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บทคัดยอ
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั แบบทดลอง แบบทดสอบกอนหลังและมีกลุม ควบคุม และ แบบ ABF control
group design วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ 2) เพือ่ ศึกษาผลการใชกจิ กรรมการฝกสมาธิเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข องเด็กทีม่ คี วามตองการ
พิเศษ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
คือ สมาธิสนั้ โดยมีใบวินจิ ฉัยจากแพทย หรือคัดกรองโดยครูประจําชัน้ จากโรงเรียนเทศบาลวัดกูค าํ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมควบคุมดําเนินการ 12 สัปดาห กลุมทดลองไดรับกิจกรรม
การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺสโุ ภ วิเคราะหขอ มูลดวยคาสถิตนิ อนพาราเมตริก แบบ 2 กลุม ตัวอยาง
ที่เปนอิสระตอกัน (Mann Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน
(Wilcoxon Signed Ranks Test) ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการฝกสมาธิไดแกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
นักเรียนกลุม ทดลองทีไ่ ดรบั การฝกสมาธิมกี ารเรียนรูใ นหองเรียนดีขนึ้ พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนหลังการทดลอง
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นอยกวากลุมควบคุมอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลอง
น อ ยกว า ก อ นการทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ นั ก เรี ย นกลุ  ม ควบคุ ม มี ก ารเรี ย นรู  ใ นห อ งเรี ย นก อ นและ
หลังการทดลองไมแตกตางกัน

คําสําคัญ
สมาธิสั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษ การฝกสมาธิ

Abstract
This research was an experimental research along pretest-posttest control group design
and ABF control group design aiming at 1) studying the meditation activities for developing
the special needs children’s learning, and 2) studying the results of using meditation activities.
The experimental group sample used in this research was of 5 grade level 2 students enrolled in
2016 academic year classified at students with special needs who had attention deficit hyperactivity
disorderand students having problem on learning with attention deficit syndrome diagnosed with
medical report by physician or screened by the class teacher and the subject teacher from Wat
Ku Kham School, Muang District, Chiang Mai Province. The control group sample was composed
of 5 students from the from Wat Ketkaram School, Muang District, Chiang Mai Province.
Operational period took 12 weeks. Experimental group subjects had been trained by meditation
program along the guideline provided by Luangpor Teean Jittasubho. The data were analyzed
using non-parametic statistics. The findings reveal that walking meditation and meditation are the
activities that were used. After the experiment, the experimental group students who were trained
to practice meditation along Luangpor Teean Jittasubho’s guideline had less inattentive behaviour
than the students in control group at 0.05 level of significance. The inattentive behaviour of the
students in the experimental group after the experiment was less than that before the experiment
with a level of significance. Students in the control group, their inattentive behaviour before and
after the experiment had not significantly differed.

