท า๒๒ 

๒๓) จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตพยาบาล จ านวน ๓๐ คน ยุทธวิธีอภิ
ปัญญาที่ใช้ ประกอบด้วย ๑) การวางแผน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การรวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหาและอุปสรรค การรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค การท านายผลลัพธ์ล่วงหน้า ๒) การตรวจสอบตนเอง คือ การพิจารณาตนเองเก่ียวกับความรู้
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการรู้ถึงวิธีการเรียกใช้ข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ การก ากับหน้าที่ของตนเอง และการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป และ ๓) การประเมินตนเอง คือ การประเมินความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ ประเมินวิธีการที่ใช้ การประเมินปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
การจัดการเรียนการสอนด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ ๑) ขั้นน า (Motivation) ๒) ขั้นวางแผนการ
เรี ย น รู้  (Planning) ๓ ) ขั้ น ต รวจส อบ ต น เอ ง  (Monitoring) และ  ๔ ) ขั้ น ป ระ เมิ น ตน เอ ง 
(Evaluation)๒๓ 

๒๔) กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภคด้วยพุทธิปัญญาส าหรับวัยรุ่น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑-๓ อายุ ๑๕-๑๘จ านวน ๔๖ คน กระบวนปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภคด้วยพุทธิปัญญา มี ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การสร้างศรัทธา ๒) การสร้างกระบวนการคิด 
ประกอบด้วย ขั้นน าหรือก าหนดสถานการณ์ ขั้นตั้งค าถามฝึกวิธีคิด ขึ้นการฝึกคิดเป็นรายกลุ่ม ขั้น
วิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม และขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ ๓) ขั้นวัดและประเมินผล ๔) ขั้นวางแผน
ปฏิบัติ และ๕) ขั้นปฏิบัติโครงงาน โดยใช้ชุดฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมวิธีปฏิบัติทาง

                                                           
๒๒ประยูรศรี  กวานปรัชชา, “การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัยส าหรบันักเรยีนช้ัน

ปฐมศึกษาตามแนวพุทธและแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๘). 

๒๓จิราวัลณ์  วินาลัยวนากูล, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล”, วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๘). 



๑๓๓ 

พระพุทธศาสนา และกิจกรรมการฝึกการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาการอบรมในค่ายใช้เวลา ๒ คืน ๓ วัน 
จากนั้นจึงให้นักศึกษาท าโครงงานอีก เป็นเวลา ๑ เดือนประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) สร้าง
ศรัทธา ๒) สร้างกระบวนการคิด ประกอบด้วย (๑) ขั้นน า (ก าหนดสถานการณ์) (๒) ขั้นตั้งค าถามฝึก
วิธีคิด (๓) ฝึกคิดรายกลุ่ม (๔) วิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม (๕) สรุปและประยุกต์ใช้ ๓) การวัดและ
ประเมินผล ๔) การวางแผนปฏิบัติ ๕) การปฏิบัติโครงงานในขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นการแสวงหาหนทาง
ไปสู่เป้าหมาย เรียกว่า ตัวชี้วัดกระบวนการผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภคด้วยพุทธิปัญญาที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การพัฒนาและสร้างค่านิยมการบริโภคด้วย
พุทธิปัญญาได้ ดังนั้นรูปแบบ “การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” LFTAEC Model: L : Learning, F: Factor 
of Success, T: Training, A: Action, E: Evaluation, C : Characterization๒๔ 

๒๕) ไจตนย์  ศรีวังพล(๒๕๕๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างเยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบูรณา
การ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน ๑๕ 
คนรูปแบบในการสร้างเยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบูรณาการ เกิดจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี การ
สร้างเยาวชนจิตอาสาทางตะวันตก และหลักสังคหวัตถุ ๔ รวมทั้ง ศีล ขันติ การงดเว้นอคติ อุเบกขา 
โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพตามวัฏจักรของเดมิ่ง (Deming Cycle: Plan‚ Do‚ Check‚ 
Act) มีผลท าให้เกิดค่ายครั้งที่ ๑-๓ ประกอบด้วย ๒๑ กิจกรรม ซึ่งเรียกว่า “คลิก ๒๑”หรือ “CLICK 
21” ได้แก่ ๑) แนะน าตัว ๒) ข้อตกลงร่วม  ๓) สานสัมพันธ์ ๔) การภาวนา ๕) สันทนาการเตรียม
ความพร้อม ๖) ถังออกซิเจน ๗) ตาข่ายไฟฟ้า ๘) ของรักของหวง ๙) ชมและแลกเปลี่ยนเรื่องราวจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Pay it Forward ๑๐) เป็ดชิงพ้ืนที่ ๑๑) ผู้น าสี่ทิศ ๑๒) Collective Drawing ๑๓) 
ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ๑๔) กราฟชีวิต๑๕) ศิลปะบ าบัด ๑๖) บทบาทจิตอาสา ๑๗) แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากสมุดบันทึก ๑๘) เลี้ยงเด็กอ่อน ๑๙) ปั้นดิน ๒๐) พัฒนาโรงเรียนอนุบาล และ ๒๑) 
แลกเปลี่ยน ภาพเดิม ความฝัน อุปสรรค การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมทั้งหมดท าให้เยาวชนจิตอาสามี
โอกาสฟังจากบุคคลอ่ืน (ปรโตโฆสะ) และได้ใคร่ครวญ (โยนิโสมนสิการ) โดยการประเมินผลการสร้าง
เยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง ๓ ระดับ คือ๑) ระดับที่ ๑ ผลผลิต๒) ระดับที่ ๒ 
ผลลัพธ์ และ ๓) ระดบัที่ ๓ ผลกระทบ๒๕ 

 

                                                           
๒๔กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์, “กระบวนการปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาส าหรับวัยรุ่น”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
๒๕ไจตนย์  ศรีวังพล, “การสร้างเยาวชนจิตอาสาด้วยพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๓๔ 

๒๖) อุ่นเอ้ือ สิงห์ค า (๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวมวิถีพุทธ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้าร่วมค่ายล้างพิษ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ใน
พ้ืนที่ล้างพิษแบบศีรษะอโศก จ านวน ๑๐ คน กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธมีฐาน
คิดมาจากแกนหลักของพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การสร้างสมดุลทางจิตวิญญาณ ที่ลด โลภ โกรธ 
หลง พัฒนาชีวิตเพ่ือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน น าหลักสุขภาพองค์รวม ๘ อ. มาใช้สร้างสมดุลชีวิตทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และทางจิตวิญญาณ กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยคือ กิจกรรมค่ายล้างพิษ มีการ
ล้างพิษออกจากล าไส้ และการล้างพิษออกจากตับ ท าให้ผู้ป่วยเห็นของจริงเชิงประจักษ์ และเข้าถึง
สาเหตุแห่งการเกิดของพิษที่สะสมในร่างกาย เมื่อถูกขับออกมาภายนอก สารพิษต่าง ๆ ที่เกิดภายใน
ร่างกายจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของตนเอง ในเรื่องการกิน อยู่ หลับนอน การควบคุมอารมณ์ ไม่ท า
ตามความอยากของตนเอง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการแก้ที่เหตุของโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น
ได้ กระบวนการของการฝึกอบรม ใช้เวลา ๕ วัน๒๖ 

๒๗) ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ (๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น าโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้น า จ านวน ๑๕ คนชุดฝึกอบรม
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น าด้วยหลัก K A M  คือ ท าให้เกิด
การเรียนรู้ (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Attitude Positive Thinking) และ มีแรงจูงใจตามหลัก
พระพุทธศาสนาในการรักษาศีล (Motivation  According to  Buddhist’s Concept)  เนื้อหาที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก และ ๑๖ กิจกรรมย่อย โดยเริ่มจาก 
(๑) การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างศรัทธา มี ๖ กิจกรรมย่อย (๒) การเรียนรู้กลุ่มโยนิโสมนสิการ มี ๑๐ 
กิจกรรมย่อย และ (๓) การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างสติ ได้แก่ การออกก าลังกายยามเช้าด้วยหลักกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ การนอนภาวนาเพ่ือผ่อนคลาย ซึ่งสอดแทรกระหว่างกิจกรรมในช่วงกลางวัน 
และการอ่านตามทวนซ้ า ซึ่งจะถูกสอดแทรกอยู่ในระหว่างกิจกรรม ๒ กลุ่มแรก การเริ่มต้นแต่ละ
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ให้มีความสนใจ ผ่อนคลาย ด้วยการเปิดเพลงธรรมะ และการน าเนื้อหาของ
เพลงเป็นสื่อในการเรียนรู้ การร่วมพูดคุยแสดงความเห็น การตั้งค าถามให้คิด จากนั้นจึงจะเข้าสู่
เนื้อหาที่เตรียมไว้ในแต่ละกิจกรรม มีทั้งการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าชาดก ประวัติพระพุทธเจ้า พระสงฆ์
สาวก เป็นต้น การน าภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม และการฝึกให้ลงมือปฏิบัติด้วย
กิจกรรม และการเล่นบทบาทสมมุติ เป็นต้น ในด้านรูปกิจกรรมที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ด้วยหลัก  

2-R ได้แก่   Recreational Games เกมนันทนาการ, Role Playing บทบาท
สมมุต ิ

                                                           
๒๖อุ่นเอื้อ  สิงห์ค า,“กระบวนการและผลของการสรา้งเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ”วิทยานิพนธ์ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต,(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,๒๕๕๗). 



๑๓๕ 

2-S ได้แก่   Story telling เรื่องเล่า, Satipattana การฝึกเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
2-D  ได้แก่   Discussion ก า ร อ ภิ ป ร า ย , Dhamma in the movies and 

music  ธรรมะในภาพยนตร์และเพลง๒๗ 

๒๘) อรชร ไกรจักร (๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบธรรมปฏิบัติ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จ านวน ๒๑ คน กิจกรรมธรรมปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้เวลา จ านวน ๓๖ ชั่วโมง และภายหลังเสร็จกิจกรรม ได้
ติดตามผลจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง เป็นเวลา ๓๐ วัน รูปแบบธรรมปฏิบัติแบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา 
ได้แก่ ๑) หมวดท่องค าปฏิญญา (คาถาหัวใจพยาบาล) (Declaration) ผู้เข้าร่วมหลักสูตรต้องท่อง
ปฏิญญาทุกวันตลอดหลักสูตร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมโนกรรมที่มีเจตนา และปรารถนาดีให้
ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง ๒) หมวดธรรมปฏิบัติ (Insight meditation practice)กิจกรรมนี้เริ่มต้น
ด้วยบทสวดมนต์ เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยและรายละเอียดของพุทธคุณ ธรรมคุณ 
สังฆคุณ ปฏิปทาของพระอรยิสงฆ์ ผู้ประพฤติดี ปฏิบั ติชอบเป็นอย่างนี้ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรม
บรรยายและฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ การเดินจงกรม นั่งกรรมฐาน แผ่เมตตา โดยเป็นกิจกรรม
ที่พัฒนามาจากวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระไตรปิฎก ๓) หมวดกิจกรรมห่วงใยและแบ่งปัน 
(Caring and Sharing) โดยกิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมเพลงสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมชม
ภาพยนตร์ และผ่อนคลายด้วยหนังสือและเพลงที่ชอบ และหมวดธรรมบรรยาย (Dharma teaching) 
กิจกรรมนี้ท าต่อเนื่องกัน ๔ ครั้ง มีหัวข้อธรรมที่บรรยาย ได้แก่ ๑) หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒) หลักธรรมพระพุทธศาสนากับอาชีพพยาบาล ๓) 
หลักธรรมเรื่อง อานุภาพแห่งการอยู่กับปัจจุบัน และ ๔) หลักธรรมเรื่อง การสร้างเสน่ห์ในการ
บริการ๒๘ 

๒๙) ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และชนาพร บุญเกิด(๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตบางพระ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ จ านวน ๑๒๐ คน กิจกรรมที่ใช้สอนเพ่ือพัฒนา

                                                           
๒๗ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๒๘อรชร  ไกรจักร, “การพัฒนารูปแบบธรรมปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๓๖ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ได้แก่ ๑) การรักษาศีล ๕ โดยท าความเข้าใจใน
สาระส าคัญและประโยชน์ของการรักษาศีล ฝึกการรักษาศีล ๕ ด้วยความสมัครใจ ให้ผู้เรียนรายงาน
ผลการรักษาศีล ๕ ด้วยตนเองทั้งวาจา และลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้เหตุผลของการไม่สามารถ
รักษาได้หรือรักษาได้ไม่ครบทุกข้อ ๒) การเจริญสติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท โดยฝึกใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวันตามกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกด้วยสมัครใจ และให้ผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติด้วยตนเอง
ทั้งลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจาพร้อมให้เหตุผลหากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีตั้งใจไว้ และ ๓) การ
พัฒนาปัญญา กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ การบรรยาย การระดมสมอง การค้นคว้าท ารายงาน การท า
รายงานด้วยตนเองทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร ตลอดจนเกมต่าง ๆ มีการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
โดยมีเนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ พุทธธรรม พุทธประวัติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัญหาสังคมเน้นเกี่ยวกับ
เยาวชน๒๙ 

๓๐) คงฤทธิ์  วันจรูญ(๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่คงทนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท ๒ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท ๒ จ านวน ๙๐ คน การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลัก พบว่า ใน
การวิเคราะห์ปัจจัย พฤติกรรม หรือวิถีชีวิตที่เป็นปัญหาเสี่ยง โดยให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์ การ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของตนเองที่ผ่านมา การสะท้อนผลสภาวะสุขภาพรายบุคคล การให้ความรู้
โดยการจัดฐานการเรียนรู้ การสะท้อนของตัวแบบในชุมชน การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดการเปรียบเทียบพฤติกรรมตนเองกับผู้อ่ืน ท าให้ได้ร่วมรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง 
รับรู้ปัญหาอุปสรรคของการเกิดภาวะแทรกซ้อน จนเกิดความหวาดกลัวและมีความตระหนักที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้รับรู้ประโยชน์ และรับรู้ความสามารถของตนเองเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมที่
ถูกต้อง จึงเกิดการร่วมวางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ก าหนดมาตรการทางสังคม 
ก าหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มคนในชุมชน และแสวงหาทางเลือกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชน และแสวงหาทางเลือกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จากนั้นจึงได้
ด าเนินการจัดการหาสาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยง โดยใช้แรงสนับสนุนทางสังคม จากกลุ่มจิต
อาสาและบุคลากรสาธารณสุข ในการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การ
ตระตุ้นเตือน แนะน า ให้ก าลังใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มออกก าลังกาย สนับสนุนแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช
สมุนไพรและผักพ้ืนบ้าน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และมีการร่วมประเมินพฤติกรรมของตนเอง 

                                                           
๒๙ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ และชนาพร บุญเกิด ,“การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ 

ป.อ.ปยุตโต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ”, รายงานการวิจัย,
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ๒๕๕๗). 



๑๓๗ 

ประเมินพฤติกรรมเพ่ือนในกลุ่ม และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมของชุมชน ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะอยู่กับวิถี
ชีวิตของชุมชน จาสามารถลดการบริโภคท่ีเกินจ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทนได้๓๐ 

๓๑) ณัชชา  ศรีวิชัยรัตน์(๒๕๕๗) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสบการณ์
ส าคัญด้านสติปัญญาตามแนวคิดโฟร์แมทในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยเด็กปฐมวัยอนุบาลชั้น
ปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ จ านวน ๔๗ คน ชุดการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา
ตามแนวคิดโฟร์แมทในการคิดวิเคราะห์  แบ่งเป็น ๑๐ หน่วย แต่ละหน่วยจัดประสบการณ์ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ในแต่ละชุดส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การจ าแนก ๒) การจัดหมวดหมู่ ๓) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ๔) 
การสรุปความ และ ๕) การน าไปใช้ ดังนี้ 

ชุดที่ ๑ สานฝันการคิดพิชิตภาษา เป็นชุดที่จัดประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา
ในเรื่องของการคิดและภาษา เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๕ ด้าน 

ชุดที่ ๒ ตรวจตราสังเกต ขอบเขตจ าแนก สอดแทรกเปรียบเทียบ เป็นชุดที่จัด
ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาในเรื่องการสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๕ ด้าน 

ชุดที่ ๓ ท าเทียบเวลา เป็นชุดที่จัดประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาในเรื่องเวลา 
ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการหยุดการกระท าโดยสัญญาณการเปรียบเทียบเวลา การ
เรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ และการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ๕ ด้าน 

ชุดที่ ๔ หรรษาจ านวน เป็นชุดที่จัดประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาในเรื่อง
จ านวน ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบจ านวน การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง การเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของจ านวนหรือปริมาณ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๕ ด้าน 

ชุดที่ ๕ ชวนฝึกมิติ เป็นชุดที่จัดประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาในเรื่องมิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเท

                                                           
๓๐คงฤทธิ์  วันจรูญ , “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ที่คงทนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๗). 



๑๓๘ 

ออก การสังเกตสิ่งต่าง ๆ การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน การอธิบายในเรื่อง
ทิศทาง เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๕ ด้าน๓๑ 

๓๒) ค าพันธ  จ านงกิจ(๒๕๕๖) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาและโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โดยรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๕ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการนโยบาย โดยการวิเคราะห์
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ น ามาก าหนดเป็น
นโยบายแนวปฏิบัติของโรงเรียนและน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกันทั้งโรงเรียน มีการด าเนินการทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษาและมีการประเมินผลให้เป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร ๒) การจัดการ
เรียนรู้ ไม่ได้เป็นรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรแต่จัดบูรณาการในสาระการเรียนรู้ทุกสาระและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ๓) การจัดกิจกรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอิสระ กิจกรรมกลุ่มสนใจทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการดูแลรับผิดชอบ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบสวยงามของพ้ืนที่ กิจกรรมจิตอาสาห้องน้ าน่ามอง กิจกรรมรับผิดชอบ
ความสะอาด จัดบรรยากาศในห้องเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามโอกาสที่เอ้ืออ านวย ๔) 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน โรงเรียนมีแผนพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดไว้เป็นรายสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา โดยนักเรียนสร้างเครือข่าย
ชุมชนพัฒนา ตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาจิตสาธารณะ และวางแผน
ด าเนินการพัฒนาโดยมีครูที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป็นผู้ประสานการท างาน นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่เด่น ประกอบด้วย กิจกรรมชุมชนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมใจผู้สูงวัยร่วมดูแล 
และ ๕)  และการสร้างภาวะผู้น า โรงเรียนได้ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าด้านจิตสาธารณะของนักเรียน
หลายวิธีการ ได้แก่ การท างานเป็นทีม คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการห้องเรียน
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และการท างานร่วมกับชุมชน๓๒ 

๓๓) วิธัญญาวัณโณ(๒๕๕๖) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการท างานกลุ่มของ
นิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมการเสริมสร้าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 

                                                           
๓๑ณัชชา  ศรีวิชัยรัตน์,“การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญาตามแนวคิดโฟร์

แมทในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๗). 

๓๒ค าพันธ จ านงกิจ ,“รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรรค์ , 
๒๕๕๖). 



๑๓๙ 

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ท างานกลุ่มร่วมกัน จ านวน ๒๒ กลุ่ม กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการท างานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทุนจิตวิทยาเชิงบวก การท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก
เกี่ยวกับความเป็นทีม กิจกรรมหลักมีหัวข้อ ดังนี้ ๑) การเสริมสร้างความหวัง เป็นการออกแบบ
เป้าหมายและสร้างเส้นทางสู่เป้าหมายในการท างานกลุ่ม การจัดการกับอุปสรรคขัดขวางเป้าหมายใน
การท างานกลุ่ม ๒) การเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี เป็นการให้ค าอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการท างานกลุ่มในเชิงบวก การลดผลกระทบของปัญหาที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายในการ
ท างานกลุ่ม ๓) การเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมจากตัวแบบ และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกเกี่ยวกับจุดแข็งของ
เป้าหมายและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายในการท างานกลุ่ม และ ๔) การเสริมสร้างการฟ้ืนพลัง 
เป็นการประเมินผลกระทบ การควบคุม และแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเผชิญกับการหยุดชะงักในการ
ท างานกลุ่ม และการสร้างแนวทางในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการท างานกลุ่ม 
และการสรุปภาพรวมของทุนจิตวิทยาเชิงบวก๓๓ 

๓๔) พิเชษฐ์ ชัยเลิศ (๒๕๕๖) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มี
ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักกีฬาเทนนิสของโรงเรียนกีฬา 
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุระหว่าง ๑๑ - ๑๔ ปี จ านวน ๓๔ คน 
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสที่พัฒนาขึ้น 
แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะเส้นฐาน คือ สัปดาห์ที่ ๑ เป็นขั้นการจัดการกับความคิดความเข้าใจ 
ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการวิเคราะห์การรับรู้ การคิด และความรู้สึก และ ๒) ระยะทดลอง 
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ - ๔ เป็นขั้นจัดการกับความคิดและพฤติกรรม โดยการ
สอนเทคนิคการตั้งเป้าหมาย การสอนตนเอง และการระบุสาเหตุ และสอนวิธีการคิด การประยุกต์ใช้ 
จนสามารถปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๕ - ๑๒ เป็นขั้นประยุกต์ใช้
คือการก าหนดเทคนิคร่วมกับแผนการฝึกให้สอดคล้อง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้  สามารถพัฒนา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความกล้าเสี่ยง ๒) ด้านความ

                                                           
๓๓วิธัญญา  วัณโณ,“ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการท างานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนา

โมเดลการวัดและโปรแกรมการเสริมสร้าง”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๔๐ 

กระตือรือร้น ๓) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ๔) ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ ๕) 
ด้านการวางแผน๓๔ 

๓๕) กาญจนา สายพิมพ์(๒๕๕๕) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จ านวน ๕๐ คน กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การสร้างสมาธิ (concentration) 
๒) การสร้างจิตส านึก (consciousness) ๓) ศิลปะสะท้อนความคิด (art-reflect) ๔) สุนทรียสนทนา 
(dialoque) ๕) ภาพสะท้อนจิตส านึก (reflection) และ๖) การเขียนบันทึก (note-taking) ลักษณะ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น หน่วยที่ ๑ - ๕ เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ใช้เวลา ๒๐ สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง หน่วยที่ ๖ - ๑๐ เป็นกิจกรรมในห้องเรียน ใช้เวลา ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ 
ชั่วโมงคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะที่พัฒนาทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ จิตสาธารณะด้านการใช้ จิตสาธารณะ
ด้านการเป็นหน้าที่ และจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ๓๕ 

๓๖) อุบล เลี้ยววาริณ(๒๕๕๕) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมตามแนว
พุทธเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน ๖๒ คน 
โปรแกรมฝึกอบรมตามแนวพุทธเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสุขภาวะ
ทางจิตใจของนักศึกษาภายหลังการฝึกอบรม ๒) ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาศีล การเจริญสมาธิ
ภาวนาระหว่างการฝึกอบรม เช่น การกราบอย่างมีสติ การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ และ ๓) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนะต่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผลของโปรแกรมท าให้นักศึกษามีจิตใจ
ผ่องใสและสงบสุขข้ึน มีความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สามารถปฏิบัติตนในการรักษาศีล การ
เจริญสมาธิภาวนาได้ มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนะที่ดีต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้๓๖ 

                                                           
๓๔พิเชษฐ์  ชัยเลิศ, “ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬา

เทนนิส”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๓๕กาญจนา  สายพิมพ์, “กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๓”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 
๓๖อุบล  เลี้ยววาริณ, “ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมตามแนวพุทธเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
๒๕๕๕). 



๑๔๑ 

๓๗) ภัทรนิทธิ์ วิสุทธิศักดิ์(๒๕๕๕)ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สมัครเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ 
ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี และอาศรมมาตา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑๒๐ คน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่น ามาใช้แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 

ขัน้แรก:  ปริยัติ: ความเข้าใจเรื่องรูป – นาม 
   ปฏิบัติ: สอนวิธีการปฏิบัติแบบผสมผสาน 
ขั้นที่ ๒: ปริยัติ: เรื่องรูป - นาม ขันธ์ ๕, ทวารทั้ง ๖ และไตรลักษณ ์
   ปฏิบัติ: สอนการเจริญสติระลึกรู้รูป - นาม ที่ปรากฏทั้ง ๖ ทวาร 

เน้นให้เห็นทั้งลักษณะเฉพาะและสามัญญลักษณะในทุกรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และเลือก
ปฏิบัติให้เหมาะกับจริตหรืออัธยาศัยของตน 

ขั้นที่ ๓:  ปริยัติ: เข้าใจสติปัฏฐาน 
   ปฏิบัติ: เดินจงกรม นั่งสมาธิ ก าหนดอิริยาบถย่อย 
ขั้นที่ ๔: ปริยัติ:เข้าใจวิปัสสนาญาณ 
   ปฏิบัต:ิ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

เนื้อหาปริยัติธรรม ได้แก่ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะทั่วไปของรูป - นาม ขันธ์ ๕ ทวาร ๖ 
สัมปัชัญญะ นิวรณ์ ๕ พละ ๕ วิปัสสนูปกิเลส สติปัฏฐาน ๔ กฎแห่งกรรม และวิปัสสนาญาณ ๑๖ การ
ปฏิบัติปรมัตถภาวนา การก าหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏ
ฐาน ๔  และไตรสิกขาและอริยมรรค กรรมและการพ้นกรรม๓๗ 

๓๘) สมสิทธิ์  อัสดรนิธี และกาญจนา ภครองนาค(๒๕๕๕) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือการบ่มเพาะ
ความซื่อตรงโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกระบวนการ
บ่มเพาะความซื่อตรง ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ภายในตัวผู้เรียนเอง เช่น การใคร่ครวญในตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การเจริญสติภาวนา และการ
ทดลองลงมือกระท าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ๒) วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง เช่น การสนทนาเชิงวิพากษ์ การท าสุนทรียสนทนา การมีสังฆะ
กัลยาณมิตร และการอบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมศีลธรรม และ ๓) วิธีการ/กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดจากสังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและโลก โดยทั้งหมดนี้ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและ

                                                           
๓๗ภัทรนิทธิ์  วิสุทธิศักดิ์, “รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๔๒ 

ส่งผลเกื้อกูลกันและกัน อีกทั้งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความหมายของความซื่อตรงที่ถูก
รับรู้เข้าใจได้อย่างหลากหลาย๓๘ 

๓๙) อุบล เลี้ยววาริณ(๒๕๕๔) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมธรรมชาติ
บ าบัดต่อสุขภาวะของบุคคลในวัยท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคคลในวัยท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน ๓๕ คน ซึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้มีความ
หลากหลาย เช่น กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจบนฐานแห่งความเชื่อ กิจกรรมการนอนฟังคลื่นเสียง 
กิจกรรมการเต้นเกาชิกิ กิจกรรมสุนทรียสนทนาเรื่องการอดอาหาร กิจกรรมการอดอาหาร กิจกรรม
โยคะ กิจกรรมการฝึกเปล่งมนตรา กิจกรรมการนอนฟังคลื่นเสียงบ าบัดปรับสมดุลร่างกาย กิจกรรม
การเต้นเกาชิกิ กิจกรรมการอาบคลอโรฟิลล์ผ่านใบกล้วย กิจกรรมการแช่น้ าเย็น กิจกรรมการท า
โยเกิร์ตสด กิจกรรมท าไม้ไผ่ขูดลิ้น กิจกรรมระบ าปลายเท้าตามความรู้สึก กิจกรรมการล้างล าไส้ และ
กิจกรรมการสร้างวงล้อมแห่งความรัก เป็นต้น ผลจากการที่บุคคลวัยท างานได้ท ากิจกรรมเหล่านี้ 
พบว่า โปรแกรมการอบรมธรรมชาติบ าบัดส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสุขภาวะทางกายและสุข
ภาวะทางจิตที่ดีขึ้น โดยส่งผลให้ร่างกายผ่อนคลาย เบาสบาย จิตใจผ่องใส มีความสุข ความสงบขึ้น 
ลดภาวะเครียดได้อย่างมาก๓๙ 

๔๐) วไลพร  เมฆไตรรัตน์ และคณะ (๒๕๕๒)ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัย อายุ ๕ - ๖ ปี โรงเรียน
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จ านวน ๒๕ คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน ๒๖ คน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ๒๓ คน และโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน ๘๔ 
คน รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) 
ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๒) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ๓) ขั้นแจกแจงเหตุผล และ ๔) ขั้นประเมินค่า
หาค าตอบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๘ หน่วย ได้แก่ น้ าคือชีวิต วัฏจักรของน้ า น้ าก่อ
เกิอาชีพ กิจกรรมทางน้ า การอนุรักษ์แหล่งน้ าการพัฒนาแหล่งน้ า ฝายชะลอน้ า และโครงการ
พระราชด าริ๔๐ 

                                                           
๓๘สมสิทธ์ิ  อัสดรนิธี และกาญจนา  ภครองนาค, “การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง”, รายงานการวิจัย, (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 
๒๕๕๕). 

