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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดที่ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตาม
หลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อนาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
องค์รวมของเด็กปฐมวัย เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) การศึกษา
ครั้งนี้มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แนวคิดส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามหลักพุทธจิตวิทยา ระยะ
ที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
และ ระยะที่ 3 นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามเพื่อการ
วิจั ย วิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณโดยใช้ ส ถิ ติ แ บบบรรยาย (Descriptive Statistics) การ
ทดสอบค่าที (T-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปแบบ
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พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิดการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักจิตวิทยาทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์และกี
เซลผนวกกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออิทธิบาท 4 ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้แนว
พุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย 2. รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธ
จิตวิทยาเพื่อส่ งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรม คือ 1) ด้านกาย 2)
ด้านจิ ต 3) ด้ านสั งคม และ4) ด้ านปั ญ ญา 3. การน าเสนอรูป แบบการเรีย นรู้แ นวพุ ท ธ
จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัยนั้นพบว่าก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนว
พุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.75) ด้านที่มีค่าสูงที่สุดคือด้านสุขภาวะทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 2.85) รองลงมาคือ
ด้านสุ ขภาวะทางจิ ต (ค่าเฉลี่ ย 2.81) ต่าสุ ดคื อด้านสุ ข ภาวะทางปั ญ ญา (ค่ าเฉลี่ ย 2.55)
หลังจากใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
พบว่าหลังเข้าร่วมรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้านสุขภาวะทางกาย
และด้านสุขภาวะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมา คือด้านสุขภาวะทางสังคม (ค่าเฉลี่ย
4.50) ต่าสุดคือด้านสุขภาวะทางจิต (ค่าเฉลี่ย 4.44) ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบโดยการใช้ Paire
Samples t-test ผลพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัย ไม่ต่างจากการเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
คาสาคัญ: รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยา; ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม; เด็กปฐมวัย

Abstract
This research included three objectives namely: 1 ) To study the concepts of
enhancing holistic health according to the Buddhist psychology principles; 2) To create a
Buddhist psychology learning model for enhancing holistic health of preschool children;
3) To present the Buddhist psychology learning model for enhancing holistic health of
preschool children. It was a mixed methods research. The study included 3 phases:
Phase 1, concept of enhancing holistic health according to the Buddhist psychology
principles; Phase 2, creation of a Buddhist psychology learning model for enhancing
holistic health of preschool children; and Phase 3, presentation of a Buddhist psychology
learning model for enhancing holistic health of preschool children. The research
instruments included: a focus group discussion form and a research questionnaire. The
quantitative data were analyzed by using descriptive statistics and T-test. The qualitative
data were analyzed by content analysis and descriptive summaries. The research results
were as follows. 1. The concept of Buddhist psychology for enhancing the holistic health
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of preschool children by using the principles of psychology from the theory of
psychoanalytic development of Freud and Gesell combined with the Buddhist principles
of Iddhipada 4 (path of accomplishment) for formulating a Buddhist psychology learning
model for enhancing holistic health of preschool children. 2. Buddhist psychological
learning model for enhancing the holistic health of preschool children included 4 main
activities related to: 1) Physical; 2) Mental; 3) Social; and 4) Intellectual. 3. For the
presentation of the Buddhist psychological learning model for enhancing the holistic
health of preschool children, it was found that the overall average before using the
Buddhist psychological learning model for enhancing the holistic health of preschool
children was at a moderate level (mean 2.75). The aspect with the highest average was
social well-being (mean 2.85), followed by mental health (mean 2.81) and the lowest
aspect was the intellectual health (mean 2.55). After using the Buddhist psychological
learning model for enhancing the holistic health of the preschool children, the overall
average was at high level (mean 3.88). The two highest aspects were physical and
intellectual health (mean 4.78), followed by social health (mean 4.50) and the lowest
aspect was psychological wellbeing (mean 4.44). The researcher tested by using Paire
Samples t-test. The results showed that the Buddhist psychological learning model for
enhancing the holistic health of preschool children was not different from studying in the
curriculum of the Ministry of Education.
