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บทคัดยอ 
 การวิจยันีเ้ปนการวิจยัแบบทดลอง แบบทดสอบกอนหลังและมีกลุมควบคุม และ แบบ ABF control 

group design วัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มี                                

ความตองการพเิศษ  2) เพือ่ศกึษาผลการใชกจิกรรมการฝกสมาธเิพ่ือพฒันาการเรียนรูของเดก็ทีม่คีวามตองการ

พิเศษ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

คอื สมาธิสัน้โดยมีใบวนิจิฉยัจากแพทย หรือคัดกรองโดยครูประจําชัน้ จากโรงเรียนเทศบาลวัดกูคาํ   อาํเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อําเภอเมือง                      

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน กําหนดเปนกลุมควบคุมดําเนินการ 12 สัปดาห กลุมทดลองไดรับกิจกรรม                    

การฝกสมาธติามแนวหลวงพอเทยีน จติตสฺโุภ วเิคราะหขอมูลดวยคาสถตินิอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตวัอยาง

ที่เปนอิสระตอกัน (Mann Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน                        

(Wilcoxon Signed Ranks Test) ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการฝกสมาธิไดแกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 

นกัเรียนกลุมทดลองท่ีไดรบัการฝกสมาธิมกีารเรียนรูในหองเรียนดีขึน้ พฤติกรรมไมต้ังใจเรียนหลังการทดลอง
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นอยกวากลุมควบคุมอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลอง                      

นอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนกลุ มควบคุมมีการเรียนรู ในหองเรียนกอนและ                                    

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
กลุมใหญกลุมหน่ึง โดยเด็กกลุมนีท้างการแพทยไดทาํการศึกษาคนควาและใหการชวยเหลือมาเปนเวลานาน
แลวซึ่งเปนปญหาที่เด็กถูกสงมารับการรักษาจากแพทยมากที่สุด เด็กสมาธิสั้น คือ เด็กท่ีมีพฤติกรรม                                 
ทีแ่สดงออกเดน ๆ 3 ลกัษณะ ไดแก 1) ขาดสมาธิ 2) หนุหนัพลันแลน 3) ซกุซนอยูไมนิง่ โดยพฤติกรรมเหลานี้
แสดงใหปรากฏกอนอายุ 7 ขวบ ตองแสดงตอเน่ืองยาวนานพอสมควร และมีความรุนแรงที่กระทบ                                    
ตอพัฒนาการและการปรับตัวดานตาง ๆ จนทําใหเด็กไมสามารถประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวา
เขาควรจะประพฤติตัวในสถานการณนั้น ๆ อยางไร ทําใหเขามีปญหาในดานการเรียน และในความสัมพันธ
กบัเพือ่นและผูใหญ จนอาจนาํไปสูปญหาทางจติเวชได เชน พฤตกิรรมตอตานสังคม และโรคซมึเศรา เปนตน 
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาหลาย ๆ เรื่องในการดํารงชีวิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน                                     
ผลการเรียนตกต่ํา (แมจะมีระดับสติปญญาปกติ) มปีญหาในความสัมพนัธกบัผูอืน่ มคีวามอดทนอดกล้ันนอย 
มคีวามภูมใิจในตัวเองต่ํา มปีญหาในการปรับตวัทัว่ ๆ  ไป พฤตกิรรมของเด็กเหลานีก้อใหเกดิความยุงยากกับ
บุคคลภายในครอบครัว และบุคคลภายนอก ลักษณะสมาธิสั้นนั้นไมเพียงแตเปนปญหาในวัยเด็ก                                     
แตยังสามารถมีตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญถาไมไดรับการรักษาอยางถูกวิธี (Kaewkangwan, 2007, 
376-377) สําหรับสาเหตุความบกพรองนั้นไดมีการศึกษาคนความานานซึ่งสาเหตุสําคัญ ๆ นั้นแบงเปน                         
4 ประเภทไดแก 1) สาเหตุดานระบบประสาทพัฒนาบกพรอง เชน เกดิจากการพัฒนาระบบประสาทท่ีผดิปกติ
ตั้งแตในครรภมารดา  2) การพัฒนาการดานตาง ๆ ชากวาวัย 3) สาเหตุจากพันธุกรรม 4) สาเหตุจาก                             
สิ่งแวดลอม เชน สารเคมี รังสี สารตะก่ัว ควันบุหรี่ การสอนท่ีไรประสิทธิภาพ ยา เปนตน ซึ่งปญหาของ                         
เด็กเหลานี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะดานที่ปรากฏใหเห็น ไดแก 1) ปญหาเร่ืองความจํา ทั้งความจําระยะสั้น
และระยะยาว ความจําระยะสัน้ ไดแก ไมสามารถนึกออกไดในส่ิงทีต่นเพ่ิงไดฟง ไดเหน็ ไดเรียน ไดรบัคาํสัง่ไป             
เมื่อสักครูนี้ สวนความจําระยะยาวไดแก ไมสามารถนึกออกไดถึงส่ิงที่ตนไดเรียนไปแลว แมวาจะไมนานนัก 
ทั้งน้ีเพราะกระบวนการจําของเขาไมคอยมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการไมรูจักจัดระบบระเบียบและกลวิธี                     
ในการเก็บขอมูลในหนวยความจํา 2) ปญหาดานความคิด เนื่องจากความคิดและความจําเปนส่ิงที่มี                           
ความสัมพันธกนั เมือ่เดก็มอีาการดอยทางความจํา กม็กัจะสงผลใหเขามีความดอยทางความคิด ซึง่หมายถึง 
ความคิดแบบตาง ๆ ความสามารถในการแกปญหา การคิดแบบมีกลยุทธ การรูจักการวางแผนการและ                      
มีขั้นตอนตาง ๆ ในการแกไขปญหา 3) การรับรู คือ ลักษณะการเรียนท่ีบงชี้ความบกพรองในการเรียนรู                         
รวมถึงการเห็น การไดยิน การสัมผัส มีความบกพรองต้ังแตระดับนอยถึงมาก 4) การประมวลขอมูล                                           
เดก็กลุมนีม้คีวามยากลาํบากในการจาํสิง่ทีเ่รยีน และการดงึเอาส่ิงทีรู่ออกมาใชได  5) ขาดความกระตอืรือรน
ในการเรียน เดก็กลุมนีจ้ะขาดความกระตือรือรนในการเรียน และขาดกลวิธทีีจ่ะจัดการเก่ียวกบักระบวนการเรียน
ของตนเอง อีกท้ังยังขาดความเชื่อในความสามารถและวิธีจัดการกับการเรียนของตน ไมสามารถ                                       
เริ่มตนเรียนรูสิ่งใด ๆ ดวยตนเองได 6) ขาดแรงจูงใจ เด็กกลุมนี้มักจะมีความเชื่อวาตนเองถูกควบคุมโดย                     
สิ่งแวดลอมภายนอกตัวเอง มีทัศนคติทางลบ และมักจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาความเช่ือวาตนจะไมพบ                      
ความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่สําคัญสําหรับตัวบุคคลนั้นและตอสังคมเศรษฐกิจ เพราะหาก                        
ไมมกีารชวยเหลอืเพือ่ใหเกดิพัฒนาการทางบวกและลดความบกพรอง เดก็เหลานีจ้ะเตบิใหญขึน้มาเปนบคุคล
ที่มีปญหาในการดํารงชีวิตอยูในสังคม (Kaewkangwan, 2013, 50-56)
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 ในการใหความชวยเหลือเพือ่ใหเกดิพฒันาการทางบวกสําหรับเดก็เหลานีน้ัน้ ไดมกีารศึกษาแนวทาง

