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บทคัดยDอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป=ญญา ตามแนวพุทธศาสนา
ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญา
ตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เพื่ อ เสริ ม สรA า งสุ ข ภาวะทางป= ญ ญาตามแนวพุ ท ธศาสนา ดA วยหลั กภาวนา 4 สํ าหรั บนั กศึ กษาวิ ชาชี พครู
กลุGมตัวอยGางที่ใชAในการวิจัยแบGงเปIน 2 กลุGม คือ 1) กลุGมตัวอยGางที่ใชAในการวิเคราะหองคประกอบสุขภาวะทางป=ญญา
ไดAแกG นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปKการศึกษา 2561 ไดAจํานวน 300 คน โดยสุGมตัวอยGางดAวยวิธีแบบหลายขั้นตอน 2) กลุGมตัวอยGาง
ที่ ใ ชA ใ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สรA า งสุ ข ภาวะทางป= ญ ญาตามแนวพุ ท ธศาสนา
ดAวยหลักภาวนา 4 ไดAแกG นักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จํานวน 30 คน
โดยวิธีรับสมัคร เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย ไดAแกG 1) แบบสอบถามสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา
ดAวยหลักภาวนา 4 2) แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 3) แบบสอบถามประเมินความ
สอดคลAองของชุดกิจกรรม 4) แบบประเมินความพึงพอใจตGอการใชAชุดกิจกรรม สถิติที่ใชAในการวิเคราะหขAอมูล
ไดAแกG คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการศึ กษา 1. การวิ เคราะหองคประกอบเชิงยื นยัน ของสุขภาวะทางป= ญญาตามแนวพุทธศาสนา
ดA วยหลั กภาวนา 4 ของนั ก ศึ ก ษาวิ ชาชี พครู พบวG า รู ป แบบการวิ เ คราะหองคประกอบเชิ ง ยื น ยั น สุ ขภาวะ
ทางป=ญญา มี 4 องคประกอบ ไดAแกG กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และป=ญญาภาวนา มีความเหมาะสมกับ
ขAอมูลเชิงประจักษมีน้ําหนักมาตรฐานอยูGในเกณฑ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถใชAวัด
องคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 ไดA 2. ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุข
ภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 มีองคประกอบ 6 ประการ ไดAแกG 1) ป=ญหาและ
ความจําเปIนของชุดกิจกรรม 2) วัตถุประสงคของชุดกิจกรรม 3) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของชุดกิจกรรม
4) โครงสรAางเนื้อหาสาระ 5) วิธีดําเนินการชุดกิจกรรม 6) การวัดและประเมินผล 3. ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAาง
สุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 ที่ผูAวิจัยสรAางขึ้น มีความเหมาะสมอยูGในระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนา, สุขภาวะทางป=ญญา, ภาวนา 4
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ABSTRACT
The purposes of this study were to develop a series of activities development to
create intellectual health according to the concept of Buddhism by the four Bhavana for
Higher Education Institutions in Bangkok and Metropolitan Region. The specific objectives
were: 1) to study component of intellectual health in accordance with Buddhism by the four
Bhavana for teacher students 2) to develop a series of activities to enhance intellectual
health accordance with Buddhism by the four Bhavana for teacher students 3) to study the
effectiveness of a series of activities to enhance intellectual health. The samples used in the
research were divided into 2 groups were 1) The sample used in the analysis of intellectual
health components is student teachers in Higher Education Institutions in Bangkok and
Metropolitan Region of 300 people by Multi-stage Sampling. 2) The sample used to find
effectiveness a series of activities to enhance intellectual health accordance with Buddhism
by the four Bhavana for teacher students is 300 Rattana Bundit University teacher students
with the application method. The instruments used to collect data were 1) Intellectual
health in accordance with Buddhism by the four Bhavana questionnaires. 2) Questionnaire
for assessing suitability of a series of activities 3) Questionnaire for assessing concordance of
a series of activities. The statistics for data analysis include mean, standard deviation, t-test
and confirmatory factor.