Keyword: Buddhist Psychology Learning Model, Enhancement of Holistic Health,
Preschool Children

บทนา
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องมีการวิเคราะห์
ความสามารถที่จาเป็นกับการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อม
และปั ญ หาที่หลากหลาย ในขณะเดีย วกันธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ซึงถือว่าเป็น
ความต้องการพื้นฐานของบุคคลที่จะประสบความสาเร็จ การศึ กษาเพื่อสร้างความพร้อมของ
คนให้มีชีวิตประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยความสามารถที่สาคัญคือ ความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ การศึ ก ษาจึ ง เป็ น หลั ก ส าคั ญ ของการพั ฒ นาคนให้ มี
ความสามารถดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดารงที่เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุน แรงในทุ กด้ าน ทั้ งด้ านการเมื องเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรม และในปี พ.ศ.2558
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะรับมือกับสภาวะเช่นนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบตามมาในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ
ด้านสังคมแนวทางหนึ่งในการรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้รวมทั้งในแง่ของการพัฒนาประเทศจึง
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ต้ อ งเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง มิ ติ แ ห่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
ประคับประคองให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยแสดงออกด้วยผลสาเร็จ
จากการพัฒ นาคุณ ภาพของ “คน” ให้ เป็ น คนที่ สมบูรณ์ พร้ อมทั้งกาย ศีล จิตและปัญ ญา
พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอันกอปร
ด้วยความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2551:2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญ เพื่อ
พัฒนา“คน”ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขัน ที่ รวดเร็ว รุ น แรงดังนั้นประชากรวัย เรียนทุกคนควรได้รับ การ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาในด้าน
ต่างๆ ตลอดชี วิต การพั ฒ นาจึ งต้ อ งพั ฒ นาตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย เพราะในช่ ว งนี้ เด็ ก ๆ จะ
สามารถเรียนรู้ได้ดี และเป็นการวางรากฐานในการศึกษาในระดับต่อๆ ไปของชีวิต ซึ่งการ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพนั้น เป็นผลจากการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ปฐมวัย เด็กช่วงปฐมวัย
0-6 ปี มีการพัฒนาสูงสุด ซึ่งเซลล์สมองในช่วงนี้จะแตกเพิ่มเส้นใยในสมองเชื่อมโยงระหว่าง
เซลล์สมองด้วยกันอย่างมากมายรวดเร็วและจะมีความสามารถ ในการเรียนรู้ดีกว่าในวัยอื่นๆ
จึงกล่าวได้ว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางรากฐานให้แก่
บุคลากรในประเทศตั้งแต่ปฐมวัย (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว,อ้างในเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ,
2556: 2)
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพี่อพัฒนา
คนอย่ างรอบด้ านและสมดุล เพื่ อเป็ น ฐานหลั กของการพั ฒ นาโดยมี แนวนโยบายเพื่อ การ
ดาเนินการคือการให้พัฒ นาคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึ งการเรียนรู้โดย
ตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอาย 0-5 ปีทุกคน ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้าน
ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา (สานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา,อ้างใน พิศาระวี วีระพงศ์พร
,2555: 3) ในการดาเนินการของรัฐได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่าง
มากสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
เล็ ก อายุ 3-5 ปี มีน โยบายและแผนพัฒ นาเด็กโดยให้ ความส าคัญ กับการพั ฒ นาเด็กก่อน
ประถมศึกษาประกอบด้วยแผนยุ ทธศาสตร์ 3 แผน ซึ่งความสาคัญ ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยนั้นมีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นช่วงการวางรากฐานและเตรียม
ตั ว เพื่ อ ชี วิ ต มี ค่ า ส าคั ญ ต่ อ การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
กระบวนการจัดการศึกษาและสาคัญต่อการวางรากฐานในการพัฒ นาประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยมีหน่วยงานที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กหลายหน่วยงานซึ่งสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ กมี
รูปแบบการจัดการศึกษาต่าง เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทั้ง
ของหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษา
แต่ละแห่งมีรูปแบบการบริหารและดาเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันแต่มีจุดร่วม
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เดียวกันคือเพื่อพัฒ นาศักยภาพเด็กให้มีคุณภาพเพื่อส่งผลต่อการพัฒ นาสังคมและประเทศ
ต่อไป (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, อ้างในนริสานันท์ เดชสุระ,2552)
การจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ ผ่านมาได้ รับแนวคิดมาจากแนวคิดทาง สังคม
ตะวนตกที่เรียกวา Progressive Education ของนักคิด มีจอห์น ดิวอี้ เป็นต้น โดยยึดสาระที่
เน้นการศึกษาแบบใช้ เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) และให้ พัฒนาเด็กเป็นองค์รวม
ซึ่ ง ใช้ “ การพั ฒ นาเด็ ก ทั้ ง คน”หรื อ Development of the Whole Child หรื อ Total
Development of the Individual โดยแยกออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ (1) พั ฒ นาการด้ า น
ร่างกาย (Physical Development) (2) พัฒนาการด้านจิตใจ (Mental Development) (3)
พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) และ(4) พัฒนาการด้านสังคม (Social
Development)
แนวคิดเรื่องพัฒนาการ 4 ด้านนี้ ยังคงเป็นที่นิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน กระนั้นก็ตาม
เมือ่ ไม่นานมานี้ ได้เริ่มมีการพดถึงพัฒนาการทางสติ ปัญญา จึงได้เติมเข้ามาอีกด้าน คือจุดที่
น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวงการทางวิชาการก็มิได้ นา
แนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างที่ ควรจะเป็น ซึ่งความ
เป็ น จริง แล้ว หลั กการและแนวคิดด้านพัฒ นาการเด็กตามแนวพุทธจิตวิทยาก็ได้ กล่าวไว
อย่างชดเจนและพัฒนาการเด็กสากลยังมี ส่วนคล้ายกับพัฒนาการเด็กตามแนวพุทธจิตวิทยา
เนื่องจากทักษะทางปัญญาเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยจึงทาวิจัยเรื่องกระบวนการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของเด็กปฐมวัยตาม
หลักพุทธจิตวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดที่ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามหลักพุทธจิตวิทยา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่ งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น การวิ จั ย แบบผสมวิ ธี (Mixed Methods Research) ผู้ วิ จั ย ได้
กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 แนวทางคิดที่ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามหลักพุทธจิตวิทยา
ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 3 นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของเด็กปฐมวัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติแบบบรรยาย (Descriptive Statistics) การทดสอบค่า
ที (T-test) และวิเคราะห์ ข้ อมูลเชิงคุณ ภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) จากนั้นสรุปผลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย
การศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎี ดังนี้
1.1. ทฤษฎีทางจิตวิทยา
1) ทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ซิ ก มั น ต์ ฟรอยด์ (Sigmond Freud) เป็ น นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวออสเตรีย ที่ มี
ความเชื่อว่าพัฒนาการบุคลิกภาพของคนขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ทางด้านสรีระหรือที่เขาเรียกว่าแรงขับโดยสัญชาติญาณแรงขบดังกล่าวมี 3 ประเภทได้แก่
แรงขับทางเพศหรือความต้องการตอบสนองทางเพศ (libido) แรงขับหรือความต้องการที่จะ
มีชีวิตอยู่ (life-preserving drive) และแรงขับหรือความต้องการที่จะแสดงความก้าวร้าว
(aggressive drive)
2) ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล
อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell) เป็นนักจิตวิทยาที่มีความเชื่อในเรื่องของ
ความเจริ ญ เติ บ โตตามวุ ฒิ ภ าวะโดยกล่ าวว่ า “วุ ฒิ ภ าวะเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติอย่างมีระเบียบโดยที่ไม่ ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าภายนอก”กีเซลเชื่อว่าพฤติกรรมของ
เด็กจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาซึ่งจะกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมขั้นการ
ฝึกฝนหรือการเรียนรู้ไม่ว่าลักษณะใดก็ตามจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเสียเวลาโดย
ใช่เหตุถ้าหากร่างกายยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีวุฒิภาวะ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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1.2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ ภาวนา 4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตามความหมายของระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง
การทาให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรมการพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ 4 ประเภทคือ
1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้
เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
2) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่
ในระเบี ย บวินั ยไม่เบี ยดเบี ยนหรือก่อความเดือดร้อนเสี ยหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดี
เกื้อกูลแก่กัน
3) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น การมีเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ
และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น