หลากหลายวิธี เชน การฝกทักษะการรับรูและประสาทสัมผัส การฝกทักษะการประสานสายตากับมือ                            

การฝกวิธีคิด การสอนโดยตรง และการฝกสมาธิ เหตุที่การฝกสมาธิเปนแนวทางในการแกไขปญหาและ                    

ใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนั้น เนื่องจากวาเด็กเหลานี้จะมีจุดดอยที่ชัดเจน                          

อีกประการหนึ่ง คือ จิตไมตั้งมั่นในสิ่งที่ตนกระทําทั้งดานความคิด อารมณ และพฤติกรรม การที่มีจิตตั้งม่ัน

แนวแน ไมวอกแวกงายถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูทุกประเภท ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฝกหัด                             

ใหเดก็รูจกัมใีจจดจอกบัสิง่ทีต่นคดิ ทาํ รูสกึ เรยีน เพราะสมาธิเปนส่ิงทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ในชีวติประจาํวนั 

และยิ่งสําหรับเด็กแลว สมาธิเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

 งานวิจัยตาง ๆ มากมายท้ังในและตางประเทศไดกลาวถึงผลการฝกสมาธิที่ใชในการศึกษา เชน                

การทาํสมาธกิอนการเรยีนชวยใหผลสัมฤทธิใ์นการเรยีนดขีึน้เมือ่เปรียบเทียบกบัการทีไ่มไดนัง่สมาธกิอนเรยีน 

(Madee, 1990, 54) การทําสมาธิชวยนักเรียนมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนมากข้ึนกวาตอนกอนทําสมาธิ 