๓๙อุบล  เลี้ยววาริณ, “ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมธรรมชาติบ าบัดต่อสุขภาวะของบุคคลในวัย
ท างาน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 

๔๐วไลพร  เมฆไตรรัตน์ และคณะ , “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 



๑๔๓ 

จากการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญาของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาได้ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา 

ที ่ ผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์) กลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาจิตและปัญญา 

๑ สมบูรณ์  วัฒนะ 
(๒๕๖๐) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ 
จ านวน ๖๖ คน 

วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเป็นเวลา ๔ วัน จัดตารางเวลาปฏิบัติสมาธิ โดยค่อย ๆ เพ่ิมความเข้มข้น
ในการฝึก เพ่ิมช่วงเวลาสนทนา รับฟังการบรรยาย ผลรู้เท่าทันความคิดตนเอง มีสมาธิไวขึ้น รู้วิธีการ
จัดการกับความวิตกกังวล ความวิตกกังวล ความเครียด และความไม่พอใจต่าง ๆ ลดลงความรู้สึกใน
มิตรภาพต่อครูอาจารย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมขึ้น  

๒ แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย 
(๒๕๖๐) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๔๐ แบ่งเป็น ควบคุม ๒๐ กลุ่มทดลอง 
๒๐ 

การเข้าค่ายเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน โดยระหว่างการเข้าค่าย นักเรียนต้องใช้ชุดฝึกการพัฒนาเชาวน์
อารมณ์ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดฝึกผัสสะ ชุดฝึกสติ และชุดฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตามรูปแบบ “CMC” 
คือ Contact– Mindfulness– Contemplation ผลความวิตกกังวล ความเครียด และความไม่พอใจต่าง 
ๆ ลดลง 

๓ ภัทรพล  หมดมลทิน 
(๒๕๖๐) 

เยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วง ๑๐-๑๒ ป ี กรอบในการพัฒนาเยาวชน แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านพฤติกรรมการแสดงออก (๒) ด้านความรู้สึก
นึกคิด และ (๓) ด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กิจกรรมที่น ามาใช้ ได้แก่ ละครคุณธรรม แลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์กันและกัน กิจกรรมการวาดภาพระบายสีธรรมบรรยายอย่างมีสติ การสวด
มนต์ สมาทานศีล เจริญสติปัฏฐานและการแผ่เมตตา  

๔ รักขนา  สิงห์เทพ 
(๒๕๖๐) 

ประชากรวัยท างานที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ จ านวน ๙๕ คน 

กระบวนการ PAOR หรือวิจัยในชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียนเกิด พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  จิตพิสัย 
(Affective Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตามหลัก ๓ อ. ๒ ส. ซึ่งประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย อารมณ์ดี ไม่สูบบุหรี่ 
และไม่ดื่มสุรา และตามหลัก ๙ ม. ธรรมะหมวดที่ ๙ นวกะ  



๑๔๕ 

ละมลทิน ได้แก่ ละโกรธ ละลบหลู่คุณท่าน ละริษยา ละตระหนี่ ละมายา ละมักอวด ละพูดปด  
ละปรารถนาลามก และละเห็นผิด ผลที่ได้คนในชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงสุขภาพมีภูมิคุ้มกันใหม่
ให้กับจิตใจ คือ ละมลทิน ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พอเพียง พึ่งตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ 
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕ พิญญา  ใจมาลา 
(๒๕๖๐) 

ครอบครัวนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน ๓๐ ครอบครัว 

กิจกรรมโดยภาพรวมคือ ๑) สร้างการรับรู้  ๒) ดูความต้องการ ๓) ประสานสัมพันธ์ ๔) มุ่งมั่นสร้าง
จิตส านึก และ ๕) ตกผลึกให้เป็นพลัง  แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๑) ทานมัย ได้แก่ กิจกรรมปลูกรักสร้าง
ความเข้าใจ กิจกรรมบ้านโฮมฮัก และกิจกรรมบ้านฮักแพง ๒) ศีลมัย ได้แก่ กิจกรรมบุญฮีตสิบสอง 
กิจกรรมต้นกล้างานอาชีพ และกิจกรรมวิถีชาวบ้าน ฮักแพงแบ่งปันสู่งานรายได้ และ ๓) ภาวนามัย ได้แก่ 
การสวดมนต์ก่อนนอน สมาธิก่อนเรียน กิจกรรมวิถีธรรม น าสุข ท าบุญทุกวันพระ และสวดมนต์ท าวัตร
เย็น ผลที่ได้ครอบครัวของนักเรียนที่มีการด าเนินชีวิตตามหลักบุญสิกขาและหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมาย และมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนพิการมากยิ่งข้ึน เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน 
ที่จะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวได้ 

๖ ชนิตา  อิศรเสนา 
(๒๕๕๙) 

เด็กปฐมวัย อายุ ๔-๕ ปี ซึ่งศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล ๒ จ านวน ๒๘ คน 

แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา จ านวน ๒๔ แผน ซึ่งใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรม ๘ สัปดาห์ ลักษณะของกิจกรรมมี ๕ ประการ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษา
ภาคสนาม การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดงผลงาน ผลที่ได้เด็กปฐมวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคมด้านการแบ่งปันหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

๗ นนทสรวง  กลีบผึ้ง 
(๒๕๕๙) 

กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

ขั้นตอนในการพัฒนาปัญญา แบ่งเป็น ๗ ขั้น ได้แก่ ๑) ความส ารวมทางกาย วาจา และใจ ๒) การมีสมาธิ 
๓) ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ๔) ความเข้าใจตามหลักเหตุและผล ๕) ความสามารถในการ



๑๔๖ 

แยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ และความเข้าใจในสัจธรรม ๓ ประการ (ไตรลักษณ์) ๖) 
การรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และ ๗) ความเพียรพยายามท าให้ส าเร็จมุ่งสู่จุดหมาย สามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาปัญญารู้แจ้ง ผลเกิด พุทธิพิสัย คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะด้านการ
ไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือโยนิโสมนสิการ จิตพิสัย  คือ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง มีความยินดี พอใจและเปิดใจที่จะเรียนรู้ สามารถเห็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ทั้งจากสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้าย ทักษะพิสัย คือ การฝึกให้ผู้เรียนสังเกต และการรับรู้ตามความเป็นจริง 
เกี่ยวกับร่างการตนเองขณะเคลื่อนไหว พร้อมทั้งพัฒนาสมาธิที่เป็นความจดจ่อแน่วแน่ในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติ 
และสติ  

๘ อภิชาติ  เนินพรหม 
(๒๕๕๙) 

ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

กระบวนการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) 
ขั้นสร้างการรับรู้ ๒) ขั้นประมวลผล ๓) ขั้นประยุกต์ใช้ และ ๔) ขั้นประเมินผล ซึ่งผู้เรียนจะสรุปบันทึก
อนุทินการเรียนรู้ของตนเอง ผลคือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

๙ ศศิธร  ชิดนายี 
(๒๕๕๙) 

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
จ านวน ๖๕ คน 

รูปแบบการสอน PM-CARE ประกอบด้วย ๑) การเตรียมสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ๒) การเตรียมความ
พร้อมและสร้างแรงจูงใจ ๓) สังเกตการณ์ท างานจากตัวแบบ ๔) สร้างความรู้ภายใต้การช่วยเหลือและ
ดูแล ๕) ไตร่ตรองรู้ตัวตน และ ๖) การส ารวจเรียนรู้สิ่งใหม่ 

๑๐ นงนุช  แย้มวงศ์, 
ทัศนีย์  ลิมปิโสภณ  
อดิช  ศรแย้มวงศ์ 
(๒๕๕๘) 

กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดิน
จงกรมสมาธิและการนั่งสมาธิ จ านวน 
๕๐ คน 

การฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาแบบอานาปานสติ ทุกวันเสาร์ และน าไปปฏิบัติเอง สัปดาห์ละ ๓-๕วัน เป็น
เวลา ๑๒ สัปดาห์ การออกก าลังกายด้วยการเดินอย่างสม่ าเสมอและมีการปฏิบัติภาวนาสมาธิควบคู่กันไป 
ผลที่ได้รับสมรรถนภาพร่างกาย เกี่ยวกับระดับความจ า และระดับความฉลาดทางอารมณ์  

๑๑ ธีรประภา ทองวิเศษ ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมในกระบวนการประกอบด้วย ๑) กิจกรรมบริหารกายสบายจิต ๒) กิจกรรมพบปะ ๓) กิจกรรม



๑๔๗ 

(๒๕๕๘) จ านวน ๑๕๔ คน สร้างคุณค่าสร้างความสุข ๔) กิจกรรมปรับตัวปรับใจ และ ๕) กิจกรรมสมาธิศิลปะพาสุข โดยในแต่ละ
กิจกรรมจะด าเนินการตาม ๖ ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความคุ้นเคย ขั้นเสนอตัวแบบ ขั้นให้ความรู้ 
ขั้นทดลองปฏิบัติ ขั้นให้ผลสะท้อนกลับ และขั้นน าไปใช้ 

๑๒ พิณนภา หมวกยอด 
(๒๕๕๘) 

นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
๒๐ คน 

จัดกิจกรรม ๕ วัน กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 
ประกอบด้วย ๑) แผนพัฒนาสติ ๒) แผนพัฒนาศรัทธา ๓) แผนพัฒนาปัญญา ๔) แผนพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้ และ ๕) แผนพัฒนาความสุข กิจกรรมที่ใช้กิจกรรมปลุกให้ตื่น ชื่อของฉัน ครูระฆัง สัญลักษณ์
แทนฉัน วาดรูปใบหน้า การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ไม้ล้ม เมล็ดพันธุ์ความคิด พิธีน้ าชา เดินวิถีแห่งสติ
แบบเร็ว บ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาจิต ธรรมสวัสดี ธรรมราตรี เบิกบานจากการตื่นรู้ ปั้นแต่งศรัทธา 
ธรรมะบันเทิง เก้าอ้ีมนุษย์ กฎแห่งกรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ จุดเทียนส่องธรรมกตัญญู ปลูกปัญญาแก้ว
น้ าสมาธิ ปรับสู่ภาวนา มหัศจรรย์ของชีวิต ชู้ทางไลน์ มีสิต มีศีล ปัญหาชวนคิด โต้วาทีฮาเฮ แสงเทียน
แห่งสัจอธิษฐาน ปันความสุข ซ่อมได้ สะอาดได้ สว่างได้ ธรรมสายันต์ 

๑๓ พระมหาภูมิชาย 
อคฺคปญฺโญ (๒๕๕๘) 

พระนวกะ จ านวน ๖๒ รูป หลักสูตรแบ่งเป็น ๗ หน่วย ได้แก่ ๑) สีลวิสุทธิ ๒) พุทธประวัติ ๓) พระรัตนตรัย ๔) กัมมัสสกตาญาณ ๕) 
การเพ่ิมแสง ๖) ความสงบ และ ๗) วิปัสสนากัมมัฏฐาน การฝึกอบรมใช้เวลา ๑๒ วัน ประกอบด้วย 
ภาคทฤษฎี ๕ วัน และภาคปฏิบัติ ๗ วัน รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม ๙๗ ชั่วโมง 

๑๔ พระสมชาย ปโยโค
(๒๕๕๘) 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๗ - ๗๐ ปี 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ คือ  CMDEEED ซึ่งประกอบด้วย Chanting (การสวด
มนต์) Meditation (การปฏิบัติสมาธิ) Dhamma (การสนทนาธรรม) Eating (การรับประทานอาหาร) 
Exercise (การออกก าลังกาย) Emotion control (การควบคุมอารมณ์) และ Daily life activity 
around the clock (การปฏิบัติตนตามวงรอบของชีวิตประจ าวัน) 

๑๕ บรรพต แสงสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร ใช้เวลา ๒ คาบ ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน (๒๐ สัปดาห์) โครงสร้าง



๑๔๘ 

(๒๕๕๘) เนื้อหาของหลักสูตร ๔ หน่วย ได้แก่ ๑) เรื่องฝึกคิดแนวพุทธ ๒) เรื่องหยุดความกังวล ๓) เรื่องอยู่บน
ข้อเท็จจริง และ ๔) เรื่องทุกสิ่งมีการแก้ไข กิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ขัน้ ได้แก่ ๑) การเตรียมกายเตรียมจิต ๒ 
รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบัติด้วยความสงบนิ่งและการฝึกปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหว ๒) การเสริมสร้าง
กระบวนการคิด และ ๓) การเชื่อมโยงในชีวิต  

๑๖ สายหยุด ภูปุย
(๒๕๕๘) 

นักศึกษาวิชาชีพครู กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ วินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง ขั้นที่ 
๒ สร้างความตระหนักและแรงจูงใจ ขั้นที่ ๓ ก าหนดเป้าหมายและวางแผน ขั้นที่ ๔ ท าสัญญาการเรียน
และปฏิบัติตามแผน ขั้นที่ ๕ ถ่ายทอดความรู้และสะท้อนความคิด และขั้นที่ ๖ ประเมินการเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับ  

๑๗ ทิพรัตน์ มาศเมธา
ทิพย์(๒๕๕๘) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
๓๐ คน 

หน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียน ประกอบด้วย ภูมิปัญญาวิถีชีวิตน้ าท่วม ปูทางเดินนักวิจัยตัวน้อย 
และ สร้างสรรค์นวัตกรรมบนหนังสือ กระบวนการเรียนการสอนใช้วิธีของกระบวนการวิจัย ๕ ขั้นตอน 
ได้แก่ ๑) ขั้นตั้งปัญหา ๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน ๓) ขั้นรวบรวมข้อมูล ๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และ ๕) ขั้นสรุป 

๑๘ ปภาพินธ์ รุณธาตุ
(๒๕๕๘) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๕๐ คน 

จัดกิจกรรม ๓ วัน กิจกรรมมีจ านวน ๓ ชุด ๑๐ กิจกรรม ได้แก่ ชุดที่ ๑ การช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งเป็น 
กิจกรรมบทสะท้อนเชิงรูปธรรมกับจิตสาธารณะ กิจกรรมมาเรียนรู้เป็นผู้มีจิตสาธารณะกันเถอะ และ
กิจกรรมหัวใจอาสาน าพาความสุข ชุดที่ ๒ แบ่งเป็น กิจกรรมความเสียสละความมีน้ าใจ กิจกรรมความ
สะอาดคือความสุข และกิจกรรมคนดีของชุมชน และชุดที่ ๓ แบ่งเป็น กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ กิจกรรมที่
สร้างวินัยสร้างจิตสาธารณะ กิจกรรมที่ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม และกิจกรรมถอดบทเรียนจากการพัฒนา
จิตสาธารณะ 

๑๙ สมปอง ราศี(๒๕๕๘) เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จ านวน 
๒๔ คน 

กระบวน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นผ่อนคลาย ๒) ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ๓) ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ ๔) ขั้น
เรียนรู้ ๕) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ๖) ขั้นสรุปการเรียนรู้ 



๑๔๙ 

๒๐ สุพิชยา โคทวี
(๒๕๕๘) 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ 
จ านวน ๔๐ คน 

การจัดใช้เวลา ๑๕ สัปดาห์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การเตรียม
ความพร้อม (Check in) ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการเล่าเรื่อง (Conversation) ๓) การสรุป
บทเรียน (Conclusion) และ ๔) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) โดยใช้เวลา ๑๕ 
สัปดาห์ 

๒๑ ประทีป จินนี่ 
ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร 
อุษา ศรีจินดารัตน๋ 
วิไลลักษณ์ ลังกา 
(๒๕๕๘) 

นิสิตปริญญาตรี จ านวน ๖๒๕ คน การจัดการเรียนการสอนอยู่บนฐานทฤษฎีปัญญาสังคม ซึ่งใช้การเรียนรู้จากการสังเกต โดยมีตัวแบบ 
แบ่งเป็น ๔ ประเภทหลัก ได้แก่ ๑) ตัวแบบทางพฤติกรรม ๒) ตัวแบบทางวาจา ๓) ตัวแบบสัญลักษณ์ 
และ ๔) ตัวแบบสัมผัส และมีกระบวนการ ๔ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจ า 
กระบวนการกระท า และกระบวนการจูงใจ รับชมสื่อการสอน ๘ ครั้ง ได้แก่ ๑) รายการใจดีสู้สื่อ ตอนข่าว
เท็จจริงแค่ไหน ๒) รายการเป็น อยู่ คือ ตอนสุภชัย  ปิติวุฒ ิ(มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด) ๓) 
รายการใจดีสู้สื่อ ตอนหวยและดวงชะตา ๔) รู้สู้ภัยพิบัติ ๕) รายการเสวนาเด็กห่าม เรื่องภาษาวิบัติ ๖) 
รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอนก๊อปปี้ไรท์ ก๊อปปี้เลฟ และประกาศภาวะฉุกคิด ตอน Cyber Bully 
เกรียนคยี์บอร์ด ๗) รายการเป็น อยู่ คือ ตอนสมพล  รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็นเรื่องเพราะ ๆ (ร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสมพลมีศิลปะศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างไร) และ ๘) รายการศิลป์
สโมสร ตอนรู้เรื่อง Hack เว็บไซต์ ครอบคลุมการพัฒนาพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคม ซึ่งใช้การเรียนรู้จากการสังเกต 

๒๒ ประยูรศร ี 
กวานปรัชชา 
(๒๕๕๘) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
จ านวน ๖๐ คน 

รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย บนพ้ืนฐานของแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมตามแนว
พุทธ ได้แก่ ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ และไตรสิกขา และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ซึ่งมี
ลักษณะเด่น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผู้ให้การช่วยเหลือ บทบาทของผู้ให้การช่วยเหลือ เอื้อให้ผู้มีปัญหา
เข้าใจปัญหาของตนเอง และให้การช่วยเหลือด าเนินไปตามขั้นตอน ๒) การตั้งเป้าหมาย ซึ่งจะเป็น



๑๕๐ 

ตัวก าหนดถึงวิธีการปฏิบัติต่อไป และ ๓) งานที่จะต้องท า แบ่งกระบวนการจัดกิจกรรมเป็น ๓ ระยะ 
ได้แก่ ๑) ระยะเส้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมเปิดใจรับ และกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ๒) 
ระยะทดลอง ได้แก่ กิจกรรมค่ายคุณธรรม และกิจกรรมศุกร์คุณธรรม เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ และ ๓) ระยะ
ติดตามผล คือ กิจกรรมกระจกคุณธรรม เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ 

๒๓ จิราวัลณ์  
วินาลัยวนากูล 
(๒๕๕๘) 

นิสิตพยาบาล จ านวน ๓๐ คน ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ใช้ ประกอบด้วย ๑) การวางแผน ๒) การตรวจสอบตนเอง และ ๓) การประเมิน
ตนเอง การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ขั้นน า (Motivation) ๒) ขั้นวางแผนการ
เรียนรู้ (Planning) ๓) ขั้นตรวจสอบตนเอง (Monitoring) และ ๔) ขั้นประเมินตนเอง (Evaluation) 

๒๔ กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ 
(๒๕๕๘) 

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ๑-๓ ที่มอีายุ ๑๕-๑๘ ปี จ านวน 
๔๖ คน 

การอบรมในค่ายใช้เวลา ๒ คืน ๓ วันประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) สร้างศรัทธา ๒) สร้าง
กระบวนการคิด ประกอบด้วย (๑) ขั้นน า (ก าหนดสถานการณ์) (๒) ขั้นตั้งค าถามฝึกวิธีคิด (๓) ฝึกคิดราย
กลุ่ม (๔) วิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม (๕) สรุปและประยุกต์ใช้ ๓) การวัดและประเมินผล ๔) การวางแผน
ปฏิบัติ ๕) การปฏิบัติโครงงานในขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นการแสวงหาหนทางไปสู่เป้าหมาย สรุปเป็น รูปแบบ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ LFTAEC Model: L : Learning, F: Factor of Success, T: Training, A: 
Action, E: Evaluation, C : Characterization 

๒๕ ไจตนย์ ศรีวังพล 
(๒๕๕๘) 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
จ านวน ๑๕ คน 

กระบวนการที่ใช้คือ “CLICK 21” ได้แก่ ๑) แนะน าตัว ๒) ข้อตกลงร่วม  ๓) สานสัมพันธ์ ๔) การภาวนา 
๕) สันทนาการเตรียมความพร้อม ๖) ถังออกซิเจน ๗) ตาข่ายไฟฟ้า ๘) ของรักของหวง ๙) ชมและ
แลกเปลี่ยนเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Pay it Forward ๑๐) เป็ดชิงพ้ืนที่ ๑๑) ผู้น าสี่ทิศ ๑๒) 
Collective Drawing ๑๓) ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ๑๔) กราฟชีวิต ๑๕) ศิลปะบ าบัด ๑๖) บทบาทจิต
อาสา ๑๗) แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสมุดบันทึก ๑๘) เลี้ยงเด็กอ่อน ๑๙) ปั้นดิน ๒๐) พัฒนาโรงเรียน
อนุบาล และ ๒๑) แลกเปลี่ยน ภาพเดิม ความฝัน อุปสรรค การเปลี่ยนแปลง 



๑๕๑ 

๒๖ อุ่นเอื้อ สิงห์ค า
(๒๕๕๗) 

ผู้เข้าร่วมค่ายล้างพิษ จ านวน ๑๐ คน กิจกรรมค่ายล้างพิษ เป็นเวลา ๕ วัน มีการล้างพิษออกจากล าไส้ และการล้างพิษออกจากตับ ท าให้ผู้ป่วย
เห็นของจริงเชิงประจักษ์ และเข้าถึงสาเหตุแห่งการเกิดของพิษท่ีสะสมในร่างกาย 

๒๗ ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์(๒๕๕๗) 

ผู้น า จ านวน ๑๕ คน กิจกรรมตามหลัก K A M  คือ ท าให้เกิดการเรียนรู้ (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Attitude Positive 
Thinking) และ มีแรงจูงใจตามหลักพระพุทธศาสนาในการรักษาศีล (Motivation  According to  
Buddhist’s Concept)  เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก และ 
๑๖ กิจกรรมย่อย โดยเริ่มจาก (๑) การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างศรัทธา มี ๖ กิจกรรมย่อย (๒) การเรียนรู้
กลุ่มโยนิโสมนสิการ มี ๑๐ กิจกรรมย่อย และ (๓) การเรียนรู้กลุ่มเสริมสร้างสติ รูปแบบกิจกรรมที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ด้วยหลัก  
2-R ได้แก่   Recreational Games เกมนันทนาการ, Role Playing บทบาทสมมุติ 
2-S ได้แก่   Story telling เรื่องเล่า, Satipattana การฝึกเจริญสติปัฏฐาน ๔  
2-D  ได้แก่   Discussion การอภิปราย,  
Dhamma in the movies and music  ธรรมะในภาพยนตร์และเพลง 

๒๘ อรชร ไกรจักร
(๒๕๕๗) 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๒๑ คน กิจกรรมธรรมปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้เวลา จ านวน ๓๖ ชัว่โมงรูปแบบ
ธรรมปฏิบัติแบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา ได้แก่ ๑) หมวดท่องค าปฏิญญา (คาถาหัวใจพยาบาล) (Declaration) 
๒) หมวดธรรมปฏิบัติ (Insight meditation practice) ๓) หมวดกิจกรรมห่วงใยและแบ่งปัน (Caring 
and Sharing) และ ๔) หมวดธรรมบรรยาย (Dharma teaching) 

๒๙ ภทรพร ยุทธาภรณ์
พินิจ,ชนาพร บุญเกิด 
(๒๕๕๗) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒๐ 
คน 

กิจกรรมตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตที่ใช้ ได้แก่ ๑) การรักษาศีล ๕ ๒) การเจริญสติและสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท และ ๓) การพัฒนาปัญญา กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ การบรรยาย การระดมสมอง การค้นคว้าท า
รายงาน การท ารายงานด้วยตนเองทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร ตลอดจนเกมต่าง ๆ  



๑๕๒ 

๓๐ คงฤทธิ์  วันจรูญ 
(๒๕๕๗) 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท จ านวน ๙๐ 
คน 

กิจกรรมการเล่าประสบการณ์ การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของตนเองที่ผ่านมา การสะท้อนผลสภาวะ
สุขภาพรายบุคคล การให้ความรู้โดยการจัดฐานการเรียนรู้ การสะท้อนของตัวแบบในชุมชน การสาธิต 
และการฝึกปฏิบัติจริง 

๓๑ ณัชชา  ศรีวิชัยรัตน ์
(๒๕๕๗) 

เด็กปฐมวัยอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน 
๔๗ คน 

กิจกรรมหลักที่ใช้ แบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา ในแต่ละชุดส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การจ าแนก ๒) การจัดหมวดหมู่ ๓) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ๔) 
การสรุปความ และ ๕) การน าไปใช้ 

๓๒ ค าพันธ  จ านงกิจ 
(๒๕๕๖) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๕ กระบวนการ ได้แก่ ๑) 
กระบวนการนโยบายโดยการคิดวิเคราะห์ ๒) การจัดการเรียนรู้ ๓) การจัดกิจกรรม เน้นอิสระและผู้เรียน
ให้ความสนใจ ๔) การมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดไว้เป็นรายสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา และ ๕)  และการสร้าง
ภาวะผู้น า 

๓๓ วิธัญญา วัณโณ 
(๒๕๕๖) 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๒๑ กลุ่ม 

กิจกรรมที่ใช้เป็นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทุนจิตวิทยาเชิงบวก การท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึก
เกี่ยวกับความเป็นทีมกิจกรรมหลักมีหัวข้อ ดังนี้ ๑) การเสริมสร้างความหวัง ๒) การเสริมสร้างการมอง
โลกในแง่ดี ๓) การเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถและ ๔) การเสริมสร้างการฟ้ืนพลัง  

๓๔ พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 
(๒๕๕๖) 

นักกีฬาเทนนิสของโรงเรียนกีฬาที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๑ - ๑๔ ปี จ านวน ๓๔ คน 

โปรแกรมแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะเส้นฐาน คือ สัปดาห์ที่ ๑ เป็นขั้นการจัดการกับความคิดความ
เข้าใจ ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการวิเคราะห์การรับรู้ การคิด และความรู้สึก และ ๒) ระยะ
ทดลอง ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ - ๔ เป็นขั้นจัดการกับความคิดและพฤติกรรม โดยการสอน
เทคนิคการตัง้เป้าหมาย การสอนตนเอง และการระบุสาเหตุ และสอนวิธีการคิด การประยุกต์ใช้ จน