4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาให้เป็น
อิสระทาตนให้บริสุทธิ์จากกกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญญาที่เกิดขึ้นได้ด้ วย
ปัญญาความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกัน
หลายอย่างเช่น การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),
2. สร้างรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิ ตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย
รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 8 รูป/คน ในประเด็นรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธ
จิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
เป็นการนาเอาทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ ฟอยด์ และกีเซลมาใช้รร่วมกันกับภาวนา 4 คือ
ด้านกาย มี 2 กิจกรรมคือ
กิจ กรรมที่ 1 เคลื่ อนไหวตามเพลง ใช้เวลา 10 นาที ลั กษณะกิจ กรรม 1.การ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะ 2. การร้องเพลง 3. การเล่นและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายประกอบเพลงดอกไม้
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ได้ 2.ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
ประกอบเพลงดอกไม้ได้ 2.ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
กิจกรรมที่ 2 เคลื่ อนไหวอย่างรู้ทัน ใช้เวลา 10 นาที ลักษณะกิจกรรมเป็นการ
เคลื่อนไหวตามวิธีการของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัตถุประสงค์กิจกรรม 1.เคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้ 2.ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1.เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้ 2.ปฏิบัติตามข้อตกลงได้
ด้านจิต มี 2 กิจกรรม คือ
กิจ กรรมที่ 1 นิ ท านธรรมน าใจ ใช้ เวลา 20 นาที ลั ก ษณะกิ จ กรรม 1. การฟั ง
เรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. ฟังนิทานและทาให้เกิด
ข้อคิดที่ดีได้ 2. รู้จักคาคล้องจอง คากลอนได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1. ฟังนิทานและทาให้เกิด
ข้อคิดที่ดีได้ 2. รู้จักคาคล้องจอง คากลอนได้
กิจกรรมที่ 2 ระบายฝัน ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม 1.วาดภาพตามเส้น
2. ระบายภาพตามเส้นที่มี ผลที่ได้จากกิจกรรม 1. รู้จักใช้กล้ามเนื้อและมีสมาธิที่ดี
ด้านสังคม มี 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 รักธรรมชาติ รักตนเอง รักคนอื่น ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม
1.รู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรสและดมกลิ่น 2.การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
สื่อวัสดุของเล่น และผลงาน 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็น ของ
ผู้อื่น วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่น และผลงาน
ผลที่ได้จากกิจกรรม1. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่น และผลงาน
กิจกรรม 2 พอเพียง ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรมการขยายพันธุ์พืชโดยการ
ปลูก วัตถุประสงค์กิจกรรม1.บอกการขยายพันธุ์ของดอกไม้ 2. บอกประโยชน์และโทษของ
ตนไม้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1.บอกการขยายพันธุ์ของดอกไม้ 2. บอกประโยชน์และโทษของ
ตนไม้
ด้านปัญญา มี 3 กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 เกมการศึกษา ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม1.การเล่นเกมจับคู่
ภาพดอกไม้ที่เหมือนกัน สังเกตสิ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่
ภาพกับเงา 3.การเปรียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน 4.การเล่นรายบุคคล การเล่น
เป็ น กลุ่ ม จุ ด ประสงค์กิ จ กรรม 1.การเล่ น เกมจั บ คู่ภ าพดอกไม้ ที่ เหมือ นกัน ได้สั งเกตสิ่ งที่
เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่ภาพกับเงาได้ 3.การเปรียบจานวน
มากกว่ า น้ อ ยกว่ า เท่ า กั น ได้ ผลที่ ได้ จ ากกิ จ กรรม 1.การเล่ น เกมจั บ คู่ ภ าพดอกไม้ ที่
เหมือนกันได้สังเกตสิ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่ภาพกับเงาได้
3.การเปรียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากันได้
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กิจ กรรมที่ 2 เล่มเกมขายดอกไม้และระบาดอกไม้ ใช้เวลา 20 นาที ลั กษณะ
กิจกรรม1. การเล่นเกมขายดอกไม้ 2. เล่นเกมระบาดอกไม้ ลักษณะกิจกรรม1. ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ได้ 2. การกล้าแสดงออก 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 1. ใช้
กล้ามเนือ้ ใหญ่ได้ 2. การกล้าแสดงออก 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ 3 เล่น เครื่องเล่น สนามและนันทนาการ ใช้เวลา 20 นาที ลั กษณะ
กิจกรรม 1.เล่นเครื่องเล่นสนาม 2. เล่นบริเวณศูนย์เด็กฯ วัตถุประสงค์กิจกรรม 1.การเล่นใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น 2.การรั ก ษาความปลอดภั ย ของตนเองและผู้ อื่ น ในกิ จ วัต ร
ประจาวัน 3.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 4.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 1.
การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใน
กิจวัตรประจาวัน 3.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 4.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย
นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยได้หาก่อน หลังโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการอบรมทั้ง 6 ครั้ง จากผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 10 คน พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยรวมพบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนใช้รูป แบบการเรี ยนรู้แนวพุ ทธจิตวิทยาเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) ด้านที่มีค่าสูงที่สุดคือด้านสุขภาวะทางสังคม
(ค่าเฉลี่ย 2.85) รองลงมาคือ ด้านสุขภาวะทางจิต (ค่าเฉลี่ย 2.81) ต่าสุดคือด้านสุขภาวะทาง
ปัญญา (ค่าเฉลี่ย 2.55) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเข้าร่วมรูปแบบการเรียนรู้แนว
พุ ทธจิ ตวิท ยาเพื่ อส่ งเสริม สุ ข ภาวะองค์ร วมของเด็ก ปฐมวัย รายด้ านพบว่าค่ าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นรายด้านคือ ด้านสุขภาวะทางกายอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ
มัดเล็กคล่องแคล่ว (ค่าเฉลี่ย 2.83) รองลงมาคือด้านมีสุขนิสัยที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.80) ต่าสุดคือ
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสัมพันธ์กัน (ค่าเฉลี่ย 2.73)
ด้านสุขภาวะทางจิตอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.81) โดยด้านที่มีความสุข
(ค่าเฉลี่ย 2.89) รองลงมาคือด้านมีคุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.85) ต่าสุดคือด้านมีมีจิตใจ
ที่ดีงาม (ค่าเฉลี่ย 2.77)
ด้านสุขภาวะทางสังคมอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.85) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้าน
มีทักษะทางชีวิต ด้านปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (ค่าเฉลี่ย 2.87) และรองลงมาคือด้านปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
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ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ค่าเฉลี่ย 1.84)และด้านที่ต่าสุดคือรัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ย 2.80)
ด้ านสุ ข ภาวะทางปั ญ ญาอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 2.55) โดยด้ านที่ มี
ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ มี ค วามสามารถในการคิ ด ที่ เป็ น พื้ น ฐานในการเรีย นรู้ (ค่ า เฉลี่ ย 2.80)
รองลงมาคื อ ด้ านใช้ ภ าษาสื่ อ สารได้ เหมาะสมกั บ วั ย (ค่ า เฉลี่ ย 2.77) และต่ าสุ ด คื อ ด้ า น
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (ค่าเฉลี่ย 2.43)
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน หลั งเข้ า ร่ ว มรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ นวพุ ท ธ
จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยรวมพบว่าหลังเข้าร่วมรูปแบบการ
เรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้านสุขภาวะทางกายและด้านสุ ขภาวะทาง
ปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมากคือด้านสุขภาวะทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.50) ต่าสุดคือด้าน
สุขภาวะทางจิต (ค่าเฉลี่ย 4.44) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังใช้รูปแบบการเรียนรู้
แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย รายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) โดยแยกออกเป็นรายด้านคือ
ด้านสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) โดยด้านที่มีค่าสูงสุด
คือด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กคล่องแคล่ว (ค่าเฉลี่ย 4.83) รองลงมาคือด้าน
ปั มี สุ ข นิ สั ย ที่ ดี (ค่ า เฉลี่ ย 4.80) ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นกล้ ามเนื้ อ มั ด ใหญ่ แ ละกล้ ามเนื้ อ มั ด เล็ ก มี
ความสัมพันธ์กัน (ค่าเฉลี่ย 4.73)
ด้านสุขภาวะทางจิตอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยด้านที่มีค่าสูง สุดคือด้าน
คุณภาพของจิตใจ คือเห็นอกเห็นใจ เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส เป็นสุข (ค่าเฉลี่ย 4.83)
รองลงมาคือด้านมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต รักผูกผันในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย4.62) ต่าสุด
คือด้านสภาพจิตใจความรู้สึกทางบวกคือความพึงพอใจ สบายใจ ภูมิใจ (ค่าเฉลี่ย 3.89)
ด้านสุขภาวะทางสังคมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดอยู่
ในระดับมากที่สุดคือด้านมีคุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.83) รองลงมาคือด้านมีจิตใจที่ดี
งาม (ค่าเฉลี่ย 4.62) และมีสุขภาพจิตดี (ค่าเฉลี่ย 3.89)
ด้ า นสุ ข ภาวะทางปั ญ ญาอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 4.80) โดยด้ า นที่ มี
ค่าสูงสุดคือด้านมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.89) รองลงมาคือใช้ภ าษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย (ค่าเฉลี่ย 4.86) ต่าสุดคือด้านมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย
4.73)
สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัยทาให้แม้มีสุขภาวะทางกายไม่ดีแต่สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางปั ญญาดีขึ้น จากนั้ น ผู้วิจั ยได้ทาการทดสอบโดยการใช้ Paire Samples t-test พบว่า