(Chalermsuk, 2000, 92-93) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝกสมาธิในเด็กที่มีความบกพรอง                          

ดานการเรียนรูหรือเด็กแอลดี (LD) ซึ่งไดผลวา การฝกสมาธิอาจจะชวยใหความเครียดของเด็กลดลง                              

และเพ่ิมพัฒนาการดานการเรียนรูมากข้ึน (Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008, 13-14) อีกทั้ง                      

ยังชวยใหอาการที่รุนแรงของเด็กที่ปวยเปนโรคสมาธิสั้นลดลงเชนกัน (Harrison, Manocha & Rubia, 2004, 

479-497) เห็นไดวา สมาธิเปนตัวเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียน และการทํากิจทุกอยาง                                 

เพราะจติทีเ่ปนสมาธแินวแนอยูกบัส่ิงทีก่ระทาํ ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเล่ือนลอย ยอมชวยใหเรียน คดิ ทาํงาน 

ไดผลดี มีความรอบคอบ ไมผิดพลาด และเม่ือมีสมาธิยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังท่ีทานเรียกวาจิตเปน                              

กมัมนยีะ หรอืกรรมนีย แปลวาควรแกงาน หรอืเหมาะแกการใชงาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 

2014, 435-438) ในพระพุทธศาสนาน้ันมีวิธีการอบรมจิตใหเกิดสมาธิและมีสติระลึกรู เรียกวา ภาวนา                             

ม ี2 ประเภท คอื 1) สมถภาวนา คอื การอบรมจิตใหเกดิความสงบและเปนสมาธ ิหมายถึง การสํารวมจิตใหแนวแน 

สงบเยือกเย็น ไมฟุงซาน ไมวิตกกังวล ซึ่งสมาธิที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาปญญามีลักษณะ 8 ประการ 

คือ 1.1) ตั้งมั่น 1.2) บริสุทธิ์ 1.3) ผองใส 1.4) โปรงโลงเกล้ียงเกลา 1.5) ปราศจากสิ่งมัวหมอง 1.6) นุมนวล 

1.7) ควรแกงาน 1.8) ไมวอกแวกหว่ันไหว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญสัมมาสมาธิวา                     

เปนธรรมสะอาด ใหผลโดยลาํดบั สมาธทิีเ่สมอดวยสัมมาสมาธนิัน้ไมม ีสมาธภิาวนาท่ีบคุคลเจรญิทาํใหมาก

แลวยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ                  

และ 2) วิปสสนาภาวนา หมายถึง การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง โดยการ

ฝกสติใหรูเทาทนัอารมณปจจบุนั จนเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของส่ิงทัง้ปวงจึงกลาวไดวาการฝกสมาธิ

สามารถชวยพฒันาจติใหมปีระสทิธภิาพเพ่ือนาํไปใชกบักจิการงานตาง ๆ  ในชวีติประจาํวนั ดวยเหตุดงักลาว

ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู สําหรับเด็กที่มี                            

ความตองการพเิศษ เพือ่เปนหนทางในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแกเดก็ทีม่คีวามตองการพิเศษเหลานี้ 
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วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

 2. เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
  เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถไดเทาที่ควรจากการเรียน                

การสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทางรางกาย สติปญญาและอารมณ 

รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย ซึ่งเด็กสมาธิสั้นนั้นก็ถูกจัดวาเปนหน่ึงในประเภทของเด็กที่มี                      

ความตองการพิเศษ (Kademan, 2007, 8)

 2. ความหมายของสมาธิสั้น
  สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorders หรือ ADHD) เปนความผิดปกติ                              

ทางพฤติกรรมชนิดหน่ึง ที่ประกอบไปดวยรูปแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออกบอย ๆ ซํ้า ๆ ซึ่งเปนพฤติกรรม                              

ที่ไมเหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการ และไดแสดงออกตอเน่ืองยาวนานพอสมควร ซึ่งอาการ                                        

ที่จะแสดงออกน้ันจะตองปรากฏกอนอายุ 7 ป และพฤติกรรมเหลานี้จะมีความรุนแรงพอท่ีทําใหมีผลกระทบ

ตอการใชชีวิตประจําวัน ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมตนเองสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ                                      

มคีวามยากลาํบากในการควบคมุสมาธ ิและมคีวามยากลาํบากในการเขาสังคมกบัคนอืน่ และในทีส่ดุอาจจะ

นําไปสูปญหาทางจิตเวชอื่น เชน พฤติกรรมตอตานสังคม โรคซึมเศรา เปนตน (Limsuwan, 1995, 17)

 3. ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น
  เดก็สมาธสิัน้มกัมปีญหาพฤติกรรมมากกวาเดก็ปกติ เกดิจากอาการหลักของโรคสมาธิสัน้ 3 กลุม คอื 

