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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์
รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) โดยประชากรศึกษาคือ รายงานวิจัย
และงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิต
และปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วง ๒๕๕๑–๒๕๖๐ จานวน
๔๐ เรื่อง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative content analysis) ผลการวิจัย
พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = ๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาทั้งแนวคิดเชิงพุทธและแนวคิด
ตะวันตก ทั้งสองต่างมีจุดหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ให้เกิดสมดุลของกายและใจ รวมถึงสมดุลกับ
ธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสังเคราะห์งานวิจัย พบ หลักพื้นฐานที่คานึงถึง ๔ ประการ
ในการพัฒนาจิตและปัญญา คือ ๑) กลุ่มผู้เข้าอบรม ๒) รูปแบบการศึกษา ๓) กิจกรรมเรียนรู้ตาม
แนวคิดที่นามาใช้ ๔) จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ คือ “GPA ๔

๑
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Happy Life Model” เป็นหลักการสาคัญในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวมเพื่อการเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง
Keywords: สังเคราะห์งานวิจัย, จิตและปัญญา, การพัฒนาแบบองค์รวม

ABSTRACT
This research article was the body of knowledge of holistic
development of mind and wisdom by research synthesis with ๔๐ samples
experimental researches dissertation and research according to mind and wisdom
development based on the Buddhist concept and western concept and
researches were published during B.E.๒๕๕๑-๒๕๖๐. The data analysis was the
qualitative content analysis.
The quality of research brought synthesized were high level (= ๔.๔๘,
S.D.=๐.๕๗) both Buddhist and western concepts were in the same goals for
making the balance of body and mind; moreover nature, social, and environment
also. There were four results from synthesizing ๑) group of participants, ๒)
education model, ๓) learning activities based on the ideas ๔) learning objectives
that need to be developed. The new knowledge from this research was GPA ๔
Happy Life Model is a learning process of mind and wisdom development for
happiness's ultimate and sustainable goals.
Keywords :Research Synthesis, Mind and Wisdom, The Holistic Development

๑. บทนา
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยกาลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ
อัน เนื่องมาจากวิถีชี วิ ตที่ เร่ง ด่ ว น การแข่ง ขัน ที่ สูง อันเป็ น เหตุ แห่ง ภัยเงี ย บทางสุขภาพ ทาง
การแพทย์เรียกกลุ่มโรคนี้ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-communicable Diseases) หรือ
NCDs กล่าวได้ว่าเป็นโรคแสวงหาเพราะมาจากการดาเนินชีวิตที่ไม่สมดุล ทาให้เกิดความเครียด
และปัญหานี้มิได้เป็นเพียงเฉพาะประเทศไทย มีผลทางสถิติพบว่า สาเหตุของการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดมีถึง ๖๓% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สาคัญคือ กว่า ๘๐% เป็น
ประชากรของประเทศที่กาลังพัฒนา องค์การอนามัยโลก(WHO) จึงให้ความสาคัญในการจับตา
มองอุบัติการณ์โลกนี้ที่นับวันมีจานวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรของประเทศที่กาลัง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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พัฒนา สาหรับอุบัติการณ์โรค NCDs ในประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้คิด
เป็ น ๗๓% ของจ านวนประชากรที่ เสีย ชี วิ ต และส่ ง ผลให้เกิด ความเสี ย หายทางเศรษฐกิจ ถึง
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี ภัยเงียบจากโรคที่เกิดจากคุณภาพชีวิตที่ลดลงนับวันยิ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
๕
และภาครัฐต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการดูแลประชาชนจากโรคภัยเงียบนี้
องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคจากการดาเนินชีวิตไม่สมดุล
นี้ ด้วยแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม
และในบางกรณีหมายรวมถึงจิตวิญญาณด้วย เพื่อนามาใช้ในการสร้างสมดุล (balancing) และให้
ความสาคัญกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบในมิติต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้ม นุษย์มีสุขภาพ
๖
และคุณภาพชีวิตที่ดี หรือเรียกว่า การมีสุขภาวะที่ดี (well-being) สอดคล้องกับหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพุทธพจน์ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง . . . นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
๗
บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษม” สะท้อนให้เห็นถึงการ
ให้ความสาคัญของการสมดุลกายกับใจไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ทางการแพทย์สมัยใหม่มักจะเน้น
เรื่องของการดูแลสุขภาวะทางกาย และทาการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเพื่อแข่งกับโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทางการแพทย์
สมัยใหม่ปัจจุบันก็ยอมรับว่า มิใช่แต่เพียงร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่
จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง เห็นได้จากศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างกายและใจโดยอาศัยฐานคิดวิทยาการสมัยใหม่ด้วยการทาการทดลองพิสูจน์
โดยมีการออกแบบเครื่องมือและเกณฑ์ชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพจิตหรือสุขภาพใจที่ส่งผลต่อสุขภาพกายหรือพฤติกรรม ดังเช่น แนวคิดการทาจิต
บาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Beck ได้
กล่าวถึง ความคิดอัตโนมัติ เมื่อเผชิญ สถานการณ์ต่า งๆ และเกิดปฏิกิริยาที่ส่ งผลต่ออารมณ์
๘
พฤติกรรม และร่างกาย ในขณะที่ศาสตร์ตะวันตกได้หันมาสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาจิต และ
ปัญญาที่ส่ง ผลต่อการพัฒนาทางกาย โดยพยายามค้นหาเครื่องมือและทดลองเครื่องมื อที่ใช้
ออกมาอย่า งหลากหลาย ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักคาสอนที่นาพามนุษย์พัฒนาจิตและ
ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งไว้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ
๕