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รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ กปฐมวัย ไม่ต่างจาก
การเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

อภิปรายผล
รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
สามารถอภิปรายผล 3 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด การเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักจิตวิทยาทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์และกีเซล
ผนวกคับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออิทธิบาท 4 ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธ
จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการครุ
สภา ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ ระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรา 6 ของพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ”การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล
ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ” ไม่ได้เน้นที่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ไม่ได้เน้นว่าจะต้องพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่ง เพื่อสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะแต่เป็นการเน้นพื้นฐานหลักว่า ให้บุคคลเป็นคนที่
สมบู ร ณ์ ทั้ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา คุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรม ในการ
ดารงชีวิตเสียก่อน เพื่อสามารถประกอบอาชีพ หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้
อย่างประสบความสาเร็จและมีความสุข โดยมีการศึกษาพื้นฐานพั ฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่ าวและน าการศึกษาไปเป็ น รากฐานส าหรับ ประกอบอาชีพ ต่อไป คือ ต้ องเป็ น คนที่
สมบูรณ์ก่อนที่จะไปเป็นครูที่สมบูรณ์ เป็นหมอที่สมบูรณ์ เป็นทหารที่สมบูรณ์ เป็นนักธุรกิจที่
สมบูรณ์ต่อไป ก็จะต้องเป็นคนดี โดยพื้นฐานเสียก่อน ภารกิจหลักของการจัดการศึกษา คือ
ต้องพยายามให้เห็นภาพเป้าหมายหลักให้สมบูรณ์เสียก่อน โดยการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษา เพื่อให้สามารถวางแนวทางการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม
กับ ความต้องการบุ คคลของสังคม และขยายผลไปสู่ การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (สานักงานเลขาธิการครุสภา,2549: 97) และไวท์ (Write)
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในรัฐดา โกตา
เหนือ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการจัดการ
เรียนการสอนและยังคงมีความเห็นต่อไปอีกว่า ควรปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่าที่ปฏิบัติอยู่แล้ว
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และถื อว่าเป็ น บทบาทที่ มี ความส าคั ญ ที่ สุ ด ของผู้ บ ริห ารโรงเรียน จากการศึก ษาเอกสาร
งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งในประเทศและต่ างประเทศในด้ า น การบริห ารงานวิ ช าการของ
ผู้บริหารโรงเรียนพบว่า การบริหารงานวิชาการนั้นมีความแตกต่างกันตามลักษณะท้องถิ่น
แต่โดยรวมแล้วจะเห็นว่า ความสาคัญในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนมุ่งพัฒ นา
ทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒ นาให้ผู้เรียนมีความรู้และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (Write, 2000: 42)
ประเด็นที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของเด็กปฐมวัย เป็ น การน าเอาทฤษฎีพัฒ นาการของซิกมันด์ ฟอยด์ และกีเซลมาใช้ร
ร่วมกันกับภาวนา 4 คือ
ด้านกาย มี 2 กิจกรรมคือ
กิจ กรรมที่ 1 เคลื่ อนไหวตามเพลง ใช้เวลา 10 นาที ลั กษณะกิจกรรม 1.การ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะ 2. การร้องเพลง 3. การเล่นและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายประกอบเพลงดอกไม้
ได้ 2.ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
ประกอบเพลงดอกไม้ได้ 2.ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
กิจกรรมที่ 2 เคลือนไหวอย่างรู้ทัน ใช้เวลา 10 นาที ลักษณะกิจกรรมเป็นการ
เคลื่อนไหวตามวิธีการของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัตถุประสงค์กิจกรรม 1.เคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้ 2.ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1.เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้ 2.ปฏิบัติตามข้อตกลงได้
ด้านจิต มี 2 กิจกรรม คือ
กิจ กรรมที่ 1 นิ ท านธรรมน าใจ ใช้ เวลา 20 นาที ลั ก ษณะกิ จ กรรม 1. การฟั ง
เรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน วัตถุประสงค์กิจกรรม 1. ฟังนิทานและทาให้เกิดข้อคิด
ที่ดีได้ 2. รู้จักคาคล้องจอง คากลอนได้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1. ฟังนิทานและทาให้เกิดข้อคิด
ที่ดีได้ 2. รู้จักคาคล้องจอง คากลอนได้
กิจกรรมที่ 2 ระบายฝัน ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม 1.วาดภาพตามเส้น
2. ระบายภาพตามเส้นที่มี ผลที่ได้จากกิจกรรม1. รู้จักใช้กล้ามเนื้อและมีสมาธิที่ดี
ด้านสังคม มี 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 รักธรรมชาติ รักตนเอง รักคนอื่น ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม
1. รู้จักสิ่งต่างๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรสและดมกลิ่น 2. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