Keywords
Attention Deficit Hyperactivity Disorders, Special Kid, Meditation
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บทนํา
เด็กสมาธิสั้นจัดเปนกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยูในกลุมเด็กดอยความสามารถในการเรียน
กลุม ใหญกลุม หนึง่ โดยเด็กกลุม นีท้ างการแพทยไดทาํ การศึกษาคนควาและใหการชวยเหลือมาเปนเวลานาน
แลวซึ่งเปนปญหาที่เด็กถูกสงมารับการรักษาจากแพทยมากที่สุด เด็กสมาธิสั้น คือ เด็กที่มีพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกเดน ๆ 3 ลักษณะ ไดแก 1) ขาดสมาธิ 2) หุนหันพลันแลน 3) ซุกซนอยูไ มนงิ่ โดยพฤติกรรมเหลานี้
แสดงใหปรากฏกอนอายุ 7 ขวบ ตองแสดงตอเนื่องยาวนานพอสมควร และมีความรุนแรงที่กระทบ
ตอพัฒนาการและการปรับตัวดานตาง ๆ จนทําใหเด็กไมสามารถประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวา
เขาควรจะประพฤติตัวในสถานการณนั้น ๆ อยางไร ทําใหเขามีปญหาในดานการเรียน และในความสัมพันธ
กับเพือ่ นและผูใ หญ จนอาจนําไปสูป ญ
 หาทางจิตเวชได เชน พฤติกรรมตอตานสังคม และโรคซึมเศรา เปนตน
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาหลาย ๆ เรื่องในการดํารงชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน
ผลการเรียนตกตํา่ (แมจะมีระดับสติปญ
 ญาปกติ) มีปญ
 หาในความสัมพันธกบั ผูอ นื่ มีความอดทนอดกลัน้ นอย
มีความภูมใิ จในตัวเองตํา่ มีปญ
 หาในการปรับตัวทัว่ ๆ ไป พฤติกรรมของเด็กเหลานีก้ อ ใหเกิดความยุง ยากกับ
บุ ค คลภายในครอบครั ว และบุ ค คลภายนอก ลั ก ษณะสมาธิ สั้ น นั้ น ไม เ พี ย งแต เ ป น ป ญ หาในวั ย เด็ ก
แตยังสามารถมีตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญถาไมไดรับการรักษาอยางถูกวิธี (Kaewkangwan, 2007,
376-377) สําหรับสาเหตุความบกพรองนั้นไดมีการศึกษาคนความานานซึ่งสาเหตุสําคัญ ๆ นั้นแบงเปน
4 ประเภทไดแก 1) สาเหตุดา นระบบประสาทพัฒนาบกพรอง เชน เกิดจากการพัฒนาระบบประสาททีผ่ ดิ ปกติ
ตั้งแตในครรภมารดา 2) การพัฒนาการดานตาง ๆ ชากวาวัย 3) สาเหตุจากพันธุกรรม 4) สาเหตุจาก
สิ่งแวดลอม เชน สารเคมี รังสี สารตะกั่ว ควันบุหรี่ การสอนที่ไรประสิทธิภาพ ยา เปนตน ซึ่งปญหาของ
เด็กเหลานี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะดานที่ปรากฏใหเห็น ไดแก 1) ปญหาเรื่องความจํา ทั้งความจําระยะสั้น
และระยะยาว ความจําระยะสัน้ ไดแก ไมสามารถนึกออกไดในสิง่ ทีต่ นเพิง่ ไดฟง ไดเห็น ไดเรียน ไดรบั คําสัง่ ไป
เมื่อสักครูนี้ สวนความจําระยะยาวไดแก ไมสามารถนึกออกไดถึงสิ่งที่ตนไดเรียนไปแลว แมวาจะไมนานนัก
ทั้งนี้เพราะกระบวนการจําของเขาไมคอยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการไมรูจักจัดระบบระเบียบและกลวิธี
ในการเก็บขอมูลในหนวยความจํา 2) ปญหาดานความคิด เนื่องจากความคิดและความจําเปนสิ่งที่มี
ความสัมพันธกนั เมือ่ เด็กมีอาการดอยทางความจํา ก็มกั จะสงผลใหเขามีความดอยทางความคิด ซึง่ หมายถึง
ความคิดแบบตาง ๆ ความสามารถในการแกปญหา การคิดแบบมีกลยุทธ การรูจักการวางแผนการและ
มีขั้นตอนตาง ๆ ในการแกไขปญหา 3) การรับรู คือ ลักษณะการเรียนที่บงชี้ความบกพรองในการเรียนรู
รวมถึงการเห็น การไดยิน การสัมผัส มีความบกพรองตั้งแตระดับนอยถึงมาก 4) การประมวลขอมูล
เด็กกลุม นีม้ คี วามยากลําบากในการจําสิง่ ทีเ่ รียน และการดึงเอาสิง่ ทีร่ อู อกมาใชได 5) ขาดความกระตือรือรน
ในการเรียน เด็กกลุม นีจ้ ะขาดความกระตือรือรนในการเรียน และขาดกลวิธที จี่ ะจัดการเกีย่ วกับกระบวนการเรียน
ของตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความเชื่ อ ในความสามารถและวิ ธี จั ด การกั บ การเรี ย นของตน ไม ส ามารถ
เริ่มตนเรียนรูสิ่งใด ๆ ดวยตนเองได 6) ขาดแรงจูงใจ เด็กกลุมนี้มักจะมีความเชื่อวาตนเองถูกควบคุมโดย
สิ่งแวดลอมภายนอกตัวเอง มีทัศนคติทางลบ และมักจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาความเชื่อวาตนจะไมพบ
ความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่สําคัญสําหรับตัวบุคคลนั้นและตอสังคมเศรษฐกิจ เพราะหาก
ไมมกี ารชวยเหลือเพือ่ ใหเกิดพัฒนาการทางบวกและลดความบกพรอง เด็กเหลานีจ้ ะเติบใหญขนึ้ มาเปนบุคคล