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.,“เผยป่วย“NCDs”คุกคามประชากร
โลก”, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://bit.ly/3zwXzNQ.[๒๙ ธ.ค.๒๕๕๙].
๖
World Health Organization (WHO), The world health report 2000:
Health systems improving performance, (Geneva: WHO, 2000).
๗
ขุ.อิติ (ไทย) ๒๕/๒๐๔/๙๖.
๘
Beck JS, Beck AT. Cognitive behavior therapy : basics and beyond. basic
and beyond. 2nd ed. New York:Guilford Press; 2011.
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ทั้งนี้ ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตใจถือเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ทั้งในแง่ของความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นจุดหมายสูงสุดคือบรรลุมรรค ผล นิพพาน
การเข้าถึงความสุขในปัจจุบัน ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของและสังคมที่อยู่รอบข้างใน
ชีวิตประจาวัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาจิตตามหลักของพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เป็นบาทฐานในการพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสภาวะ จนสามารถละกิเลสได้ ในขณะที่ยังไม่
บรรลุจุดหมายสูงสุด การพัฒนาจิตและปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็มีจุดหมายในปัจจุบัน
กล่าวคือ ความสุข ที่ปราศจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น อันส่งผลทาให้เกิดสมดุลชีวิตทั้ง
ทางกายและทางใจ สรุปได้ว่า ทั้งศาสตร์การเรียนรู้ทางจิตวิทยาตะวันตก และการเรียนรู้ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ต่างก็ให้ความสาคัญกับการดูแลจิตที่มีผลควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญาของ
มนุษย์
อย่างไรก็ตาม แม้องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจและปัญญาที่ศึกษาผ่านงานวิจัยมี อยู่
มากมายหลากหลาย ซึ่งมีทั้งที่นาแนวคิดตามศาสตร์ตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนามา
เป็ น ฐานในการวิ จั ย ออกแบบทดลองพั ฒ นา แต่ ความรู้ดั ง กล่ า วยั ง กระจั ด กระจาย ขาดการ
ผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ และยังยากต่อการที่จะนาความรู้มาสู่ความเข้าใจ และส่งผลอันเป็น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติให้ต รงตามจริต ของบุ คคลแต่ล ะคนได้อย่า งแท้จ ริง การวิ จัย ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม และนาสารสนเทศจากการศึกษา
เอกสารและสังเคราะห์งานวิจัย มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่มีระบบ มีความละเอียดลึกซึ้ง และสามารถนาไปใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมได้ ซึ่งเมื่อจิตและปัญญาใน
ระดับปัจเจกได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะยังผลให้มนุษย์เราสามารถใช้ศักยภาพ
ของความคิด จิตใจ และร่างกายได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติ ทา
ให้มีจิตใจที่อ่อนโยน เมตตากรุณาต่อกัน มองโลกในแง่ดี ไม่เบียดเบียนและอยู่ร่วมกันอย่างมี
สันติภาพ อันเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการปฏิบัติกิจหน้าที่และการพัฒนาสังคมทุกระดับต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย
๓. วิธีดาเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จัย เรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัย : การพัฒนาจิต และปั ญญาแบบองค์รวม” นี้
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) จากเอกสารงานวิจัย
และงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมการศึกษาในระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๖๐ จานวน ๔๐ เรื่อง แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัย
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ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย เป็นการวิเคราะห์หาเหตุผลตลอดจนผลของข้อมูลที่ศึกษา โดยวิธีการ
สังเคราะห์ข้อมูลต้องสร้างดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยแต่ละเรื่องก่อนเพื่อปรับให้งานวิจัยเหล่านั้น
มีหน่วยเดียวกันแล้วจึงวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ดัชนีมาตรฐานเหล่านั้นให้ได้ข้อเท็จจริงที่เ ป็น
๙
ข้อสรุปสุดท้ายสาหรับกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ขั้นการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา
ตามหลักคิดตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา รวบรวมเนื้อหาเพื่อทาการวิเคราะห์แยกแยะ
ตีความและนามาสรุปเป็นแนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ในขั้นตอนนี้มีประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาคือ พระไตรปิฎก ตารา เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและ
ปั ญ ญาตามหลั ก คิ ด ตะวั น ตกและตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบ
วิเคราะห์เนื้อหา และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ ๒ ขั้นการสังเคราะห์งานวิจัย คณะผู้วิจัยดาเนินการค้นคว้าและรวบรวมงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่จะนามาสังเคราะห์โดยกาหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกงานวิจัยที่นามาศึกษา โดย เป็นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ใช้
รูปแบบวิจัยเชิงทดลองและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวคิดตะวันตกและตาม
แนวพระพุทธศาสนาที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ -๒๕๖๐ สามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม (Full
text)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่ศึกษาแบบ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะและแบบบั น ทึ ก ผลการวิ จั ย คณะผู้ วิ จั ย คัด เลื อ กเฉพาะงานวิ จั ย ที่ เป็ น
ประเภทการทดลอง และที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่กาหนดไว้ จากนั้นจึงอ่าน
งานวิจัยและให้คะแนนการคัดเลือกคุณภาพงานวิจัยโดยคัดเลือกงานวิจัยที่ได้คะแนนการประเมิน
สูงสุด ๔๐ อันดับแรกและบันทึกข้อมูลคุณลักษณะ จัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ
คุณลักษณะ วิเคราะห์ตามกลุ่มของหัวข้อด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ คณะผู้วิจัยนา
ข้อมูล ประโยค คา วลี ของงานวิจัยแต่ละเรื่องมาเขียนเรียบเรียงใหม่ตามกรอบของประเด็นหลัก
เพื่อตรวจสอบและเทียบเคียงประโยค คา วลี ระหว่างผลการวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จากเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร (Manifest Content) และตีความเนื้อหาที่
ซ่อนอยู่ (Latent Content) โดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหาและการแปลความหมายแบบเทียบ
กลับไปกลับมา (Reciprocal Translations) จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงเขียนรายงานแสดงความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลประโยค คา วลี ที่สังเคราะห์ได้