ผ่านสื่อวัสดุของเล่น และผลงาน 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น วัตถุป ระสงค์กิจกรรม 1. การรับ รู้และแสดงความรู้สึ กผ่ านสื่ อวัส ดุของเล่ น และ
ผลงาน ผลที่ได้จากกิจกรรม1. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่นและผลงาน

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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กิจกรรม 2 พอเพียง ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรมการขยายพันธุ์พืชโดยการ
ปลูก วัตถุประสงค์กิจกรรม1.บอกการขยายพันธุ์ของดอกไม้ 2. บอกประโยชน์และโทษของ
ตนไม้ ผลที่ได้จากกิจกรรม 1.บอกการขยายพันธุ์ของดอกไม้ 2. บอกประโยชน์และโทษของ
ตนไม้
ด้านปัญญา มี 3 กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 เกมการศึกษา ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะกิจกรรม1.การเล่นเกมจับคู่
ภาพดอกไม้ที่เหมือนกัน สังเกตสิ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่
ภาพกับเงา 3.การเปรียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน 4.การเล่นรายบุคคล การเล่น
เป็ น กลุ่ ม จุ ด ประสงค์กิ จ กรรม 1.การเล่ น เกมจั บ คู่ภ าพดอกไม้ ที่ เหมือ นกัน ได้สั งเกตสิ่ งที่
เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่ภาพกับเงาได้ 3.การเปรียบจานวน
มากกว่ า น้ อ ยกว่ า เท่ า กั น ได้ ผลที่ ได้ จ ากกิ จ กรรม 1.การเล่ น เกมจั บ คู่ ภ าพดอกไม้ ที่
เหมือนกันได้สังเกตสิ่งที่เหมือนกันเกี่ยวกับสีและรูปร่าง ขนาด 2. การเล่นจับคู่ภาพกับเงาได้
3.การเปรียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากันได้
กิจ กรรมที่ 2 เล่มเกมขายดอกไม้และระบาดอกไม้ ใช้เวลา 20 นาที ลั กษณะ
กิจกรรม1. การเล่นเกมขายดอกไม้ 2. เล่นเกมระบาดอกไม้ ลักษณะกิจกรรม1. ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ได้ 2. การกล้าแสดงออก 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 1. ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ได้ 2. การกล้าแสดงออก 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ 3 เล่น เครื่องเล่น สนามและนันทนาการ ใช้เวลา 20 นาที ลั กษณะ
กิจกรรม 1.เล่นเครื่องเล่นสนาม 2. เล่นบริเวณศูนย์เด็กฯ วัตถุประสงค์กิจกรรม 1.การเล่นใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น 2.การรั ก ษาความปลอดภั ย ของตนเองและผู้ อื่ น ในกิ จ วัต ร
ประจาวัน 3.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 4.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 1.
การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใน
กิ จ วั ต รประจ าวั น 3.การปฏิ บั ติ ต นตามสุ ข อนามั ย 4.เล่ น ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ สอดคล้ อ งกั บ
สานักงานเลขาธิการครุสภา ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เป้าหมายหลักของการ
จัดการเรียนรู้ ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม ในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ”การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ไม่ได้เน้นที่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ไม่ได้เน้น
ว่าจะต้องพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะแต่เป็นการเน้นพื้นฐาน
หลักว่า ให้บุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒ นธรรม ในการดารงชีวิตเสียก่อน เพื่อสามารถประกอบอาชีพ หรือดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ งต่อไปได้อย่างประสบความสาเร็จและมีความสุ ข โดยมีการศึกษาพื้นฐานพัฒ นา
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บุคคลให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และนาการศึกษาไปเป็น รากฐานสาหรับประกอบอาชีพต่อไป
คือ ต้ อ งเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ก่อ นที่ จ ะไปเป็ น ครูที่ ส มบู รณ์ เป็ น หมอที่ ส มบู รณ์ เป็ น ทหารที่
สมบูรณ์ เป็นนักธุรกิจที่สมบูรณ์ต่อไป ก็จะต้องเป็นคนดี โดยพื้นฐานเสียก่อน ภารกิจหลักของ
การจัดการศึกษา คือ ต้องพยายามให้เห็นภาพเป้าหมายหลักให้สมบูร ณ์เสียก่อน โดยการ
สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา เพื่อให้สามารถวางแนวทางการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการบุคคลของสังคม และขยายผลไปสู่การดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ การจัดการเรีย นการสอนบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (สานักงานเลขาธิการครุสภา,2549: 97)
สอดคล้ อ งกั บ สุ ภิ ม ล จั น ทรั ก ษา (2552: 103-112) ศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 2 พบว่ า
ผู้ บ ริห ารและครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวัย ที่ป ฏิ บั ติงานในสถานศึ กษาที่ มี ขนาดต่างกัน มี ความ
คิดเห็ น เกี่ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการจั ด การศึ กษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐานโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน
ประเด็นที่ 3 นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
องค์รวมของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้หาก่อน หลังโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการอบรมทั้ง 6 ครั้ง จาก
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 คน พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธ
จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย โดยรวมพบว่า ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็ก