  3.1 ซน ยุกยิก อยูไมนิ่ง เคล่ือนไหวมาก เลนมาก ติดเลน

  3.2  ขาดสมาธ ิไมสามารถจดจอกบังานไดนาน เบือ่งาย ขาดความต้ังใจ ขีล้มื ไมใสใจการเรยีน 

ไมรับผิดชอบการทํางาน ทํางานไมสําเร็จ ทิ้งงาน หลบเล่ียงงาน

  3.3  ขาดการยับยัง้ใจตนเอง ทาํตามใจตนเอง หนุหนัพลนัแลน ขาดการยัง้คดิ ทาํไปดวยอารมณ 

สะเพรา ประมาท เลินเลอ ทํางานบกพรองผิดพลาด ดื้อ กาวราว เกเร มีอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเส่ียงอันตราย

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) การรักษาดวยสารเคมีอื่นท่ีไมใชยา 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               

หรอือุดมคติทางศาสนา 2) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามญัวสิยั ไดแก การสาํเรจ็ผล 

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 ยึดวิธีการปฏิบัติแบบเคล่ือนไหวเปนหลัก                      

เปนการใชสตกิาํหนดรูเทาทนัความเคล่ือนไหวตาง ๆ  ของรางกาย โดยไมตองใสคาํบรกิรรมซ่ึงวธินีีจ้ะแตกตาง

จากการปฏิบตัสิมาธิโดยท่ัวไป สาํหรับวธิกีารของหลวงพอเทียนน้ันใหกาํหนดใจไวกบัความเคล่ือนไหวตาง ๆ  

ของรางกายโดยไมจําเปนตองใชคําบริกรรม มีการสรางจังหวะในการกําหนดรวม 14 จังหวะ คือ  ในเบื้องตน 

ผูปฏิบัตินั่งในอิริยาบถที่สบาย จะนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งบนเกาอี้ก็ได โดยไมตองหลับตา เอาฝามือ

ทั้งสองวางคว่ําไวกับขาเหนือเขาทั้งสองขาง แลวเร่ิมตนดวยการเคล่ือนไหวมือขางขวากอน ดังตอไปน้ี                                  

จังหวะที่ 1 พลิกมือขางขวาต้ังชันขึ้นแลวหยุด ขณะที่พลิกมือขวาตั้งชันข้ึน และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 2 

ยกมือขางขวาข้ึนใหขนานกับลําตัวถึงระดับหนาอกแลวหยุด ขณะท่ีเคล่ือนมือขางขวายกขึ้นถึงระดับหนาอก

และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 3 เคลื่อนมือขางขวาลดลงมา โดยใหฝามือแนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะท่ีมือ

ขางขวาเคลื่อนลงมาแนบที่สะดือและหยุด ใหรู สึกตัว จังหวะที่ 4 พลิกมือขางซายตั้งชันขึ้นแลวหยุด                                  

ขณะที่พลิกมือขางซายต้ังชันขึ้นและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 5 ยกมือขางซายข้ึนใหขนานกับลําตัวถึง                           

ระดับหนาอกแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายยกขึ้นถึงระดับหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะท่ี 6                        

เคลื่อนมือขางซายลดลงมาโดยใหฝามือแนบทับบนมือขางขวาที่แนบอยูที่สะดือแลวหยุด ขณะท่ีมือขางซาย

เคลื่อนลงมาทับบนมือขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 7 ยกมือขางขวาเล่ือนขึ้นมาใหขนานกับลําตัว

จนถึงอกแลวหยุด ขณะที่ยกมือขางขวาเลื่อนขึ้นมาจนถึงหนาอกและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 8 เคลื่อนมือ

ขางขวาออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางขวาแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางขวาออกไปดานขางและหยุด    

ใหรูสกึตวั จงัหวะที ่9 ลดมอืขางขวาลงมาต้ังใหฝามอืชนัไวบนขาขางขวาแลวหยดุ ขณะทีล่ดมอืขางขวาลงมา

ตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 10 ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาแลวหยุด 

ขณะที่ควํ่ามือขางขวาลงบนขาขางขวาและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 11 ยกมือขางซายเลื่อนขึ้นมาใหขนาน
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กับลําตัวจนถึงอกแลวหยุด ขณะท่ียกมือขางซายเล่ือนข้ึนมาจนถึงอกและหยุด ใหรู สึกตัว จังหวะท่ี 12                       

เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขางซึ่งขนานกับขาขางซายแลวหยุด ขณะที่เคลื่อนมือขางซายออกไปดานขาง

และหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 13 ลดมือขางซายลงมาตั้งใหฝามือชันไวบนขาขางซายแลวหยุด ขณะท่ีลดมือ

ขางซายลงมาต้ัง ใหฝามือชันไวบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว จังหวะที่ 14 คว่ํามือขางซายลงบนขา                    

ขางซายแลวหยุด ขณะท่ีคว่ํามือขางซายลงบนขาขางซายและหยุด ใหรูสึกตัว โดยเม่ือไดครบ 1 รอบแลว                  

ใหทาํในรอบใหมตอไปอีกตอเน่ืองกันไปโดยวิธเีดยีวกันน้ีจนกวาจะเห็นสมควร (Luangpoh Tian Cittasubho, 

2006, 37) ซึ่งผูวิจัยไดนําการทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก                   

ที่มีความตองการพิเศษท่ีมีภาวะสมาธิสั้นแตละคน ซึ่งระยะเวลาในการฝกสมาธินั้นจะไมเทากัน เพราะ                      

ความเขมขนของอาการสมาธิสั้นในแตละคนมีความแตกตางกัน ในขั้นแรกใหเด็กแตละคนเริ่มทําโดย                       

ใหมีระยะเวลาทําคนละ 1 นาที หลังจากน้ัน เมื่อเด็กทําไดคลองมากข้ึน จึงจะเพ่ิมเวลานานข้ึนไปตามลําดับ 

ตามพัฒนาการและความสามารถของเด็กแตละคน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group 

Design และ ABF Control Group Design 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 11 โรงเรียน ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้น                     

และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้นรวมดวยจํานวน 42 คน

  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่เปน                      

เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เปนเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีอาการสมาธิสั้น

รวมดวย โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย และคัดกรองโดยครูประจําชั้น ครูผูสอนรายวิชา ไดมาโดยการคัดเลือก

แบบสุมอยางงายจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน 

โดยกาํหนดใหเปนกลุมทดลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม จาํนวน 5 คน 

โดยกาํหนดใหเปนกลุมควบคมุ   

 2.  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
  2.1 แบบคัดกรองนกัเรยีนทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ บกพรองทางการเรยีนรู และออทสิซมึ    (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 แบบบันทึกเลาความรูสึกนักเรยีน
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 3. ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
  การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
  3.1 ระยะที่ 1 ระยะเสนฐาน (A) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมไมตัง้ใจเรยีนของเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษลงในแบบบันทกึชวงเวลา ในวชิาภาษาไทยและ
คณิตศาสตรโดยขอมลูทีไ่ดจากการบนัทกึจะนาํไปหาคาเฉลีย่พฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนในระยะกอนการทดลอง
      3.2 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ใชเวลา 10 สัปดาห โดยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวม
กิจกรรมฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียนจิตฺตสุโภ วันละ 30 นาที ในชวงเวลาหลังเคารพธงชาติตอนเชา
                3.3 ระยะท่ี 3 ระยะติดตามผล (F) ใชเวลา 1 สัปดาห เปนระยะท่ีหยุดการฝกกิจกรรมสมาธิ                  

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

 4.  การวิเคราะหขอมูล
  วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Mann         

Whitney Test) และสถิตินอนพาราเมตริกแบบ 2 กลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการวิจัย
 จากการทดลอง ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้
 1.  ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน                                    
การฝกสมาธแิบบพุทโธ การฝกสมาธแิบบเซน  การฝกสมาธิแบบยบุหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหว
ตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธิในรูปแบบไหน สามารถชวยพัฒนาจิตใหมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได 
 2.  ผลการใชกจิกรรมการฝกสมาธติามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ ไดนาํเสนอในตารางท่ี 1-4  ตอไปนี้

ตารางท่ี 1
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช Mann Whitney Test

 M SD ( )
Mean
Rank Z  p 

(2-tailed)
     -1.362 0.173 

        
        

9.20
6.92

2.53
1.86

5
5

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  ความถ่ี
พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม                                  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองและ                     
กลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองไมแตกตางกัน 
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*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 ความถ่ี

พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียนกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุม

อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05  กลาวคือ หลงัการทดลอง นกัเรยีนกลุมทดลองมีพฒันาการการเรียนรู                  

ที่มากข้ึนกวากลุมควบคุม เนื่องจากมีความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนนอยกวากลุมควบคุม 

ตารางท่ี 3

ผลการทดสอบคาเฉล่ียของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุ มทดลองระหวางระยะเสนฐาน                                   

(กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test

ตารางที่ 2 
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ของนักเรียน
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช Mann  Whitney Test 

 M SD 
( )

Mean
Rank

Z 
 p 

(1-tailed)