๙

นงลักษณ์ วิรัชชัย,“การสังเคราะห์งานวิจัย”, วารสารวิทยาจารย์, ปีที่ ๑๑๒ ฉบับที่ ๑
(พฤศจิกายน, ๒๕๕๕): ๔๙-๕๒.

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ

~ ๗๙ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

ระยะที่ ๓ ขั้นการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
โดยคณะผู้วิจัยนาสารสนเทศทั้ง ๒ ส่วน ซึ่งได้แก่ ๑) ผลจากการศึกษาเอกสาร และ ๒) ผลจาก
การสังเคราะห์งานวิจัย มาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่มีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
๔. ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ที่ น ามาสั ง เคราะห์ มี เ กณฑ์ ก ารแปลความหมาย
พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยของช่วงคะแนน ๕ ระดับ (มากที่สุด-น้อยที่สุด) ผลการวิเคราะห์
คุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาที่มีคุณภาพจากการสังเคราะห์งานวิจัย
จานวน ๔๐ เรื่อง พบว่า โดยภาพรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิ ตและปัญญามีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) และเมื่อพิจารณาประเด็นในการวิเคราะห์เป็นราย
ข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าระดับมากที่สุด ๓ ลาดับแรก ได้แก่ การทบทวนรายงานเอกสารและ
งานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย( =๔.๗๗, S.D.=๐.๔๒) ชื่อเรื่องการวิจัยมีความชัดเจน
( =๔.๗๕, S.D.=๐.๕๘) และประโยชน์ของงานวิจัยในด้านวิชาการ( =๔.๖๐, S.D.=๐.๕๔)
สาหรับประเด็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลโดยมีค่า
ระดับอยู่ที่ระดับมาก( =๔.๑๗, S.D.=๐.๗๑) กล่าวได้ว่า งานวิจัยทั้ง ๔๐ เรื่อง มีคุณภาพทั้งในแง่
ของเนื้อหาและวิธีการวิจัย จึงเหมาะที่จะนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตและปัญญา
ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญา
ตารางแสดงข้อค้นพบ ๔ ประการ ได้แก่
ประเด็น
ข้อค้นพบ
๑.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการทดลองกระบวนการพั ฒ นาจิ ตและปั ญ ญามี
ความหลากหลายครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยแบ่งเป็น เด็กปฐมวัย เด็ก
ระดับประถมศึกษา เด็กระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา คนวัยทางาน
และผู้สูงอายุ
๒.กระบวนการหรื อ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา มีรูปแบบ
กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ใ นการ ครอบคลุมการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การศึกษาในระบบได้แก่
พัฒนาจิตและปัญญา การจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ข องเด็ ก ปฐมวั ย เด็ ก
ประถมศึกษา เด็กมัธยมศึกษาและนิสิ ตนักศึกษา ๒) การศึกษานอก
ระบบ เช่น การทาค่าย และการฝึ กอบรม เป็นต้น และ ๓) การศึกษา
ตามอัธยาศัย คือ การศึกษาเรียนรู้ด้ว ยตนเอง การฝึ กฝนด้ว ยตนเอง
หลังจากเข้ารับการอบรม เป็นต้น
๓.แนวคิด ที่ นามาใช้ กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตและปัญญา แบ่งเป็น ๒
จัด กระบวนการหรือ กลุ่ม ได้ แก่ ๑) กลุ่ มกิจ กรรมตามแนวคิ ดทางพระพุ ทธศาสนา ได้แก่
กิจกรรม
กิจกรรมการรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา การวิปัสสนากรรมฐาน
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~ ๘๐ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