The results were as follows: 1. The confirmatory factor analysis significantly confirmed
that the model of intellectual health in accordance with Buddhism Bhavana 4 could de divided
into 4 factor: body, moral, mind and intel. These 4 factor had high loading at a 0.05 level of
significant and could be used to measure the intellectual health of student teacher. 2. The
series of activities development to create intellectual health according to the concept of
Buddhism for Higher Education Institutions in Bangkok and Metropolitan Region consisted of
6 aspects, backgrounds, the purpose of a series of activities, the conceptual framework of a
series of activities, content structure, Procedures of a series of activities and measurement
and evaluation 3.The series of activities development to create intellectual health according
to the concept of Buddhism by the four Bhavana is suitable at a high level.
Keywords: development, intellectual and bhavana 4
บทนํา
ศาสนาทุ ก ศาสนามี ห ลั ก ธรรมคํ า สอนเปI น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ หลั ก ธรรมคํ า สอนของศาสนา
มีเปlาหมายเดียวกันคือ สอนใหAคนเปIนคนดี ดAวยเหตุนี้ธรรมะ หรือหลักธรรมของศาสนา จึงมีคุณคGาอยGางยิ่ง
หลักคุณธรรม จริยธรรม เปIนหัวใจสําคัญของการอยูGรวมกันของคนในสังคม ศาสนาเปIนเสมือนเข็มทิศที่จะชี้นํา
คนทุกคนใหAไปถึงเปlาหมาย คือ ความสุขที่แทAจริงของชีวิต การมีวิชาความรูA การมีทรัพยสมบัติ มีความฉลาดรูA
อาจกลายเปIนดาบสองคมที่กลับมาทํารAายคนเราไดAหากคนเหลGานั้นขาดคุณธรรม จริยธรรม หรือขาดธรรมะ
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ที่เปIนเครื่องยึดเหนี่ยวและอาจจะนํามาซึ่งการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดหรือความวิบัติไดA การมีหลักธรรมะ
หรือมีหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ทําใหAเกิดคุณประโยชนทั้งตGอตนเอง ตGอสังคม และตGอประเทศชาติ
ป=ญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในป=จจุบันสGวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดธรรมะเปIนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตนทําใหAโครงสรAางของสังคมไทยอGอนแอ เด็กและเยาวชนสGวนหนึ่งไดAรับการ
หลGอหลอมจากสภาพแวดลAอมที่ไมGเหมาะสม สGงผลใหAเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและเสี่ยงตGอการทําผิด
กฎหมาย และผิดศีลธรรมอันดี มีคGานิยมที่ไมGพึงประสงค ขาดระเบียบวินัย และเนื่องจากสถาบันครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัตน ทําใหAความสัมพันธของครอบครัวลดนAอยลง ขาดการเอาใจใสGและละเลย
ในการปลูกฝ= งเรื่ องคุ ณธรรม จริย ธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีที่ดี งามใหAกับเยาวชน ซึ่ งเปI นสาเหตุ หนึ่ ง
ที่ทําใหAเกิดป=ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมGพึงประสงคของเด็กเยาวชน ซึ่งป=ญหาที่กลGาวมานี้ลAวนมีสาเหตุมาจาก
การขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมทั้งสิ้น
สถาบั นการศึ กษาที่ เปqดหลั กสูตรวิ ชาชี พครู ซึ่ งมี หนA าที่ โดยตรงในการผลิ ตผูA ที่จะประกอบวิ ชาชีพครู
โดยจัดหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนและกิจกรรมที่ มุGงสงเสริมและพัฒนานักศึกษาครู ใหA เปI นผูAมีหลั กคุ ณธรรม