ที่มีปญหาในการดํารงชีวิตอยูในสังคม (Kaewkangwan, 2013, 50-56)
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ในการใหความชวยเหลือเพือ่ ใหเกิดพัฒนาการทางบวกสําหรับเด็กเหลานีน้ นั้ ไดมกี ารศึกษาแนวทาง
หลากหลายวิธี เชน การฝกทักษะการรับรูและประสาทสัมผัส การฝกทักษะการประสานสายตากับมือ
การฝกวิธีคิด การสอนโดยตรง และการฝกสมาธิ เหตุที่การฝกสมาธิเปนแนวทางในการแกไขปญหาและ
ใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนั้น เนื่องจากวาเด็กเหลานี้จะมีจุดดอยที่ชัดเจน
อีกประการหนึ่ง คือ จิตไมตั้งมั่นในสิ่งที่ตนกระทําทั้งดานความคิด อารมณ และพฤติกรรม การที่มีจิตตั้งมั่น
แนวแน ไมวอกแวกงายถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูทุกประเภท ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฝกหัด
ใหเด็กรูจ กั มีใจจดจอกับสิง่ ทีต่ นคิด ทํา รูส กึ เรียน เพราะสมาธิเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ ในชีวติ ประจําวัน
และยิ่งสําหรับเด็กแลว สมาธิเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก
งานวิจัยตาง ๆ มากมายทั้งในและตางประเทศไดกลาวถึงผลการฝกสมาธิที่ใชในการศึกษา เชน
การทําสมาธิกอ นการเรียนชวยใหผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการทีไ่ มไดนงั่ สมาธิกอ นเรียน
(Madee, 1990, 54) การทําสมาธิชวยนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนมากขึ้นกวาตอนกอนทําสมาธิ
(Chalermsuk, 2000, 92-93) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝกสมาธิในเด็กที่มีความบกพรอง
ดานการเรียนรูหรือเด็กแอลดี (LD) ซึ่งไดผลวา การฝกสมาธิอาจจะชวยใหความเครียดของเด็กลดลง
และเพิ่มพัฒนาการดานการเรียนรูมากขึ้น (Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008, 13-14) อีกทั้ง
ยังชวยใหอาการที่รุนแรงของเด็กที่ปวยเปนโรคสมาธิสั้นลดลงเชนกัน (Harrison, Manocha & Rubia, 2004,
479-497) เห็นไดวา สมาธิเปนตัวเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียน และการทํากิจทุกอยาง
เพราะจิตทีเ่ ปนสมาธิแนวแนอยูก บั สิง่ ทีก่ ระทํา ไมฟงุ ซาน ไมวอกแวก ไมเลือ่ นลอย ยอมชวยใหเรียน คิด ทํางาน
ไดผลดี มีความรอบคอบ ไมผิดพลาด และเมื่อมีสมาธิยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังที่ทานเรียกวาจิตเปน
กัมมนียะ หรือกรรมนีย แปลวาควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto),
2014, 435-438) ในพระพุทธศาสนานั้นมีวิธีการอบรมจิตใหเกิดสมาธิและมีสติระลึกรู เรียกวา ภาวนา
มี 2 ประเภท คือ 1) สมถภาวนา คือ การอบรมจิตใหเกิดความสงบและเปนสมาธิ หมายถึง การสํารวมจิตใหแนวแน
สงบเยือกเย็น ไมฟุงซาน ไมวิตกกังวล ซึ่งสมาธิที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาปญญามีลักษณะ 8 ประการ
คือ 1.1) ตั้งมั่น 1.2) บริสุทธิ์ 1.3) ผองใส 1.4) โปรงโลงเกลี้ยงเกลา 1.5) ปราศจากสิ่งมัวหมอง 1.6) นุมนวล
1.7) ควรแกงาน 1.8) ไมวอกแวกหวั่นไหว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญสัมมาสมาธิวา
เปนธรรมสะอาด ใหผลโดยลําดับ สมาธิทเี่ สมอดวยสัมมาสมาธินนั้ ไมมี สมาธิภาวนาทีบ่ คุ คลเจริญทําใหมาก
แลวยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
และ 2) วิปสสนาภาวนา หมายถึง การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง โดยการ
ฝกสติใหรเู ทาทันอารมณปจ จุบนั จนเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิง่ ทัง้ ปวงจึงกลาวไดวา การฝกสมาธิ
สามารถชวยพัฒนาจิตใหมปี ระสิทธิภาพเพือ่ นําไปใชกบั กิจการงานตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ดวยเหตุดงั กลาว
ผู  วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลการใช กิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู  สํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความตองการพิเศษ เพือ่ เปนหนทางในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแกเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษเหลานี้