การสวดมนต์ การเดินจงกรม การแผ่เมตตา การกราบอย่างมีสติ เป็น
ต้น และ ๒) กลุ่มกิจกรรมตามแนวคิดทางตะวันตก ได้แก่ กิจกรรมตาม
ทฤษฎี ส ร้ า งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญา แนวคิ ด การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
แนวคิดสุขภาวะทางปัญญาแนวคิดการเรียนรูแ้ บบนาตนเอง แนวคิดการ
พัฒนาจิตสาธารณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทฤษฎีปัญญา
สังคมแนวคิดโฟร์แมท และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นต้น
๔.จุ ด มุ่ ง หมายการ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)
เรี ย นรู้ ใ นการพั ฒ นา ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ สติปัญญา ความรู้ ความคิด
กลุ่มเป้าหมาย
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด ในแบบต่างๆเช่น การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ การคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นต้น ๒) ด้านจิตพิสัย
(Affective Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึ ก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ
ความเชื่ อ ความสนใจและคุ ณ ธรรม และ ๓) ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย
(Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติได้ เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น
๕. อภิปรายผล
องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ๔๐ เรื่อง พบว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาส่วนใหญ่มีการใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาทั้งด้านแนวคิดตาม
หลักพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตก เมื่อทาการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจะเห็นว่า จุดหมาย
ปลายทางของกระบวนการพั ฒนาจิตและปัญ ญาแบบองค์รวม คือ การเข้าถึง ความสุขทั้งสุ ข
๑๐
ภายนอกคือวิธีการดารงชีวิต สุขภายในคือ ความสุข สงบใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถรู้บ ทบาทหน้ า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อตนเองและผู้ อื่น การรู้จั กดู แลสุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นกระบวนพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ควร
เป็นการพัฒนามนุษย์แบบรอบด้าน ๓๖๐ องศา ที่คานึงการเชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีกรอบการพัฒนาจิตและปัญญาให้บรรลุผล
๔ ด้าน อันเป็นพื้นฐานสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะ
ทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญาผลการศึกษาสอดคล้องกับแบบจาลอง List Model โดยพระ

๑๐

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สา
หรับผู้นา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๖-๑๐๗.

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ
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๑๑