จริยธรรมที่ดี เปIนผูAที่มีความรอบรูAในวิชาการ มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตGอสังคม มีความรักความเมตตา
และความปรารถนาดีตGอนักเรียน ฉะนั้นผูAที่ศึกษาวิชาชีพครูจะตAองเพียบพรAอมไปดAวยหลักคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งจะสGงผลใหAผูAที่จะประกอบวิชาชีพครูมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ตระหนักตนเองอยูGเสมอวGาตนเองเปIนผูAที่รับภารกิจ
อันยิ่งใหญGที่จะตAองสรAางเยาวชนของชาติใหAเปIนผูAที่มีคุณภาพ จากงานวิจัยของชมพู โกติรัมย (2561) กลGาววGา
ดAานทักษะทางป=ญญา(ธรรม)ของบัณฑิต เปIนดAานที่สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากบัณฑิต
บางคนยังขาดการพัฒนาทางอารมณ ขาดความอดทน ขาดความอดกลั้นตGอการควบคุมอารมณ ไมGสามารถ
ทํางานไดAดีเมื่อมีภาวะกดดัน สGงผลตGอจิตบริการทําใหAทํางานขาดประสิทธิภาพ
จากประเด็นที่กลGาวมาผูAวิจัยไดAตระหนักถึงสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งอาชีพครูเปIนงานที่ตAองใชAจิต ความรูAสึก คุณธรรม จริยธรรม กลGาวคือเอาใจใสGในการถGายทอด
ความรูA ถGายทอดคุณธรรม ที่ดีสูGผูAเรียน ผูAวิจัยจึงมีความมุGงมั่นที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทาง
ป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 ใหAกับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อนําผลที่ไดAจากการวิจัยไปเปIน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของตนพรAอมที่จะเขAาสูGอาชีพครูและเปIนครูที่ดี มีสุขภาวะทางป=ญญาและสุขภาวะ
ทางอารมณซึ่งจะสGงผลใหAเกิดประสิทธิภาพถGานทอดความรูAไปสูGผูAเรียนตGอไป
วัตถุประสงค[การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญา ตามแนวพุทธศาสนา
ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดAานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูAวิจัยมุGงเนAนการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเสริมสรAางสุขภาวะทาง
ป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ภายใตAบริบทของสังคมไทย ซึ่งพัฒนาตามหลักภาวะนา 4 ไดAแกG กายภาวะนา
ศีลภาวะนา จิตภาวะนา และป=ญญาภาวะนา ผGานการฝtกอบรมในรูปแบบการจัดฝtกอบรม เพื่อมุGงใหAเกิด
ประโยชนและความสุขในป=จจุบัน
ขอบเขตดAานตัวแปร 1) ตัวแปรตAน คือ ชุดกิจกรรมเพื่อสรAางเสริมสุขภาวะทางป=ญญา ตามแนวพุทธ
ศาสนาดAวยหลักภาวะนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญา ตามแนวพุทธศาสนาดAวยหลัก
ภาวะนา 4 นักศึกษาวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดในการศึกษาองคประกอบของหลักภาวะนา 4 ผูAวิจัยไดAวิเคราะห และสังเคราะหหลักภาวะนา
4 ที่นิยามไวAวGา ภาวะนา คือ ธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงทําใหAเกิดขึ้นเปIนครั้งแรก และครั้งหลัง ๆ ใหAติดตGอกัน
เปIนนิจจนถึงเจริญขึ้น กลGาวคือ การทําจิตใจใหAสงบและทําป=ญญาใหAเกิดขึ้น ดAวยการฝtกฝนอบรมจิตไปตาม
แบบที่ ทGา นกํ าหนดไวA ซึ่ งเรี ยก การบํา เพ็ ญกรรมฐาน การทํ าสมาธิ การเจริ ญภาวนา การเจริ ญจิ ตภาวนา
มีองคประกอบดAวยการกําหนดสติอยGางมุGงมั่นตGอเนื่อง มีอารมณเปIนที่ตั้งแหGงงานเจริญภาวนา ซึ่งมีองคประกอบ
1) กายภาวนา 2) สีลภาวนา 3) จิตภาวนา และ 4) ป=ญญาภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ. 2551)
แนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเนAนหลักภาวะนา 4 เพื่อสรAางเสริมสุขภาวะทางป=ญญา สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผูAวิจัยนําแนวคิดการฝtกอบรมของ สมคิด บางโม (2553:92) และการเรียนรูAโดยใชAป=ญหา