๑๕๓ 

สามารถปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และระยะท่ี ๒ สัปดาห์ที่ ๕ - ๑๒ เป็นขั้นประยุกต์ใช้คือการ
ก าหนดเทคนิคร่วมกับแผนการฝึกให้สอดคล้อง  

๓๕ กาญจนา สายพิมพ์ 
(๒๕๕๕) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
๕๐ คน 

ระยะเวลาที่ใช้ กิจกรรมนอกห้องเรียน ๒๐ สัปดาห์ และกิจกรรมในห้องเรียน ๕ สัปดาห์ กิจกรรมที่ใช้
แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การสร้างสมาธิ (concentration) ๒) การสร้างจิตส านึก (consciousness) 
๓) ศิลปะสะท้อนความคิด (art-reflect) ๔) สุนทรียสนทนา (dialoque) ๕) ภาพสะท้อนจิตส านึก 
(reflection) และ๖) การเขียนบันทึก (note-taking) ผลที่ได้จิตสาธารณะด้านการใช้ จิตสาธารณะด้าน
การเป็นหน้าที่ และจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ 

๓๖ อุบล เลี้ยววาริณ 
(๒๕๕๕) 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน ๖๒ 
คน 

โปรแกรมฝึกอบรมตามแนวพุทธเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสุขภาวะทาง
จิตใจของนักศึกษาภายหลังการฝึกอบรม ๒) ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา
ระหว่างการฝึกอบรม เช่น การกราบอย่างมีสติ การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ และ ๓) ด้านความรู้
ความเข้าใจ ทัศนะต่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผลของโปรแกรมท าให้นักศึกษามีจิตใจผ่องใสและ
สงบสุขข้ึน มีความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สามารถปฏิบัติตนในการรักษาศีล การเจริญสมาธิ
ภาวนาได้ มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนะที่ดีต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ผลที่ได้ผลของโปรแกรมท าให้นักศึกษามีจิตใจผ่องใสและสงบสุข
ขึ้น มีความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สามารถปฏิบัติตนในการรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาได้ 
มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนะท่ีดีต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

๓๗ ภัทรนิทธิ์ วิสุทธิศักดิ์ 
(๒๕๕๕) 

ผู้สมัครเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
จ านวน ๑๒๐ คน 

ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่น ามาใช้แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ท าความเข้าใจเรื่องรูป – 
นาม และวิธีการปฏิบัติแบบผสมผสาน ๒) รูป - นาม ขันธ์ ๕, ทวารทั้ง ๖ และไตรลักษณ์การเจริญสติ



๑๕๔ 

ระลึกรู้รูป - นาม ที่ปรากฏทั้ง ๖ ทวาร เน้นให้เห็นทั้งลักษณะเฉพาะและสามัญญลักษณะในทุกรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และเลือกปฏิบัติให้เหมาะกับจริตหรืออัธยาศัยของตน๓) ท าความเขา้ใจสติปัฏ
ฐานเดินจงกรม นั่งสมาธิ ก าหนดอิริยาบถย่อย และ ๔) ท าความเข้าใจวิปัสสนาญาณและเน้นการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

๓๘ สมสิทธิ์  อัสดรนิธี, 
กาญจนา ภครองนาค 
(๒๕๕๕) 

ผู้เรียนศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จ านวน 
๓๕ คน 

กระบวนการบ่มเพาะความซื่อตรง ประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ ๑) วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง เช่น การใคร่ครวญในตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การเจริญสติภาวนา และ
การทดลองลงมือกระท าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ๒) วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง เช่น การสนทนาเชิงวิพากษ์ การท าสุนทรียสนทนา การมีสังฆะ
กัลยาณมิตร และการอบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมศีลธรรม และ ๓) วิธีการ/กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดจากสังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและโลก 

๓๙ อุบล เลี้ยววาริณ 
(๒๕๕๔) 

บุคคลในวัยท างาน จ านวน ๓๕ คน กิจกรรมที่น ามาใช้มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจบนฐานแห่งความเชื่อ กิจกรรมการ
นอนฟังคลื่นเสียง กิจกรรมการเต้นเกาชิกิ กิจกรรมสุนทรียสนทนาเรื่องการอดอาหาร กิจกรรมการอด
อาหาร กิจกรรมโยคะ กิจกรรมการฝึกเปล่งมนตรา กิจกรรมการนอนฟังคลื่นเสียงบ าบัดปรับสมดุล
ร่างกาย กิจกรรมการเต้นเกาชิกิ กิจกรรมการอาบคลอโรฟิลล์ผ่านใบกล้วย กิจกรรมการแช่น้ าเย็น 
กิจกรรมการท าโยเกิร์ตสด กิจกรรมท าไม้ไผ่ขูดลิ้น กิจกรรมระบ าปลายเท้าตามความรู้สึก กิจกรรมการ
ล้างล าไส้ และกิจกรรมการสร้างวงล้อมแห่งความรัก เป็นต้น ผลที่ได้รับ ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสุข
ภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้น โดยส่งผลให้ร่างกายผ่อนคลาย เบาสบาย จิตใจผ่องใส มี
ความสุข ความสงบขึ้น ลดภาวะเครียดได้อย่างมาก 
 



๑๕๕ 

๔๐ วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
และคณะ(๒๕๕๒) 

เด็กปฐมวัย อายุ ๕ - ๖ ปี จ านวน ๘๕ 
คน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๒) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ๓) ขั้นแจกแจงเหตุผล และ ๔) ขั้นประเมินค่าหา
ค าตอบ 

 
 
 
 



๑๕๖ 

 

จากตารางที่ ๔.๔ ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิต
และปัญญา มีข้อค้นพบ ๔ ประการ ได้แก่  

ประการแรก คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญามี
ความหลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กปฐมวัย เด็กระดับประถมศึกษา เด็กระดับ
มัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ 

ประการที่สอง คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีรูปแบบ
ครอบคลุมการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การศึกษาในระบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติของเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา เด็กมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษา ๒) การศึกษานอก
ระบบ เช่น การท าค่าย และการฝึกอบรม เป็นต้น และ ๓) การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนด้วยตนเองหลังจากเข้ารับการอบรม เป็นต้น 

ประการที่สาม คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา แบ่งเป็น ๒ 
กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจจกรมการรักษาศีล การเจริญ
สมาธิภาวนา การวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ การเดินจงกรม การแผ่เมตตา การกราบอย่างมีสติ 
เป็นต้น และ ๒) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่ กิจกรรมตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดสุขภาวะทางปัญญา แนวคิดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทฤษฎีปัญญาสังคม
แนวคิดโฟร์แมท และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น 

ประการสุดท้าย คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มี
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) คือ สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดในแบบต่างๆ
เช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นต้น ๒) ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม และ ๓) 
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติได้ เช่น 
การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น 
 

 
  



๑๕๗ 

๔.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
   การศึกษาทั้งในด้านการวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนาและตามแนวตะวันตก ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาทดลอง
การพัฒนาจิตและปัญญา ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมทั้ง
ในแง่ของกรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๓.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม   
  คณะผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมหลักการส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ 
การวางจุดหมายของชีวิตตามหลักความเชื่อความศรัทธาของบุคคล ทั้งนี้เป็นเพราะคณะวิจัยตั้ง
ข้อสังเกตว่าการมีศรัทธาหรือมีความเชื่อจะเป็นพลังให้มนุษย์พัฒนาตนเองแบบมีทิศทางและมี
จุดหมายสูงสุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่เป็นศาสนากระแสหลักของสังคมโลกก็ตาม ต่างก็สอนให้
เข้าถึงความสุขในระดับที่ลดความเห็นแก่ตัว การมองผู้อ่ืนด้วยเมตตาและรักในเพ่ือนมนุษย์ หรือการ
ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนตามกระแสสังคมที่เรียกว่าจิตอาสา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวส่งพลังส าคัญที่จะท าให้
มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมายได้ ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอไว้สองระดับคือ การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์
รวมเพ่ือเข้าถึงความสุขตามกระแสโลก และการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมเพ่ือเข้าถึงความสุข
สูงสุดตามกระแสธรรม ซึ่งนอกจากอาศัยพลังศรัทธาหรือความเชื่อแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการฝึก
ปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการประครองและเป็นกรอบให้เดินตามเพ่ือการบรรลุสู่จุดหมาย กรอบแนวคิด
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คณะผู้วิจัยเสนอไว้เป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
 
 
 

ศรัทธาในความเชื่อหรือ
อุดมการณ์ที่ยึดถือ 

กระบวนการฝึกปฏิบัติที่
สามารถปรับให้สอดรับกับ
ความเป็นตัวบุคคล 

ความสุขตามกระแสโลก 

ความสุขสูงสุดตามกระแสธรรม 



๑๕๘ 

   ๑) การพัฒนาจิตและปัญญาองค์รวมระดับความสุขทางโลก 
  การพัฒ นาจิ ตและปัญ ญ าองค์ รวมระดั บ ความสุ ขท างโลกนั้ น  ในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า ความสุขในระดับโลกียะสุข ซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จประโยชน์ในชีวิตปัจจุบัน
ในระดับปุถุชนทั่วไปที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฎ หรือที่เรียกว่า ทิฎฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์
ในปัจจุบัน และสัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์ในภายหน้า หมายถึง ในอนาคตของภพปัจจุบันหรือใน
ภพหน้าที่ดีต่อไป ด้วยการมีทัศนคติและความคิดที่ดีงาม คิดถูกต้องตามความจริงซึ่งเป็นระดับต้นใน
การด าเนินชีวิต  ดังนั้นกระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคลจึงต้อง
สอดรับกับการมีความมุ่งหมายประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งแต่ละช่วงวัยของชีวิตอาจมีความมุ่งหมาย
ในระดับความสุขที่แตกต่างกัน ส าหรับชีวิตวัยเรียนจุดมุ่งหมายของความสุขคือ การส าเร็จการศึกษา 
การได้งานท า ความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นกระบวนการฝึกปฏิบัติต้องสอดรับกับจุดหมายหลักของชีวิต
ในช่วงวัยนั้นๆ ซึ่งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือ การศึกษาของ อุบล เลี้ยววาริณ ที่กล่าวว่า 
นักศึกษามีจิตใจผ่องใสและสงบสุขขึ้น มีความเครียดและความวิตกกังวลลดลง สามารถปฏิบัติตนใน
การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาได้ มีความรู้ความเช้าใจและทัศนะที่ดีต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ในระดับมาก นอกจากนั้ นแล้วการ
ปฏิบัติการเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ ท าให้มีสติในการท ากิจกรรมต่างๆ และการท ากิจกรรมเหล่านี้
ท าให้มีความสุข๑  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
ที่ใช้แนวปฏิบัติสอดรับกับตัวบุคคล เป็นการศึกษาในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษามุ่งเน้นการ
วัดเรื่องเชาว์ปัญญาท าให้เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นทั้งความรู้สึกนึกคิดต่อ
ตนเอง การแสดงออกทางสังคม มีสติรู้เท่าทัน กล่าวได้ว่า กระทบ รู้เท่าทัน รู้สร้างสรรค์สิ่งดีงาม”              
ท าให้เกิดการ “กระชับ ฉับไว อยู่ในใจ และเป็นตัวของตัวเอง” น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน รู้จัก
ใช้ชีวิตที่ดีงาม ท าให้เกิดทักษะชีวิต สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิด และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้๒ 

                                                           
๑ผศ.ดร.อุบล  เลี้ยววารณิ, ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมตามแนวพุทธ เพื่อสุขภาพวะทางจิตของ

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา, ทุนอดุหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา, ๒๕๕๕, บทคัดย่อ; หน้า ๓๗. 
๒แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย, รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นในพระพุทธศาสนา, ดุษฎนีิพนธ์

หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), 
บทคัดย่อ 



๑๕๙ 

   นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยอีกหลายชิ้นที่ได้ท าการทดลองการใช้กระบวนฝึกปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาจิตและปัญญาของเยาวชนแบบองค์รวมในด้านต่างๆ เช่น การปลูกฝังทักษะชีวิต๓                  
การเรียนรู้เสริมสร้างปัญญาในอาชีพผ่านสื่อวิดิทัศน์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน และด้านความตระหนักในลิขสิทธิ์๔                

 ทั้งนี้กระบวนการฝึกปฏิบัติที่ในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายในระดับความสุขทางโลก ต้องอาศัยกระบวนการที่สามารถปรับให้สอดรับกับความ
เป็นตัวบุคคลและจุดหมายของบุคลนั้น กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนั้นต้องท าให้
เข้าถึงการเชื่อมโยงตนเองกับผู้อ่ืน สภาพแวดล้อม ทักษะการด าเนินชีวิต โดยอาศัยพลังศรัทธาใน
ตนเองและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่ตนเชื่อถือ ซึ่งยังมีความสุขและความส าเร็จในชีวิตเป็นแรงจูงใจ
ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาหรือฝึกปฏิบัติจึงยังต้องมุ่งเน้นให้สอดรับกับจริตหรือ
คุณลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งจะมีแนวคิดการใช้สื่ออุปกรณ์ให้เหมาะกับช่วงวัยและการออกแบบ
กิจกรรมให้สอดรับกับผู้อบรมหรือผู้เข้ารับการพัฒนา 

   ๒) การพัฒนาจิตและปัญญาองค์รวมระดับความสุขสูงสุด 
   กล่าวได้ว่า การพัฒนาจิตและปัญญาองค์รวมระดับความสุขสูงสุด เป็นความสุขที่
อิงแอบกับความเชื่อศรัทธาในศาสนา ที่มีจุดหมายสูงสุดในค าสอนเป็นเส้นชัยและรางวัลสูงสุดของชีวิต
ตามความเชื่อนั้นๆ ส าหรับในในทางพระพุทธศาสนาความสุขสูงสุด เรียกว่า โลกุตตรสุข กล่าวคือ การ
มีสติสัมปชัญญะเป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความมีสมาธิที่แนบแน่น เพ่ือก้าวขึ้นสู่การพัฒนาปัญญานั้นมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงการพัฒนาปัญญาว่า หมายถึง  การพัฒนาปัญญา                  
ที่บริสุทธิ์ไปตามท านองคลองธรรม ไปสู่ความรู้แจ้งในจิตใจ ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรา
ของเรา “ปัญญาหรือวิปัสสนา” คือความเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อจิตเป็นสมาธิ
เท่านั้น ด้วยการพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จนความเห็นแจ้งปรากฏขึ้นถึงที่สุด สามารถท าลาย
อวิชชา คือความหลงซึ่งเป็นเชื้อของกิเลสทั้งหลายให้หมดไปได้ กิเลสไม่เกิดขึ้นอีก ต่อจากนั้นศีลและ
สมาธิก็จะอยู่ในตัวเป็นปรกติและเด็ดขาด ความเห็นแจ้งย่อมเป็นเสมือนแสงสว่างอันแรงกล้า                       

                                                           
๓บรรพต  แสนสุวรรณ, การพัฒนาหลักสตูรเสรมิสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, ปริญญาดุษฏีบัณฑิต (วิจัยหลักสูตรและการ
สอน), มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๘. หน้าบทคดัย่อ 

๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินง่ีและคณะ, การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS), ทุนจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘, หน้า บทคัดย่อ 



๑๖๐ 

ที่สามารถท าลายเชื้ออันละเอียดทั้งปวงในส่วนที่ลึกของสันดาน คือ พ้ืนที่ส่วนลึกของจิตซึ่งเป็นที่นอน
เนื่องแอบแฝงความเคยชินของกิเลสเหล่านั้น๕ ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือที่เรียกว่า                  
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น แนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์
รวมด้วยการเจริญสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาตามครรลองที่สอดคล้องกับจริตของตนสอดคล้อ ง
กับพุทธพจน์ที่กล่าวว่า ศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอัน
บุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน 
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะ
ทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ๖ 

   เป้าหมายของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมในระดับความสุขสูงสุด ดังที่ได้
น าพระพุทธศาสนามาเป็นตัวอย่างนั้น จะเป็นการแก้ปัญหาด้านใน คือเพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งตามความ
เป็นจริงของสรรพสิ่ง ถึงพร้อมซึ่งธรรมเครื่องสลัดออกจากกิเลส ซึ่งมีความส าคัญในการท าลายอวิชชา
ซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสให้สิ้นไป เกิดบรมสุขเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงนิพพานในที่สุด สอดคล้องกับ
พุทธพจน์ที่กล่าวว่า “เรารู้ชัดนิพพาน ทางท่ีน าสัตว์ให้ถึงนิพพาน ข้อปฏิบัติที่น าสัตว์ให้ถึงนิพพานและ
รู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะ
สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน๗ จึงเห็นได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา
องค์รวมระดับความสุขสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ที่มีศีล
เป็นบาทฐานของสมาธิและปัญญา สามารถท าลายอวิชชาและอาสวกิเลสทั้งปวงที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่
ท าให้ตัดวงจรของอิทัปปัจจยตาหรือวงจรปฏิจจสมุปบาท การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมใน
ระดับความสุขสูงสุดนั้น จึงเป็นการพัฒนามนุษย์ปุถุชนให้หลุดพ้นจากกิเลส ออกจากสังสารวัฎ อัน
ได้แก่ กิเลส กรรม วิบาก เป็นอริยบุคคลเข้าถึงการดับทุกข์และเข้าถึงบรมสุข สู่ประโยชน์สูงสุดในภพ
หน้าที่เรียกว่า ปรมัตถะ หมายถึงประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานตามหลักค า
สอนในทางพระพุทธศาสนา  

  ทั้งนี้กระบวนการที่จะพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมในระดับความสุขสูงสุดนั้น 
สะท้อนผลการศึกษาจากพระอรหันตสาวกจ านวนมากมายที่ ได้ระบุเป็นเรื่องราวไว้ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ซึ่งถึงแม้ภิกษุเหล่านั้นจะมีจุดหมายในการบรรลุผลนิพพานเป็นที่ตั้ง และมีเครื่องมือ
หลักส าคัญคือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พบว่า ในคัมภีร์ยังได้แสดงให้เห็นถึงกรรมฐานที่มีหลาย

                                                           
๕พุทธทาสภิกขุ, พจนานุกรมธรรมของพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, มปป), หน้า ๑๔๘-

๑๔๙. 
๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒/๘๙. 

 ๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๓/๑๕๓. 



๑๖๑ 

รูปแบบในการฝึกเพ่ือสอดรับกับจริตของผู้ฝึกแต่ละตัวบุคคล และส าหรับคฤหัสถ์ที่ยังอยู่ตาม                   
กระแสโลกที่มีจิตมุ่ งมาดปรารถนาที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ก็มี เครื่องมือหลักส าคัญคือ                    
มรรคมีองค์ ๘ หรือหลักการด าเนินชีวิตในทางที่ดีงาม ซึ่งตัวจักรส าคัญที่เปรียบเหมือนหัวรถจักรคือ 
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาในระดับที่จะน าพาชีวิตไปสู่ความสุขได้ทั้งในระดับโลกียสุขและโลกุตตรสุข 
ซึ่งโลกียสุขนี้แตกต่างจากสุขตามกระแสโลกทั่วไป เพราะยังอาศัยความเชื่อศรัทธาในค าสอนในเรื่อง
ของกรรม ผลของบาปบุญคุณโทษ เป็นต้น ซึ่งมีเป็นความสุขทางโลกที่มีความละเอียดและช่วยสลัด
ความเห็นแก่ตัวให้เบาคลายลง อีกนัยหนึ่งคือ ความสุขส าเร็จที่เกิดข้ึนกับตนเองต้องไม่ท าให้สังคมหรือ
ผู้อ่ืนเดือดร้อน และยังต้องสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติ เครื่องมือที่ใช้นี้ย่อลงในหลัก
ปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขา คือ การฝึกในขั้นศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จคือ การ
พัฒนาทางกาย การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปัญญา  

  อย่างไรก็ตามการมีผลการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้ท าการศึกษาทดลองที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งมีจุดหมาย หลักคิด และวิธีการในการออกแบบการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ตามบริบทของผู้เข้าทดลองและจุดมุ่งหมายของการค้นหาค าตอบในการวิจัย ดังนั้นเพ่ือให้เห็นภาพ
ของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในการน ามาเป็นองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งจะได้
น าเสนอในประเด็นต่อไป 

  ส าหรับงานวิจัยนี้เป้าหมายของการสังเคราะห์งานวิจัยคือ การได้องค์ความรู้ที่
สามารถน ามาเป็นฐานองค์ความรู้กระบวนการการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งได้รวบรวม
สังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาที่ท าการศึกษาในเชิงของการทดลอง การใช้กระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญา ซึ่งพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระบวนการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
และบริบทเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการ
พัฒนาจิตและปัญญาแล้วผลการวิจัยศึกษาส่วนใหญ่ที่คณะวิจัยคัดเลือกมาสังเคราะห์ พบว่า 
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นที่การพัฒนาจิตและปัญญาที่เน้นเป้าหมาย
ระดับความสุขทางโลก โดยเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาส่วนใหญ่จะพบว่า มีการ
ใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาทั้งด้านแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตก เมื่อท า
การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจะเห็นว่า จุดหมายปลายทางของกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวม คือ การเข้าถึงความสุขทั้งสุขภายนอกคือวิธีการด ารงชีวิต สุขภายในคือ ความสุข สงบใจ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การรู้จัก
ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองให้มีความเข้มแข็ง  ดังนั้นกระบวนพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม ควรเป็นการพัฒนามนุษย์แบบรอบด้าน ๓๖๐ องศา ที่ค านึงการเชื่อมโยงมนุษย์กับ
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มนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีกรอบการพัฒนาจิตและ
ปัญญาให้บรรลุผล ๔ ด้าน อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
สังคม  สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญา โดยการออกแบบกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งอาจมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ิมเติมเนื่องจากแต่ละช่วงวัยของ
มนุษย์ต่างก็มีจุดหมายของชีวิตที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทของมนุษย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน 
ส าหรับการพัฒนาในกลุ่มของเด็กและเยาวชน นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องของสติปัญญาหรือองค์ความรู้
แล้ว ยังต้องมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค์อยากเห็นเด็กไทย เก่ง ดี และ              
มีความสุข ในขณะที่กลุ่มวัยคนท างาน การพัฒนาอาจมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ใช้ปัญญา
เป็นตัวน า การน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายด้วยการไม่เอาประโยชน์เฉพาะตนแต่ต้องมองประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มผู้สูงวัย เป็นระยะช่วงท้ายของชีวิต การ
พัฒนานอกจากเน้นเรื่องความสุขทางใจแล้ว ยังต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางกาย ซึ่งทั้ง
สองด้านนี้เป็นเรื่องส าคัญส าหรับช่วงวัยเกษียณอายุ ทั้งนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา คณะผู้วิจัยได้
น าเสนอให้เห็นถึงแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมดังนี้ 

  ๔.๓.๒ องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
 จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้น ามาจ าแนก แยกวิเคราะห์และสรุป
เป็นภาพรวมในแต่ละกลุ่มวัย มีกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา สรุปไว้ในตารางที่ ๔.๖ 
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กลุ่ม (๑) อุดมศึกษา (๒) มัธยม (๓) ปฐมวัย (๔) วัยผู้ใหญ่ (๕) สูงวัย (๖) กลุม่ครอบครัว 
จ านวนคน ๑๕-๖๒๕ 

 
๓๐-๕๐ ๒๔-๘๕ ๑๐-๕๐ ๕๐-๑๒๐ คน ๓๐ ครอบครัว 

จ านวนวัน ๓ วัน-ตลอดภาคศึกษา ๓ วัน-ตลอดภาคการศึกษา ๙ สัปดาห์-ตลอดภาคศึกษา ๓-๖ วัน ๕ วัน- ๑๒ สปัดาห ์ ๕ เดือน 
A1 สร้าง
แรงจูงใจ 

-สร้างการรับรู้ สร้างการ
รับรู้ความสามารถ สร้าง
การตระหนักรู้และจูงใจ  
-สิ่งแวดล้อมกระตุ้นการ
เรียนรู้ ท าสัญญาการเรียน 
-การสร้างแรงจูงใจ///
ส ารวจความต้องการตนเอง 
-สร้างศรัทธา // 
-การเสริมสร้างการฟื้นหลัง 

-ขั้นน าสู่การเรียนรู ้
-จิตส านึก 
-จัดกิจกรรม ท่ีผู้เรียนสนใจมี
อิสระ 
-จัดการเรียนรู ้
 

-ขั้นน าสู่การเรียนรู ้
-ผ่อนคลาย  
-กระตุ้นการเรียนรู ้
-ตั้งเป้าหมาย 
 

-เกมนันทนาการ 
-ท่องค าปฏิญาณ 
-กิจกรรมสร้างแรงจูงใจแห่ง
ความเชื่อ 

-สร้างคุณค่าความสุข 
 

-มุ่งมั่นสร้างจติส านึก 
-ตกผลึกให้เป็นพลัง 
 

A2 สร้าง
การเรียนรู้ 

-กัลยาณมิตร  
-อบรม  
-ฟัง 
-บรรยาย/// 
-รู้แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  
-เล่าเรื่อง 
-ชมสื่อการสอน 
-การเรียนรู้จากสังคม  
-สังเกตตัวแบบพฤติกรรม 

-บรรยาย 
-จัดการความคิดความเข้าใจ 
-ศึกษาภาคสนาม 

-ศึกษาภาคสนาม 
-เรียนรู ้
-ปรโตโฆสะ 
 

-สัมผสัประสบการณจ์ริง  
-เรื่องเล่า 
-ธรรมบรรยาย 
-เล่าประสบการณ์  
-ให้ความรู ้
-สะท้อนตัวแบบชุมชน 
-พุทธประวัต ิ
-กัมมัสตกญาณ 
-รัตนตรยั 

-ท าความเข้าใจ  
-ท าความเข้าใจสติปัฏ
ฐาน 
-ท าความเข้าใจวิปัสสนา
ญาณ 
 

ความรู้ ทวนซ้ า 
สร้างการรับรู ้
ประสานสัมพันธ ์
 

ตารางท่ี ๔.๕  สรุปกิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาจ าแนกแต่ละกลุ่มวัย 
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วาจา สัญลักษณ์ สัมผสั 
- ก าหนดเป้าหมาย 
กิจกรรมปญัญา 
-เก็บจ า จดบันทึก 

 

A3 ปรับ
กระบวนการ
คิด ค่านิยม 

-ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
-ความเข้าใจตามหลัก
เหตุผล 
-วิเคราะห์แยกแยะ 
-สังเกตการณ์ท างานตัว
แบบ 
-สะท้อนคิด 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-สรุปบทเรยีน 
-พิจารณาอย่างใครค่รวญ 
-กระบวนการใส่ใจ 
-ตรวจสอบตนเอง 
-สร้างกระบวนการคิด 
-ก าหนดสถานการณ ์
-ตั้งค าถาม 
-คิดรายกลุ่ม  
-อภิปรายวิเคราะหร์ายกลุ่ม  
-สรุปและประยุกต์ใช้ วัด

-กระบวนการคดิ 
-คิดวิเคราะห์  
-จัดการเรียนรู ้
-ฝึกตั้งปัญหา ตั้งสมมตุิฐาน 
รวบรวมข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
-จัดการความคิดและพฤติกรรม 
-ศิลปะสะท้อนจิตส านึก 
-สุนทรียสนทนา 
 

-อภิปรายกลุม่ 
-น าเสนอประสบการณ ์
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปการ
เรียนรู ้
-โยนิโสมนสิการ   
-สร้างประสบการณ ์
-คิดวิเคราะห ์
-แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
-ประยุกต์ใช้ความรู ้
-ช้ีแจงเหตุผล 
-ประเมินคา่หาค าตอบ 

-เรียนรูเ้ข้าถึงสาเหต ุ
-อภิปราย 
-ดูภาพยนตร์  
-ฟังเพลง 
-สุทรียสนทนา 
-สนทนาธรรม 
 