สุธีรัตนบั ณฑิต
ซึ่งเป็นแบบจาลองของแนวคิดหลั กการสาคัญ คือ แนวคิด ความรู้ และ
กระบวนการที่บุคคลและสังคมได้ดาเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่การเรียนรู้ ของบุคคลและสังคม โดยตระหนักถึงความยั่งยืน การ
ปรับเปลี่ยนตนเองและการสร้างประโยชน์สุขร่วมกัน กล่าวได้องค์ความรู้การพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวมจากงานวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นฐานคิดเพื่อการออกแบบกิจกรรมในการ
พัฒนามนุษย์อย่างมีดุลยภาพ ภายใต้พื้นฐานว่า เมื่อใจเป็นสุ ขจะมีพลังสร้างสรรค์และนาไปสู่วิถี
การดูแลกายและใจให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมที่แท้จริงและมีความ
ยั่งยืน
๖. องค์ความรู้ใหม่
คณะผู้วิจัยพบว่า หลักการสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
คือ ๑) การวางจุดหมายของชีวิตตามหลักความเชื่อความศรัทธาของบุคคล (Goal) ทั้งนี้เป็น
เพราะคณะวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการมีศรัทธาหรือมีความเชื่อจะเป็นพลังให้มนุษย์พัฒนาตนเองแบบ
มีทิศทางและมีจุดหมายสูงสุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่เป็นศาสนากระแสหลักของสังคมโลกก็
ตาม ต่างก็สอนให้เข้าถึงความสุขในระดับที่ลดความเห็นแก่ตัว การมองผู้อื่นด้วยเมตตาและรักใน
เพื่อนมนุษย์ หรือการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นตามกระแสสังคมที่เรียกว่าจิตอาสา สิ่งเหล่านี้เป็นตัว
ส่งพลังสาคัญที่จะทาให้มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมายได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยนาเสนอไว้ สองระดับคือ
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมเพื่อเข้าถึงความสุขตามกระแสโลก และความสุขสูงสุดตาม
กระแสธรรม ๒) กระบวนการฝึ ก ปฏิบั ติ ที่ ส ามารถปรั บ ให้ ส อดรั บ กั บ ความเป็ นตั วบุ คคล
(Process) นอกจากอาศัยพลังศรัทธาหรือความเชื่อแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการฝึกปฏิบัติเป็น
เครื่องมือในการประครองและเป็นกรอบให้เดินตามเพื่อการบรรลุสู่จุดหมาย
จากสองหลักการสาคัญนี้ นามาสู่การสร้างองค์ความรู้ในการสร้างกระบวนการพัฒนาจิต
และปัญญาแบบองค์รวมเรียกโมเดลนี้ว่า “GPA ๔ Happy life”โดย G คือ Goal เป็นจุดหมาย
และ P คือ Process เป็นกระบวนการที่ต้องคานึงถึงความเป็นตัวบุคคล A คือ Activity เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS และ ๔ Happy life คือ การเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืน
รายละเอียดในการอธิบายโมเดลสรุปเป็นลาดับ ดังนี้
G คือ Goal เป็นจุดหมายสาหรับงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นนาเสนอในกรอบของการพัฒนา
จิตและปัญญาแบบองค์รวมที่มีจุดหมายคือ ความสุขตามกระแสโลกเนื่องจากเป็นความสุขใน
ระดับพื้นฐานที่แต่ละศาสนาและความเชื่อต่างก็มีจุดหมายนี้เป็นเบื้องต้นเพื่อทาให้มนุษย์สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข รายละเอียดในการอธิบายโมเดลสรุปเป็นลาดับ ดังนี้
๑๑