เปIนฐานของ บริดก (Bridges. 1992: 25 ) ประกอบการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเปIนเครื่องมือชGวยใหAผูAเรียนเกิด
การเรียนรูAตามเปlาหมาย เผชิญป=ญหาและฝtกกระบวนการวิเคราะหป=ญหา และแกAป=ญหาชGวยใหAผูAเรียนเขAาใจ
ป=ญหาอยGางชัดเจนเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย กระบวนการคิด กระบวนการแกAป=ญหานั้น การเรียนรูA
แบบตั้งป=ญหาเปIนฐาน ใชAป=ญหาเปIนตัวตั้งสําหรับเรียนรูA
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชAในวิจัย ไดAแกG นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปKการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุGม ดังนี้ กลุGมมหาวิทยาลัยรัฐ
จํานวน 9 สถาบัน กลุGมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 7 สถาบัน และกลุGมสถาบันภาคเอกชน จํานวน 4 สถาบัน
จํานวนทั้งสิ้น 20 สถาบัน
2. กลุGมตัวอยGางที่ใชAในวิจัย ไดAแกG นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปKการศึกษา 2561 โดยผูAวิจัยแบGงออกเปIน 2 กลุGม ไดAแกG
2.1 กลุGมตัวอยGางสําหรับศึกษาองคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลัก
ภาวนา 4 สํ าหรั บนั กศึกษาวิ ชาชี พครู มหาวิทยาลั ย สังกั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กําหนดขนาดตัวอยGางตามแนวคิดของ Lindeman, Merenda and Gold
(1980) ไดAขนาดตัวอยGาง 300 คน ดAวยวิธีการสุGมแบบสองขั้นตอน (Two -stage Sampling)
2.2 กลุGมตัวอยGางสําหรับหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญาตามแนว
พุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เปIนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต จํานวน 30 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชAในการศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เปIน แบบสอบถามแบบ ซึ่งขAอคํ าถามเปI นแบบมาตราสG วนประมาณคG า 5 ระดับ มีคGา ดัชนี ความ
สอดคลAอง (IOC) อยูGระหวGาง 0.6 – 1.00 และมีคGาความเชื่อมั่น (Reliability) เทGากับ 0.94
เครื่องมือที่ใชAสําหรับตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตGาง ๆ ของชุดกิจกรรมเพื่อสรAางเสริม
สุขภาวะทางป=ญญา เปIนแบบถาม ซึ่งขAอคําถามเปIนแบบมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ
เครื่องมือที่ใชAสําหรับตรวจสอบความสอดคลAองของ(ฉบับรGาง)ของชุดกิจกรรม เปIนแบบประเมินความ
สอดคลAอง 2 ระดับ คือ สอดคลAอง และไมGสอดคลAอง
เครื่องมือที่ใชAสําหรับประเมินความพึงพอใจของผูAเขAารGวมทดลองการใชAชุดกิจกรรม เปIนแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ซึ่งขAอคําถามเปIนแบบมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชA สํ า หรั บ ประเมิ น สุ ข ภาวะทางป= ญ ญากG อ นและหลั ง การทดลองใชA ชุ ด กิ จ กรรม
เปIนแบบสอบถาม ซึ่งขAอคําถามเปIนแบบมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ
การวิเคราะห[ขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
1. วิเคราะหคGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวGางตัวแปรสังเกตไดAในแบบสอบถามสุขภาวะทางป=ญญา
ตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลังภาวนา 4 ดAวยการหาคGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพื่อใหAไดAคGาเมทริกซ
สหสัมพันธระหวGางตัวแปรสังเกตไดA แลAวตรวจสอบเมทริกซสหสัมพันธที่ใชAในการวิเคราะหองคประกอบ