     -2.193 0.032* 

        
        

4.20 
7.12 

1.62 
1.69 

5 
5 

3.40 
7.60 

 

 M SD
 9.20 2.53

 4.20 1.62

 
( )

Sum of Rank Z 
 p 

(2-tailed) 

   -2.023 0.043* 

(  – ) 

 

 

 

5 

5 

15.00 

0.00

 

 

*p < 0.05
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบกรณี 2 กลุมตัวอยางท่ีสัมพันธกัน โดยการใช Nonparametric                              

test ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test  ไดคา  Z = -2.193  คา p (1 - tailed) = 0.043 /2 = 0.0215                          

นอยกวา  0.05  นั่นคือ ความถี่พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของนักเรียนกลุ มทดลองในระยะเสนฐาน                                         

(กอนการทดลอง) มากกวาระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                             

กลาวคอื นกัเรยีนกลุมทดลองมีพฒันาการการเรียนรูดขีึน้หลงัการทดลอง โดยมคีวามถ่ีพฤตกิรรมไมตัง้ใจเรียน

หลังการทดลองลดลงกวากอนการทดลอง

ตารางท่ี 4

ผลการทดสอบคาเฉล่ียของความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของกลุมควบคุมระหวางระยะเสนฐาน (กอนการ

ทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง)โดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test

 M SD
 6.92 1.86

 7.12 1.69

 
( )

Sum of Rank Z 
 p 

(2-tailed) 

   -1.289 0.197 

(  – ) 

 

 

 

5 

5 

1.50 

8.50

 

 

 จากตารางท่ี 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

ความถีพ่ฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีนกลุมควบคมุในระยะเสนฐาน  (กอนการทดลอง) และระยะตดิตามผล                                     

(หลงัการทดลอง) ไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05  กลาวคือ การเรียนรูของกลุมควบคุม

ระหวางระยะเสนฐาน (กอนการทดลอง) และระยะติดตามผล (หลังการทดลอง) ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 1. กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การทําสมาธิแบบพุทโธ การทําสมาธิแบบยุบหนอ                  

พองหนอ การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในงานวิจัยนี้ ใชการฝกสมาธิ                            

แบบเคลือ่นไหวตามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ เพราะมลีกัษณะท่ีงาย เปนการเคล่ือนไหวมือชา ๆ ใหรูสกึตวั

ไมวาผูปฏบิตัจิะเปนเดก็ ผูใหญ คนแก ทกุชาต ิทกุศาสนา ทกุภาษาหรอืแมแตคนมรีางกายพกิาร  เคลือ่นไหว
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อวยัวะไดเปนบางสวน กส็ามารถปฏิบตัไิด (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 42) ซึง่ผูวจิยัเหน็วาเหมาะสม  

กับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้น เพราะเด็กไมตองน่ังนิ่งหลับตา แตสามารถเคลื่อนไหวมือ

พรอมกับนับจังหวะไปตามข้ันตอนไดผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Phrasuwan Suvanno 

(Rueangdeth)  (2010, 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาผลการเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน                            

จิตฺตสุโภ: กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมมหาสติปฏฐาน 4 บานเหลาโพนทอง พบวา ผูปฏิบัติ

สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดีกวาเดิม มีสติระลึกรูในการทํางาน ปรับสภาวะทางจิตใหยืดหยุนได                  

มีความตั้งใจมั่น ทําใหมีสมาธิจิตที่ยาวนานกวาเดิม

 นอกจากน้ี การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีสติ มีความรูสึกตัว

มีการควบคุมตนเองได (Luangpoh Tian Cittasubho, 2006, 29) สอดคลองกับงานวิจัยของ Num - A - Cha, 

(1990, 100) ที่ไดศึกษาเร่ืองผลของการฝกสมาธิดวยการเจริญสติภาวนาอําไพ-เทคนิค สําหรับเด็กปฐมวัย 

โดยไดกลาววาเด็กทีไ่ดฝกสมาธซิึง่เปนการฝกการเจริญสตภิาวนาอําไพ-เทคนคิ มสีมาธจิรงิและมคีะแนนคา

เฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมดานรางกาย อารมณจติใจ สงัคม และสตปิญญา สงูกวากอน

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 อาการรุนแรงลดลงโดยเฉล่ียรอยละ 35 ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห                                   

ของการฝก อีกทั้งยังชวยลดการใชยาของผูปวยลง มีการนอนหลับที่สนิทมากขึ้น และความเครียดวิตกกังวล

ลดลง อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pattanasukkasem (2008, 2) ที่ไดศึกษาเร่ือง โรคสมาธิสั้นและ                 