-พบปะ ดูความต้องการ 
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ประเมินผล 
-ภาพยนตร์  
-ฟังอย่างลึกซึ้ง  
-ศิลปะ  
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ระดมสมอง  
-กิจกรรมกลุ่มสร้าง
ความหวัง 
-สร้างการมองโลกในแง่ดี  
-ใคร่ครวญ  
-คิดวิพากย์ 
-สนทนาวิพากย์  
-สุนทรียสนทนา  
-กระบวนกลุ่ม 

A4 ฝึก
ภาคปฏิบัติ
ปรับ
พฤติกรรม
กายและจิต 

-สมาธิ // 
-ภาวนา 
-ส ารวมกาย วาจา ใจ 
-พยายามให้เกิดผลส าเร็จ 
-ประยุกต์ใช้ 
-ไตรต่รอง 
-วางแผน 
-กิจกรรมพัฒนาสต ิ

-การเช่ือมโยงในชีวิต 
-กิจกรรมชุดการช่วยเหลือผู้อื่น 
การแบ่งปัน เสียสละ 
-การร่วมมือร่วมใจ สร้างวินัย 
จิตสาธารณะ 
-การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
-สร้างภาวะผู้น า 
-ประยุกต์ใช้ก าหนดเทคนิค 

-สืบค้น จัดแสดงผลงาน 
-น าเสนอความรู้ใหม ่
-ไตรสิกขา 
-สวมบทบาทเป็นผู้ให ้
-งานท่ีต้องท า 
-กิจกรรมเคลื่อนไหว 
-กิจกรรมสร้างสรรค ์

-บทบาทสมมุต ิ
-เจริญสติปฎัฐาน ๔ 
-ธรรมปฏิบตั ิ
-กิจกรรมห่วงใย แบ่งปัน 
-การสาธิต 
-การฝึกปฏิบตัิจริง 
-ฟังเสียงคลื่น 
-เต้นเกาขิกิ 

-บริหารกาย 
-เดินจงกรม 
-นั่งสมาธิ 
-ปรับตัว ปรับใจ 
-สมาธิศิลปะพาสุข 
-เจริญสติ ที่เหมาะกับตน 
-ภาคปฏิบัต ิ
-ปฏิบัติต่อเนื่อง 

กิจกรรมทานมัย  
กิจกรรมศลีมยั  
กิจกรรมภาวนมัย 



๑๖๖ 

-การประยุกต์ใช้ 
-แผนพัฒนาความสุข 
-วางแผนการเรยีนรู ้
-เรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ
-วางแผนปฏิบัต ิ
-การปฏิบัตโิครงงาน 
-สันทนาการ 
-บทบาทสมมุต ิ
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
-รักษาศีล  
-เจริญสติ สมาธิด้วยอิทธิ
บาท ๔ 
-ค้นรายงาน ท ารายงาน
ด้วยตนเอง  
-เกม 
-เจริญสตภิาวนา -ทดลอง
ลงมือท า 

-สมาธ ิ
-เขียนบันทึก 
 

-ปฏิบัติอดอาหาร  
-โยคะ  
-เปล่งมนตรา  
-ฟังเสียงปรับสมดลุ (กาย) 
-สวดมนต ์
-สมาธ ิ
-ฝึกรับประทานอาหาร 
-ออกก าลังกาย 
-ควบคุมอารมณ ์
-ปฏิบัติวงรอบ
ชีวิตประจ าวัน 
-ศีล 
-การเพิ่มแสง 
-ความสงบ 
-วิปัสสนา 



๑๖๗ 

 

  จากข้อมูลสรุปเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา ท าให้คณะผู้วิจัยน ามาสรุป
เป็นองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม โดยน าเสนอแยกตามปัจจัยที่ส าคัญ
ในการจัดกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะเน้นในกรอบของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่มี
จุดหมายคือ ความสุขตามกระแสโลก   ดังนี้ 

  ๑) ด้านกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมโดยมีกรอบการพัฒนาเพ่ือเข้าถึงความสุขตาม
กระแสโลก สิ่งที่ควรค านึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา คือ กลุ่มช่วงวัย เพราะจากการศึกษา
สังเคราะห์งานวิจัย จะพบว่า ทุกช่วงวัยต่างก็ต้องการได้รับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่ง
อาจแตกต่างกันในเรื่องของจุดหมายของแต่ละช่วงวัยที่เชื่อมโยงกับความสุขตามกระแสโลก ที่มี
จุดหมายแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันตามสภาวะของบริบทวิถีชีวิตหน้าที่ในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน อาทิ
เช่น ส าหรับในวัยเรียนเป้าหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คือ นอกจากผู้เรียนมี
ความสุขแล้ว ยังต้องมีสมรรถภาพทางจิตและสมองในการเรียนรู้ฝึกฝนตามหลักวิชาการ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ในขณะที่วัยท างานจุดหมายคือ งานมีประสิทธิภาพ คนท างานมีความสุข  ไม่
เครียด มีสมดุลในชีวิตแข็งแรงทั้งด้านกายและใจ ส่วนกลุ่มผู้สูงวัยจุดหมาย คือบั่นปลายชีวิตมีความสุข
กายสบายใจ สอดรับกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาแนวคิดของ เพียเจต (Piaget) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้ควรสอดรับกับวัยของผู้เรียน และด้วยจุดหมายของแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันจึงส่งผลให้
ในการจัดกระบวนการพัฒนาต้องค านึงถึงปัจจัยเรื่องวัย และเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ ที่น าไปสู่การ
ใช้เครื่องมือวัดการพัฒนาที่แตกต่างออกไปตามเป้าหมายที่มุ่งเน้น สอดคล้องกับ ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาปัญญาต้องค านึงถึงปัจจัย คือ ตัวผู้เรียนเป็น
ส าคัญ๑ 

  ๒) ด้านระยะเวลาการอบรม 
 จากการตั้งข้อสังเกตของคณะผู้วิจัย ในการศึกษาวิจัยและทดลองการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตและปัญญา ระยะเวลาการอบรมก็ยังมีเรื่องของช่วงวัย หรือกลุ่มวัยเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อย่างกรณีอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรใช้เวลาในการบ่มเพาะและติดตามผล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทดลองในชั้นเรียนควรจะใช้เวลาภาคการศึกษาในการติดตามวัดผล 
ส าหรับวัยผู้ใหญ่ หรือวัยท างาน ระยะเวลาในการอบรมเป็นข้อจ ากัด ดังนั้นการอบรมอาจจัดให้อยู่

                                                           

 
๑ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตติามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑติวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 
๑๐๙. 
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ในช่วง ๓-๕ วัน ในขณะที่การพัฒนาในวัยผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นสุขภาพกาย สุขภาพใจ เวลาที่ใช้
ในการอบรมอาจจัดให้มีระยะเวลามากกว่าวัยท างาน ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไร การก าหนดวันอบรมยังไม่มี
สูตรตายตัวหรือสูตรส าเร็จ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและยกระดับพัฒนาจิต
และปัญญาแบบองค์รวม จ านวนวันเป็นเพียงหนึ่งเหตุปัจจัยที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
จิตและปัญญาแบบองค์รวม ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาในการจัดอบรมบ่มเพาะจิตและปัญญาต้องท าให้เห็น
ความพยายามในการน าไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง อย่างเช่นในระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
การจัดอบรมแบบค่ายฝึกช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนแล้ว ยังใช้การบันทึกกิจกรรมแต่ละวันก็นับว่าเป็นอุปกรณ์การฝึกอย่างหนึ่งที่ท าให้
ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม กล่าวโดยสรุป การก าหนดจ านวนวันอบรมต้อง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มผู้เข้าอบรม ความพร้อมของผู้จัด เป็นพ้ืนฐาน เพราะจ านวนวันนอกจาก
เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าอบรมแล้ว ในขณะเดียวกันยังเก่ียวข้องกับ
เรื่องของค่าด าเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ผู้จัดอาจมีเงื่อนไขหรือความพร้อมในประเด็นนี้ที่
แตกต่างกัน  

  ๓) ด้านกรอบของกิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
  ส าหรับการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เบื้องต้นที่ควร
ค านึงถึงคือ กลุ่มวัย และวัตถุประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องก าหนดให้
ชัดเจน ด้วยเหตุเพราะเป็นบันไดน าไปสู่การใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวผู้เรียน
และวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์
รวม ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า การบรรลุผลการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม สามารถสะท้อนอยู่ในกรอบผลแห่งการพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางสังคม  สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญา ทั้งนี้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมจะอยู่ภายใต้กรอบท้ัง ๔ นี้  จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการคัดเลือกมาใช้ในการท าการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัยได้ 
แต่กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาจิตและปัญญาไม่ได้แตกต่างกัน กล่าวคือ ต้องเริ่มต้นจาก ๑) 
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration) ๒) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดี (Transform view to 
be good life) ๓) สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought) ๔) การ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create self-esteem) ๕) การสะท้อน
ตนเองและการพัฒนาก้าวต่อไป (Self reflection and develop even further)  ๖) ขยายพ้ืนที่
แห่ งความสุข (Spread  the  area of Happiness)  เรียกกระบวนการนี้ ว่ า  ITC-PSS โดยมี
รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม ดังนี้ 



๑๖๙ 

  ๑) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration) 
  ทั้งนี้จากองค์ความรู้ทางแนวคิดทฤษฎีและจากการสังเคราะห์งานวิจัย คณะผู้วิจัย
พบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม จุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือ การสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนอยาก
ที่จะพัฒนาตน โดยเบื้องต้นนอกจากผู้จัดกระบวนการพัฒนาอบรมหรือเรียนรู้ ต้องเข้าถึงความต้องการ
ของแต่ละบุคคลที่อาจแตกต่างไปตามช่วงวัยแล้ว ท าอย่างไรที่จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากใคร่รู้ รับฟัง และ
พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งประเด็นนี้สอดรับกับแนวคิดของนักวิชาการตะวันตก๒ ธอร์นไดด์ 
(Thorndike) กล่าวว่ การเรียนรู้จะเกิดได้ดีหากผู้เรียนมีความพร้อมทางกาย และจิตใจ ในขณะที่ พา
ฟลอฟ (Pavlov) กล่าวไว้ท านองเดียวกันว่า สิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี คือ การน าความต้องการ
ธรรมชาติของผู้เรียนมาเป็นสิ่งเร้าเพ่ือให้อยากเรียนรู้  และวัตสัน (Watson) ได้แสดงทัศนะว่า การ
เรียนรู้ต้องค านึงถึงสิ่งเร้าที่น ามาเป็นเงื่อนไขท าให้เกิดแรงจูงใจ เหมาะสมกับภูมิหลัง และความต้องการ
ของผู้เรียน ซึ่งประเด็นนี้ มาสโลว์ (Maslow) เห็นว่า แท้จริงแล้วความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์มี
ความต้องการของแต่ละคนไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ความต้องการทางกายภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 
ความรัก การยอมรับยกย่อง และการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ หากจับจุดความต้องการพ้ืนฐาน
เหล่านี้ได้ย่อมเป็นไปได้สูงในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ความต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียนของผู้เรียน
แต่ละคนสามารถน ามาสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ในทัศนะของเพียเจต์ (Piaget) กล่าวว่า การสร้าง
แรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสอดรับกับการสังเคราะห์
งานวิจัย ที่พบว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยใดต่างก็อาศัยการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเปิดประตูก้าวไปสู่การเรียนรู้
และการพัฒนาจิตและปัญญา  ได้แก่ สร้างการรับรู้ สร้างการรับรู้ความสามารถ สร้างการตระหนักรู้
และจูงใจ จัดสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างศรัทธา ผ่อนคลาย จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจมีอิสระ 
เกมนันทนาการ การท่องค าปฏิญาณ  นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนา แรงจูงใจที่ถูกต้องควรส่งเสริม
ตามหลักพระพุทธศาสนา  คือ แรงจูงใจที่เป็นไปเพ่ือให้ถึงจุดหมายของมนุษย์  คือ การมีอ านาจเหนือ
กิเลสในใจตน  ท าให้เกิดความรักในสิ่งที่ท า และ มีความสุขเมื่อได้ลงมือท า  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ท าให้
จิตเป็นกุศลเกิดธรรมฉันทะ  เกิดศรัทธาที่ใฝ่รู้แสวงหาความจริง  เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา และ
มีความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน เป็นแรงจูงใจที่น าไปสู่จุดหมาย คือ ความใฝ่เป็นเลิศสูงสุดของ
มนุษย์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน หรือความสุขเย็น๓ สรุปโดยรวม คือ กระตุ้นบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเข้าอบรม และการวางเป้าหมายการเข้ารับการอบรมหรือกระบวนการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้
เข้าอบรมเชื่อมั่นทั้งในตนเองและพลังแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิด LIST Model ของพระสุธี

                                                           

 
๒ ดูรายละเอียดใน ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 

ส าหรับผู้น า”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 
 

๓ เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๗. 



๑๗๐ 

รัตนบัณฑิต รศ.ดร. กล่าวว่า ความรักและความเพียรในการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ หากขาด
แรงจูงใจใฝ่รู้ หรือฉันทะต่อสิ่งที่จะเรียนรู้และลงมือท าแล้ว ผลของการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ 
ดังนั้น ฉันทะและความเพียรจึงเป็นปัจจัยการเรียนรู้ ในยุคใหม่โดยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองชอบ 
(Love to Learn) เพราความรักในการเรียนรู้จะน าไปสู่การสรรค์ท่ีมีพลังมากกว่า๔ 

  ๒) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อชีวิตที่ดี (Transform view to be the good life) 
  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม จะไม่บรรลุผลได้
เลย หากขาดซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนะหรือความเห็นซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดรับกับแนวคิดทฤษฎีตะวันตก โดยแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมองว่า หัวใจของการ
เปลี่ยนแปลง คือ การตระหนักรู้ และแยกแยะได้ (discernment) ซึ่งประกอบด้วย (๑) การเปิดรับ 
(receptivity) น้ อมรับมุมมองใหม่ที่ มี การให้ ความหมายต่ างไปจากเดิม  (๒ ) การยอมรับ 
(recognition) ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ (๓) การตัดสินใจ (grieving) คือ การตระหนักถึงการรับรู้แบบเก่า 
ๆ ของตนไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง ละทิ้งการรับรู้
เดิมนั้น แล้วปรับหรือสร้างวิถีใหม่ด้วยการบูรณาการเข้ากับบุคลิกภาพเดิมของตน๕ ซึ่งกระบวนการจะ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเพ่ือพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงาม ส าหรับในทางพระพุทธศาสนามองว่า 
ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าไม่มีศรัทธา ก็ไม่มีการเข้าไปนั่งใกล้ 
ไม่ได้ฟังธรรม และในที่สุดก็ปฏิบัติผิด พลาดจากธรรมวินัยของพระองค์ และในขณะเดียวกัน มีพุทธ
ด ารัสว่า ศรัทธา เป็นเพียงปัจจัยที่น าไปสู่ปัญญา  แต่สิ่งที่ท าให้ปัญญาของบุคคลเจริญงอกงามขึ้นได้  
ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการในตนเอง ศรัทธาเป็นเพียงตัวกระตุ้นเชื่อมโยงให้เกิด โยนิโสมนสิการ๖               
กล่าวได้ว่า ศรัทธา เป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากผู้อ่ืน เป็นผู้ชักจูงให้เชื่อถือ หรือ ให้ค าแนะน าสั่งสอน 
เรียกอีกอย่างว่า ปรโตโฆสะ  ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่ปัญญาตัวแรก คือ สัมมาทิฏฐิ มาจาก
เหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ๗ ในขณะที่แนวคิดตะวันตกตามทฤษฎีของ
แบนดูรา พบว่า ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็น
ความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซึ่งตัวแบบ (Modeling) มีอิทธิพล
อย่างยิ่งในการลอกเลียนแบบ และปัจจัยภายใน คือ การสังเกตของผู้เรียน ความสามารถในการก ากับ
ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีส่วนส าคัญยิ่งที่ช่วยเสริมให้พฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ
                                                           

 
๔ พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร., LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๑), หน้า ๑๑. 
๕ เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๒-๓๓. 
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 

หน้า ๖๑๔-๖๑๕. 
 ๗ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๗/๑๑๕. 



๑๗๑ 

ตัวอย่างนั้นเกิดขึ้น  ทฤษฎีของแบนดูราช่วยตอกย้ าให้เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยจากตัวผู้เรียน
แม้ว่าจะส าคัญยิ่ง  แต่สิ่งที่ส าคัญเช่นกัน คือ ตัวแบบ  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านอกจากตัวผู้สอนแล้ว สื่อที่
น ามาใช้  ยังรวมความถึงผู้ที่เข้าร่วมอบรม หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม การจะน าพาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้  การฝึกสังเกตเป็นสิ่งที่จ าเป็น ทั้งนี้ต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าผู้เรียน
ไปพฤติกรรมเป้าหมาย การอาศัยหลักของกัลยาณมิตรจากตัวผู้อบรม ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดศรัทธา 
และรู้สึกอบอุ่นใจ เปิดใจที่จะเรียนรู้  ผ่านกระบวนการรับฟัง การบรรยายถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์จากวิทยากร การใช้สื่อเป็นตัวแบบหรือเสียงภายนอกเพ่ือปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิต 
การใช้เรื่องเล่าน าไปสู่การชวนคิดเพ่ือปรับวิถีคิดให้ถูกต้อง และยังมีอีกหลายกิจกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ให้สอดรับกับตัวผู้เรียน กล่าวโดยสรุป ในขั้นตอนกระบวนการนี้เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เสียงจาก
ภายนอก ปัจจัยภายนอก กระตุ้นใจให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้สึกก้นบึ้งจากหัวใจการเห็นถึงความเมตตา
กรุณา การรักผู้อ่ืน การมองบริบทของโลกตามความเป็นจริง ซึ่งวิทยากรบางท่านมีประสบการณ์และ
พลังที่ได้จากประสบการณ์ตนเองมาถ่ายทอดและส่งพลังไปสู่ผู้เข้าอบรมได้อย่างดี ดังตัวอย่างกิจกรรม
ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ได้แก่ การอบรม การฟัง การเล่าเรื่อง การใช้สื่อการสอน การเรียนรู้
จากสังคม การสังเกตตัวแบบ เป็นต้น หลักส าคัญคือ การเรียนรู้ที่อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์
ผู้อ่ืนเพ่ือสร้างประสบการณ์หรือปรับเปลี่ยนกรอบความคิดมุมมองของตนเองให้ขยายกว้างขึ้น พร้อม
ที่จะเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน และหลักธรรมชาติของชีวิต การปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตนับว่าเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ ตามทฤษฎีของเบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom) ตรงกับในด้านเจตพิสัย (Affective 
Domain) การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม การได้เรียนรู้สิ่งใหม่                
ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ ค่านิยม เป็นต้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
มุมมองชีวิตเพ่ือชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ LIST Model ในด้านของ Transformation กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทีน าไปสู่การรู้จักและรู้แจ้งในตัวตน คือ การ
เปลี่ยนการกระท าที่มีความรักเป็นพ้ืนฐาน การอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การธ ารงไว้
ซึ่งวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสร้างระบบเศรษฐกิจที่
เป็นธรรม๘ องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้กล่าวโดยสรุปอยู่ในกรอบของการมองเห็นประโยชน์ต่อตนเอง 
คือ การไม่ท าให้ตนเป็นทุกข์ และมีความสุขในชีวิตที่ดีงาม นอกจากนี้ยังต้องมองเห็นประโยชน์ของ
ส่วนร่วมหรือผู้อื่น ธรรมชาติ สังคม ที่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์และเป็นเหตุปัจจัยพึ่งพาอาศัย
กันและกัน 

 

                                                           

 
๘ พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร., LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๑), หน้า ๑๑. 



๑๗๒ 

  ๓) สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought)  
 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ได้เดินมาถึงจุดที่
เรียนรู้และปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดีแล้ว โดยมีแรงจูงใจภายในการเรียนรู้เป็นแรงขับ ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนายังถือว่าเป็นการเรียนรู้ในระดับของการได้ฟัง คือ เมื่อเกิดศรัทธาท าให้เกิดความสนใจ 
ตั้งใจฟัง เกิดปัญญาจากการฟัง หรือสุตมยปัญญา เป็นปัญญาในระดับต้น  ต้องพัฒนาในล าดับต่อไป 
คือ การน าธรรมที่ได้ฟัง มาพิจารณาไตร่ตรองเหตุผล จนเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง (โยนิโสมนสิการ) 
จนเกิดปัญญาที่ได้จากการคิด หรือ จินตมยปัญญา เข้าสู่สัมมาทิฏฐิ หรือ ความเห็นถูกในเบื้องต้น๙  
ดังนั้น สิ่งที่ควรพัฒนาในก้าวต่อไป คือ การสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด กล่าว อีกนัยหนึ่ง เป็น
การตอกย้ าทัศนคิต มุมมองชีวิตที่ถูกปรับเปลี่ยน ให้ผู้ เข้าอบรมได้กระตุ้นความคิดของตนเอง 
เชื่อมโยงจากความรู้ภายนอกและความรู้สึกจากภายใน แปรผลออกมาสมองหรือความคิดและ
แสดงผลออกมาเป็น การแสดงความเห็น การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ทื่เชื่อมโยงกันและกัน
ระหว่างตัวตนกับภายนอก วิธีน าโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ ตามแนวคิดของพระพรหม                 
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๐ มี ๑๐ วิธี ได้แก่ (๑) วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุ (๒) วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ (๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ (๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
(๖) วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก (๗) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (๘) วิธีคิดแบบปลุกเร้า
คุณธรรม (๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน (๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท๑๑ ซึ่งสอดรับกับแนวคิด
ตะวันตก ตามทฤษฎีของบรูม ด้านพุทธวิสัย (Cognitive Domain)  เป็นการเรียนรู้เพ่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การคิดรวบยอด เป็นต้น นอกจากนี้ ตามทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ยังแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้
พัฒนาสติและปัญญา ควรจัดการเรียนรู ้ให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (discovery learning)  
สอดรับกับ บรุนเนอร์ (Bruner) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง อีกนัยหนึ่ง
ขั้นตอนนี้ คือ การน าพาผู้เรียนไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตาม LIST Model เรียกว่า Creative 
thinking ซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ การจินตนาการ และการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ที่

                                                           

 ๙ ดูรายละเอียดใน ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 
ส าหรับผู้น า”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๘๒. 
 

๑๐ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง พระธรรมโกษาจารย์  (ป.อ.ปยุตโฺต) 
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์คร้ังที่ ๑๕, หน้า ๖๗๕-

๗๐๘. 



๑๗๓ 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าของบุคคลสังคม๑๒ ค าถามอาจมีว่า
แล้วจะใช้กระบวนการใดในการพัฒนาในขั้นตอนนี้ รอเจอร์ส (Rogers) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ (process learning) เป็นสิ่งส าคัญ และบทบาทผู้สอนเพียงแต่ชี้แนะ อ านวยให้เกิดการ
เรียนรู้ (facilitator) และจากแนวคิดของโนลส์ (Knowles) เสริมว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี๑๓ ในขณะที่ เอ็ดวาร์ด เทเลอร์ (Taylor) มองว่า การแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดอย่างมีเหตุผล (Rational discourse) เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนกรอบ
อ้างอิงและเป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของกรอบอ้างอิงที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนที่
น าไปสู่การตรวจสอบความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และคุณค่าต่างๆ ของกันและกัน ซึ่งต้องอาศัยการ
ท าความเข้าใจ และตั้ งค าถามกับกระบวนทัศน์ของตนเอง และของผู้ อ่ืน ๑๔ กล่าวโดยสรุป 
กระบวนการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด มีหลักการส าคัญนอกเหนือจากตัวผู้สอนที่ต้องผันตน
จากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้เอ้ือการเรียนรู้ ที่ต้องกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์บนเหตุผล
และความเข้าใจของตนเองที่ได้รับการปรับเปลี่ยนความเห็นมาในระดับการรับฟัง สู่การคิดวิเคราะห์
ด้วยตนเอง ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ ต้องมีล าดับขั้นตอนการเรียบเรียง
เนื้อหากิจกรรมไปสู่จุดหมาย และส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้
เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจ และเข้าถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาพร้อมกับสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้กิจกรรมในกระบวนการนี้จากการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถยกตัวอย่าง การ  
การตั้งค าถาม การอภิปรายวิเคราะห์รายกลุ่ม สรุปและประยุกต์ใช้ วัดประเมินผล  ด้วยการดู
ภาพยนตร์  การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ศิลปะ  กิจกรรมกลุ่มสร้างความหวัง สร้างการมองโลกในแง่ดี
สนทนาวิพากย์ สุนทรียสนทนา และกระบวนกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามทัศนะของ ยอร์กส์ และคาสเซิล (York & Kasl) การจะให้การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดคงอยู่              
จึงได้เสนอแบบแผนการด ารงอยู่ (Habits of Being) ตามพ้ืนฐานการรู้ ๔ แบบของ เฮรอน (Heron) 
จะเกิดขึ้นได้ปัจจัยส าคัญ ๓ ใน ๔ ปัจจัยคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  (Experience 
Knowing) จากการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆโดยตรงเป็นสภาวะองค์รวม เช่น บุคคล สถานที่ สถานการณ์ 
กระบวนการ ต่าง ๆ หรือสิ่งของ ทั้งหมดส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก และกระตุ้นให้เกิด
จินตนาการ การรู้ผ่านสัญลักษณ์ หรือ การถ่ายทอด เรื่องราว ค าอุปมาอุปมัย ภาพการเคลื่อนไหว 

                                                           

 
๑๒ พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร., LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๑), หน้า ๑๒. 
 ๑๓ ดูรายละเอียดใน ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 
ส าหรับผู้น า”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๑๑. 
 

๑๔ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๑๘. 



๑๗๔ 

พิธีกรรม ดนตรี บทกวี และศิลปะต่าง ๆ ท าให้ความสามารถในการใช้จิตด้านจินตนาการควบคู่ไปกับ
มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด๑๕  

 ๔) การปฏิบัติเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create 
self-esteem) 

ส าหรับขั้นตอนนี้เครื่องมือในทางพระพุทธศาสนาได้ถูกน ามาใช้เป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อน คือ การท าสมาธิ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสติ ทั้งนี้เพราะการที่มนุษย์จะ
รับรู้หรือรู้จักตนเอง่จนมองเห็นคุณค่าในตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องรู้จักการฝึกการรู้เท่าทันจิตของตนที่
เคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวรับการรับรู้จากช่องทางการสื่อสารจากโลกภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ที่ถูกปรุงแต่งและบิดเบือนไปจากความจริงอันเกิดจากอวิชชา หรือ ความไม่รู้ โดยมีกิเลส 
ตัณหา เป็นผู้ชักจูงใจ จึงท าให้จิตมนุษย์ปิดกั้นจากสภาวะความเป็นจริงเหล่านั้น และปิดกั้นใจสัมผัสที่
มีความละเอียด คือ การมองเห็นคุณค่าและความดีงามในตนเองและผู้อ่ืน นับว่าเป็น การรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ (Practical Knowing) คือ การเรียนรู้ผ่านการน าความรู้ความเข้าใจในตนไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
และความรู้สึกจากการมีประสบการณ์ปฏิบัติโดยตรง ตามแนวคิดของยอร์กส์ และคาสเซิล (York & 
Kasl) ๑๖ ซึ่งนับว่าไปในทางเดียวกันทั้งแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกับแนวคิดนักวิชาการ
ตะวันตก ต่างก็เห็นว่า การเรียนรู้พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมจะส าเร็จผลได้จ าเป็นต้องมี
เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติ ค าสอนในปัญญาวุฒิธรรม ๔  ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดมรรค
มีองค์  ๘ ประกอบด้วย  (๑ ) การคบหาสัตบุรุษ หรือสัปปุริสสังเสวะ (๒) การฟังสัทธรรม 
หรือสัทธัมมัสสวนะ (๓) การมนสิการโดยแยบคาย หรือโยนิโสมนสิการ (๔) การปฏิบัติสมควรแก่ธรรม 
หรือธัมมานุธัมมปฏิบัติ๑๗ กล่าวโดยสรุปการปฏิบัติเป็นจุดส าคัญที่จะย้ าให้เห็นถึงผลของการพัฒนาจิต
และปัญญาแบบองค์รวม น าไปสู่จุดหมายของมนุษย์คือ การเข้าถึงความสุขไม่ว่าในระดับความสุขตาม
กระแสโลก หรือตามกระแสธรรม ซึ่งผลของการใช้สมาธิในการฝึกปฏิบัติมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่
แสดงให้เห็นถึงการมีผลต่อคลื่นสมอง ที่ท าให้เกิดความผ่อนคลายที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้  มีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นผลที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติด้วย
การฝึกปฏิบัติสมาธิ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสติ  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมากขึ้น มีเชาวน์อารมณ์มากขึ้น มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ เป็นต้น และส าหรับวัย
ผู้ใหญ่ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท าให้สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สามารถน ามาใช้ในการ

                                                           
๑๕ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข, ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง : 

คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญา, หน้า ๓๐-๓๑. 
๑๖ อ้างแล้ว. 
๑๗ องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗-๓๖๘., ส .ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๘/๕๗๙. 