พระสุธีรตั นบัณฑิต, LIST MODEL FOR RESEARCH AND SOCIAL
DEVELOPMENT, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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P คือ Process คือ กระบวนการที่ต้องคานึงถึงความเป็นตัวบุคคลซึ่งมีปัจจัยสาคัญ ๓
ปัจจัยที่ต้องคานึงในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม กล่าวคือ ๑)
ด้านกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา: สิ่งที่ควรคานึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา คือ กลุ่มช่วงวัย
เพราะจากการศึกษาสังเคราะห์งานวิจัย จะพบว่า แม้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเน้นความสุข
ตามกระแสโลก แต่อย่างไรก็ตามทุกช่วงวัยต่างก็มีจุดหมายแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันตามสภาวะ
ของบริบ ทวิถีชีวิ ตหน้ าที่ ในแต่ ล ะวั ยที่ แตกต่า งกัน ๒) ด้า นระยะเวลาการอบรม: จากการตั้ ง
ข้อสังเกตของคณะผู้วิจัย พบว่า การกาหนดวั นอบรมยังไม่มีสูตรตายตัวหรือสูตรสาเร็จ แต่ทั้งนี้
หากต้องการให้เกิด การเรีย นรู้เปลี่ ยนแปลงและยกระดั บพั ฒ นาจิ ต และปั ญญาแบบองค์รวม
จานวนวันเป็นเพียงหนึ่งเหตุปัจจัยที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวม ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาในการจัดอบรมบ่มเพาะจิต และปัญญาต้องทาให้เห็นความพยายามใน
การนาไปสู่การฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้การกาหนดจานวนวันอบรมต้องขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของกลุ่มผู้เข้าอบรม ความพร้อมของผู้จัด เป็นพื้นฐาน ในขณะเดียวกันยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของค่าดาเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ผู้จัดอาจมีเงื่อนไขหรือความพร้อมในประเด็นนี้ที่
แตกต่างกัน
A คือ Activity เป็นการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ ICT-PSS ซึ่งเป็นกรอบของ
กิจกรรมการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ไม่ว่าจะอยู่
ในช่วงกลุ่มวัยได้ แต่กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาจิ ตและปัญญาเพื่อเข้าถึงความสุขตาม
กระแสโลกไม่ได้แตกต่างกันมากนักอย่างมีนัยยะ สามารถนามาสรุปเป็นกิจกรรมตามหลักการที่
เรียกว่า ICT-PSS กล่าวคือ ๑) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Inspiration): การพัฒนาจิตและ
ปั ญ ญาแบบองค์รวม จุ ด เริ่ม ต้ น ที่ ส าคัญ คื อ การเข้า ถึง ความต้ องการของแต่ ล ะบุ คคลที่ อาจ
แตกต่างไปตามช่วงวัยแล้ว ทาอย่างไรที่จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากใคร่รู้ รับฟัง สร้างความรู้สึกให้
ผู้เรียนอยากที่จะพัฒนาตน โดยเบื้องต้นนอกจากผู้จัดกระบวนการพัฒนาอบรมหรือเรียนรู้ ต้อง
เข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ ผลการสังเคราะห์งานวิจั ย พบว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยใด
ต่างก็อาศัยการสร้างแรงจูงใจเพื่อเปิดประตูก้าวไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาจิตและปัญญา
ได้แก่ สร้างการรับรู้ สร้างการรับรู้ความสามารถ สร้างการตระหนักรู้และจูงใจ จัดสิ่งแวดล้อม
กระตุ้นการเรียนรู้ สร้างศรัทธา ผ่อนคลาย จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจมีอิสระ เกมนันทนาการ การ
ท่องคาปฏิญาณในทางพระพุทธศาสนา แรงจูงใจที่ถูกต้องควรส่งเสริม คือ แรงจูงใจที่เป็นไป
เพื่อให้ถึงจุดหมายของมนุษย์ คือ การมีอานาจเหนือกิเลสในใจตน ทาให้เกิดความรักในสิ่งที่ทา
และ มีความสุขเมื่อได้ลงมือทา เป็นไปเพื่อประโยชน์ ทาให้จิตเป็นกุศลเกิดธรรมฉันทะ เกิด
ศรั ท ธาที่ ใ ฝ่ รู้ แ สวงหาความจริ ง น าไปสู่ ก ารเข้ า ถึ ง ความสุ ข อั น สู ง สุ ด คื อ พระนิ พ พาน
๒) ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อชีวิตที่ดี (Transform view to be the good life): การ
ปรับเปลี่ยนทัศนะหรือความเห็นซึ่งจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งแนวคิดการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมองว่า หัวใจของการเปลี่ยนแปลง คือ การตระหนักรู้ และแยกแยะได้
และการจะปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองของชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต ในทางที่ ดี ง าม ส าหรั บ ในทาง
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~ ๘๓ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

