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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นบทความจากงานวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดและหลักการส�ำคัญของการเรียนรู้
อย่างมีความสุข สอดคล้องตรงกับหลักสิกขา 3 ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ และหลักภาวนา 4
หมายถึง การพัฒนา ซึง่ หลักการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขา 3 และหลักภาวนา 4 นัน้ เป็นกระ
บวนการเดียวกัน สามารถสังเคราะห์เข้าด้วยกันได้ เป็นกายภาวนา และสีลภาวนา จัดเข้าใน
อธิสลี สิกขา ส่วนจิตภาวนาจัดเข้าในอธิจติ สิกขา และปัญญาภาวนา จัดเข้าในอธิปญ
ั ญาสิกขา
จากผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ มี
กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ 1
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักอิทธิบาท 4 รูปแบบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้
อย่างมีความสุขตามหลักวุฑฒิธรรม 4 และรูปแบบที่ 3 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ตามหลักอริยสัจจ์ 4 กระบวนการเรียนรูเ้ หล่านี้ เมือ่ ศึกษาสังเคราะห์และประยุกต์เข้ากับการ
พัฒนาผู้เรียน ท�ำให้ได้กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ปลุกใจใฝ่รู้ ขั้นที่ 2 เพียร
รู้บากบั่น ขั้นที่ 3 ตั้งมั่นใส่ใจ ขั้นที่ 4 ใช้ดุลยพินิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นที่ 5 เน้นลงมือ
ปฏิบัติ และขั้นที่ 6 วัดผลประเมินงาน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการที่ใช้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กับนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจากผลการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของกลุ่มทดลองหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และจากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียน พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจากผลการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนในชื่อว่า “โครงการ
หอมคุณธรรม วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก” ได้น�ำไปสู่การจัดส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนกับ
หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มทดลอง พบว่า
นักเรียนมีคะแนนสอบครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก หลังการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้อย่างมีความสุข; ความสุขเชิงพุทธบูรณาการ
Abstract

The research article was conducted by the Mixed Methods Research
Design viz., the Qualitative Research, and the Experimental Research. The
results revealed that the principle and its essence of the happy learning are
accorded with the Threefold Learning or Sikkhàttaya and the principle of
Bhàvanà: development. The both principles are considered as the same
process and can be synthesized together, that is, the Kàya-bhàvanà: physical
development and the Sãlabhàvanà: moral development, they are categorized
in the Adhisãla-sikkhà: training in higher morality, while, the Citta-bhàvanà:
emotional development is considered in the Adhicitta-sikkhà: training in higher
mentality and Pa¤¤à-bhàvanà: intellectual development is categorized in
the Adhipa¤¤à sikkhà: training in higher wisdom.
The process of the Buddhist integrated of happy learning model
consists of 3 models viz., 1) the process of happy learning based on the
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Iddhipàda: path of accomplishment, 2) the process of happy learning based on
the Vuóóhi -dhamma: virtues conducive to growth and 3) the process of happy
learning based on the Ariyasacca: The Four Noble Truths. When the learning
processes were synthesized and applied to the development of the students,
it produced the 6 learning process viz., 1) Curiosity Aroused, 2) Perseverance,
3) Focused attention, 4) Exchange ideas upon the discretion, 5) Emphasis on
performance and 6) Assessment of educational needs.
The experimental results of the effectiveness of Buddhist happy
learning model, it was affected which higher than its standard. In the case of
the behavioral study of happy learning, it was found at high level in overall.
In addition, the activity outside classrooms, namely, ‘The Good Moral Project:
Buddhist Way, Sufficient Path and Wieng Suan Dok’s lifestyle’, was sent to the
Moral Project Contest of Grade 4 – 6 of the Ministry of Education.
From the results of the comparison of student learning
achievement, before and after using the Buddhist Happy Learning Model of the
experimental groups, it was found that students had their scores higher than
the first time. It was indicated that the Buddhist Happy Learning Model of the
experimental group had the learning achievement higher than the control
group.