๑๗๕ 

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพกาย การน าไปสู่การรักษาศีล  การน าไปใช้พัฒนาใน
วิชาชีพ หน้าที่การงาน เป็นต้น นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นกลไกส าคัญ
ที่เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับมาจากภายนอก (สุตมยปัญญา) และภายใน (จินตมยปัญญา) ได้ถูกพิสูจน์
ด้วยตนเอง (ภาวนามยปัญญา) จึงท าให้ผู้ฝึกหรือผู้เรียนมั่นใจในผลของการฝึกและการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม สามารถท าให้บรรลุจุดหมายคือ การเข้าถึงความสุขภายในโดยไม่ต้องพึ่งพิงอาศัย
องค์ประกอบจากภายนอก ที่ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ และความส าเร็จใดๆ 
ตามกระแสโลกก็ล้วนแล้วแต่ไม่ยั่งยืนและเป็นที่พ่ึงได้เท่ากับการเข้าถึงความสุขด้านในเป็นโลกภายใน
ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติการฝึกรู้เท่าทันกายและใจของตน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้
นักวิชาการตะวันตกได้กล่าวไว้ตรงกัน เช่น ตามทัศนะของ เมดนิค (Mednick) การเรียนรู้เป็นผลจาก
การฝึกฝนปฏิบัติท าให้เกิดการพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างถาวร๑๘ ครอว์ และ ครอว์ (Crow 
&Crow) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง (Change) ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการได้รับ ลักษณะนิสัย ความรู 
และทัศนคติ๑๙  ซึ่งคิมเบิล (Kimble) เห็นว่าการได้รับการฝึกฝนช่วยท าให้ได้รับการเสริมแรง๒๐ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮิลการ์ด (Hilgard)๒๑ และวิงฟิลด์ (Wingfield) ทั้งคู่เห็นว่า ผลจากการ
ฝึกฝน ท าให้ได้รับประสบการณ์๒๒ ทั้งนี้ โทรป (Trope, 1993) กล่าวว่า การได้รับประสบการณ์ท าให้
เกิดการเรียนรู้จากการปรับตัว นอกจากนี้ วูลโฟลค (Wollfolk) เห็นว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์
ทางตรงและทางอ้อม  ส่งผลให้อินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลง   จึงท าให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างถาวร๒๓  สอดคล้องกับเบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
มนุษย์มีจุดมุ่งหมาย คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ๓ ด้าน ๑) ด้านพุทธิวิสัย (Cognitive 
Domain) เกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง เช่น การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดรวบยอด เป็นต้น  ๒) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ ค่านิยม เป็นต้น ๓) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor 
                                                           

๑๘ Mednick, Sarnoff A., Learning, (New Jersey: Prentice-Hall, 1964), p 18. 
 ๑๙ Crow, L.D.&Crow, A., Reading in Human Learning, (New York: McKay,1969), p1. 
 ๒๐ ดูรายละเอียดใน Kimble, G. A. Foundations of conditioning and learning, (New York 
: Appleton, 1967) อ้างใน John P. Houston, Fundamentals of learning and memory,2ed, p 5. 
 ๒๑ E.R. Hilgard, Introduction to Psychology, (United State of America: Harcourt Brace 
& World, Inc., 1962). P 623. 
 ๒๒ Wingfield, A., Human learning and memory : An introduction, (New York: Harper 
& Row, 1979), p. 8. 
 ๒๓ Wollfolk, A.E., Educational Psychology, (Boston: Allyn Bacon, 1998), p. 204. 
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Domain) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ  เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด 
ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ แล้วน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 
หรือ เกิดทักษะ ตัวอย่างกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจัย คือ การท าสมาธิ การภาวนา กิจกรรมพัฒนาสติ  เดินจงกรม  บทบาทสมมุติ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฟังเสียงคลื่น กิจกรรมเคลื่อนไหว การควบคุมอาหาร การเขียนบันทึก การ
ฝึกเปล่งมนตรา ฟังเสียงปรับสมดุล การปฏิบัติโครงงาน การใช้ศิลปะ เป็นต้น  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมลักษณะใดจุดหมายการฝึกคือ การเข้าถึงความสัมผัสใจตนเอง เรียนรู้จักตนเอง ซึ่งต้องอาศัย
การมีสมาธิเป็นบาทฐาน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาขัดเกลา
ตนเอง ซึ่งแนวคิดนักวิชาการตะวันตกก็เห็นสอดรับ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ซึ่งมอง
ว่า การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา คือการเฝ้าดู
ธรรมชาติที่แท้จริงของจิต นั่นคือการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ความบีบคั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
และสภาวะของการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่เลื่อนไหลต่อเนื่อง การปฏิบัติภาวนาฝึกสังเกต
ธรรมชาติของจิต จะท าให้เราเห็นความเชื่อมโยงจาภายในสู่ภายนอก เห็นความเป็นจริงที่พ้นไปจาก
อ านาจแห่งตัวตนที่หาได้มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผิดไปของจิตเพียงเท่านั้น๒๔ 

  ๕) การสะท้อนตนเองและการพัฒนาตน (Self reflection and develop 
even further) 

 แม้ว่าการฝึกปฏิบัติจะเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้ผู้ฝึกได้เข้าถึงประสบการณ์ตรง
ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในการฝึกนั้นจะมั่นใจอย่างไรว่าเป็นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องมาถูกแนวเดิน
ถูกทาง ดังนั้นกระบวนการสะท้อนตนเองหรือการย้อนกลับ สามารถจัดกระท าได้ทั้งในขณะที่อบรม 
และการรายงานทบทวนตัวเองหลังการอบรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวิเคราะห์ตามพระสูตร
ในกีฏาคิริสูตร๒๕ จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามีการจัดล าดับการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นล าดับ โดย
เบื้องต้นของการเรียนรู้เป็นความรู้ที่ได้จากการรับฟังบุคคลอ่ืน  และการจะรับฟังผู้อื่นต้องอาศัยการมี
ศรัทธาในตัวผู้พูด หรือตัวผู้สอนเสียก่อน  การเรียนรู้ในล าดับต่อมาเป็นการเรียนรู้ที่อยู่ภายใน คือ การ
น าค าสอนนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยเหตุผล ตามความเห็นของตนเอง จนเมื่อเห็นความ
จริงตามค าสอนนั้นเป็นความรู้ที่อยู่เพียงระดับความเห็น  ซึ่งการจะเข้าถึงการเรียนรู้ที่แท้จริงที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองได้นั้น พึงต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หมั่นตรวจสอบการปฏิบัติ
ของตนเองเป็นเหตุที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ จะเห็นได้ถึงกลไกการพัฒนาจิตและปัญญานอกจากต้อง

                                                           
๒๔วิจักขณ์  พานิช, เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ :การศึกษาด่ังเส้นทางแสวงหาทางจิตวิญาณ , 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๖. 
๒๕ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒. 
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อาศัยการปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ยังต้องมีการทดสอบตรวจทาน ทบทวน ซึ่งเครื่องมือในการตรวจสอบ
ทบทวนตนเองหรือเรียกว่าการสะท้อนตนเอง มีทั้ งที่ แบบที่ เป็นสะท้อนคิด ให้ผู้ฝึกได้เล่าถึง
ประสบการณ์เรียนรู้ของตน เป็นการน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ฝึกอบรม หรือ
กัลยาณมิตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกได้สะท้อนคิดเห็นตนเอง เห็น
จุดที่เกิดการพัฒนาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งการได้รับฟังผู้อ่ืนก็ยังเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดเสียง
สะท้อนย้อนดูตนเองอย่างใคร่ครวญลึกซึ้ง จากแนวคิดของเพียเจต์ ทีศึกษาถึงกระบวนการทาง
สติปัญญา ก็ได้แสดงทัศนะว่า กระบวนการทางสติปัญญาเกิดขึ้นจาก การซึมซับหรือการดูดซึม 
(assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองเก่ียวกับประสบการณ์ เรื่องราว ข้อมูล เก็บไว้ใช้ประโยชน์ 
การปรับและจัดระบบ (accommodation) เป็นการปรับสมองเพ่ือให้ประสบการณ์เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบ การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นขั้นที่ผสมผสาน
ประสบการณ์ใหม่และเก่าให้เข้ากันได้อย่างสมดุล จัดการภาวะที่ไม่สมดุลท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา ในขณะที่แนวคิดของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่จะรู้จักตนเอง และ พัฒนา
ตนเองประสบการณ์ที่ดื่มด่ าเนื่องจากการรู้จักตนเองตรงตามสภาพความจริง เรียกว่า peak 
experience นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งของการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา 
(Bandura) คือ การก ากับตนเอง (Self-Regulation) การเรียนรู้ที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้นั้นไม่ใช่จาการเสริมแรงภายนอกอย่างเดียว แต่เพราะมนุษย์มีความสามารถในการ
ควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง เรียกว่า การก ากับตนเอง ซึ่งควรได้รับการ
ฝึกฝนและพัฒนา เพราะแค่ความตั้งใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไม่พอต่อการ
เปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยกระบวนฝึกฝนเพ่ือให้มนุษย์รู้ที่จะก ากับตนเอง การฝึกฝนด้วยการฝึกให้รู้จัก
ตนเอง (self-observation) ส าหรับผู้ที่มีแรงจูงใจสูง แนวโน้มที่จะตั้งพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเอง
และประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง ท าให้การสังเกตตนเองมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมมากกว่าผู้
ที่ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งคุณค่าพฤติกรรมที่สังเกต ถ้ามีคุณค่ามากปฏิกิริยาการ
ตอบสนองยิ่งสูง, การฝึกฝนกระบวนการตัดสินใจ จะมีอิทธิพลต่อบุคคลถ้าพฤติกรรมนั้นมีคุณค่าพอ
แก่ความสนใจ ยิ่งให้คุณค่ามากจะท าให้รู้สึกภูมิใจถ้าส าเร็จ และท าได้, การฝึกฝนปฏิกิริยาต่อตนเอง 
จากผลการตัดสินใจในแง่ของผลที่จับต้องได้ และความพึงพอใจในตนเอง เป็นเกณฑ์ที่ท าให้คงระดับ
ของการแสดงออกที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็น
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตนเอง มีผลต่อการกระท าซึ่งการรับรู้นั้นแตกต่างกันไป
ตามสภาพการณ์ที่ต่างกันไม่ตายตัว ปัจจัยที่ท าให้ เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ 
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้ค าพูดชักจูง การกระตุ้นทางอารมณ์ซึ่ ง
กระตุ้นได้บวกได้ผลดีกว่าด้านลบ กล่าวโดยสรุปการสะท้อนตนเองและกระบวนการกลุ่มสะท้อนคิด 
นับว่าเป็นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในระดับที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าในการพัฒนาจิต



๑๗๘ 

และปัญญาแบบองค์รวม ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ท าให้เกิดการสะท้อนตน
และสร้างการพัฒนาตนเองจากกระบวนการกลุ่ม คือ กิจกรรมที่เน้นช่วยเหลือผู้ อ่ืน การแบ่งปัน 
เสียสละ การร่วมมือร่วมใจ สร้างวินัย จิตสาธารณะ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น  

  ๖) ขยายพื้นที่แห่งความสุข (Spread  the  area of Happiness) 
  ท้ายสุดในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เป้าหมายสูงสุดคือความสุข ไม่ว่า
จะเป็นความสุขตามกระแสโลกหรือการเข้าถึงความสุขสูงสุดตามกระแสธรรม ทั้งนี้ความสุขในระดับ
กระแสโลกนับว่าเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม  ซึ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจ าวันเพ่ือให้สามารถรักษาสมดุลชีวิตทั้งในด้านวิถีความเป็นอยู่ ความส าเร็จ
ในชีวิต และประเด็นส าคัญคือ  การเรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้เพ่ือการมี
ท่าทีที่ถูกต้องต่อเรื่องเหล่านี้ ท าให้ชีวิตตนมีความสุข ปฏิบัติต่อกันในสังคมด้วยความสุข ท าให้รู้จัก
ทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัม
มิกัตถะ) เป็นประโยชน์ในขั้นต้นของการเรียนรู้ นอกจากนี้การแสดงออกถึงความสุขที่ได้รับจากการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมต้องส่งต่อถึงโลกภายนอก ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่จะสละความสุขส่วน
ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้า (สัมปรายิกัตถะ) 
เป็นประโยชน์ที่มองเห็นคุณค่าชีวิตด้านใน และความดีงาม เป็นหลักประกันให้ตนเอง ยามที่ละโลกนี้
ไป เรียนรู้ที่จะเริ่มไม่ยึดติดผูกผันในวัตถุ มีความศรัทธา ความมั่นคงในธรรม รู้จักความสงบที่ประณีต 
และละเอียดกว่าความสุขจากภายนอก นอกจากนี้การส่งมอบความสุขและพลังชีวิตที่สร้างสรรค์ ต้อง
เกิดจากการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) คือ 
ประโยชน์ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สังคม  การมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิด
ประโยชน์ในระดับตนเอง และผู้อ่ืนรวมกันเป็นประโยชน์ที่ต่างพ่ึงพิงอาศัยกันอย่างสุขสงบด้วยการอิง
อาศัยธรรมในการอยู่ร่วมกัน เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง และช่วยผู้อ่ืนให้พัฒนา ขยายไปสู่การ
พัฒนาในระดับสังคม ซึ่งแนวคิดทฤษฎีตะวันตกกลุ่มของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                       
มีเป้าหมายก็เพ่ือเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลในด้านจิตส านึกอุดมการณ์ ทัศนคติ ความตระหนัก 
ความรู้ และทักษะ  ซึ่งท้ายที่สุดจะน าไปสู่การรวมพลังศักยภาพของกลุ่มที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งทั้ง
ในระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม ดังนั้นการขยายพ้ืนที่แห่งความสุขจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการอาศัย
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลัง สอดคล้องกับแนวคิด LIST 
Model ที่น าเสนอเรื่องของจิตวิญญาณสากล (Universal Spiritual) เป็นปัจจัยส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในบุคคลสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของโลกเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลที่มีอุดมการณ์และความมุ่งมั้นในการที่จะสร้างสังคมใหม่บนพ้ืนที่ฐาน
ของความถูกต้องเป็นธรรม มีจิตวิญญาณสากล คือ ความรัก ความเมตตา อหิงสา ความปรารถนาดี 



๑๗๙ 

การสร้างสังคมด้วยสันติวิธี การรู้จักและรู้แจ้งภายในตนเองก่อนที่จะน าโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลง๒๖ 
ซึ่งกิจกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการขยายพื้นที่แห่งความสุขได้ จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ การฝึก
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การฝึกจิตของตนให้เข้าถึงความสงบ ในทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า ทาน ศีล ภาวนา นับว่าเป็นวงล้อที่มนุษย์พ่ึงปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนอันจะส่งผลให้เกิด
สันติสุขหรือเข้าถึงความสุขในระดับปัจเจกและในระดับสังคม 

  ๔) ด้าน เกณ ฑ์ชี้ วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา (Mind and Wisdom 
Development Process’s Criteria) 
  แม้ว่าจากการสังเคราะห์งานวิจัยจะพบว่า เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาจิต
และปัญญา อันมีพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดนักวิชาการตะวันตก จะมี
ความแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คณะผู้วิจัยได้พบคือ ความ
เชื่อมโยงของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สอดรับทั้งแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตก คือ การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมที่ไม่
แปลกแยกจากสังคม ธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาตนเพ่ือเข้าถึงความสุขภายในและส่งมอบ
ความสุขสู่ภายนอก ซึ่งสามารถน าสรุปได้ เป็น ๔ ด้าน คือ  
  (๑) พัฒนากายให้เป็นสุข (Physical Development for Happy Life)เป็น
การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ให้สามารถควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงการพัฒนาทางกาย 
กล่าว การมีความรักในร่างกายของตน ไม่ท าให้สุขภาพของตนเสื่อมหรือบั่นทอนสุขภาพของตน การ
พัฒนาสุขภาพทางกายให้เข้มแข็ง สามารถจัดการกับผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ ได้สัมผัส ฝึกฝนอบรมตนเองหรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษ์ผล เกิดคุณภาวะ (ความรู้และความ
ดี) สรรมถภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร) และอิสรภาวะ (พ้นจาก
ความทุกข์ และความเป็นทาส)๒๗ สิ่งที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดในการแสดงออกถึงผลของการพัฒนากายให้เป็น
สุขคือ ท าให้มนุษย์พ้นจากการต้องพ่ึงหรือขึ้นต่อปัจจัยภายนอก ท าให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
มากยิ่งขึ้น๒๘ กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่นับตั้งแต่ลืมตา การกิน การอยู่ การใช้

                                                           

 
๒๖ พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร., LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๑), หน้า ๑๔. 
 ๒๗ สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๘. 
 ๒๘ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม:แกนน าการศึกษา
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕-๒๖. 



๑๘๐ 

ทรัพยากร การบริโภค ที่สามารถพ่ึงพาตนเองเข้าถึงความสุข โดยไม่หลงไปตามกระแสบริโภคนิยม 
การตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ การบริโภคสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา 

  (๒)พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างมีสุข (Social Behavioral 
Development for Happy Social) กล่าวคือ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม การ
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเคารพ การให้เกียรติ การมีเมตตากรุณาต่อกัน รวมไปถึงการรู้จักหน้าที่ และ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยหรือกฎระเบียบทางสังคม เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมในระดับ
ปัจเจกท่ีส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิถีการหาเลี้ยงชีพที่มุ่งหมายประโยชน์และคุณค่า
แท้ของงานที่ท า การซื่อสัตย์สุจริต การรักษาศีล หรือการไม่ประพฤติเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนในสังคมได้ก็ด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันและกัน ซึ่งสอดรับ
กับแนวคิด LIST Model ในด้านของจริยธรรมเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความยั่งยืน หาก
ปราศจากความมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว กิจกรรมน้อยใหญ่ของบุคคลหรือองค์กรย่อมเสียหายต่อ
ระบบและการพัฒนา๒๙ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนี้มิได้หมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ 
แต่ยังครอบคลุมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม การแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างเคารพให้เกียรติกัน การ
พัฒ นาเศรษฐกิจโดยค านึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นอย่ างรอบด้ าน  การค านึ งถึ งการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและน ามาเป็นเครื่องมือ
สร้างความสุขให้กับชีวิต 

  (๓) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุขด้านใน (Mind Development for Happy 
Mind) เป็นการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขอันเกิดจากภายใน เป็นความสงบ การรู้จักระงับ
อารมณ์ที่เข้ามากระทบได้อย่างมีสติ การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความรักและ
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเผชิญปัญหาและอุปสรรคได้โดยไม่ปล่อย
จิตของตนให้เป็นทุกข์ โดยเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงออกให้เห็นโดยง่าย คือ อารมณ์โกรธ หงุดหงิด การ
แสดงออกถึงความโลภ การอยากได้ใคร่มี เป็นต้น ซึ่งหากผู้ที่ฝึกการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
แล้ว พฤติกรรมเหล่านี้จะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงและในขณะเดียวกัน พฤติกรรมแสดงออกถึงการ
พัฒนา เช่น การแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา จะเห็นได้ชัดขึ้น 
การรู้จักควบคุมอารมณ์ และจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างมีความสุข และมีความพอใจในสิ่งที่ตน
มี เห็นคุณค่าของตนเอง และปัจจัยแวดล้อม กล่าวโดยสรุปเรียกได้ว่า เป็นการมองโลกในแง่บวกและ
แสดงออกถึงความสุขที่มีพร้องที่จะเผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อ่ืน 

                                                           

 
๒๙ พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร., LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๖๑), หน้า ๑๓. 



๑๘๑ 

  (๔) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ (Wisdom 
Development for Happy Creativity)  กล่าวคือ เป็นการแสดงออกถึง การน าพลังแห่งการ
เรียนรู้ฝึกฝนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม มาใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสได้
อย่างสร้างสรรค์ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคสามารถน าพาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศไปสู่ความ
ผาสุกได้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นอย่าง ๓๖๐ องศา มอง
แบบเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สาวไปถึงเหตุแห่งปัญหาและแก้ที่เหตุนั้น โดยไม่สร้างผลกระทบในการ
สร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืนหรือธรรมชาติแวดล้อม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การไม่แสดงถึงความเห็นแก่
ตัวด้วยการแก้ปัญหาแบบเอาตัวรอดเฉพาะตนและพวกพ้องของตน ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดด้านนี้ อาจต้องใช้
สถานการณ์หรือจุดหมายของการอบรมเป็นตัวตั้งเพ่ือสร้างกรอบของเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาปัญญาโดยใช้พลังความสุขที่ก่อให้เกิดปัญญาน าไปแก้ปัญหานั้นๆ ได้เป็นรายประเด็น เช่น การ
พัฒนาเยาวชนไทยให้มีความซื่อสัตย์ เกณฑ์ที่ชี้วัดในด้านนี้ คือ การฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ท้า
ทายต่อการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หรือการสร้างแบบประเมิน หรือ
การจะฝึกการรู้จักคุณค่าในการบริโภคของเยาวชนก็เช่นเดียวกัน เครื่องมือวัดในด้านนี้จึงต้อง
ออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นจะพัฒนา นอกจากนี้การพัฒนาในด้านปัญญานี้ สามารถ
สะท้อนได้จากการน าความรู้ที่มีสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ของการผลิตสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาของผู้คิดหรือผู้ผลิตที่
ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ คุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ต้องน ามาเป็น
กรอบในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาสังคมและไม่กระทบต่อเรื่องเหล่านี้ 
นอกจากนี้ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การเรียนรู้และมีปัญญาที่จะรับ มือกับ
สถานการณ์วิกฤต เช่น การเป็นโรคร้ายแรง การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวมในด้านนี้จะแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกอย่างมีสติ และใช้ปัญญาน าพาตนเอง
ออกจากทุกข์หรือปัญหา และสามารถส่งพลังจิตใจที่เข้มแข็งไปสู่บุคคลรอบข้างได้อย่างมีพลัง  

 สรุปองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เป็นแผนภาพโมเดล เรียกโมเดล
องค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนี้ว่า GPA 4 Happy life’ Model โดย G คือ 
Goal เป็นจุดหมาย และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ 
Activity เป็นการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ 4 Happy life คือ การเข้าถึง
ความสุขแบบย่ังยืน   

 

 



๑๘๒ 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงโมเดล GPA 4 Happy life’ Model 
 
  
 
 
 

ด้านกรอบของกจิกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
ITC-PSS 

I 
Inspiration 
สร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ 

T 
Transform 
view to be 
good life 
ปรับเปลี่ยน
มุมมองเพื่อ

ชีวิตที่ด ี

C 
Create 

vibrations 
of thought 

สร้าง
แรงสั่นสะเทือน
ทางความคิด 

P 
Practice to 
create self-

esteem 
การปฏิบัติเพือ่

สร้างการ
ตระหนักรู้
คุณค่าใน
ตนเอง 

S  
Self 

reflection 
and 

develop 
even further 
กา รสะท้ อ น
ต น เอ ง แ ล ะ
การพัฒนา  

S 
Spread  
the area 

of 
Happiness 
ขยายพื้นที่

แห่ง
ความสุข 

ความสุขเป็น
จุดหมาย 
GOAL 

กระบวนการ 
Process 

 

กลุ่มผู้เข้าอบรม 
Purpuse Group 

จ านวนวัน 
Day 

กิจกรรม 
Programe 
learning 

พัฒนากายให้เป็นสุข 
Physical Development for 

Happy Life 
  

พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทาง
สังคมอย่างมีสขุ 

 Social Behavioral Development 
for Happy Social 

พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุขด้านใน 
(Mind Development for Happy Mind) 

 

พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์  

Wisdom Development for Happy Creativity 



 

 
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการ

สังเคราะห์งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตาม
แบบองค์รวม ๒) เพ่ือศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ๓) เพ่ือ
น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ผู้วิจัยน าผลการศึกษามาสรุปและ
วิเคราะห์ผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑  วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม 
 ผลการศึกษาพบว่า ในการพัฒนาจิตและปัญญาทั้งพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตก
ต่างก็ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาจิตและปัญญาในลักษณะแบบองค์รวม โดยในทาง
พระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เป็นเรื่องของการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ โดยการพัฒนาจะเป็นไปพร้อมกันทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) พัฒนาด้านกายภาพ การแสดงออกที่
มีต่อสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนที่เป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การเรียนรู้จักการบริโภคการด ารงชีวิตอยู่
ด้วยการรู้เท่าทันและไม่ตกไปอยู่ในอ านาจกระแสบริโภคนิยม  (๒) พัฒนาด้านพฤติกรรม หรือ
วิธีการใช้ชีวิต ตลอดจนการท ามาหาเลี้ยงชีพ คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (๓) พัฒนาด้านจิตใจ 
เป็นเรื่องของ ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจและสภาพจิตที่ดีงาม รวมไปถึงความสุขที่มาจากด้านในไม่
อิงแอบกับโลกมายา (๔) พัฒนาด้านปัญญา  คือ ความรู้ความเข้าใจการมองโลกตามความเป็นจริง
สามารถแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์หาเหตุและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในเชิงกายภาพและจิต
ภาพส่งผลให้คุณภาพชีวิตพัฒนาในทางที่ดีงามและมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ในขณะที่แนวคิด
เรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมตามแนวตะวันตกก็ได้แสดงแนวทางไว้ในลักษณะเดียวกัน 
อาทิเช่น แนวคิดการพัฒนาจิตปญญาอยางบูรณาการ (Integral Life Practice) ตามทฤษฎีบูรณาการ
ของเคน วิลเบอร์ ที่กล่าวว่าเมื่อมนุษย์เร่งพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เชิงลึกที่น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านและท าให้มนุษย์ได้พบกับความสุขในชีวิต กล่าวโดยสรุป แนวคิดการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์ รวมที่ ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  ทั้ งองค์ความรู้ จาก