พระพุทธศาสนามองว่า ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าไม่ มี
ศรัทธา ก็ไม่มีการเข้าไปนั่งใกล้ ไม่ได้ฟังธรรม และในที่สุดก็ปฏิบัติผิด พลาดจากธรรมวินัยของ
พระองค์ และในขณะเดียวกัน สิ่งที่ทาให้ปัญญาของบุคคลเจริญงอกงามขึ้นได้ ต้องอาศัยโยนิโส
มนสิ การในตนเอง ศรัท ธาเป็ น เพี ย งตั ว กระตุ้ น เชื่ อ มโยงให้ เ กิด โยนิ โ สมนสิ ก าร ๓) สร้ า ง
แรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations of thought): เป็นขั้นตอนที่จะช่วยตอก
ย้าทัศนคติ มุมมองชีวิตที่ถูกปรับเปลี่ยน ให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุ้นความคิดของตนเอง เชื่อมโยง
จากความรู้ภายนอกและความรู้สึกจากภายใน แปรผลออกมาสมองหรือความคิดและแสดงผล
ออกมาเป็น การแสดงความเห็นการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ที่เชื่อมโยงกันและกันระหว่าง
๑๒
ตัวตนกับภายนอก วิธีนาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ มี ๑๐ วิธีการ สิ่งสาคัญคือ การมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจ และเข้าถึง
สิ่ ง ที่ ต นเองได้ เ รี ย นรู้ ม าพร้ อ มกั บ สามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ อื่ น ได้ ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมใน
กระบวนการนี้จ ากการสั งเคราะห์ง านวิ จัย สามารถยกตัว อย่า ง การตั้งคาถาม การอภิป ราย
วิเคราะห์รายกลุ่ม สรุปและประยุกต์ใช้ วัดประเมินผล ด้วยการดูภาพยนตร์ การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใช้ศิลปะกิจกรรมกลุ่มสร้างความหวังสร้างการมองโลกในแง่ดีสนทนาวิพากย์ สุนทรียสนทนา
และกระบวนกลุ่ม เป็นต้น ๔) การปฏิบัติเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง (Practice to
create self-esteem): สาหรับขั้นตอนนี้เครื่องมือในทางพระพุทธศาสนาได้ถูกนามาใช้เป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อน คือ การทาสมาธิ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสติ ทั้งนี้
เพราะการที่มนุษย์จะรับรู้หรือรู้จักตนเองจนมองเห็นคุณค่าในตนเองได้นั้น จาเป็นต้องรู้จักการฝึก
การรู้เท่าทันจิตของตนที่เคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวรับการรับรู้จากช่องทางการสื่อสารจากโลก
ภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นอกจากนี้การฝึกการมองเห็นคุณค่าและความดีงามใน
ตนเองและผู้อื่น นับว่าเป็น การรู้ผ่านการปฏิบัติ (Practical Knowing) คือ การเรียนรู้ผ่านการนา
ความรู้ค วามเข้า ใจในตนไปสู่ การลงมื อปฏิบั ติ และความรู้สึ กจากการมีป ระสบการณ์ป ฏิบั ติ
โดยตรง ตามแนวคิดของยอร์กส์ และคาสเซิล (York & Kasl) ๕) การสะท้อนตนเองและการ
พัฒนาตน (Self reflection and develop even further): แม้ว่าการฝึกปฏิบัติจะเป็นหัวใจ
สาคัญในการทาให้ผู้ฝึกได้เข้าถึงประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในการฝึกนั้นจะ
มั่นใจอย่างไรว่าเป็นการฝึ กปฏิบัติที่ถูกต้องมาถูกแนวเดินถูกทาง ดังนั้นกระบวนการสะท้อน
ตนเองหรือการย้อนกลับสามารถจัดกระทาได้ทั้งในขณะที่อบรม และการรายงานทบทวนตัวเอง
๑๓
หลังการอบรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวิเคราะห์ตามพระสูตรในกีฏาคิริสูตร ได้จัดลาดับ
การเรียนรู้ไว้และได้กล่าวถึงการทบทวนตรวจสอบตนเอง การสะท้อนตนและสร้างการพัฒนา
๑๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พุทธธรรมประดิษฐาน
๒๖ ศตวรรษ, (กรุงเทพมหานคร: กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม, ๒๕๕๕).
๑๓

(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒).
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ตนเองจากกระบวนการกลุ่ม คือ กิจกรรมที่เน้นช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปัน เสียสละการร่วมมือ
ร่วมใจ สร้างวินัย จิตสาธารณะ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น ๖) ขยายพื้นที่แห่ง
ความสุข (Spread the area of Happiness):ท้ายสุดในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
ต้ อ งด าเนิ น ไปถึง เป้ า หมายสู ง สุ ด คื อความสุ ข ขั้ น ต่ าคือ ความสุ ข ตามกระแสโลก ซึ่ ง เน้ น การ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมประจ าวั น เพื่ อให้ส ามารถรั กษาสมดุ ล ชี วิ ต ทั้ ง ในด้ า นวิ ถีค วามเป็ น อยู่
ความสาเร็จในชี วิต และหัว ใจสาคัญ คือ การเรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกัน ในสัง คม
เรียนรู้เพื่อการมีท่าทีที่ถูกต้องต่อเรื่องเหล่านี้ ทาให้ชีวิตตนมีความสุข ปฏิบัติต่อกันในสังคมด้วย
ความสุข สร้างประโยชน์ต่อกันในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สังคม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า
ทาน ศีล ภาวนา นับว่าเป็นวงล้อที่มนุษย์พึ่งปฏิบัติ ต่อตนเองและต่อผู้อื่นอันจะส่งผลให้เกิดสันติ
สุขหรือเข้าถึงความสุขในระดับปัจเจกและในระดับสังคม
๔ Happy life คือ การเข้า ถึง ความสุ ข แบบยั่ ง ยื น กล่ า วคือ เป็ น เกณฑ์ ชี้ วั ด
กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม(Mind and Wisdom Development
Process’s Criteria): แม้ว่าจากการสังเคราะห์งานวิจัยจะพบว่า เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดการ
พัฒนาจิตและปัญญา อันมีพื้นฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดนักวิชาการ
ตะวันตก จะมีความแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คณะผู้วิจัย
ได้พบคือ ความเชื่อมโยงของการพั ฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม เครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่
สอดรับทั้งแนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตก คือ การพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวมที่ไม่แปลกแยกจากสังคม ธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาตนเพื่อเข้าถึง
ความสุขภายในและส่งมอบความสุขสู่ภายนอก ซึ่งสามารถนาสรุปได้ เป็น ๔ ด้าน คือ (๑) พัฒนา
กายให้เป็นสุข (Physical Development for Happy Life) คือ การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่
นับ ตั้ง แต่ลื ม ตา การกิน การอยู่ การใช้ท รัพ ยากร การบริโ ภค ที่ สามารถพึ่ ง พาตนเองเข้า ถึง
ความสุข โดยไม่หลงไปตามกระแสบริโภคนิยม การตระหนักถึง คุณค่าของธรรมชาติ การบริโภค
สิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ยปั ญ ญา (๒) พั ฒ นาพฤติ ก รรมการแสดงออกทางสั ง คมอย่ า งมี สุ ข (Social
Behavioral Development for Happy Social)กล่าวคือ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออก
ทางสังคม การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ การให้เกียรติ การมีเมตตากรุณาต่อ กัน รวมไปถึง
การรู้จักหน้าที่ และควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยหรือกฎระเบียบทางสังคม เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
คุณธรรมจริยธรรมในระดับ ปัจ เจกที่ส่ งผลต่ อการอยู่ร่วมกันในสั งคม (๓) พั ฒนาจิต ใจเข้าถึง
ความสุขด้านใน (Mind Development for Happy Mind)เป็นการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็น ถึง
ความสุขอันเกิดจากภายใน การมองโลกในแง่บวกและแสดงออกถึงความสุขที่มีพร้องที่จะเผื่อแผ่
ความสุขให้ผู้อื่น(๔) พัฒนาปัญญาโดยใช้ความสุขทาสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ (Wisdom
Development for Happy Creativity) เป็นการแสดงออกถึง การนาพลังแห่งการเรียนรู้มาใช้
ในสถานการณ์ที่เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสได้อย่างสร้างสรรค์ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และ
ผู้อื่น