ปฐมวัย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) ด้านที่มีค่าสูงที่สุดคือด้านสุขภาวะ
ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 2.85) รองลงมาคือ ด้านสุขภาวะทางจิต (ค่าเฉลี่ย 2.81) ต่าสุดคือด้าน
สุขภาวะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 2.55) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเข้าร่วมรูปแบบ
การเรียนรู้แนวพุทธจิ ตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุ ขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย รายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นรายด้านคือ ด้านสุขภาวะ
ทางกายอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) โดยด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้ อมัดเล็กคล่องแคล่ว (ค่าเฉลี่ย 2.83) รองลงมาคือด้านมีสุขนิสัยที่ดี (ค่าเฉลี่ ย
2.80) ต่าสุดคือด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสัมพันธ์กัน (ค่าเฉลี่ย 2.73)
สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัยทา
ให้แม้มีสุขภาวะทางกายไม่ดีแต่สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาดี
ขึ้น จากนั้ น ผู้ วิจั ย ได้ ทาการทดสอบโดยการใช้ Paire Samples t-test พบว่ารูป แบบการ
เรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ไม่ต่างจากการเรียนใน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการครุส ภา ได้กล่ าวถึง
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แนวคิดการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ ระบุไว้อย่างชัดเจนใน
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ”การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ไม่ได้เน้นที่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ไม่ได้เน้นว่าจะต้องพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อสังคม
ใดสังคมหนึ่ ง โดยเฉพาะแต่เป็ นการเน้นพื้นฐานหลักว่า ให้บุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดารงชีวิตเสียก่อน เพื่อ
สามารถประกอบอาชีพ หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้อย่างประสบความสาเร็จ
และมี ค วามสุ ข โดยมี ก ารศึ ก ษาพื้ น ฐานพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะดั งกล่ า ว และน า
การศึกษาไปเป็นรากฐานสาหรับประกอบอาชีพต่อไป คือ ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ก่อนที่จะไป
เป็นครูที่สมบูรณ์ เป็นหมอที่สมบูรณ์ เป็นทหารที่สมบูรณ์ เป็นนักธุรกิจที่สมบูรณ์ต่อไป ก็
จะต้องเป็นคนดี โดยพื้นฐานเสียก่อน ภารกิจหลักของการจัดการศึกษา คือ ต้องพยายามให้
เห็ นภาพเป้าหมายหลักให้ สมบูรณ์เสียก่อน โดยการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ างสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ความ
ต้องการบุคคลของสังคม และขยายผลไปสู่การดาเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การ
จั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ (สานักงานเลขาธิการครุสภา,2549: 97) สอดคล้องกับนิรัชญา ยี่สุ่นเรื่อง
,2560: ก.) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบภาพ ผลการวิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพส่งผลให้
เด็ กปฐมวัย มีก ารพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด นั ก เรีย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั กษะการพู ด หลั งการจั ด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยมีทักษะการพูดด้านการออกเสียงพูดชัดเจนมากที่สุด
รองลงมาคือ เล่ าเรื่ องได้ เชื่อ มโยงกับ ภาพ และพู ดโต้ต อบได้เชื่อมโยงกั น และมี ระดั บ สู งมี
พัฒ นาการที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่ องตลอด 3 สั ปดาห์ จากระดับค่าเฉลี่ย 44.2, 56.6 และ 82
ตามลาดับ โดยสรุปการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้นิทานประกอบภาพสามารถพัฒนาทักษะ
การพูดของเด็กปฐมวัยจึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น และรอฮันนี เจะ
เลาะ ได้ศึกษาวิจั ย เรื่อง การพั ฒ นาทักษะการฟั งและการพู ดของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการฟังและ
การพูด ของเด็ กปฐมวัย โดยการจั ดกิ จ กรรมเสริมประสบการณ์ ที่ ใช้นิ ท านประกอบภาพมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01. (รอฮันนี เจะเลาะ,2561:41)
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องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย
พบว่า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและครู ควรให้ เด็ กท างานด้ ว ยตนเองทั้ งงานในบ้ านและงานใน
โรงเรียนตามความเหมาะสม เพราะการทางานทุกชนิดเป็นการลงมือกระทาด้วยตนเองซึ่ง
ส่ งผลให้ ฝึ ก ความอดทน ความตั้ งใจ ความพากเพี ย รพยายามและฝึ ก ใช้ ค วามคิ ด ในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้การทางานนั้นประสบผลสาเร็จ ในขณะสอนเนื้ อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ
โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย เพื่อฝึกความพยายาม ความตั้งใจ ความคิดวิเคราะห์ และ
การคิดแก้ปัญหา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ พึงประสงค์เพื่อให้ นอกจากนั้น
นั กเรียนระดับ ปฐมวัย ควรได้รับ การฝึ กกิจ กรรมในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย โดยใช้
เทคนิคการเสริมแรงในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ พัฒนาความรู้สึกชอบ ความมีมานะพยายาม และความตั้งใจในการทางาน
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