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

165

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. เพือ่ ศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจากการเรียน
การสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทางรางกาย สติปญญาและอารมณ
รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย ซึ่งเด็กสมาธิสั้นนั้นก็ถูกจัดวาเปนหนึ่งในประเภทของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (Kademan, 2007, 8)
2. ความหมายของสมาธิสั้น
สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorders หรือ ADHD) เปนความผิดปกติ
ทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกบอย ๆ ซํ้า ๆ ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ อายุ ห รื อ ระดั บ พั ฒ นาการ และได แ สดงออกต อ เนื่ อ งยาวนานพอสมควร ซึ่ ง อาการ
ที่จะแสดงออกนั้นจะตองปรากฏกอนอายุ 7 ป และพฤติกรรมเหลานี้จะมีความรุนแรงพอที่ทําใหมีผลกระทบ
ตอการใชชีวิตประจําวัน ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมตนเองสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ
มีความยากลําบากในการควบคุมสมาธิ และมีความยากลําบากในการเขาสังคมกับคนอืน่ และในทีส่ ดุ อาจจะ
นําไปสูปญหาทางจิตเวชอื่น เชน พฤติกรรมตอตานสังคม โรคซึมเศรา เปนตน (Limsuwan, 1995, 17)
3. ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสนั้ มักมีปญ
 หาพฤติกรรมมากกวาเด็กปกติ เกิดจากอาการหลักของโรคสมาธิสนั้ 3 กลุม คือ
3.1 ซน ยุกยิก อยูไมนิ่ง เคลื่อนไหวมาก เลนมาก ติดเลน
3.2 ขาดสมาธิ ไมสามารถจดจอกับงานไดนาน เบือ่ งาย ขาดความตัง้ ใจ ขีล้ มื ไมใสใจการเรียน
ไมรับผิดชอบการทํางาน ทํางานไมสําเร็จ ทิ้งงาน หลบเลี่ยงงาน
3.3 ขาดการยับยัง้ ใจตนเอง ทําตามใจตนเอง หุนหันพลันแลน ขาดการยัง้ คิด ทําไปดวยอารมณ
สะเพรา ประมาท เลินเลอ ทํางานบกพรองผิดพลาด ดื้อ กาวราว เกเร มีอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
ตอตนเองและผูอื่น (Kademan, 2007, 10)
4. แนวทางการรักษา
วิธีการรักษาโรค ADHD นั้นมีมากมายหลากหลายวิธี เนื่องดวยไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช
รักษา ADHD ไดทุกราย วิธีตาง ๆ ที่ใชกันอยูมากนี้แตละวิธีไดรับการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรมากบาง
นอยบาง โดยวิธีการรักษา ADHD ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ไดแก 1) การรักษาดวยยา (Limsuwan, 1995,
124-125) 2) การรักษาดวยสารเคมีอื่นที่ไมใชยา เชน การกําจัดสารอาหารหรือสารบางอยางในอาหาร
(Arpornsuwan, 2007, 135-136) 3) พฤติกรรมบําบัด โดยใชหลักการลดสิ่งกระตุน การเพิ่มสมาธิ และ
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การเพิ่มการควบคุมตนเอง (Limsuwan, 1995, 147) 4) การรักษาทางการศึกษา อาหาร (Arpornsuwan,
2007, 142) และ 5) การรักษาดวยการแพทยทางเลือก (Arpornsuwan, 2007, 60-66) เชน การฝงเข็ม
การฝกฝนการเปลี่ยนแปลงและตอบรับทางสมองเปนตน
5. ประโยชนของการฝกสมาธิ
สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแหงจิต การทําใหใจสงบแนวแน ไมฟุงซาน ภาวะที่
จิตตั้งเรียบแนวอยูในอารมณคือ สิ่งอันหนึ่งอันเดียว (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2014, 402)
ซึ่งประโยชนของการฝกสมาธินั้นมีมากมายสามารถแบงได 3 หลักใหญ ๆ คือ 1) ประโยชนที่เปนจุดหมาย
หรืออุดมคติทางศาสนา 2) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสยั ไดแก การสําเร็จผล
อยางสูงในทางจิต 3) ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทําใหเปนผูที่มีจิตใจและ
มีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง และ 4) ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ชวยใหจิตใจผอนคลาย
หายเครียด เกิดความสงบ อีกทั้งเปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจ
ทุกอยาง (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 21-22)
6. การทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
การทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ยึดวิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเปนหลัก
เปนการใชสติกาํ หนดรูเ ทาทันความเคลือ่ นไหวตาง ๆ ของรางกาย โดยไมตอ งใสคาํ บริกรรมซึง่ วิธนี จี้ ะแตกตาง
จากการปฏิบตั สิ มาธิโดยทัว่ ไป สําหรับวิธกี ารของหลวงพอเทียนนัน้ ใหกาํ หนดใจไวกบั ความเคลือ่ นไหวตาง ๆ
ของรางกายโดยไมจําเปนตองใชคําบริกรรม มีการสรางจังหวะในการกําหนดรวม 14 จังหวะ คือ ในเบื้องตน
ผูปฏิบัตินั่งในอิริยาบถที่สบาย จะนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งบนเกาอี้ก็ได โดยไมตองหลับตา เอาฝามือ
ทั้งสองวางควํ่าไวกับขาเหนือเขาทั้งสองขาง แลวเริ่มตนดวยการเคลื่อนไหวมือขางขวากอน ดังตอไปนี้
จังหวะที่ 1 พลิกมือขางขวาตั้งชันขึ้นแลวหยุด ขณะที่พลิกมือขวาตั้งชันขึ้น และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 2
ยกมือขางขวาขึ้นใหขนานกับลําตัวถึงระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวายกขึ้นถึงระดับหนาอก
และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 3 เคลื่อนมือขางขวาลดลงมา โดยใหฝามือแนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะที่มือ
ขางขวาเคลื่อนลงมาแนบที่สะดือและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 4 พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นแลวหยุด
ขณะที่พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 5 ยกมือขางซายขึ้นใหขนานกับลําตัวถึง
ระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายยกขึ้นถึงระดับหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 6
เคลื่อนมือขางซายลดลงมาโดยใหฝามือแนบทับบนมือขางขวาที่แนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะที่มือขางซาย
เคลื่อนลงมาทับบนมือขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 7 ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาใหขนานกับลําตัว
จนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาจนถึงหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 8 เคลื่อนมือ
ขางขวาออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางขวาแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวาออกไปดานขางและหยุด
ใหรสู กึ ตัว จังหวะที่ 9 ลดมือขางขวาลงมาตัง้ ใหฝา มือชันไวบนขาขางขวาแลวหยุด ขณะทีล่ ดมือขางขวาลงมา
ตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 10 ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาแลวหยุด
ขณะที่ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 11 ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาใหขนาน
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กับลําตัวจนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาจนถึงอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 12
เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางซายแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขาง
และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 13 ลดมือขางซายลงมาตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางซายแลวหยุด ขณะที่ลดมือ
ขางซายลงมาตั้ง ใหฝามือชันไวบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 14 ควํ่ามือขางซายลงบนขา
ขางซายแลวหยุด ขณะที่ควํ่ามือขางซายลงบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว โดยเมื่อไดครบ 1 รอบแลว
ใหทาํ ในรอบใหมตอ ไปอีกตอเนือ่ งกันไปโดยวิธเี ดียวกันนีจ้ นกวาจะเห็นสมควร (Luangpoh Tian Cittasubho,
2006, 37) ซึ่งผูวิจัยไดนําการทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้นแตละคน ซึ่งระยะเวลาในการฝกสมาธินั้นจะไมเทากัน เพราะ
ความเขมขนของอาการสมาธิสั้นในแตละคนมีความแตกตางกัน ในขั้นแรกใหเด็กแตละคนเริ่มทําโดย
ใหมีระยะเวลาทําคนละ 1 นาที หลังจากนั้น เมื่อเด็กทําไดคลองมากขึ้น จึงจะเพิ่มเวลานานขึ้นไปตามลําดับ
ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group
Design และ ABF Control Group Design
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 11 โรงเรียน ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้น
และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้นรวมดวยจํานวน 42 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปน
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้น
รวมดวย โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย และคัดกรองโดยครูประจําชั้น ครูผูสอนรายวิชา ไดมาโดยการคัดเลือก
แบบสุมอยางงายจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน
โดยกําหนดใหเปนกลุม ทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน
โดยกําหนดใหเปนกลุม ควบคุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แบบคัดกรองนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ บกพรองทางการเรียนรู และออทิสซึม (KUS-SI
Rating Scales: ADHD/LD/Autism [PDDs])
2.2 แบบสัมภาษณครูประจําชั้น และครูสอนประจําวิชา
2.3 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนแบบชวงเวลา
2.4 แผนการจัดกิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไดแก การเดินจงกรม
และการทําสมาธิ 14 จังหวะ
2.5 แบบบันทึกเลาความรูสึกนักเรียน
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3. ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
3.1 ระยะที่ 1 ระยะเสนฐาน (A) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษลงในแบบบันทึกชวงเวลา ในวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตรโดยขอมูลทีไ่ ดจากการบันทึกจะนําไปหาคาเฉลีย่ พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนในระยะกอนการทดลอง
3.2 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ใชเวลา 10 สัปดาห โดยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวม
กิจกรรมฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียนจิตฺตสุโภ วันละ 30 นาที ในชวงเวลาหลังเคารพธงชาติตอนเชา
3.3 ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (F) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะที่หยุดการฝกกิจกรรมสมาธิ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Mann
Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการวิจัย
จากการทดลอง ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้
1. ผลการศึ ก ษากิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ พบว า กิ จ กรรมการฝ ก สมาธิ มี ห ลายประเภท เช น
การฝกสมาธิแบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลือ่ นไหว
ตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได
2. ผลการใชกจิ กรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ ไดนาํ เสนอในตารางที่ 1-4 ตอไปนี้
ตารางที่ 1
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช Mann Whitney Test

¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
¨»¤n ¨°
¨»¤n ª»¤

M

SD

Îµª Mean
()
Rank

9.20
6.92

2.53
1.86

5
5

n µ p
(2-tailed)
-1.362 0.173
Z

6.80
4.20

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่อิสระกันโดยการใช Nonparametric test
ชนิด Mann Whitney Test ไดคา Z = -1.362 คา p (2 - tailed) = 0.173 มากกวา 0.05 นั่นคือ ความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช Mann Whitney Test
M

SD

Îµª
()

Mean
Rank

4.20
7.12

1.62
1.69

5
5

3.40
7.60

¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
¨»¤n ¨°
¨»¤n ª»¤

nµ p
(1-tailed)
-2.193 0.032*
Z

*p < 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่อิสระกันโดยการใช Nonparametric test
ชนิด Mann Whitney Test ไดคา Z = -2.193 คา p (1 - tailed) = 0.032 นอยกวา 0.05 นั่นคือ ความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม
ั นาการการเรียนรู
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 กลาวคือ หลังการทดลอง นักเรียนกลุม ทดลองมีพฒ
ที่มากขึ้นกวากลุมควบคุม เนื่องจากมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนอยกวากลุมควบคุม
ตารางที่ 3
ผลการทดสอบค า เฉลี่ ย ของความถี่ พ ฤติ ก รรมไม ตั้ ง ใจเรี ย นของกลุ  ม ทดลองระหว า งระยะเส น ฐาน
(กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test
¦³¥³µ¦¨°
n°µ¦¨°
®¨´µ¦¨°

M
9.20
4.20
Îµª
()

SD
2.53
1.62
Sum of Rank

ªµ¤¸É¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
(n° – ®¨´)
ÎµÂ®n¸ÉÁ}¨
ÎµÂ®n¸ÉÁ}ª
*p < 0.05

5
5

15.00
0.00

Z

nµ p
(2-tailed)

-2.023

0.043*
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric
test ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test ไดคา Z = -2.193 คา p (1 - tailed) = 0.043 /2 = 0.0215
น อ ยกว า 0.05 นั่ น คื อ ความถี่ พ ฤติ ก รรมไม ตั้ ง ใจเรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ  ม ทดลองในระยะเส น ฐาน
(กอนการทดลอง) มากกวาระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาวคือ นักเรียนกลุม ทดลองมีพฒ
ั นาการการเรียนรูด ขี นึ้ หลังการทดลอง โดยมีความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียน
หลังการทดลองลดลงกวากอนการทดลอง
ตารางที่ 4
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุมควบคุมระหวางระยะเสนฐาน (กอนการ
ทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง)โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test
¦³¥³µ¦¨°
n°µ¦¨°
®¨´µ¦¨°

M
6.92
7.12
Îµª
()

SD
1.86
1.69
Sum of Rank

ªµ¤¸É¡§·¦¦¤Å¤n´ÊÄÁ¦¸¥
(n° – ®¨´)
ÎµÂ®n¸ÉÁ}¨
ÎµÂ®n¸ÉÁ}ª

5
5

Z

nµ p
(2-tailed)