บทท่ี ๕ 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 



 ๑๘๔ 

พระพุทธศาสนา และองค์ความรู้จากนักวิชาการตะวันตก สะท้อนให้เห็นว่า การวางจุดหมายของการ
พัฒนาเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายในระดับแนวคิดที่ทั้งพระพุทธศาสนาและแนวคิด
นักวิชาการตะวันตก ก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ เรื่องของการพัฒนาที่มีจุดหมายให้มนุษย์เป็น
มนุษย์ที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักควบคุมตนเอง และการแสดงออกหรือการปฏิบัติต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ด้วยความเอาใจใส่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ที่จะ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กล่าวได้นัยหนึ่งว่า แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมทั้งตาม
แนวพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตกต่างก็มุ่งไปที่การพัฒนาที่ท าให้มนุษย์เกิดสมดุลทั้งในแง่
ของกายกับใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการศึกษาของ                   
นนทสรวง กลีบผึ้ง พบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาช่วยท าให้มนุษย์เข้าถึงอิสรภาพพ้นจากอ านาจ
ควบคุมจากปัจจัยภายนอกและสามารถเข้าถึงความสุขในทุกมิติมีปัญญารู้แจ้งเข้าใจในเหตุและปัจจัย
ของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมีวิจารณญาณในการเลือกตัดสินใจและก าหนดการกระท าที่เป็น
ประโยชน์และเก้ือกูลต่อตนเองผู้อื่นและสังคมตลอดจนค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง 

  ๕.๑.๒ สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา 
พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ทั้ง ๔๐ 

เรื่องมีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ปีที่พิมพ์ เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
มากท่ีสุดคือ มีจ านวน ๑๖ เรื่อง คิดเห็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ของงานวิจัยทั้งหมด และรองมาเป็นงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕ เรื่อง (ร้อยละ ๑๒.๕๐) และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
และ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ านวน ๔ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐.๐๐) เท่ากัน ๒) ประเภทงานวิจัย เป็นงานวิจัย
ประเภทวิทยานิพนธ์ คิดเป็นจ านวน ๒๙ เรื่อง (ร้อยละ ๗๒.๕๐) มากกว่างานวิจัยประเภทรายงาน
การวิจัย ซึ่งมีจ านวน ๑๑ เรื่อง (ร้อยละ ๒๗.๒๕) ๓) แหล่งที่มา เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมากที่สุด คิดเป็นจ านวน ๑๐ เรื่อง (ร้อยละ ๒๕.๐๐) รองลงมาเป็นงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีจ านวน ๓ เรื่อง (ร้อยละ ๗.๕๐) 
เท่ากัน ๔) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาศึกษาในงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่ศึกษา
แนวคิดตะวันตก คิดเป็นจ านวน ๒๔ เรื่อง (ร้อยละ ๖๐.๐๐) มากกว่างานวิจัยที่ศึกษาแนวคิดเชิงพุทธ 
ซึ่งมีจ านวน ๑๖ เรื่อง (ร้อยละ ๔๐.๐๐) ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิต
และปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า 
โดยภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) และเมื่อพิจารณาประเด็นในการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าระดับ
มากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
วิจัย( X =๔.๗๗, S.D.=๐.๔๒) ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน ( X =๔.๗๕, S.D.=๐.๕๘)  และ
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ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ( X =๔.๖๐, S.D.=๐.๕๔) ส าหรับประเด็นที่อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด คือ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลโดยมีค่าระดับอยู่ที่ระดับมาก( X =๔.๑๗, S.D.=
๐.๗๑) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ทั้ง ๔๐ เรื่อง มีคุณภาพทั้ง
ในแง่ของเนื้อหาและวิธีการวิจัย เหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา  

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา มีข้อ
ค้นพบ ๔ ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญามีความหลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กปฐมวัย เด็กระดับประถมศึกษา เด็ก
ระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ ประการที่สอง คือ กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีรูปแบบครอบคลุมการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) 
การศึกษาในระบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา 
เด็กมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษา ๒) การศึกษานอกระบบ เช่น การท าค่าย และการฝึกอบรม เป็น
ต้น และ ๓) การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนด้วยตนเองหลังจากเข้า
รับการอบรม เป็นต้น ประการที่สาม คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา 
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจจกรมการรักษาศีล 
การเจริญสมาธิภาวนา การวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ การเดินจงกรม การแผ่เมตตา การกราบ
อย่างมีสติ เป็นต้น และ ๒) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่ กิจกรรมตามทฤษฎี
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดสุขภาวะทางปัญญา แนวคิดการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทฤษฎี
ปัญญาสังคมแนวคิดโฟร์แมท และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น ประการสุดท้าย  คือ 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ สติปัญญา ความรู้ ความคิด 
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดในแบบต่างๆเช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคิดแบบ
สร้างสรรค์ เป็นต้น ๒) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม และ ๓) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ 
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติ ได้ เช่น การนั่ งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น 
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย ที่กล่าวถึงการคัดเลือก
งานวิจัยนอกจากนักวิจัยต้องอ่านศึกษาและตรวจสอบงานวิจัยอย่างละเอียดแล้ว นักวิจัยจ าเป็นต้อง
สร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยและท าการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรงภายนอก
และภายในสูงตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ ของงานวิจัย ส าหรับการ
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วิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับทัศนะของ Holsti (1996) แนวการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะแบบการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นการวิเคราะห์หาเหตุผลตลอดจนผลของข้อมูลที่ศึกษา  

๕.๑.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมหลักการที่ต้องท าความเข้าใจ 
คือ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆ มาบูรณา
การเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย แต่อย่างไรก็ตามแก่นที่ส าคัญคือ การวางจุดหมายในการพัฒนาที่จากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้พบว่า จุดหมายหลักส าคัญในการพัฒนาจิตและปัญญาของมนุษย์ คือ การน าพา
มนุษย์ให้เข้าถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายที่ทุกชาติ ทุกศาสนา ต่างวัฒนธรรม ก็หนีไม่พ้นเรื่องความสุข 
ซึ่งจ าแนกได้ ๒ ระดับ กล่าวคือ ความสุขตามกระแสโลก และความสุขตามกระแสธรรม ซึ่งนับว่าเป็น
จุดหมายสูงสุด ทั้งนี้นอกจากการท าความเข้าใจเรื่องของจุดหมายแล้ว หลักการพ้ืนฐานส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคล ทั้งนี้เพราะ
มนุษย์แต่ละช่วงวัย แต่ละกลุ่มอาชีพ ต่างก็มีเป้าหมายที่เป็นความสุขแตกต่างออกไป เช่น ความสุขใน
วัยเรียน วัยท างาน หรือวัยเกษียณอายุ เป็นต้น จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาจิตและปัญญาของมนุษย์เพ่ือเข้าถึงความสุขในระดับของความสุ ขตาม
กระแสโลกเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคลและ
จุดหมายของบุคลนั้น กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนั้นต้องท าให้เข้าถึงการเชื่อมโยง
ตนเองกับผู้อื่น สภาพแวดล้อม ทักษะการด าเนินชีวิต โดยอาศัยพลังศรัทธาในตนเองและความเชื่อมั่น
ในอุดมการณ์ที่ตนเชื่อถือ ซึ่งยังมีความสุขและความส าเร็จในชีวิตเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาหรือฝึกปฏิบัติจึงยังต้องมุ่งเน้นให้สอดรับกับจริตหรือคุณลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งจะ
มีแนวคิดการใช้สื่ออุปกรณ์ให้เหมาะกับช่วงวัยและการออกแบบกิจกรรมให้สอดรับกับผู้อบรมหรือผู้
เข้ารับการพัฒนา 

   จากกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมแล้ว กระบวนการใน
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คณะผู้วิจัยได้น าเสนอปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบกิจกรรม 
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 
เพราะทุกช่วงวัยต่างก็ต้องการได้รับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งอาจแตกต่างกันในเรื่อง
ของจุดหมายของแต่ละช่วงวัยที่เชื่อมโยงกับความสุขตามกระแสโลก ที่มีจุดหมายแต่ละช่วงวัย
แตกต่างกันตามสภาวะของบริบทวิถีชีวิตหน้าที่ในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน สอดรับกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาแนวคิดของ เพียเจต (Piaget) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ควรสอดรับกับวัยของผู้เรียน 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
พัฒนาปัญญาต้องค านึงถึงปัจจัย คือ ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒) ด้านระยะเวลาการอบรม 
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ทั้งนี้จากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ พบว่า การก าหนดระยะเวลาในการอบรมจะต้องค านึงถึงกลุ่ม วัย
ของผู้เข้าอบรมและจัดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เข้าอบรม  จ านวนวันเป็นเพียงหนึ่งเหตุปัจจัยที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาในการจัดอบรม
บ่มเพาะจิตและปัญญาต้องท าให้เห็นความพยายามในการน าไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง และก าหนด
วันจัดอบรมยังขึ้นอยู่ความพร้อมของผู้จัดและเนื้อหาที่ ใช้ในการอบรม  ๓) ด้านกรอบของกิจกรรม
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัย
ได้ แต่กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาจิตและปัญญาไม่ได้แตกต่างกัน กล่าวคือ ต้องเริ่มต้นจาก 
๑) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration) ๒) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดี (Transform 
view to be good life) ๓) สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought) ๔) 
การปฏิบัติเพ่ือสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create self-esteem) ๕) การ
ส ะท้ อน ต น เอ งและการพั ฒ น า ก้ า วต่ อ ไป  (Self reflection and develop even further)                       
๖) ขยายพ้ืนที่แห่งความสุข (Spread  the  area of Happiness)  เรียกกระบวนการนี้ว่า ITC-PSS 
๔) ด้านเกณฑ์ชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา พบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
โดยมีจุดหมายคือ การเข้าถึงความสุขภายในของมนุษย์ที่สามารถอยู่กับโลกและเข้าใจโลก เป็นการ
พัฒนามนุษย์แบบองค์รวมที่ไม่แปลกแยกจากสังคม ธรรมชาติแวดล้อม การพัฒนาตนเพ่ือเข้าถึง
ความสุขภายในและส่งมอบความสุขสู่ภายนอก ซึ่งสามารถน าสรุปได้ เป็น ๔ ด้าน คือ (๑) พัฒนากาย
ให้เป็นสุข (๒) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างมีสุข  (๓) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุข
ด้านใน (๔) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์  เรียกโมเดลองค์ความรู้
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนี้ว่า “GPA 4 Happy life” โดย G คือ Goal เป็นจุดหมาย 
และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ Activity เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ 4 Happy life คือ การเข้าถึงความสุขแบบย่ังยืน 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ส าหรับด้านการศึกษา องค์ความรู้แนวคิดด้านการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
แนวคิด วิถีปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ องค์
ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญาที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือพัฒนาสุขภาวะแบบ
องค์รวมที่สามารถเข้าถึงบริบทของความแตกต่างของผู้เรียน  
 ส าหรับหน่วยงานที่สนใจ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน องค์กรเอกชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลและจังหวัด หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ
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ยอดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาสุขภาวะองค์รวมของบุคคลในองค์กรหรือกลุ่มคนที่หน่วยงานให้การดูแลหรือส่งเสริม  

  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐ
ต้องหันกลับมามองการพัฒนารากฐานของสุขภาวะของคนในประเทศ ส าหรับภาครัฐหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปเผยแผ่ในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์
ความรู้และเครื่องมือในการจัดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันเป็นแนวทางป้องกันอุบัติโลก
ติดต่อไม่ร้ายแรง (NSD) ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากความไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องของการดูแล
สมดุลของจิตและปัญญาเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง และเสริมสร้างการดูแลสุขภาวะองค์รวมในภาค
นโยบาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  

  ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ส าหรับการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในเชิงสังเคราะห์แนวคิดและการวิจัย ท าให้ได้เห็น
กรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควร
จะเน้นเรื่องของการน าไปทดลองกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์และสามารถน าไปสู่การ
ได้ชุดความรู้ในแง่ของการจัดกิจกรรมที่ท าให้เข้าถึงความสุขท่ีเหมาะสมกับกลุ่มและวัยของผู้ที่ต้องการ
พัฒนา 
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ประทีป  จินนี่, ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร, อุษา  ศรีจินดารัตน์, และวิไลลักษณ์  ลังกา. การพัฒนาการ
เรียนรูของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผานสื่อวีดิทัศนของ
องคการกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS). รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘. 

ประยูรศรี  กวานปรัชชา. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัยส าหรับนักเรียนชั้น
ปฐมศึกษาตามแนวพุทธและแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา . วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๘. 

พระมหาภูมิชาย  อคฺคปญฺโญ. กระบวนการพัฒนาศรัทธาและปัญญาของพระนวกะด้วยหลักสูตรการ
อบรมพระนวกะของคณะสงฆ์ไทย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระสมชาย  ปโยโค. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระสุธีรัตนบัณฑิต. LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL DEVELOPMENT. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระเทพวิสุทธิกวี. การบริหารจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิเถร). มงคล ๓๘ ประการ, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),   
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, ๒๕๔๓. 
_______. จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖. 
_______.สุขภาพวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สหธรรมิก, 

๒๕๔๘. 
_______.พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๒.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์,  

๒๕๕๕ 



๑๙๓ 
 

_______.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖๒.; และประยุทธ์ หลงสมบูรณ์, พจนานุกรม 
มคธ-ไทย.กรุงเทพมหานคร : ส านักเรียนวัดปากน้ าภาษีเจริญ, ๒๕๔๐. 

พระพุทธโฆสเถระ. วิสุทธิมรรค. แปลโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). พิมพ์ครั้งที่ ๔, 
กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖. 

พระฟอง อภิวณฺโณ (สวัสดี). การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิด เรื่อง “จิตว่าง” ของท่านพุทธทาส,  
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

พระมหาโมคคัลลานะ. คัมภีร์อภิธานวรรณนา.พิมพ์ครั้งที ่๒, แปลและเรียบเรียงโดย พระมหา
สมปอง  มุทิโต.กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๗. 

พระมหาวิชัยยติชโย . ฤทธิ์วิรุฬ.แบบสอบอารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวพองยุบ . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระอนุรุทธเถระ. พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริเฉทที่  ๒  เจตสิกสังคหวิภาค. รวบรวมโดย  วรรณ
สิทธิ์  ไวทยะเสรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๑. 

พระอนุรุทธาจารย์. พระอภิธัมมัตถสังคหะ. แปลและเรียบเรียงโดย พระธรรมวราลังการ   (อนุภาส
เถร). กรุงเทพมหานคร : ด ารงธรรม, ๒๕๓๐. 

พิณนภา หมวกยอด. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๘). 

พิเชษฐ์  ชัยเลิศ. ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส”, 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

พิญญา  ใจมาลา. ครอบครัวบุญญสิกขา: กระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

พุทธทาสภิกขุ. ผลของจิตตภาวนาคือ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๕๔. 
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, ชนาพร บุญ. การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ. ปยุตโต 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ”. รายงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ๒๕๕๗. 



๑๙๔ 
 

ภัทรนิทธิ์  วิสุทธิศักดิ์ . รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน .
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ภัทรพล  หมดมลทิน. พุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย.  อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็นภาษาไทย.
พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

_______. อภิธัมมัตถสังคหบาลี และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. 
นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้ง
ที ่๔. จ านวน ๔๐๐ เล่ม.  กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

แม่ชีสุดา  โรจนอุทัย. รูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของวัยรุ่นในพระพุทธศาสนา. พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

รักขนา  สิงห์เทพ. การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพประชากรวัยท างานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์. ความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการดับทุกข์ของพระพุทธศาสนาจาก 
วัฒนา  พลชาติ. ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ         
(ป.อ.ปยุตฺโต). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วิจักขณ์  พานิช. เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ :การศึกษาดั่งเส้นทางแสวงหาทางจิตวิญาณ. พิมพ์
ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๑. 

วิธัญญา  วัณโณ. ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการท างานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดล
การวัดและโปรแกรมการเสริมสร้าง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เววจนหาระ ; พระมหากัจจายนเถระ , เนตติปกรณ์ ,พระคันธสาราภิวงค์ . แปลและอธิบาย
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๐.  

ศศิธร  ชิดนายี. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาพยาบาล. 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 
 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา. จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร. โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง.นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

สมบูรณ์  วัฒนะ. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา. 
รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๖๐. 

สมปอง  ราศี. การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกวาง. รายงานการ
วิจัย, โรงเรียนบ้านวังกวาง, ๒๕๕๘. 

สมสิทธิ์  อัสดรนิธี และกาญจนา  ภครองนาค. การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง. รายงานการวิจัย. 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, ๒๕๕๕. 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ). สัมมาทิฏฐิ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สายหยุด  ภูปุย. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

สาริกา หาญพานิชย์ . การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.,“เผยป่วย“NCDs”คุกคามประชากรโลก”, ๑๔ 
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AND WISDOM 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์*, โกนิฏฐ์ ศรีทอง**, แม่ชีสุดา โรจนอุทัย***, ชนันภรณ์  อารีกุล****,                                          

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
ประชากรศึกษาคือ รายงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วง 
2551 – 2560 จ านวน 40 เรื่องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาโดยภาพรวมมีคุณภาพ

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.48, S.D.=0.57) แนวคิดที่น ามาใช้ในงานวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตและปัญญา
เป็นแนวคิดเชิงพุทธ จ านวน 24 เรื่องและเป็นแนวคิดตะวันตก จ านวน 16 เรื่อง ซึ่งแนวคิดทั้งสองต่าง
มีจุดหมายเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้เกิดสมดุลของกายและใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย มี 4 ประการ คือ 1) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2) รูปแบบ
กระบวนการศึกษา 3) กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย และ 4) จุดมุ่งหมายในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย องค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คือ“GPA 4 Happy Life Model”ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ได้แก่ 1) G (Goal)คือ การวางจุดหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาของ
มนุษย์ จ าแนกได้ 2 ระดับ กล่าวคือ ความสุขตามกระแสโลกและความสุขตามกระแสธรรม 2) P 
(Process) คือ กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคลและ 4) A 
(Activity) การออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS ได้แก่ (1) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
(Inspiration) (2) การปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดี (Transform view to be good life) (3) การ
สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought) (4) การปฏิบัติเพ่ือสร้างการ
ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create self-esteem) (5) การสะท้อนตนเองและการ
พัฒนาก้าวต่อไป (Self-reflection and develop even further) และ (6) ขยายพ้ืนที่แห่งความสุข 
(Spread  the  area of Happiness) และสามารถวัดผลด้วยเกณฑ์ชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม 4 ด้าน คือ 1)พัฒนากายให้เป็นสุข 2) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม
อย่างมีสุข 3) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุขด้านใน  และ 4) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่
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สร้างสรรค์เป็นประโยชน์รวมเป็น 4 Happy Life ซึ่งเป็นจุดหมายของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมและเป็นการเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: สังเคราะห์งานวิจัย, จิตและปัญญา, การพัฒนาแบบองค์รวม 

 

Abstract 
 This research was a research synthesis and the purpose was to present the 
knowledge of the holistic development of mind and wisdom. The research samples 
were 40 research reports and the dissertation research that were the experimental 
researches about mind and wisdom development based on the Buddhist concept 
and western concept. The researches were published during B.E.2551-2560. The data 
analysis was the qualitative content analysis. 

 The assessment of researches that were synthesized was in high level ( X

= 4.48,  S.D.=0.57) . There were 24 researches that used Buddhist concept and 16 
researches that used western concept. Both Buddhist and western concepts were in 
the same goals for making the balance of body and mind; moreover nature, social, 
and environment also. There were 4 results from synthesizing 1) the number of 
samples, 2) process of studying, 3) activities, and goals for development. The new 
knowledge from this research was “GPA 4 Happy Life Model” that were comprised 
of 1) Goal was the purpose of mind and wisdom development that were consisted 
happy life and Dhamma happy, 2) Process was the process of practice that had been 
adjusted for individual person, and 3) Activity was related with ICT-PSS Model that 
were (1) Inspiration, (2)Transform view to be good life, (3) Create vibrations of 
thought, (4) Practice to create self-esteem, (5) Self-reflection and develop even 
further, and (6) Spread  the  area of Happiness. The assessment had 4 criteria that 
was 4 Happy Life: 1) Physical Developmentfor Happy Life, 2) Social Behavioral 
Development for Happy Social, 3) Mind Development for Happy Mind, and 4) 
Wisdom Development for Happy Creativity. These criteria were the ultimate and 
sustainable goals for mind and wisdom development. 
Keyword : RESEARCH SYNTHESIS: THE HOLISTIC DEVELOPMENT OF MIND AND WISDOM 
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1.บทน า 

 ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยก าลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ อัน
เนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งด่วน การแข่งขันที่สูง อันเป็นเหตุแห่งภัยเงียบทางสุขภาพ ทางการแพทย์
เรียกกลุ่มโรคนี้ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-communicable Diseases) หรือ NCDs  กล่าว
ได้ว่าเป็นโรคแสวงหาเพราะมาจากการด าเนินชีวิตที่ไม่สมดุล ท าให้เกิดความเครียด และปัญหานี้มิได้
เป็นเพียงเฉพาะประเทศไทย มีผลทางสถิติพบว่า สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดมี
ถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่ส าคัญคือ กว่า 80% เป็นประชากรของประเทศที่ก าลัง
พัฒนาองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงให้ความส าคัญในการจับตามองอุบัติโลกนี้ที่นับวันมีจ านวนมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาการของประเทศที่ก าลังพัฒนา ส าหรับอุบัติการณ์โรค NCDs ใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2552 พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้คิดเป็น 73% ของจ านวนประชากรที่เสียชีวิตและ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาท/ปี ภัยเงียบจากโรคที่เกิดจากคุณภาพ
ชีวิตที่ลดลงนับวันยิ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและภาครัฐต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลประชาชน
จากโรคภัยเงียบนี้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2559)  
 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคจากการด าเนินชีวิตไม่สมดุลนี้ 
ด้วยแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และใน
บางกรณีหมายรวมถึงจิตวิญญาณด้วย เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสม ดุล (balancing) และให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบในมิติต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพ่ือให้มนุษย์มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  หรือเรียกว่า การมีสุขภาวะที่ดี  (well-being) สอดคล้องกับหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพุทธพจน์ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทาง
ทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษม”(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
2557) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของการสมดุลกายกับใจไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ทาง
การแพทย์สมัยใหม่มักจะเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาวะทางกาย และท าการพัฒนาเครื่องมือทาง
การแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเพ่ือแข่งกับโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตามทางการแพทย์สมัยใหม่ปัจจุบันก็ยอมรับว่า มิใช่แต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัย
อ่ืนๆ อีกหลายประการที่จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแล
สุขภาพจิตหรือสุขภาพใจ กระแสแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกายและใจโดยอาศัยฐานคิดวิทยาการสมัยใหม่ด้ วยการท าการทดลอง
พิสูจน์ โดยมีการออกแบบเครื่องมือและเกณฑ์ชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดที่โดดเด่นได้แก่ แนวคิด
ของ Sigmund  Freud และ John Ruskan’s Emotional Clearing, Cognitive Therapy และ
Rational Emotive Behavior Therapy ในขณะที่โลกการเรียนรู้ฝั่งตะวันออกได้ ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญามาช้านานดังจะเห็นได้จากหลักค าสอนที่เผยแพร่
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ไปทั่วโลก ดังเช่น พระพุทธศาสนา มีเครื่องมือที่ใช้ คือ หลักสติปัฏฐาน หลักอาปานสติ มาถึงปัจจุบันก็
มีนักการศึกษานักปฏิบัติที่น าหลักการเหล่านี้มาช่วยบ าบัดสุขภาพจิตให้ดีขึ้น เช่น วิปัสสนาจารย์ 
Sathya Narayan Goenka ห ลั ก ค า ส อ น ข อ ง   Parthasarathi Rajagopalachari แ ล ะ  J. 
Krishnamurtiแล ะ  ห ลั ก ก ารท าสม าธิ แบ บ Brahma Kumaris Raja Yoga และ  Sahaj Marg 
Meditation เป็นต้น  

ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตใจถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ทั้งในแง่ของความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นจุดหมายสูงสุดคือบรรลุผลนิพพาน การเข้าถึง
ความสุขในปัจจุบัน  ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของและสังคมที่อยู่รอบข้างในชีวิตประจ าวัน 
กล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาจิตตามหลักของพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นบาทฐานในการ
พัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสภาวะ จนสามารถละกิเลสได้ (พระครูธรรมธรครรชิต  คุณวโร,2556) 
ในขณะที่ยังไม่บรรลุจุดหมายสูงสุด การพัฒนาจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็มีจุดหมายใน
ปัจจุบันกล่าวคือ ความสุข ที่ปราศจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น อันส่งผลท าให้เกิดสมดุลชีวิต
ทั้งทางกายและทางใจ จะเห็นได้ว่าทั้งแนวคิดตะวันตกและตะวันออกในงานวิจัยนี้หมายถึงตามหลัก
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ต่างก็ให้ความส าคัญกับการดูแลจิตที่มีผลควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญาของ
มนุษย์  
 อย่างไรก็ตาม แม้องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจและปัญญาอยู่มากมายหลากหลาย
รูปแบบทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกคือหลักพระพุทธศาสนา แต่ความรู้ดังกล่าวยังกระจัดกระจาย 
ขาดการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ และยังยากต่อการที่จะน าความรู้มาสู่ความเข้าใจ และส่งผลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ตรงตามจริตของบุคคลแต่ละคนได้อย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม และน าสารสนเทศจากการศึกษา
เอกสารและสังเคราะห์งานวิจัย มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวม ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่มีระบบ มีความละเอียดลึกซึ้ง และสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนากิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมได้ ซึ่งเมื่อจิตและปัญญาในระดับปัจเจกได้รับ
การพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะยังผลให้มนุษย์เราสามารถใช้ศักยภาพของความคิด จิตใจ 
และร่างกายได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติ ท าให้มีจิตใจที่อ่อนโยน 
เมตตากรุณาต่อกัน มองโลกในแง่ดี ไม่เบียดเบียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ อันเป็นรากฐานที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติกิจหน้าที่และการพัฒนาสังคมทุกระดับต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์งานวิจัย 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

3.ขอบเขตการวิจัย 
 3.1) ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา : คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
(documentary study) และการสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) ดังนั้นขอบเขตด้านพ้ืนที่
ของการวิจัยจึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถค้นคว้าและเก็บรวบรวมเอกสาร ได้แก่ ห้องสมุดของหน่วยงาน
ต่างๆ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกสารที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ ได้แก่ ฐานโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS: Thai Library Integrated 
System)ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)ฐานข้อมูลห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิจัยแห่งชาติ และฐานข้อมูลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นต้น รวมถึงฐานข้อมูล
การสืบค้นพระไตรปิฎก E-Tipitaka 
 3.2) ขอบเขตด้านเนื้อหา : คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
กล่าวคือ 1) การทบทวนหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตก
ภายใต้กรอบทฤษฎี  Constructive Development Theory, Multiple Intelligence Theory, 
Transformative Learning Theory, Neuro-Linguistic Programmingแ ล ะ  Contemplative 
Education 2) การทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันออก โดยศึกษาแนวคิด
ที่อยู่ในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ทั้งในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แนวคิดนักการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ เช่น พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) ,องค์ดาไลลามะที่ 14, ท่านติช นัท ฮันห์ 
(ThichNhat Hanh) เป็นต้น 
 3.3) ขอบเขตด้านประชากรศึกษา: ประชากรศึกษาส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยนี้ เป็น
งานวิจัยที่ท าการทดลองเพ่ือพัฒนาจิตและปัญญา ที่มีคุณภาพ และท าการศึกษาในระหว่างปี 2551 -
2560 จ านวน 40 เรื่อง  
 3.3) ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาการศึกษาตลอดโครงการ 1 ปี  4 เดือน คือ
นับตั้งแต่ ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2561   