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และคณะ
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แผนภาพที่ แสดงโมเดล GPA ๔ Happy life’ Model

๗. สรุป
แนวคิดที่นามาใช้ในการสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา ทั้งสอง
แนวคิด คือ แนวคิดตะวันตกและแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา ต่างมีจุดหมายเพื่อพัฒนา
มนุษย์ให้เกิดสมดุลของกายและใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักการ
สาคัญที่ควรคานึงในการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คือ การวางจุดหมายและระดับในการ
พัฒนา กระบวนการฝึกปฏิบัติที่สามารถปรับให้สอดรับกับความเป็นตัวบุคคลและ การออกแบบ
กิจกรรมที่คานึงถึงการสร้างแรงจูงในการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
การส่ งเสริมให้ลงมื อปฏิบั ติทาให้เกิดมรรคผลกับตนเอง การทบทวนเพื่อการพัฒ นาและการ
วางเป้าหมายขยายพื้นที่แห่งความสุขที่ได้จากการเรียนรู้พัฒนาจิตและปัญญา ซึ่งเป็นจุดหมาย
ของการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมและเป็นการเข้าถึงความสุขแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง
๘. ข้อเสนอแนะ
๘.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์: สาหรับด้านการศึกษา องค์ความรู้
แนวคิดด้านการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม แนวคิด วิถีปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษา
สามารนามาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ทาความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาจิตและปัญญา
ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมที่สามารถเข้าถึงบริบท
ของความแตกต่างของผู้เรียน สาหรับหน่วยงานที่สนใจ เช่น วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน
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องค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนตาบลและจังหวัด หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข สามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อยอดเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตและปัญญาแบบ
องค์รวมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมของบุคคลในองค์กรหรือกลุ่มคนที่หน่วยงาน
ให้การดูแลหรือส่งเสริม
๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: จากแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศ
ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐต้องหันกลับมามองการพัฒนารากฐานของสุขภาวะของคนใน
ประเทศ ส าหรับ ภาครั ฐ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งสามารถน าไปเผยแผ่ ในรูป แบบการอบรมให้
เจ้าหน้าที่ รัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้และเครื่องมือในการจัดการพัฒนาจิตและ
ปัญญาแบบองค์รวมอันเป็นแนวทางป้องกันอุบัติโลกติดต่อไม่ร้ายแรง (NSD) ที่เป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตเนื่องจากความไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องของการดูแลสมดุลของจิตและปัญญาเพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง และเสริมสร้างการดูแลสุขภาวะองค์รวมในภาคนโยบาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
๘.๓ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป: สาหรับการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในเชิง
สังเคราะห์แนวคิดและการวิจัย ทาให้ได้เห็นกรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา
แบบองค์รวม ดังนั้นในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะเน้นเรื่องของการนาไปทดลองกับกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์และสามารถนาไปสู่การได้ชุดความรู้ในแง่ของการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้เข้าถึงความสุขที่เหมาะสมกับกลุ่มและวัยของผู้ที่ต้องการพัฒนา
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