-1.289

0.197

1.50
8.50

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric test
ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test ไดคา Z = -1.289 คา p (2-tailed) = 0.197 มากกวา 0.05 นั่นคือ
ความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของนักเรียนกลุม ควบคุมในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล
(หลังการทดลอง) ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูข องกลุม ควบคุม
ระหวางระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การทําสมาธิแบบพุทโธ การทําสมาธิแบบยุบหนอ
พองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในงานวิจัยนี้ ใชการฝกสมาธิ
แบบเคลือ่ นไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ เพราะมีลกั ษณะทีง่ า ย เปนการเคลือ่ นไหวมือชา ๆ ใหรสู กึ ตัว
ไมวา ผูป ฏิบตั จิ ะเปนเด็ก ผูใ หญ คนแก ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษาหรือแมแตคนมีรา งกายพิการ เคลือ่ นไหว
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อวัยวะไดเปนบางสวน ก็สามารถปฏิบตั ไิ ด (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 42) ซึง่ ผูว จิ ยั เห็นวาเหมาะสม
กับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้น เพราะเด็กไมตองนั่งนิ่งหลับตา แตสามารถเคลื่อนไหวมือ
พรอมกับนับจังหวะไปตามขั้นตอนไดผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Phrasuwan Suvanno
(Rueangdeth) (2010, 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาผลการเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน
จิตฺตสุโภ: กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4 บานเหลาโพนทอง พบวา ผูปฏิบัติ
สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดีกวาเดิม มีสติระลึกรูในการทํางาน ปรับสภาวะทางจิตใหยืดหยุนได
มีความตั้งใจมั่น ทําใหมีสมาธิจิตที่ยาวนานกวาเดิม
นอกจากนี้ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีสติ มีความรูสึกตัว
มีการควบคุมตนเองได (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 29) สอดคลองกับงานวิจัยของ Num - A - Cha,
(1990, 100) ที่ไดศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิดวยการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค สําหรับเด็กปฐมวัย
โดยไดกลาววาเด็กทีไ่ ดฝก สมาธิซงึ่ เปนการฝกการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค มีสมาธิจริงและมีคะแนนคา
เฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมดานรางกาย อารมณจติ ใจ สังคม และสติปญ
 ญา สูงกวากอน
ที่จะฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Harrison, Manocha & Rubia
(2004, 479-497) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Sahaja Yoga Meditation as a Family Treatment Programme
for Children with Attention Deficit - Hyperactivity Disorder การใชโปรแกรมสหจะโยคะสมาธิบําบัดเด็ก
สมาธิสั้น ADHD” จากผลการศึกษาพบวา หลังจากการฝกสมาธิแบบสหจะโยคะของเด็กสมาธิสั้น ADHD
จํานวน 48 รายของออสเตรเลีย อาการรุนแรงลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 35 ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห
ของการฝก อีกทั้งยังชวยลดการใชยาของผูปวยลง มีการนอนหลับที่สนิทมากขึ้น และความเครียดวิตกกังวล
ลดลง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pattanasukkasem (2008, 2) ที่ไดศึกษาเรื่อง โรคสมาธิสั้นและ
วิธแี กไขทางพระพุทธศาสนาโดยฝกสติกาํ หนดการเคลือ่ นไหวตามหลักอําไพเทคนิค ซึง่ ผลการทดลองกลาววา
พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นนั้นถือวามีแนวโนมที่ดี และมีลักษณะพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น และสมควรฝกดวย
วิ ธี ก ารฝ ก สติ กํ า หนดการเคลื่ อ นไหวเพราะการนั่ ง สมาธิ แ บบภาวนานั้ น ไม เ หมาะกั บ เด็ ก สมาธิ สั้ น
ทีช่ อบทํากิจกรรมทีต่ อ งมีการเคลือ่ นไหว วิธกี ารฝกสติกาํ หนดการเคลือ่ นไหวจึงเหมาะกับพฤติกรรมของเด็กมากกวา
2. ผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา หลังจากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การฝกกิจกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภนัน้ มีพฤติกรรมการเรียนรูใ นหองเรียนดีขนึ้ โดยมีความถี่
พฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุม ควบคุม (ไมไดฝก สมาธิ) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกัน
นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย
ไมมสี มาธิ ไมสามารถทํางานทีไ่ ดรบั มอบหมายไดสาํ เร็จ แตเมือ่ ไดมาฝกกิจกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน
จิตตฺ สุโภ แมวา พฤติกรรมสมาธิสนั้ จะยังมีอยูบ า ง แตถอื วาลดลง โดยเด็กมีความตัง้ ใจเรียนมากขึน้ การกอกวน
ชัน้ เรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึน้ ซึง่ จากผลการวิจยั นีม้ ปี ระเด็นทีน่ า สนใจและควรนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
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2.1 กิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยใหนักเรียนที่เปน
เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีภาวะสมาธิสั้นรวม
ดวยนั้น สามารถควบคุมตัวเองไดดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในหองเรียนลดลง เนื่องจากผลของ
การฝกสมาธิจะทําใหนักเรียนมีความจดจออยูกับการเรียนได เพราะจิตที่ไดฝกสมาธินั้นจะมีความตั้งมั่น