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และ
การสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis)โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ขั้นการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาตาม
หลักคิดตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา รวบรวมเนื้อหาเพ่ือท าการวิเคราะห์แยกแยะ ตีความ
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และน ามาสรุปเป็นแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ในขั้นตอนนี้มีประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือ พระไตรปิฎก ต ารา เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาตาม
หลักคิดตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ระยะที่ 2 ขั้นการสังเคราะห์งานวิจัย คณะผู้วิจัยด าเนินการค้นคว้าและรวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่จะน ามาสังเคราะห์โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกงานวิจัยที่น ามาศึกษา ดังนี้ 

1) เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิด
ตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ.2551 -2560 
2) เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ.2551 - 2560 
3) เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกขึ้นไปที่ส าเร็จปีการศึกษา 2551 -2560 และ

สามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ได้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่ศึกษาแบบ

ประเมินคุณลักษณะและแบบบันทึกผลการวิจัย  คณะผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่เป็นประเภทการ
ทดลอง และที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงอ่านงานวิจัยและให้
คะแนนการคัดเลือกคุณภาพงานวิจัยโดยคัดเลือกงานวิจัยที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด 40 อันดับ
แรกและบันทึกข้อมูลคุณลักษณะ จัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อคุณลักษณะ วิเคราะห์ตาม
กลุ่มของหัวข้อด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละคณะผู้วิจัยน าข้อมูล ประโยค ค า วลี ของ
งานวิจัยแต่ละเรื่องมาเขียนเรียบเรียงใหม่ตามกรอบของประเด็นหลัก เพ่ือตรวจสอบและเทียบเคียง
ประโยค ค า วลี ระหว่างผลการวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอน
นี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเนื้อหาที่ปรากฏใน
เอกสาร (Manifest Content) และตีความเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent Content) โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการแปลความหมายแบบเทียบกลับไปกลับมา (Reciprocal Translations) 
จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงเขียนรายงานแสดงความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลประโยค ค า วลี ที่สังเคราะห์
ได้     
 ระยะที่ 3 ขั้นการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
โดยคณะผู้วิจัยน าสารสนเทศทั้ง 2 ส่วน ซึ่งได้แก่ 1) ผลจากการศึกษาเอกสาร และ 2) ผลจากการ
สังเคราะห์งานวิจัย มาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 

5. ผลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์จ านวน 40 เรื่อง คณะผู้วิจัยได้

น าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็นตอน 4 ตอนย่อย ดังต่อไปนี้  
5.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและ

ปัญญา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมิน

และวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัยอย่างละเอียด มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้มี
จ านวน 40 เรื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปีที่พิมพ์ประเภทงานวิจัยแหล่งที่มา 
และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาศึกษาในงานวิจัย ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ จ านวน 40 เรื่อง พบว่า 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ปีที่พิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ 
จ านวน 40 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.2558 มากท่ีสุดคือ มีจ านวน 16 เรื่อง คิดเห็นร้อยละ 
16.00 ของงานวิจัยทั้งหมด และรองมาเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.2560 จ านวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 
12.50) และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ.2555 และ ปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 10.00) 
เท่ากัน 

2) ประเภทงานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามา
สังเคราะห์ จ านวน 40 เรื่อง เป็นงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ คิดเป็นจ านวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 
72.50) มากกว่างานวิจัยประเภทรายงานการวิจัย ซึ่งมีจ านวน 11 เรื่อง (ร้อยละ 27.25)  

3) แหล่งท่ีมา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ 
จ านวน 40 เรื่อง เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเป็นจ านวน 
10 เรื่อง (ร้อยละ 25.00) รองลงมาเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งมีจ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 7.50) เท่ากัน 

4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาศึกษาในงานวิจัย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่น ามาสังเคราะห์ จ านวน 40 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ศึกษา
แนวคิดตะวันตก คิดเป็นจ านวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 60.00) มากกว่างานวิจัยที่ศึกษาแนวคิดเชิงพุทธ 
ซึ่งมีจ านวน 16 เรื่อง (ร้อยละ 40.00)  

5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มีเกณฑ์การแปลความหมาย 

พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยของช่วงคะแนน5ระดับดังนี้ 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
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2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 

ประเด็นในการวิเคราะห์ X  S.D. ระดับ 

1. ช่ือเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน 4.75 0.58 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน 4.50 0.55 มากที่สุด 

3. เหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวจิัยสมเหตสุมผล 4.47 0.55 มากที่สุด 

4. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 4.32 0.57 มากที่สุด 

5. ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวชิาการ 4.60 0.54 มากที่สุด 

6. การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย 4.77 0.42 มากที่สุด 

7. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยัมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 4.60 0.54 มากที่สุด 

8. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 4.35 0.57 มากที่สุด 

9. ความเป็นตัวแทนของประชากร/สถานการณ/์เหตุการณ์ 4.32 0.61 มากที่สุด 

10.  การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล 4.17 0.71 มาก 

11. ความเที่ยงของการตีความ 4.30 0.51 มากที่สุด 

12. การสรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา/วตัถุประสงค์การวิจยั 4.55 0.50 มากที่สุด 

13. การอภิปรายผลเชื่อมโยงการวิจัยนี้กับผลงานวิจยัในอดีต 4.52 0.50 มากที่สุด 

14. การใช้ผลจากกระบวนการด าเนินงานวิจัยมาก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจัย 4.52 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.57 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและ

ปัญญาที่มีคุณภาพจากการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 40 เรื่อง พบว่า โดยภาพรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.48, S.D.=0.57) และเมื่อ
พิจารณาประเด็นในการวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย ( X =4.77, S.D.=0.42) 
ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน( X =4.75, S.D.=0.58)  และประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ(
X =4.60, S.D.=0.54) ส าหรับประเด็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบความเป็นตัวแทน
ของข้อมูลโดยมีค่าระดับอยู่ที่ระดับมาก( X =4.17, S.D.=0.71) กล่าวได้ว่า งานวิจัยทั้ง 40 เรื่อง มี



๒๐๗ 

 
คุณภาพทั้งในแง่ของเนื้อหาและวิธีการวิจัย จึงเหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งจะน าเสนอในตอนต่อไป 

5.3 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและ
ปัญญา  

ตารางที่ 3 แสดงข้อค้นพบ 4 ประการ ได้แก่  
ประเด็น ข้อค้นพบ 
1.กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญามีความหลากหลาย

ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กปฐมวัย เด็กระดับประถมศึกษา เด็กระดับ
มัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ 

2 .ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ช้ ใน ก า ร
พัฒนาจิตและปัญญา 

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีรูปแบบครอบคลุม
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การศึกษาในระบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนปกติของเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา เด็กมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษา 2) 
การศึกษานอกระบบ เช่น การท าค่าย และการฝึกอบรม เป็นต้น และ 3) การศึกษาตาม
อัธยาศัย คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนด้วยตนเองหลังจากเข้ารับการอบรม 
เป็นต้น 

3.แนวคิดที่น ามาใช้จัด
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ
กิจกรรม 

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจจกรมการรักษาศีล การเจริญ
สมาธิภาวนา การวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ การเดินจงกรม การแผ่เมตตา การ
กราบอย่างมีสติ เป็นต้น และ 2) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่ กิจกรรม
ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดสุขภาวะ
ทางปัญญา แนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทฤษฎีปัญญาสังคมแนวคิดโฟร์แมท และแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา เป็นต้น 

4.จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ใ น ก า ร พั ฒ น า
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) คือ สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถ
ในการคิดในแบบต่างๆเช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม และ 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
คือ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติได้ เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม 
เป็นต้น 

 
5.4 องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 

   คณะผู้วิจัยพบว่า หลักการส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมคือ  



๒๐๘ 

 
   1) การวางจุดหมายของชีวิตตามหลักความเชื่อความศรัทธาของบุคคล (Goal) 
ทั้งนี้เป็นเพราะคณะวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการมีศรัทธาหรือมีความเชื่อจะเป็นพลังให้มนุษย์พัฒนาตนเอง
แบบมีทิศทางและมีจุดหมายสูงสุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่เป็นศาสนากระแสหลักของสังคมโลกก็
ตาม ต่างก็สอนให้เข้าถึงความสุขในระดับที่ลดความเห็นแก่ตัว การมองผู้อื่นด้วยเมตตาและรักในเพ่ือน
มนุษย์ หรือการท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนตามกระแสสังคมที่เรียกว่าจิตอาสา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวส่งพลัง
ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมายได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยน าเสนอไว้สองระดับคือ การพัฒนาจิต
และปัญญาแบบองค์รวมเพื่อเข้าถึงความสุขตามกระแสโลก และความสุขสูงสุดตามกระแสธรรม  
  2) กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคล 
(Process) นอกจากอาศัยพลังศรัทธาหรือความเชื่อแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการฝึกปฏิบัติเป็น
เครื่องมือในการประครองและเป็นกรอบให้เดินตามเพ่ือการบรรลุสู่จุดหมาย 
  จ าก ส อ งห ลั ก ก ารส า คั ญ นี้  น า ม าสู่ ก า รส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ใน ก ารส ร้ า ง
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เรียกโมเดลนี้ว่า “GPA 4 Happy life” โดย G คือ 
Goal เป็นจุดหมาย และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ 
Activity เป็นการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ 4 Happy life คือ การเข้าถึง
ความสุขแบบยั่งยืน รายละเอียดในการอธิบายโมเดลสรุปเป็นล าดับ ดังนี้ 
   G คือ Goal เป็นจุดหมายส าหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นน าเสนอในกรอบของการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่มีจุดหมายคือ ความสุขตามกระแสโลกเนื่องจากเป็นความสุขใน
ระดับพ้ืนฐานที่แต่ละศาสนาและความเชื่อต่างก็มีจุดหมายนี้เป็นเบื้องต้นเพ่ือท าให้มนุษย์สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข รายละเอียดในการอธิบายโมเดลสรุปเป็นล าดับ ดังนี้ 
  P คือ Process คือ กระบวนการที่ต้องค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 
3 ปัจจัยที่ต้องค านึงในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม กล่าวคือ  
   1) ด้านกลุ่มผู้ เข้ารับการพัฒนา : สิ่งที่ควรค านึงถึงในการออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนา คือ กลุ่มช่วงวัย เพราะจากการศึกษาสังเคราะห์งานวิจัย จะพบว่า แม้ในงานวิจัย
ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเน้นความสุขตามกระแสโลก แต่อย่างไรก็ตามทุกช่วงวัยต่างก็มีจุดหมายแต่ละช่วง
วัยแตกต่างกันตามสภาวะของบริบทวิถีชีวิตหน้าที่ในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ส าหรับในวัย
เรียนเป้าหมาย คือ นอกจากผู้เรียนมีความสุขแล้ว ยังต้องมีสมรรถภาพทางจิตและสมองในการเรียนรู้
ฝึกฝนตามหลักวิชาการ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ ในขณะที่วัยท างานจุดหมาย คือ งานมี
ประสิทธิภาพ คนท างานมีความสุข  ไม่เครียด มีสมดุลในชีวิตแข็งแรงทั้งด้านกายและใจ ส่วนกลุ่มผู้สูง
วัยจุดหมาย คือบั่นปลายชีวิตมีความสุขกายสบายใจ สอดรับกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
แนวคิดของ เพียเจต (Piaget) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ควรสอดรับกับวัยของผู้เรียน  และด้วย
จุดหมายของแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันจึงส่งผลให้ในการจัดกระบวนการพัฒนาต้องค านึงถึงปัจจัยเรื่อง



๒๐๙ 

 
วัย และเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ ที่น าไปสู่การใช้เครื่องมือวัดการพัฒนาที่แตกต่างออกไปตาม
เป้าหมายที่มุ่งเน้น สอดคล้องกับ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
พัฒนาปัญญาต้องค านึงถึงปัจจัย คือ ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ (ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์,2014)1 
   2) ด้านระยะเวลาการอบรม: จากการตั้งข้อสังเกตของคณะผู้วิจัย พบว่า 
การก าหนดวันอบรมยังไม่มีสูตรตายตัวหรือสูตรส าเร็จ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงและยกระดับพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม จ านวนวันเป็นเพียงหนึ่งเหตุปัจจัยที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาในการจัดอบรม
บ่มเพาะจิตและปัญญาต้องท าให้เห็นความพยายามในการน าไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง อย่างเช่นใน
ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา การจัดอบรมแบบค่ายฝึกช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและฝึก
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนแล้ว ยังใช้การบันทึกกิจกรรมแต่ละวันก็นับว่าเป็น
อุปกรณ์การฝึกอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนา นอกจากนี้การก าหนดจ านวนวันอบรมต้อง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มผู้เข้าอบรม ความพร้อมของผู้จัด เป็นพื้นฐาน เพราะจ านวนวันนอกจาก
เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าอบรมแล้ว ในขณะเดียวกันยังเก่ียวข้องกับ
เรื่องของค่าด าเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ผู้จัดอาจมีเงื่อนไขหรือความพร้อมในประเด็นนี้ที่
แตกต่างกัน 
   A คือ Activity เป็นการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS ซึ่งเป็นกรอบ
ของกิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะอยู่
ในช่วงกลุ่มวัยได้ แต่กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือเข้าถึงความสุขตามกระแส
โลกไม่ได้แตกต่างกันมากนักอย่างมีนัยยะ สามารถน ามาสรุปเป็นกิจกรรมตามหลักการที่เรียกว่า ICT-
PSS  กล่าวคือ  
   1) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration): การพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม จุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือ การเข้าถึงความต้องการของแต่ละบุคคลที่อาจแตกต่างไปตามช่วง
วัยแล้ว ท าอย่างไรที่จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากใคร่รู้ รับฟัง รสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนอยากท่ีจะพัฒนาตน 
โดยเบื้องต้นนอกจากผู้จัดกระบวนการพัฒนาอบรมหรือ เรียนรู้  ต้องเข้ และพร้อมที่จะเข้าสู่
กระบวนการ ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยใดต่างก็อาศัยการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือเปิดประตูก้าวไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาจิตและปัญญา  ได้แก่ สร้างการรับรู้ สร้างการรับรู้

                                                        
 1 ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตติามหลักศีล 5 ส าหรับผู้น า”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑติวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน้า 
109. 
 



๒๑๐ 

 
ความสามารถ สร้างการตระหนักรู้และจูงใจ จัดสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างศรัทธา ผ่อนคลาย 
จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจมีอิสระ เกมนันทนาการ การท่องค าปฏิญาณ  ในทางพระพุทธศาสนา 
แรงจูงใจที่ถูกต้องควรส่งเสริม คือ แรงจูงใจที่เป็นไปเพ่ือให้ถึงจุดหมายของมนุษย์  คือ การมีอ านาจ
เหนือกิเลสในใจตน  ท าให้เกิดความรักในสิ่งที่ท า และ มีความสุขเม่ือได้ลงมือท า เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ท าให้จิตเป็นกุศลเกิดธรรมฉันทะ  เกิดศรัทธาที่ใฝ่รู้แสวงหาความจริง  น าไปสู่การเข้าถึงความสุขอัน
สูงสุดคือ พระนิพพาน (ขันทอง, 2014)   
   2) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อชี วิตที่ดี  (Transform view to be the 
good life): การปรับเปลี่ยนทัศนะหรือความเห็นซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ง
แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมองว่า หัวใจของการเปลี่ยนแปลง คือ การตระหนักรู้ และ
แยกแยะได้ และการจะปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเพ่ือพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงาม ส าหรับในทาง
พระพุทธศาสนามองว่า ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าไม่มีศรัทธา 
ก็ไม่มีการเข้าไปนั่งใกล้ ไม่ได้ฟังธรรม และในที่สุดก็ปฏิบัติผิด พลาดจากธรรมวินัยของพระองค์ และ
ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ท าให้ปัญญาของบุคคลเจริญงอกงามขึ้นได้  ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการในตนเอง 
ศรัทธาเป็นเพียงตัวกระตุ้นเชื่อมโยงให้เกิด โยนิโสมนสิการ (พระพรหมคุณาภรณ์, )2 แนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวแบบตัวแบบ (Modeling) ของเบนดูลานับว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส าหรับปัจจัยภายใน คือ การสังเกตของผู้เรียน ความสามารถในการก ากับ
ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีส่วนส าคัญยิ่งที่ช่วยเสริมให้พฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ
ตัวอย่างนั้นเกิดขึ้น  กัลยาณมิตรหรือผู้อบรมมีส่วนส าคัญในการจะน าพาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  เปิด
ใจที่จะเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กระบวนการรับฟัง การบรรยายถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์จากวิทยากร การใช้สื่อเป็นตัวแบบหรือเสียงภายนอกเพ่ือปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิต 
การใช้เรื่องเล่าน าไปสู่การชวนคิดเพ่ือปรับวิถีคิดให้ถูกต้อง ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ต้องค านึงถึงจุดหมาย
และกลุ่มผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3) สร้ างแรงสั่ น ส ะเทื อน ทางความคิ ด  (Create vibrations of 
thought):  เป็นขั้นตอนที่จะช่วยตอกย้ าทัศนคติ มุมมองชีวิตที่ถูกปรับเปลี่ยน ให้ผู้เข้าอบรมได้
กระตุ้นความคิดของตนเอง เชื่อมโยงจากความรู้ภายนอกและความรู้สึกจากภายใน แปรผลออกมา
สมองหรือความคิดและแสดงผลออกมาเป็น การแสดงความเห็น                  การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ไขปัญหา ที่เชื่อมโยงกันและกันระหว่างตัวตนกับภายนอก วิธีน าโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ 
ตามแนวคิดของพระพรหม  คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มี 10 วิธี ซึ่งสอดรับกับแนวคิดตะวันตก ตาม

                                                        
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี 15, หน้า 

614-615. 



๒๑๑ 

 
ทฤษฎีของบรูม ด้านพุทธวิสัย (Cognitive Domain)  เป็นการเรียนรู้เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู้ 
ความเข้าใจ และความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ได้มากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดรวบยอด เป็นต้น 
ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ ต้องมีล าดับขั้นตอนการเรียบเรียงเนื้อหา
กิจกรรมไปสู่จุดหมาย และส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เข้า
อบรมได้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจ และเข้าถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาพร้อมกับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้กิจกรรมในกระบวนการนี้จากการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถยกตัวอย่าง การต้ัง
ค าถาม การอภิปรายวิเคราะห์รายกลุ่ม สรุปและประยุกต์ใช้ วัดประเมินผล ด้วยการดูภาพยนตร์  การ
ฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ศิลปะ กิจกรรมกลุ่มสร้างความหวัง สร้างการมองโลกในแง่ดีสนทนาวิพากย์ 
สุนทรียสนทนา และกระบวนกลุ่ม เป็นต้น 
   4) การปฏิบัติเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to 
create self-esteem): ส าหรับขั้นตอนนี้เครื่องมือในทางพระพุทธศาสนาได้ถูกน ามาใช้เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ การท าสมาธิ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสติ ทั้งนี้เพราะการที่
มนุษย์จะรับรู้หรือรู้จักตนเองจนมองเห็นคุณค่าในตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องรู้จักการฝึกการรู้เท่าทันจิต
ของตนที่เคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวรับการรับรู้จากช่องทางการสื่อสารจากโลกภายนอก คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ นอกจากนี้การฝึกการมองเห็นคุณค่าและความดีงามในตนเองและผู้อ่ืน นับว่าเป็น 
การรู้ผ่านการปฏิบัติ (Practical Knowing) คือ การเรียนรู้ผ่านการน าความรู้ความเข้าใจในตนไปสู่
การลงมือปฏิบัติ และความรู้สึกจากการมีประสบการณ์ปฏิบัติโดยตรง ตามแนวคิดของยอร์กส์ และ
คาสเซิล (York & Kasl)  
   5) การสะท้อนตนเองและการพัฒนาตน  (Self reflection and 
develop even further): แม้ว่าการฝึกปฏิบัติจะเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้ผู้ฝึกได้เข้าถึง
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในการฝึกนั้นจะมั่นใจอย่างไรว่าเป็นการฝึกปฏิบัติที่
ถูกต้องมาถูกแนวเดินถูกทาง ดังนั้นกระบวนการสะท้อนตนเองหรือการย้อนกลับ  สามารถจัดกระท า
ได้ทั้งในขณะที่อบรม และการรายงานทบทวนตัวเองหลังการอบรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเมื่อ
วิเคราะห์ตามพระสูตรในกีฏาคิริสูตร (ม.ม.(ไทย) 13/183/212)  ได้จัดล าดับการเรียนรู้ไว้และได้
กล่าวถึงการทบทวนตรวจสอบตนเอง.ในขณะที่มาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่จะรู้จัก
ตนเอง และ พัฒนาตนเองประสบการณ์ที่ดื่มด่ าเนื่องจากการรู้จักตนเองตรงตามสภาพความจริง 
เรียกว่า peak experience นอกจากนี้การก ากับตนเอง (Self-Regulation) เกิดจากการฝึกฝนและ
พัฒนา การฝึกฝนด้วยการฝึกให้รู้จักตนเอง (self-observation) น าไปสู่การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) เป็นความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตนเอง ตัวอย่างกิจกรรมที่
ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ท าให้เกิดการสะท้อนตนและสร้างการพัฒนาตนเองจากกระบวนการ



๒๑๒ 

 
กลุ่ม คือ กิจกรรมที่เน้นช่วยเหลือผู้ อ่ืน การแบ่งปัน เสียสละ การร่วมมือร่วมใจ สร้างวินัย จิต
สาธารณะ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น  
  6) ขยายพื้ นที่ แห่ งความสุข  (Spread  the  area of Happiness): 
ท้ายสุดในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมต้องด าเนินไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือความสุขขั้นต่ าคือ
ความสุขตามกระแสโลก ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจ าวันเพ่ือให้สามารถรักษาสมดุลชีวิตทั้ง
ในด้านวิถีความเป็นอยู่ ความส าเร็จในชีวิต และหัวใจส าคัญคือ  การเรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกันในสังคม เรียนรู้เพ่ือการมีท่าทีที่ถูกต้องต่อเรื่องเหล่านี้ ท าให้ชีวิตตนมีความสุข ปฏิบัติต่อกันใน
สังคมด้วยความสุข สร้างประโยชน์ต่อกันในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สังคม  การมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ในระดับตนเอง และผู้อ่ืนรวมกันเป็นประโยชน์ที่ต่างพ่ึงพิงอาศัยกันอย่าง
สุขสงบด้วยการอิงอาศัยธรรมในการอยู่ร่วมกัน เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง และช่วยผู้อ่ืนให้
พัฒนา ขยายไปสู่การพัฒนาในระดับสังคม การขยายพ้ืนที่แห่งความสุขจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการ
อาศัยกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นพลัง  ซึ่งกิจกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ในการขยายพ้ืนที่แห่งความสุขได้ จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ การฝึกปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การฝึกจิตของตนให้เข้าถึงความสงบ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ทาน ศีล 
ภาวนา นับว่าเป็นวงล้อที่มนุษย์พ่ึงปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนอันจะส่งผลให้เกิดสันติสุขหรือเข้าถึง
ความสุขในระดับปัจเจกและในระดับสังคม 
  4 Happy life คือ การเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืน  กล่าวคือ เป็นเกณฑ์ชี้ วัด
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม (Mind and Wisdom Development 
Process’s Criteria): แม้ว่าจากการสังเคราะห์งานวิจัยจะพบว่า เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดการ
พัฒนาจิตและปัญญา อันมีพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดนักวิชาการ
ตะวันตก จะมีความแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คณะผู้วิจัยได้พบ
คือ ความเชื่อมโยงของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สอดรับทั้ง
แนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตก คือ การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม
ที่ไม่แปลกแยกจากสังคม ธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาตนเพ่ือเข้าถึงความสุขภายในและส่งมอบ
ความสุขสู่ภายนอก ซึ่งสามารถน าสรุปได้ เป็น 4 ด้าน คือ (1) พัฒนากายให้เป็นสุข (Physical 
Development for Happy Life) คือ การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่นับตั้งแต่ลืมตา การกิน การ
อยู่ การใช้ทรัพยากร การบริโภค ที่สามารถพ่ึงพาตนเองเข้าถึงความสุข โดยไม่หลงไปตามกระแส
บริโภคนิยม การตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ การบริโภคสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา  (2)พัฒนา
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างมีสุข (Social Behavioral Development for Happy 
Social) กล่าวคือ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเคารพ 
การให้เกียรติ การมีเมตตากรุณาต่อกัน รวมไปถึงการรู้จักหน้าที่ และควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยหรือ
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กฎระเบียบทางสังคม เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมในระดับปัจเจกที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม (3) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุขด้านใน (Mind Development for Happy Mind) 
เป็นการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขอันเกิดจากภายใน การมองโลกในแง่บวกและแสดงออกถึง
ความสุขที่มีพร้องที่จะเผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อ่ืน(4) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ (Wisdom Development for Happy Creativity)  เป็นการแสดงออกถึง การน า
พลังแห่งการเรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสได้อย่าง 
 สรุปองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เป็นแผนภาพโมเดล เรียก
โมเดลองค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนี้ว่า GPA 4 Happy life’ Model  
 
  แผนภาพที่ 2 แสดงโมเดล GPA 4 Happy life’ Model 

 
 
6. อภิปรายผล 
 กล่าวได้ว่า กระบวนการในการสังเคราะห์งานวิจัยนี้ได้จัดท าเป็นล าดับ ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อปัญหาหาที่จะน ามาสังเคราะห์มากกว่า 2 ประเด็น การมีส่วนร่วมของคณะนักวิจัยในการ
ออกแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่คุณภาพก่อนที่จะท าการสังเคราะห์ การได้มาซึ่งข้อมูลของ
งานวิจัยมีหลายช่องทางท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นการตรวจสอบทวนข้อมูลอีกทางหนึ่ง ท า
ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้เอนไปทางใดทางหน่วยงานหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง การสังเคราะห์ การ
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สร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยผ่านนักวิจัย 3 ท่าน ท าให้การคัดเลือกงานวิจัยได้งานที่มีคุณภาพมี
ความเที่ยงตรงภายนอกและภายในสูงตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดการสังเคราะห์
งานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2555) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ใน
ลักษณะการวิเคราะห์เชิงเหตุผลตามแนวคิดของ Holsti (1996) การวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นการ
วิเคราะห์หาเหตุผลตลอดจนผลของข้อมูลที่ศึกษา  
   องค์ความรู้ใหม่ที่ได้คือ องค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม GPA 4 
Happy life’ Model  
ซึ่งได้สกัดองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 40 เรื่อง พบว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาส่วนใหญ่มีการใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาทั้งด้านแนวคิดตาม
หลักพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตก เมื่อท าการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจะเห็นว่า จุดหมาย
ปลายทางของกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คือ การเข้าถึงความสุขทั้งสุขภายนอก
คือวิธีการด ารงชีวิต สุขภายในคือ ความสุข สงบใจ อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถรู้
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง
ให้มีความเข้มแข็ง  ดังนั้นกระบวนพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ควรเป็นการพัฒนามนุษย์แบบ
รอบด้าน 360 องศา ที่ค านึงการเชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสังคม 
มนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีกรอบการพัฒนาจิตและปัญญาให้บรรลุผล 4 ด้าน อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม  สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญา ผล
การศึกษาสอดคล้องกับแบบจ าลอง List Model ซึ่งเป็นแบบจ าลองของแนวคิดหลักการส าคัญ คือ 
แนวคิด ความรู้ และกระบวนการที่บุคคลและสังคมได้ด าเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
สร้างสรรค์ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การเรียนรู้ของบุคคลและสังคม โดยตระหนักถึง
ความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนตนเองและการสร้างประโยชน์สุขร่วมกัน (พระสุธีรัตนบัณฑิต, 2561) 
กล่าวได้องค์ความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นฐานคิดเพ่ือ
การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนามนุษย์อย่างมีดุลยภาพ ภายใต้พ้ืนฐานว่า เมื่อใจเป็นสุขจะมีพลั ง
สร้างสรรค์และน าไปสู่วิถีการดูแลกายและใจให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมที่
แท้จริงและมีความยั่งยืน 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ส าหรับด้านการศึกษา องค์ความรู้
แนวคิดด้านการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม แนวคิด วิถีปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษาสา
มารน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญาที่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมที่สามารถเข้าถึงบริบทของ
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ความแตกต่างของผู้เรียน  ส าหรับหน่วยงานที่สนใจ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน องค์กร
เอกชน องค์การบริหารส่วนต าบลและจังหวัด หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปศึกษาต่อยอดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมของบุคคลในองค์กรหรือกลุ่มคนที่หน่วยงานให้การดูแลหรือ
ส่งเสริม  
 7.2ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: จากแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐต้องหันกลับมามองการพัฒนารากฐานของสุขภาวะของคนในประเทศ 
ส าหรับภาครัฐหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าไปเผยแผ่ในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้และเครื่องมือในการจัดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
อันเป็นแนวทางป้องกันอุบัติโลกติดต่อไม่ร้ายแรง (NSD) ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากความ
ไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องของการดูแลสมดุลของจิตและปัญญาเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง และเสริมสร้างการดูแล
สุขภาวะองค์รวมในภาคนโยบาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  
 7.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป : ส าหรับการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในเชิง
สังเคราะห์แนวคิดและการวิจัย ท าให้ได้เห็นกรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวม ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจะเน้นเรื่องของการน าไปทดลองกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้เห็น
ผลเป็นเชิงประจักษ์และสามารถน าไปสู่การได้ชุดความรู้ในแง่ของการจัดกิจกรรมที่ท าให้เข้าถึง
ความสุขที่เหมาะสมกับกลุ่มและวัยของผู้ที่ต้องการพัฒนา 
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๒๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