วธิแีกไขทางพระพทุธศาสนาโดยฝกสตกิาํหนดการเคลือ่นไหวตามหลกัอาํไพเทคนคิ ซึง่ผลการทดลองกลาววา 

พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นนั้นถือวามีแนวโนมที่ดี และมีลักษณะพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น และสมควรฝกดวย

วิธีการฝกสติกําหนดการเคลื่อนไหวเพราะการนั่งสมาธิแบบภาวนานั้นไมเหมาะกับเด็กสมาธิสั้น                                              

ทีช่อบทาํกจิกรรมทีต่องมกีารเคลือ่นไหว วธิกีารฝกสตกิาํหนดการเคลือ่นไหวจงึเหมาะกบัพฤตกิรรมของเดก็มากกวา

 2. ผลการใชกิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา หลังจากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ                    

การฝกกจิกรรมสมาธิตามแนวหลวงพอเทยีน จติตฺสุโภน้ัน มพีฤติกรรมการเรียนรูในหองเรียนดีขึน้ โดยมีความถ่ี

พฤตกิรรมไมตัง้ใจเรยีนหลงัการทดลองนอยกวากลุมควบคมุ (ไมไดฝกสมาธ)ิ อยางมีระดับนยัสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และมีความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลองอยางมี                 

นัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลองไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย                         

ไมมสีมาธ ิไมสามารถทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมายไดสาํเรจ็ แตเมือ่ไดมาฝกกจิกรรมสมาธติามแนวหลวงพอเทียน 

จติตฺสโุภ แมวาพฤตกิรรมสมาธสิัน้จะยงัมอียูบาง แตถอืวาลดลง โดยเดก็มีความตัง้ใจเรยีนมากขึน้ การกอกวน

ชัน้เรยีนลดลง มสีมาธใินการเรียนมากขึน้ ซึง่จากผลการวิจยันีม้ปีระเดน็ทีน่าสนใจและควรนํามาอภิปรายผล 

ดังนี้
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  2.1 กิจกรรมการฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยใหนักเรียนที่เปน                      

เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) ที่มีภาวะสมาธิสั้นรวม

ดวยนั้น สามารถควบคุมตัวเองไดดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนในหองเรียนลดลง เนื่องจากผลของ

การฝกสมาธิจะทําใหนักเรียนมีความจดจออยูกับการเรียนได เพราะจิตที่ไดฝกสมาธินั้นจะมีความตั้งม่ัน                            

มสีต ิจติควรแกการงาน  (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14)  ซึง่ผลการวิจยันีส้อดคลองกบังานวิจยั

ของ Chalermsuk (2000, 92-93) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง ผลการฝกควบคุมตนเองและการฝกสมาธิที่มีตอ                             

การปรับพฤติกรรมไมสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โดยกลาววาภายหลังการฝกสมาธิ นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษลดลง เพราะ                 

เม่ือไดฝกสมาธิแลว จะมีจิตจดจอตั้งมั่นอยูกับการเรียนไดนานมากข้ึน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับงาน

วิจัยของ  Tippongthorn (1996, 102-103) ที่ศึกษาเรื่องผลของการฝกอานาปานสติสมาธิที่มีตอพฤติกรรม

การเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 : กรณศีกึษาโรงเรยีนบานดอนเขวาโดยกลาววา พฤตกิรรมการเรยีน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานดอนเขวาหลังฝกสมาธิแบบอานาปานสติดีกวากอนการ                          

ฝกสมาธิแบบอานาปานสติ และผลการวิจัยของ Pongsathonborirak (2009, 104-107) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

ผลการพัฒนาสติของเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหมดวยกระบวนการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนา โดยกลาววา ผลการพฒันาสตขิองเยาวชนทีก่ระทาํความผดิในศนูยฝกและอบรมเดก็และ

เยาวชน เขต 7 เชียงใหม หลังการปฏิบัติสมาธิภาวนาสูงกวากอนการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยเยาวชน                             

มีความสนใจหรือตั้งใจตอการทํางานฝกอบรมหรือเรียนหนังสือ อานหนังสือดีขึ้น ไมเบื่องายตอการกระทํา                      

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองใชระยะเวลา

  2.2 โดยปกตแิลวเดก็ทีม่อีาการสมาธสิัน้ และมปีญหาทางดานการเรยีนรู มกัจะมคีวามเครยีด 

วิตกกังวล ไมมั่นใจในตนเอง ซึ่งทําใหแสดงออกมาในลักษณะอาการท่ีเปนพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน เชน                      

เหมอลอย ไมสนใจฟงครูสอน (Kaewkangwan, 2013, 24) แตเมื่อไดฝกทําสมาธิแลว นอกจากจะชวยใหมี