มีสติ จิตควรแกการงาน (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14) ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคลองกับงานวิจยั
ของ Chalermsuk (2000, 92-93) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง ผลการฝกควบคุมตนเองและการฝกสมาธิที่มีตอ
การปรับพฤติกรรมไมสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยกลาววาภายหลังการฝกสมาธิ นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษลดลง เพราะ
เมื่อไดฝกสมาธิแลว จะมีจิตจดจอตั้งมั่นอยูกับการเรียนไดนานมากขึ้น และผลการวิจัยยังสอดคลองกับงาน
วิจัยของ Tippongthorn (1996, 102-103) ที่ศึกษาเรื่องผลของการฝกอานาปานสติสมาธิที่มีตอพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 : กรณีศกึ ษาโรงเรียนบานดอนเขวาโดยกลาววา พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดอนเขวาหลังฝกสมาธิแบบอานาปานสติดีกวากอนการ
ฝกสมาธิแบบอานาปานสติ และผลการวิจัยของ Pongsathonborirak (2009, 104-107) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลการพัฒนาสติของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหมดวยกระบวนการ
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา โดยกลาววา ผลการพัฒนาสติของเยาวชนทีก่ ระทําความผิดในศูนยฝก และอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7 เชียงใหม หลังการปฏิบัติสมาธิภาวนาสูงกวากอนการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยเยาวชน
มีความสนใจหรือตั้งใจตอการทํางานฝกอบรมหรือเรียนหนังสือ อานหนังสือดีขึ้น ไมเบื่องายตอการกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองใชระยะเวลา
2.2 โดยปกติแลวเด็กทีม่ อี าการสมาธิสนั้ และมีปญ
 หาทางดานการเรียนรู มักจะมีความเครียด
วิตกกังวล ไมมั่นใจในตนเอง ซึ่งทําใหแสดงออกมาในลักษณะอาการที่เปนพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน เชน
เหมอลอย ไมสนใจฟงครูสอน (Kaewkangwan, 2013, 24) แตเมื่อไดฝกทําสมาธิแลว นอกจากจะชวยใหมี
จิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดแลว ยังชวยทําใหมีสุขภาพจิตดี คลายความเครียด วิตกกังวล ความไมมั่นใจ
ความตื่นตระหนก (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Tangchonlatip (1987, 93) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิแบบชาวพุทธตอสุขภาพจิตของเด็ก
วัยเรียน โดยมีผลการทดลองคือ กลุม ทดลองทีฝ่ ก ทําสมาธิมภี าวะสุขภาพจิตดีกวากอนฝกสมาธิอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Daenkhate (2013, 38) ที่ไดศึกษาการเจริญสติ
ตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในผูปวยภาวะตื่นตระหนก โดยกลาววา การเจริญสติตาม
แนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ชวยลดอาการตื่นตระหนกได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
Krisanaprakornkit, Maneekanond, Rongbudsri (2001, 22) ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
การเปลีย่ นแปลงจิตสํานึกเพือ่ คลายเครียดโดยใชการฝกสมาธิ โดยกลาววา ผลการฝกสมาธิสามารถลดอาการ
วิตกกังวลลงได
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สรุป
ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การฝกสมาธิ
แบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตาม
แนวหลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ ไมวา จะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมปี ระสิทธิภาพ
ที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ
การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภนั้น มีพัฒนาการการเรียนรูในหองเรียนดีขึ้น โดยมีความถี่
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนของนักเรียนกลุม ทดลองในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนกอนการทดลองและ
หลังการทดลองไมแตกตางกัน และความถีพ่ ฤติกรรมไมตงั้ ใจเรียนกอนการทดลองระหวางนักเรียนกลุม ทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ
มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย ไมมีสมาธิ ไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
แตเมื่อไดมาฝกเดินจงกรม และทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
การกอกวนชั้นเรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษได โดยชวยลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นตาม
สถานการศึกษาจึงควรมีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําสมาธิอยางสมํ่าเสมอ และจะเปนการดียิ่งขึ้นหากไดทํา
ในชวงตนชั่วโมงในเวลาสั้น ๆ กอนที่เด็กจะเริ่มเรียนหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ใหเด็กมีสมาธิตอ
การเรียนวิชานั้น ๆ และควรเลือกรูปแบบการทําสมาธิใหเหมาะสมกับจริต ลักษณะของเด็กแตละประเภท
เชน เด็กทีม่ อี าการสมาธิสนั้ เหมาะสมทีจ่ ะทําสมาธิแบบเคลือ่ นไหวรางกายมากกวาทีจ่ ะมานัง่ หลับตาเปนตน
1.2 ในการฝกสมาธิกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ควรจะจัดหาสถานที่ใหเหมาะสม คือ
มีความเปนสัปปายะ สงบ เงียบ และไมมีสิ่งกระตุน เชน ของเลน เพราะเด็กเหลานี้จะถูกกระตุนไดงาย ทําให
อาจเปนอุปสรรคสําหรับการฝกสมาธิ
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการฝกสมาธิในเด็กที่มีความตองการพิเศษดานอื่น เชน
ออทิสติก เด็กที่มีปญหาทางดานการเรียนรู
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลของการทําสมาธิกบั พฤติกรรมดานอืน่ ๆ ของเด็กสมาธิสนั้
เชน ดานอารมณ ดานความจํา
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