Keywords: Happy Learning; Buddhist Happy
บทน�ำ

การศึกษาไทยทีผ่ า่ นมาประสบปัญหาความล้มเหลวและเป็นวิกฤตทางการศึกษา
ของประเทศ เนือ่ งจากเป็นการจัดระบบการศึกษาทีท่ ำ� ให้เด็กมีเจตคติตอ่ การเรียนไปในทาง
ลบ โดยมองว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่มีความสุข ไม่น่าเรียน และยิ่งการสอบเข้าในทุก
ระดับเน้นเฉพาะความจ�ำ ก็ยงิ่ เพิม่ ความเครียดให้เด็กมากขึน้ จนเกิดวิกฤตเกีย่ วกับผูเ้ รียนและ
นับวันปัญหาเหล่านั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น (รุ่ง แก้วแดง, 2542: 2) ดังนั้น จึงควรที่จะปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนใหม่ จากการเรียนแบบเคร่งเครียดมีความทุกข์มาเป็นการเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ทีส่ นุกสนาน ผูเ้ รียนมีความสุขกับการเรียน ดังที่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2550:
122 – 123) กล่าวว่า “ตอนนี้เด็กจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งทางจิตใจและทางปัญญา ถ้าเรา
ไม่สามารถพัฒนาเด็กถึงขั้นนี้ คือให้เด็กมีความสามารถที่จะมีความสุขจากกการเรียนรู้หรือ
จากความสนองความใฝ่รู้ เด็กก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่การศึกษาได้เลย”
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน จึงมีความประสงค์จะหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข จึงมีความสนใจ
ในการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิงพุทธกับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาช่วงชัน้ ที่ 2 (ป.4 – ป.6) โดยผูว้ จิ ยั มีเหตุผลทีจ่ ะเลือกศึกษากับกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 11 – 12 ปี ซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของ
เพียเจต์ (Piaget) ที่ว่า เป็นขั้นปฏิบัติการของการคิดแบบนามธรรม (Formal operational
period) มีอายุอยู่ในช่วง 11-15 ปี (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2536: 36 - 44) ในขั้นนี้พัฒนาการ
ทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุด
ลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดแบบนัก
วิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยว
กับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม (Lall, G.R. and Lall, B.M., 1983: 45-54) ดัง
นั้น จะเห็นได้ว่า เป็นวัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษาพัฒนาการสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สัจธรรมและความเชือ่ ทางศาสนาทีม่ ีลักษณะความเป็นนามธรรม โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง
ตามรูปแบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ เพือ่ หาประสิทธิผลของรูปแบบทีผ่ ู้
วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาแนวคิด หลักการ และรูปแบบกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิง
พุทธบูรณาการ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธ
บูรณาการ
3. เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องการใช้รปู แบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความ
สุขเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดสวนดอก ในจังหวัด
เชียงใหม่
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยการ
ทดลองกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เท่าเทียมกัน หรือ แบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง (The
Equivalent Control Group Design หรือ Two group Pretest-Posttest Design) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดสวนดอก อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 24 คน และกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 24 คน

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีพฤติกรรมทางกาย วาจาที่ดี สมรรถภาพ
จิต ได้แก่ มีความเพียรพยายาม มีเหตุมผี ล และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมและ
มีสขุ ภาพจิตดี จึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ทุกหน่วยการเรียน
รู้ มีรูปแบบที่สามารถจัดท�ำเป็นแผนผังสรุปได้ดังนี้

หลักพุทธบูรณาการ

ครูผู้สอน
ผู้เรียน

กัณยาณมิตร

สื่อการเรียนรู้

ปรโตโฆสะ

การคิดวิเคราะห์

โยนิโสมนสิการ
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ปัจจัยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

กระบวนการเรียนรู้

พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

การพัฒนาพฤติกรรม (อธิสีลสิกขา)

หลักอริยสัจจ์ 4
หลักวุฑฒิธรรม 4
หลักอิทธิบาท 4

การเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ

ขั้นที่ 1 ปลุกใจใฝ่รู้
ขั้นที่ 2 เพียรรู้บากบั่น
ขั้นที่ 3 ตั้งมั่นใส่ใจ
ขั้นที่ 4 ใช้ดุลยพินิจแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
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อารมณ์
ของกลุ่มทดลอง
(ภาวิตกายหรือ (ภาวิตจิตหรือจิต
-กิจกรรมการเรียน
กายภาวนา)
ภาวนา)
รู้ บ้าน วัด โรงเรียน
-ผลสัมฤทธิ์
(บวร) “โครงงาน
ทางการเรียน
หอมคุณธรรม วิถี
ที่สูงขึ้นของกลุ่ม
พุทธ วิถีพอเพียง
ทดลอง
ความสุ
ข
ของการ
ความสุ
ข
ในความรู
้
วิถีเวียงสวนดอก”
อยู่ร่วมกันใน (ภาวิตปัญญาหรือ
สังคม
ปัญญาภาวนา)
(ภาวิตสีลหรือสีล
ภาวนา)

พฤติกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ

การเรียนรู้อย่างมีความสุข
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การพัฒนาความรู้
(อธิปัญญาสิกขา)
ความสุขกายิกสุข (ความสุขทางกาย)

ความสุขเจตสิกสุข (ความสุขทางใจ)
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จากแผนผังจะเห็นได้วา่ ผลสัมฤทธิข์ องการใช้รปู แบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
เชิงพุทธบูรณาการนัน้ เกิดขึน้ จากการสร้างบรรยากาศการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สอดคล้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบันที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ครูคอื ผูส้ อนจึงเป็นบุคคลทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รียนได้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข คือ การเป็นกัณยาณมิตร และการจัดสภาพการเรียนการสอนให้
มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ (ปรโตโฆสะ) ท�ำให้นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระ
ได้เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ท�ำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (โยนิโส
มนสิการ) ซึ่งการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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