แตกตGางจากศูนย อยGางมีนัยสําคัญหรือไมG โดยพิจารณาจากคGาจาก Bartlett’s test of Sphericity และคGา
Kaiser – Myer – Olkin’s measures of sampling adequacy (KMO)
2. วิเคราะหองคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 ของนักศึกษา
วิชาชีพครู โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
3. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ(ฉบับรGาง) ของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะ
ทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนาดAวยหลักภาวนา 4 ผูAวิจัยใชAสถิติหาคGาเฉลี่ย คGาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การวิเคราะหขAอมูลจากผูAเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความสอดคลAองของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุข
ภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 นําคําตอบของผูAเชี่ยวชาญแตGละทGานมาแปลงเปIน
คGาคะแนน โดยพิจารณาตามความคิดเห็นของผูAเชี่ยวชาญที่มีความเห็นเหมือนกันวGาสอดคลAองตรงกัน 4 ทGาน
ใน 5 ทGาน หรือคิดเปIนรAอยละ 80 จึงถือวGาองคประกอบของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญา
ตามแนวพุทธศาสนาดAวยหลักภาวนา 4 ดAานนั้น มีความสอดคลAองใชAไดAกับจุดมุGงหมายในการสรAางชุดกิจกรรม
5. การวิเคราะหขAอมูลเพื่อเปรียบเทียบสุขภาวะทางป=ญญากGอนและหลักทดลองใชAชุดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนาดAวยหลักภาวนา 4 ใชAสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขAอมูลเพื่อหาองคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบวG า คG า KMO มี คGา เทG า กั บ 0.936 ซึ่ งมี คGา เขAาใกลA 1.00 แสดงใหA เห็ น ถึ งความเหมาะสมและ
เพียงพอของขAอมูล สามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบไดAในระดับดีมาก และจาก Bartlett’s Test of
Sphericity พบวGา Chi-square มีนัยสําคัญทางสถิติระดับนAอยกวGา 0.05 แสดงวGาเมตริกซสหสัมพันธของ
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องคประกอบตGาง ๆ มีความสัมพันธกัน สามารถนําขAอมูลหาองคประกอบตGอไปไดA และผลการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวGางตัวแปรสังเกตไดA พบวGาคGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวGางตัวแปรสังเกตไดAทุกคูG
มีคGาไมGเกิน 0.80 ความสัมพันธดังกลGาวแสดงใหAเห็นวGาตัวแปรสังเกตไดA มีระดับความสัมพันธไมGสูงมาก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) สําหรับองคประกอบสุขภาวะ
ป=ญญาทางตามแนวพุ ทธศาสนา ดA วยหลั กภาวนา 4 หรั บ นั กศึกษาวิ ช าชี พครู มหาวิ ทยาลั ยสั งกั ด สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 2 พบวGาคGาสถิติวัดความสอดคลAองของ
องคประกอบเชิงยืนยัน คGาสถิติวัดความกลมกลืนขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลที่ปรับปรุงกับขAอมูลเชิง
ประจักษอยูGในเกณฑที่กําหนด พิจารณาจากคGา χ 2 เทGากับ 0.03 ที่องศาอิสระเทGากับ 1 โดยคGา χ 2 /df เทGากับ
0.03 ซึ่งดีกวGาเกณฑที่กําหนด มีคGาp-value เทGากับ 0.86302 ซึ่งมีคGามากกวGา 0.05 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) มีคGา 0.87 ซึ่งดีกวGาเกณฑที่กําหนด ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกA (AGFI) มีคGา .85 ซึ่งดีกวGา
เกณฑที่กําหนด สGวนดัชนีรากมาตรฐานของคGาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (RMR) เทGากับ 0.0056 ซึ่งดีกวGา