๒๑๘ 

 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งเป็นกิจกรรมการ

เผยแพร่งานวิจัยและกิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
๑. กิจกรรมการเผยแพร่งานวิจัยแบ่งกิจกรรมการเผยแพร่เป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
๑.๑  การเผยแพร่งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการส่งรายงานการวิจัยให้แก่ส่วน

งานต่าง ๆ ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ก าหนดไว้ 
๑.๒การเผยแพร่งานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยโดยด าเนินการเขียนบทความวิจัยและสมัคร

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือน าเสนอผลการวิจัย ตลอดจนน า
บทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI 1 หรือ TCI 2 ตามความเหมาะสม 
 

๒. กิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่มหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้แนวคิดด้านการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ไปใช้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ องค์
ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญาที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างสุขภาวะองค์รวม หรือพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 
 ๒.๒  วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน องค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนต าบลและจังหวัด 
หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อยอดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม  
 ๒.๓  คนที่สนใจทั่วไปสามารถน าชุดความรู้การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้ไป
เผยแพร่ในรูปแบบ การให้ความรู้สู่สาธารณะ ผ่านสื่อ ภาพยนตร์ คู่มือหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น 
 ๒.๔  หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถมีองค์ความรู้และเครื่องมือในการจัดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์
รวม กรณีการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาวะปัญหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจที่ภาครัฐต้องไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข และภาครัฐสามารถถอดบทเรียนมาใช้เป็นแนวทางป้องกันอุบัติโลกติดต่อไม่ร้ายแรง (NSD) 
ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากความไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องของการดูแลสมดุลของจิตและปัญญา
เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง และเสริมสร้างการดูแลสุขภาวะองค์รวมในภาคนโยบาย ผ่านกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 

 
 



๒๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 



๒๒๐ 

 
 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ด าเนินการมา ผลที่ได้รับของโครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดเรื่องการพัฒนา
จิตและปัญญาตามแบบ
องค์รวม 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ
การพัฒนาจิตและปัญญา
ตามแบบองค์รวม 
 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาจิตและปัญญา
ตามแบบองค์รวม 

- การสะท้อนมุมมอง
ความเหมือนและความ
ต่างของแนวคิดเรื่องจิต
และปัญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท
และตามหลักแนวคิด
ตะวันตก  
- แนวคิดเรื่องการพัฒนา
จิตและปัญญาตามแบบ
องค์รวม 

๒.เพ่ือศึกษาสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการพัฒนาจิต
และปัญญา 

สังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา 
จ านวน ๔๐ เรื่อง 

สังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา 
จ านวน ๔๐ เรื่อง 

ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการพัฒนาจิต
และปัญญา จ านวน ๔๐ 
เรื่อง 

๓.เพ่ือน าเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม 

๑. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
๓. สังเคราะห์องค์ความรู้
จากการศึกษาเอกสาร
และผลการสังเคราะห์
งานวิจัย 

๑. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
๓. สังเคราะห์องค์ความรู้
จากการศึกษาเอกสาร
และผลการสังเคราะห์
งานวิจัย 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม 



๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง  
เครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่ศึกษา เป็นการประเมินข้อมูลคุณภาพพ้ืนฐาน
ของงานวิจัยที่น ามาศึกษาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทีมนักวิจัย ๓ ท่านจะร่วมประเมินเพ่ือคัดเลือก



๒๒๒ 

 
งานวิจัยที่จะน ามาศึกษาแบ่งตามประเด็นต่างๆ โดยใช้การให้คะแนนตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ๕ระดับ ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ๕ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับดีมากที่สุด 
  ๔ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับดี 
  ๓ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับปานกลาง 
  ๒ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับน้อย 
  ๑ คะแนน  ส าหรับผลการประเมินระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือประเมินคุณภาพของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ แปลความว่า มีคุณภาพมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ แปลความว่า มีคุณภาพมาก 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ แปลความว่า มีคุณภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ แปลความว่า มีคุณภาพน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ แปลความว่า มีคุณภาพน้อยที่สุด 
  

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  
 

ชื่อผู้วิจัย............................................................................................................... ปี ที่วิจัย...................... 
ชื่อเรื่องงานวิจัย........................................................................................................... ........................... 
สถาบัน................................................................................................ ................................................... 
 

ที ่ ประเด็นในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ก ช่ือเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน      

ข วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน      

ค เหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวิจัยสมเหตุสมผล      

ง นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน      

จ ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ      

ฉ การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย      



๒๒๓ 

 

ช การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยมลี าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน      

ซ การออกแบบการวิจัยเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การวิจัย      

ฌ ความเป็นตัวแทนของประชากร/สถานการณ/์เหตุการณ ์      

ญ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล      

ฎ ความเที่ยงของการตีความ      

ฏ การสรุปผลการวิจยัสอดคล้องกับปัญหา/วตัถุประสงค์การวิจยั      

ฐ การอภิปรายผลเชื่อมโยงการวิจัยนี้กับผลงานวิจัยในอดตี      

ฑ การใช้ผลจากกระบวนการด าเนินงานวิจัยมาก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจัย      

 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพงานวิจัยส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ก. ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน 
๕  ชื่อเรื่องบอกถึงวิธีการศึกษา พ้ืนที่ที่ศึกษาและกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
๔  ชื่อเรื่องบอกถึงวิธีการศึกษาและพ้ืนที่ที่ศึกษา 
๓  ชื่อเรื่องบอกถึงวิธีการศึกษาและกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
๒  ชื่อเรื่องบอกถึงพ้ืนที่ที่ศึกษาและกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
๑  ชื่อเรื่องไม่บอกถึงวิธีการศึกษา พื้นที่ที่ศึกษาและกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน 
๕  วัตถุประสงค์ของการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
๔  วัตถุประสงค์ของการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย แต่ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย แต่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 
๑  ไม่ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ค. เหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวิจัยสมเหตุสมผล 



๒๒๔ 

 
๕  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่และไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อน 
๔  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ 
๓  ได้องค์ความรู้ใหม่และไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อน 
๒  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
๑  ไม่ระบุเหตุผล/ความจ าเป็นในการท าวิจัย 
 

ง. นิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 
๕  ให้นิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมทุกผลของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและสะท้อนถึงวิธีการวัด/ 

เก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
๔  ให้นิยามศัพท์เฉพาะครอบคลุมทุกผลของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แต่ไม่สะท้อนถึงวิธีการวัด/ 

เก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
๓  ให้นิยามศัพท์เฉพาะไมค่รอบคลุมทุกผลของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แต่สะท้อนถึงวิธีการวัด/ 

เก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
๒  ให้นิยามศัพท์เฉพาะไม่ครอบคลุมทุกผลของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและไม่สะท้อนถึงวิธีการวัด/ 

เก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
๑  ไม่ระบุนิยามศัพท์เฉพาะ 
 

จ. ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ 
๕  มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด รวมไปถึงการ 

ประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือน าไปใช้ 
๔  มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด 
๓  มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ 
๒  มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือน าไปใช้ 
๑  มีประโยชน์เฉพาะตัวผู้วิจัย 
 

ฉ. การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย 
๕  การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีทั้งของในประเทศและต่างประเทศ มีความทันสมัย  

วิธีการน าเสนอแบบสังเคราะห์และสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
๔  การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยมีทั้งของในประเทศและต่างประเทศ มีความทันสมัย  

วิธีการน าเสนอแบบตัดต่อ แต่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
๓  การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเอกสารในประเทศที่ทันสมัย  



๒๒๕ 

 
วิธีการน าเสนอแบบตัดต่อและสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 

๒  การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเอกสารในประเทศที่ไม่ทันสมัย 
วิธีการน าเสนอแบบตัดต่อ แต่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 

๑  การทบทวนรายงานเอกสารและงานวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
 

ช. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
๕  แสดงให้เห็นล าดับขั้นตอนของการพัฒนากรอบแนวคิดตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอ่ิมตัวโดยเขียน 

ให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์และมีวิธีการน าเสนอชวนให้ติดตาม 
๔  แสดงให้เห็นล าดับขั้นตอนของการพัฒนากรอบแนวคิดตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอ่ิมตัวโดยเขียน 

ให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ แต่วิธีการน าเสนอไม่น่าติดตาม 
๓  แสดงให้เห็นล าดับขั้นตอนของการพัฒนากรอบแนวคิดตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอ่ิมตัว วิธีการเขียน 

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ แต่มีวิธีการน าเสนอชวนให้ติดตาม 
๒  แสดงให้เห็นล าดับขั้นตอนของการพัฒนากรอบแนวคิดตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอ่ิมตัวเพียงอย่างเดียว 
๑  ไม่ระบุถึงล าดับขั้นตอนของการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  



๒๒๖ 

 
ซ. การออกแบบการวิจัยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๕  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยรวมทั้งให้ความส าคัญกับการอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย 

๔  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย 

๓  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูล แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ้างอิงผลการ 
ศึกษาวิจัย 

๒  มีเฉพาะการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและไม่ได้ให้ 
ความส าคัญกับการอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย 

๑  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยรวมทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย 

 
ฌ. ความเป็นตัวแทนของประชากร/สถานการณ์/เหตุการณ์ 

๕  กลุ่มตัวอย่าง/สถานการณ์/เหตุการณ์ เลือกได้อย่างครอบคลุม มีความสมเหตุสมผลและ 
หน่วยตัวอย่างมีจ านวนเพียงพอที่จะท าให้ได้ข้อมูลอิ่มตัว 

๔  กลุ่มตัวอย่าง/สถานการณ์/เหตุการณ์ เลือกได้อย่างครอบคลุม และหน่วยตัวอย่างมีจ านวน 
เพียงพอที่จะท าให้ได้ข้อมูลอิ่มตัว 

๓  กลุ่มตัวอย่าง/สถานการณ์/เหตุการณ์ เลือกได้อย่างครอบคลุมและมีความสมเหตุสมผล 
๒  กลุ่มตัวอย่าง/สถานการณ์/เหตุการณ์ เลือกได้อย่างครอบคลุมและหน่วยตัวอย่างมีจ านวน 

เพียงพอที่จะท าให้ได้ข้อมูลอิ่มตัว 
๑  ไม่ระบุหลักในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง/สถานการณ์/เหตุการณ์ รวมทั้งจ านวนของหน่วยตัวอย่าง 

ที่จะท าให้ได้ข้อมูลอิ่มตัว 
 

ญ. การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล 
๕  มีวิธีการเก็บข้อมูลจากหลายสถานการณ์ จากผู้ให้ข้อมูลหลายคน/หลายแหล่งและใช้วิธีการ 

เก็บข้อมูลเดียวกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๔  มีวิธีการเก็บข้อมูลจากหลายสถานการณ์และจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน/หลายแหล่ง 
๓  มีวิธีการเก็บข้อมูลจากหลายสถานการณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒  มีวิธีการเก็บข้อมูลจากสถานการณ์เดียว จากผู้ให้ข้อมูลหลายคน/หลายแหล่งด้วยวิธีการที่ 

หลากหลาย 
๑  มีวิธีการเก็บข้อมูลจากสถานการณ์เดียว   



๒๒๗ 

 
ฎ. ความเที่ยงของการตีความ 

๕  มีการน าเสนอสถานการณ์ที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทั้งทฤษฎีที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างและ 
วิธีการเก็บข้อมูล 

๔  มีการน าเสนอสถานการณ์ที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทั้งทฤษฎีที่ใช้และกลุ่มตัวอย่าง 
๓  มีการน าเสนอสถานการณ์ที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทั้งทฤษฎีที่ใช้และวิธีการเก็บข้อมูล 
๒  มีการน าเสนอสถานการณ์ที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทั้งกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล 
๑  มีการน าเสนอทฤษฎีที่ใช้กลุ่มตัวอย่างหรือวิธีการเก็บข้อมูลที่คลุมเครือ 
 

ฏ. การสรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์การวิจัย 
๕  การสรุปผลการวิจัยจากผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจัยและ 

ครอบคลุมทุกประเด็นของปัญหาที่ต้องการศึกษา 
๔  การสรุปผลการวิจัยจากผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ 

ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นของปัญหาที่ต้องการศึกษา 
๓  การสรุปผลการวิจัยจากผลการวิเคราะห์ครอบคลุมทุกประเด็นของปัญหาที่ต้องการศึกษา 

แต่ผลการวิเคราะห์บางส่วนไม่สอดคล้องกับปัญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒  การสรุปผลการวิจัยคลาดเคลื่อนจากผลการวิเคราะห์ 
๑  ไม่มีส่วนสรุปผลการวิจัย 
 

ฐ. การอภิปรายผลเชื่อมโยงการวิจัยนี้กับผลงานวิจัยในอดีต 
๕  การอภิปรายผลแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของผลการวิจัยที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี 

รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากงานวิจัยครั้งนี้กับผลงานวิจัย
อ่ืนๆ ในอดีต 

๔  การอภิปรายผลแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของผลการวิจัยที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี 
แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้กับผลงานวิจัย
อ่ืนๆ ในอดีต 

๓  การอภิปรายผลแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของผลการวิจัยและความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัยครั้งนี้กับผลงานวิจัยอื่นๆ ในอดีต  แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด
ทฤษฎี 

๒  การอภิปรายผลแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของผลการวิจัยที่เกิดข้ึนเท่านั้นโดยไม่ได้เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจาก
งานวิจัยครั้งนี้กับผลงานวิจัยอื่นๆ ในอดีต 



๒๒๘ 

 
๑  ไมม่ีการอภิปรายผล 

ฑ. การใช้ผลจากกระบวนการด าเนินงานวิจัยมาก าหนดข้อเสนอแนะในการวิจัย 
๕  มีการสรุปผลจากการอภิปรายผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย 

การปฏิบัติและการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
๔  มีการสรุปผลจากการอภิปรายผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย 

และการปฏิบัติ 
๓  มีการสรุปผลจากการอภิปรายผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย 

และการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
๒  มีการสรุปผลจากการอภิปรายผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติ 

และการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
๑  ไม่มีการสรุปผลจากการอภิปรายผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 40 3.00 5.00 4.7500 .58835 
x2 40 3.00 5.00 4.5000 .55470 
x3 40 3.00 5.00 4.4750 .55412 
x4 40 3.00 5.00 4.3250 .57233 
x5 40 3.00 5.00 4.6000 .54538 
x6 40 4.00 5.00 4.7750 .42290 
x7 40 3.00 5.00 4.6000 .54538 
x8 40 3.00 5.00 4.3500 .57957 
x9 40 3.00 5.00 4.3250 .61550 
x10 40 3.00 5.00 4.1750 .71208 
x11 40 3.00 5.00 4.3000 .51640 
x12 40 4.00 5.00 4.5500 .50383 
x13 40 4.00 5.00 4.5250 .50574 
x14 40 4.00 5.00 4.5250 .50574 
Valid N (listwise) 40     



๒๒๙ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
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ภายใต้แผนโครงการ  
หัวหน้าโครงการ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, ผศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง, ดร.ชนัญภรณ์ อารีกุล และ 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจและปัญญาอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบทั้งด้านตะวันตก
และตะวันออกคือหลักพระพุทธศาสนา แต่ความรู้ดังกล่าวยังกระจัดกระจาย ขาดการผสมผสานกัน
อย่างเป็นระบบ และยังยากต่อการที่จะน าความรู้มาสู่ความเข้าใจ และส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติให้ตรงตามจริตของบุคคลแต่ละคนได้อย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม และน าสารสนเทศจากการศึกษาเอกสารและสังเคราะห์งานวิจัย 
มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่มี
ระบบ มีความละเอียดลึกซึ้ง และสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาจิต
และปัญญาแบบองค์รวมได้ ซึ่งเมื่อจิตและปัญญาในระดับปัจเจกได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว จะยังผลให้มนุษย์เราสามารถใช้ศักยภาพของความคิด จิตใจ และร่างกายได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติ ท าให้มีจิตใจที่อ่อนโยน เมตตากรุณาต่อกัน มอง
โลกในแง่ดี ไม่เบียดเบียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการปฏิบัติกิจ
หน้าที่และการพัฒนาสังคมทุกระดับต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม 
๒) เพ่ือศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา 
๓) เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 

ผลการวิจัย 
       ๑) วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาจิตและปัญญาตามแบบองค์รวม 

        พบว่า แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทั้งองค์
ความรู้จากพระพุทธศาสนา และองค์ความรู้จากนักวิชาการตะวันตก สะท้อนให้เห็นว่า การวาง



๒๓๑ 

 
จุดหมายของการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญ  ซึ่ งจุด เริ่มต้นหรือจุดหมายในระดับแนวคิดที่ ทั้ ง
พระพุทธศาสนาและแนวคิดนักวิชาการตะวันตก ก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ เรื่องของการ
พัฒนาที่มีจุดหมายให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักควบคุมตนเอง และการ
แสดงออกหรือการปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยความเอาใจใส่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นคุณธรรม 
จริยธรรม พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กล่าวได้นัยหนึ่งว่า แนวคิดการ
พัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมทั้งตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตกต่างก็มุ่งไปที่
การพัฒนาที่ท าให้มนุษย์เกิดสมดุลทั้งในแง่ของกายกับใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

        ๒) สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา 
        พบว่า การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาทั้ง ๔๐ เรื่อง มี

คุณลักษณะแตกต่างกันทั้งในด้านของปีที่พิมพ์ พบว่า ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากที่สุด จ านวน ๑๖ 
เรื่อง ด้านประเภทวิจัย เป็นวิทยานิพนธ์ ๒๙ เรื่อง งานวิจัย ๑๑ เรื่อง ด้านแหล่งที่มามีการกระจาย
ของแหล่งที่มาที่หลากหลาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มากที่สุด คิดเป็นจ านวน ๑๑ เรื่อง ด้านแนวคิดที่น ามาใช้คือแนวคิดตะวันตก จ านวน ๒๔ 
เรื่องเป็นเป็นแนวคิดเชิงพุทธ จ านวน ๑๖ เรื่อง จากการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน ๔๐ เรื่อง พบว่า 
โดยภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญามีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) และองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย มีข้อค้นพบ ๔ ประการ คือ เรื่อง
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบกระบวนการศึกษา และกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย  

          ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา มีข้อ
ค้นพบ ๔ ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองกระบวนการพัฒนาจิตและ
ปัญญามีความหลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กปฐมวัย เด็กระดับประถมศึกษา เด็ก
ระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ ประการที่สอง คือ กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีรูปแบบครอบคลุมการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) 
การศึกษาในระบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของเด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา 
เด็กมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษา ๒) การศึกษานอกระบบ เช่น การท าค่าย และการฝึกอบรม เป็น
ต้น และ ๓) การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนด้วยตนเองหลังจากเข้า
รับการอบรม เป็นต้น ประการที่สาม คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา 
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจจกรมการรักษาศีล 
การเจริญสมาธิภาวนา การวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ การเดินจงกรม การแผ่เมตตา การกราบ
อย่างมีสติ เป็นต้น และ ๒) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่ กิจกรรมตามทฤษฎี



๒๓๒ 

 
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดสุขภาวะทางปัญญา แนวคิดการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทฤษฎี
ปัญญาสังคมแนวคิดโฟร์แมท  และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น ประการสุดท้าย  คือ 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ สติปัญญา ความรู้ ความคิด 
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดในแบบต่างๆเช่น การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคิดแบบ
สร้างสรรค์ เป็นต้น ๒) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม และ ๓) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ 
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติได้ เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น  

๓) องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
         พบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมหลักการที่ต้องท าความเข้าใจ คือ กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการเพ่ือให้บรรลุ
จุดหมาย แต่อย่างไรก็ตามแก่นที่ส าคัญคือ การวางจุดหมายในการพัฒนาที่จากการสังเคราะห์องค์
ความรู้พบว่า จุดหมายหลักส าคัญในการพัฒนาจิตและปัญญาของมนุษย์ คือ การน าพามนุษย์ให้เข้าถึง
ความสุขอันเป็นเป้าหมายที่ทุกชาติ ทุกศาสนา ต่างวัฒนธรรม ก็หนีไม่พ้นเรื่องความสุข ซึ่งจ าแนกได้ 
๒ ระดับ กล่าวคือ ความสุขตามกระแสโลก และความสุขตามกระแสธรรม ซึ่งนับว่าเป็นจุดหมายสูงสุด 
ทั้งนี้นอกจากการท าความเข้าใจเรื่องของจุดหมายแล้ว หลักการพ้ืนฐานส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคล ทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละช่วงวัย 
แต่ละกลุ่มอาชีพ ต่างก็มีเป้าหมายที่เป็นความสุขแตกต่างออกไป เช่น ความสุขในวัยเรียน วัยท างาน 
หรือวัยเกษียณอายุ เป็นต้น จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เป็น
การพัฒนาจิตและปัญญาของมนุษย์เพ่ือเข้าถึงความสุขในระดับของความสุขตามกระแสโลกเท่านั้น ซึ่ง
ต้องอาศัยกระบวนการที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคลและจุดหมายของบุคลนั้น 
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนั้นต้องท าให้เข้าถึงการเชื่อมโยงตนเองกับผู้ อ่ืน 
สภาพแวดล้อม ทักษะการด าเนินชีวิต โดยอาศัยพลังศรัทธาในตนเองและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่
ตนเชื่อถือ ซึ่งยังมีความสุขและความส าเร็จในชีวิตเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือฝึกปฏิบัติจึงยังต้องมุ่งเน้นให้สอดรับกับจริตหรือคุณลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งจะมีแนวคิด
การใช้สื่ออุปกรณ์ให้เหมาะกับช่วงวัยและการออกแบบกิจกรรมให้สอดรับกับผู้อบรมหรือผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

นอกจากกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ปัจจัยที่ส าคัญในการ
ออกแบบกิจกรรม กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกลุ่มผู้



๒๓๓ 

 
เข้ารับการพัฒนา เพราะทุกช่วงวัยต่างก็ต้องการได้รับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ซึ่งอาจ
แตกต่างกันในเรื่องของจุดหมายของแต่ละช่วงวัยที่เชื่อมโยงกับความสุขตามกระแสโลก ที่มีจุดหมาย
แต่ละช่วงวัยแตกต่างกันตามสภาวะของบริบทวิถีชีวิตหน้าที่ในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน สอดรับกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาแนวคิดของ เพียเจต (Piaget) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ควรสอดรับ
กับวัยของผู้เรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
ที่น าไปสู่การพัฒนาปัญญาต้องค านึงถึงปัจจัย คือ ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒) ด้านระยะเวลาการอบรม 
ทั้งนี้จากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ พบว่า การก าหนดระยะเวลาในการอบรมจะต้องค านึงถึงกลุ่ม วัย
ของผู้เข้าอบรมและจัดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เข้าอบรม  จ านวนวันเป็นเพียงหนึ่งเหตุปัจจัยที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาในการจัดอบรม
บ่มเพาะจิตและปัญญาต้องท าให้เห็นความพยายามในการน าไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง และก าหนด
วันจัดอบรมยังขึ้นอยู่ความพร้อมของผู้จัดและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม  ๓) ด้านกรอบของกิจกรรม
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัย
ได้ แต่กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาจิตและปัญญาไม่ได้แตกต่างกัน กล่าวคือ ต้องเริ่มต้นจาก 
๑) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration) ๒) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตที่ดี (Transform 
view to be good life) ๓) สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought) ๔) 
การปฏิบัติเพ่ือสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to create self-esteem) ๕) การ
ส ะท้ อน ต น เอ งและการ พั ฒ น าก้ าว ต่ อ ไป  (Self reflection and develop even further)                       
๖) ขยายพ้ืนที่แห่งความสุข (Spread  the  area of Happiness)  เรียกกระบวนการนี้ว่า ITC-PSS 
๔) ด้านเกณฑ์ชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา พบว่า การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม 
โดยมีจุดหมายคือ การเข้าถึงความสุขภายในของมนุษย์ที่สามารถอยู่กับโลกและเข้าใจโลก เป็นการ
พัฒนามนุษย์แบบองค์รวมที่ไม่แปลกแยกจากสังคม ธรรมชาติแวดล้อม การพัฒนาตนเพ่ือเข้าถึง
ความสุขภายในและส่งมอบความสุขสู่ภายนอก ซึ่งสามารถน าสรุปได้ เป็น ๔ ด้าน คือ (๑) พัฒนากาย
ให้เป็นสุข (๒) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างมีสุข  (๓) พัฒนาจิตใจเข้าถึงความสุข
ด้านใน (๔) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขท าสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์  เรียกโมเดลองค์ความรู้
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมนี้ว่า “GPA 4 Happy life” โดย G คือ Goal เป็นจุดหมาย 
และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ Activity เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ 4 Happy life คือ การเข้าถึงความสุขแบบย่ังยืน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการจ าแนกแผนการต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ของความยั่งยืน ออกเป็น ๒ 

ขั้นตอน ด้วยกัน คือ แผนที่หนึ่ง  ที่ผู้วิจัย ได้ก าหนดประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย  ซึ่งระบุไว้ในบท
ที่ ๑ ข้อ ๑.๗ หน้า ๗ กล่าวไว้ถึงการน าผลงานวิจัยไปขยายผลต่อ- สถาบันการศึกษา แหล่งทุน



๒๓๔ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนที่สอง ผู้วิจัยน าผลการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับคณะสงฆ์/วัด และเครือข่าย
การอบรมทางพระพุทธศาสนา  จัดอบรมให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชน/อปท/อบต./อบจ. หน่วยงาน
การแพทย์และสาธารณสุข 

การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยไว้ ๑ แห่ง 

๑. การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยสงฆ์ ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

๒.วารสารสันติปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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