จิตจดจออยูกับสิ่งใดส่ิงหนึ่งไดแลว ยังชวยทําใหมีสุขภาพจิตดี คลายความเครียด วิตกกังวล ความไมมั่นใจ 

ความตื่นตระหนก (Phradhampidok (P. A. Payutto), 1999, 13-14)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ                            

Tangchonlatip (1987, 93) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการฝกสมาธิแบบชาวพุทธตอสุขภาพจิตของเด็ก  

วยัเรยีน โดยมผีลการทดลองคอื กลุมทดลองทีฝ่กทาํสมาธมิภีาวะสขุภาพจติดกีวากอนฝกสมาธอิยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Daenkhate (2013, 38) ที่ไดศึกษาการเจริญสติ                    

ตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ในผูปวยภาวะต่ืนตระหนก โดยกลาววา การเจริญสติตาม            

แนวปฏิบัติของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ชวยลดอาการตื่นตระหนกได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ                       

Krisanaprakornkit, Maneekanond, Rongbudsri (2001, 22) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม                          

การเปลีย่นแปลงจติสาํนกึเพือ่คลายเครยีดโดยใชการฝกสมาธ ิโดยกลาววา ผลการฝกสมาธสิามารถลดอาการ

วิตกกังวลลงได
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สรุป
 ผลการศึกษากิจกรรมการฝกสมาธิ พบวา กิจกรรมการฝกสมาธิมีหลายประเภท เชน การฝกสมาธิ

แบบพุทโธ การฝกสมาธิแบบเซน การฝกสมาธิแบบยุบหนอพองหนอ การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหวตาม                     

แนวหลวงพอเทยีน จติตฺสโุภ ไมวาจะเปนการฝกสมาธใินรูปแบบไหน สามารถชวยพฒันาจติใหมปีระสทิธภิาพ                       

ที่สามารถนําไปใชกับกิจการงานในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับ                                

การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภน้ัน มีพัฒนาการการเรียนรูในหองเรียนดีขึ้น โดยมีความถ่ี

พฤติกรรมไมตั้งใจเรียนหลังการทดลองนอยกวากลุมควบคุม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และความถ่ีพฤติกรรมไมตัง้ใจเรียนของนักเรียนกลุมทดลองในระยะหลังการทดลองนอยกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมนั้น มีความถ่ีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนกอนการทดลองและ                        

หลงัการทดลองไมแตกตางกัน และความถ่ีพฤติกรรมไมตัง้ใจเรียนกอนการทดลองระหวางนักเรียนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี นักเรียนกลุมทดลอง กอนไดรับการฝกสมาธิ                  

มักจะไมตั้งใจเรียน กอกวนชั้นเรียน เหมอลอย ไมมีสมาธิ ไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ                           

แตเม่ือไดมาฝกเดินจงกรม และทําสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ทําใหมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น      

การกอกวนชั้นเรียนลดลง มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป
  1.1 การฝกสมาธิตามแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ สามารถชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก                  

ที่มีความตองการพิเศษได โดยชวยลดพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเด็กเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นตาม                       

สถานการศึกษาจึงควรมีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดทําสมาธิอยางสมํ่าเสมอ และจะเปนการดียิ่งขึ้นหากไดทํา

ในชวงตนชั่วโมงในเวลาสั้น ๆ กอนที่เด็กจะเร่ิมเรียนหนังสือ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ใหเด็กมีสมาธิตอ

การเรียนวิชานั้น ๆ  และควรเลือกรูปแบบการทําสมาธิใหเหมาะสมกับจริต ลักษณะของเด็กแตละประเภท 

เชน เดก็ทีม่อีาการสมาธสิัน้เหมาะสมทีจ่ะทําสมาธแิบบเคลือ่นไหวรางกายมากกวาทีจ่ะมานัง่หลบัตาเปนตน

  1.2 ในการฝกสมาธิกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ควรจะจัดหาสถานท่ีใหเหมาะสม คือ 

มีความเปนสัปปายะ สงบ เงียบ และไมมีสิ่งกระตุน เชน ของเลน เพราะเด็กเหลานี้จะถูกกระตุนไดงาย ทําให

อาจเปนอุปสรรคสําหรับการฝกสมาธิ

 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป
      2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการฝกสมาธิในเด็กที่มีความตองการพิเศษดานอื่น เชน 

ออทิสติก เด็กที่มีปญหาทางดานการเรียนรู

      2.2  ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลของการทาํสมาธกิบัพฤตกิรรมดานอืน่ ๆ  ของเดก็สมาธสิัน้ 

เชน ดานอารมณ ดานความจํา 
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