เกณฑที่กําหนด ดัชนีรากมาตรฐานของคGาเฉลี่ยกําลังสองของความแตกตGาง (RMSEA) เทGากับ 0.000 ซึ่งดีกวGา
เกณฑที่กําหนด และขนาดตัวอยGางวิกฤติ (Critical N) มีคGาเทGากับ 957.30 ซึ่งดีกวGาเกณฑที่กําหนด แสดงวGา
สามารถยอมรับโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันที่กําหนดไดAวGามีความกลมกลืนกับขAอมูลเชิงประจักษ ดังภาพ

ภาพองคประกอบเชิงยืนยันองคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4
ผลการประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลัก
ภาวนา 4 สํ าหรั บ นักศึ กษาวิช าชีพครู มหาวิ ทยาลั ย สังกั ดสํ า นักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
1. การประเมิ นชุ ดกิ จกรรม โดยผูAเชี่ยวชาญ ผลการศึ กษา พบวGา ชุ ดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
สอดคลAองเปIนไปตามเกณฑที่ผูAวิจัยกําหนด โดยชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินความ
สอดคลA องขององคประกอบของ(ฉบั บรG าง) ชุ ดกิ จกรรม พบวG า องคประกอบมี ความสอดคลA อง ผูA เ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นสอดคลAอง คิดเปIนรAอยละ 85.0 สGวนความสอดคลAองภายในของ(ฉบับรGาง) ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAาง
สุขภาวะทางป=ญญาดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีผูAเชี่ยวชาญมีประเด็นที่มีความเห็น
สอดคลAอง คิดเปIนรAอยละ 89.0 ซึ่งสามารถนําไปใชAไดA
2. การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ผูAวิจัยประเมินโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะทาง
ป=ญญา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลังไดAรับการฝtกอบรม โดยรวมและรายดAาน สูงกวGาคะแนนเฉลี่ยกGอนไดAรับ
การฝtกอบรม อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. การประเมินการใชAชุดกิจกรรม ผลการประเมินพบวGา เขAารGวมทดลองใชAชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรAางสุข
ภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 โดยรวมอยูGในระดับมาก มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.76
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล องคประกอบสุขภาวะทางป=ญญาตามแนวพุทธศาสนา ดAวยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู มีคGาสถิติวัดความสอดคลAองขององคประกอบเชิงยืนยัน คGาสถิติวัดความกลมกลืนขององคประกอบ
เชิงยืนยันโมเดลกับขAอมูลเชิงประจักษอยูGในเกณฑที่กําหนด การประเมินความสอดคลAองขององคประกอบของ
(ฉบับรGาง) ชุดกิจกรรม ผูAเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลAอง คิดเปIนรAอยละ 85.0 สGวนความสอดคลAองภายในของ
(ฉบั บ รG า ง) ผูA เ ชี่ ย วชาญมี ป ระเด็ น ที่ มี ค วามเห็ น สอดคลA อ ง คิ ด เปI น รA อ ยละ 89.0 ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใชA ไ ดA
การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลังไดAรับการฝtกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวGา
คะแนนเฉลี่ยกGอนไดAรับการฝtกอบรม อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
พบวGา เขAารGวมทดลองใชAชุดกิจกรรมมีความพึงพอใจตGอชุดกิจกรรมอยูGในระดับมาก
อภิปรายผล ขAอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลAองกับโมเดลการวัดของผูAวิจัย เปIนไปตามเกณฑที่ของ
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2552: 22-44) เมื่อพิจารณาโมเดลเปIนรายองคประกอบ พบวGา ป=ญญาภาวนา
มีคGาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุดเทGากับ 0.51 ในองคประกอบนี้มีตัวชี้วัด 15 ตัว ขAอคําถามเกี่ยวกับ
การมีสติและสมาธิตื่นรูA มีคGาน้ําหนักตัวชี้วัดมากที่สุด เทGากับ 0.712 ซึ่งแสดงใหAเห็นวGานักศึกษาวิชาชีพครู ตื่นรูA
ตGอความตAองการและเปlาหมายในการการพัฒนาตนเองเพื่อเปIนคนดีของสังคม สอดคลAองกับงานวิจัยของ
อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย (2559) ศึกษาการพัฒนาชุดฝtกอบรมเพื่อสGงเสริมการเรียนรูAดAวยการนําตนเองของนิสิต
สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พบวG า นิ สิ ต รูA ค วามตA อ งการและเปl า หมายในการเรี ย นรูA
ของตนเอง สําหรับองคประกอบที่มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงเปIนอันดับที่ 2 คือ (MORA) มีคGาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐาน เทGากับ 0.43 ในองคประกอบนี้มีตัวชี้วัด 12 ตัว ขAอคําถามที่เกี่ยวกับการมีสติตื่นรูAตGอ
การไมGเบียดเบียนหรือกGอความเดือดรAอนเสียหายแกGผูAอื่น มีคGาน้ําหนักตัวชี้วัดมากที่สุด คือ 0.741 สอดคลAอง
กับงานวิจัยของ สรชา ตันติเวชกุล (2560) ศึกษาการใชAโปรแกรมการฝtกอบรมตามแนวภาวนา 4 ตGอการ
เสริ มสรA างสุ ขภาวะทางป= ญญาสํา หรับ นักศึ กษาพยาบาล พบวGา นักศึกษาพยาบาลกองทั พเรื อมีความตื่น รูA
เบิกบาน และตระหนักถึงการชGวยเหลือบุคลที่ไดAรับการบาดเจ็บและป„วย
ขอเสนอแนะ
1. ขAอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบวG า องคสุ ขภาวะทางป= ญ ญาตามแนวพุ ทธศาสนา ดA ว ยหลั กภาวนา 4 สํ า หรั บ
นักศึกษาวิ ชาชี พครู มหาวิ ทยาลั ย สังกัด สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา มี 4 องคประกอบ ไดA แกG
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ป=ญญาภาวนา ผูAวิจัยขAอเสนอแนะ ดังนี้
1.1. มหาวิทยาลัยที่เปqดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ควรพิจารณาชุดกิจกรรมนี้ไปใชAเปIน
แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสรAางสุขภาวะทางป=ญญา ใหAกับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยเพิ่มจํานวนชั่วโมงใน
การอบรมสําหรับแตGละกิจกรรมใหAมากกวGานี้ และควรเพิ่มวันที่จะฝtกอบรมอาจจะเปIน 3–4 วันเพื่อนักศึกษา
จะไดAเรียนรูAการปฏิบัติตน และนําการเรียนเรียนรูAที่ไดAไปใชAไดAจริงในการประกอบอาชีพตGอไป
1.2 มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ไมGไดAเปqดสอนวิชาชีพครู ที่จะนําผลการวิจัยไปใชA
เพื่อพัฒนาผูAเรียน ควรปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมของแตGละชุดกิจกรรม เพื่อใหAเหมาะสมและสอดคลAองกับบริบท
ของสถาบัน
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1.3 วิทยากรหรือผูAดําเนินกิจกรรม ควรเปIนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง หลักภาวนา 4 หลัก
วิ ป= ส สนากรรมฐาน มี ความสามารถในการถG า ยทดความรูA และแกA ไ ขสถานการณไดA ดี มี ความเปI น กั น เอง
สนุกสนาน เพื่อสรAางบรรยากาศที่ดีในการอบรม
2. ขAอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตGอไป
2.1 ควรนําชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใชAกับนักศึกษาสาขาอื่น ๆ เพื่อนนําผลที่ไดAมาสรAาง
ชุดกิจกรรมที่สามารถใชAไดAเปIนการทั่วไป
2.2 ควรมี การวิ จั ยและพั ฒนาสุ ขภาวะทางป= ญญาตามแนวพุ ทธศาสนา ใหA มี ความหลากหลายของ
หลักธรรม
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