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Abstract
Planning and problem solving are the skills use in everyday life. They are generally regarded as the two
of the most important cognitive activity which require to manage complex behavior. The purpose of this study is to
investigate the effects of Tai Chi mindfulness training on planning and problem solving in adulthood. 10 university
students from Social Science faculty age between 20 – 22 years old were volunteered to take part in this study.
Each participants were investigated their planning and problem solving skills using Tower of London-Drexel
University test before and after the 1 hour of Tai Chi training. The Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test was
then used to compare the test’s score between these two testing periods. The results indicated that problem solving
but not planning skills were significantly changed after the training session. The finding from this study has shown
the alternative way of the mindfulness training in improving the cognitive functions while Tai Chi also should be
investigated further to explain its relationship with the planning and problem solving skills.
Keywords: Planning, Problem solving , Tai Chi, Mindfulness
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บทคัดย่อ
การวางแผนและจัดการแก้ ไขปัญหาในชี วิตประจาวันจัดว่าเป็ นหนึ่งในรูปแบบของการคิดถูกใช้ ในชีวิตประจาวัน
และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ซับซ้ อน การทาสมาธิเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่มีการนามาทดลองใช้ อย่างแพร่หลายทั้งในวัย
เด็ก ผู้ใหญ่หรือคนชราเพื่อฝึ กให้ บุคคลมีใจจดจ่ออยู่กบั งานตรงหน้ าได้ นานขึ้น ในงานวิจัยนี้ การฝึ กสมาธิแบบเคลื่อนไหว
ในรูปแบบไทชิได้ ถูกนามาใช้ ทดสอบเพื่อศึกษาผลของการฝึ กสมาธิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ ไขปัญหา
ในนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป,
แบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOLDX) : 2nd Edition โดยใช้ สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก (nonparametric statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test ในการเปรียบเทียบเชิง
อนุมาน
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตั วอย่ างไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญและความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่ างมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้ ช้ ใี ห้ เห็นถึงผลของการฝึ กสมาธิต่อความสามารถในการวางแผนและ
แก้ ไขปัญหา ซึ่งสามารถนาเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างเสริมสมาธิและการทางานของสมองด้ านการจัดการใน
การวางแผนและแก้ ไขปัญหา ตลอดจนนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: การวางแผน การแก้ ไขปัญหา สมาธิ ไทชิ
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บทนา
การวางแผนและจัดการแก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันจัดว่ าเป็ นส่วนหนึ่งของทางานของสมองด้ านการจัดการ
หรือ Executive Function โดยอยู่บริเวณสมองส่วนหน้ า (Frontal lobe) ที่มีตัวแปรสาคัญคือการมีสมาธิต่อสิ่งเร้ าที่อยู่
ตรงหน้ าเพื่อให้ สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งเร้ านั้นได้ สาเร็จ (Opasanon, 2017) ซึ่งการทางานของสมองส่วนนี้นอกจาก
จะเกี่ยวข้ องกับการวางแผน การแก้ ไขปั ญหาและการคิดวิเคราะห์ แล้ วยังเกี่ยวข้ องกับความรู้ความเข้ าใจพฤติกรรมที่
ซับซ้ อนและการแสดงออกของบุคลิกภาพของมนุ ษย์อีกด้ วย (Anderson, 2002 อ้ างใน นวลจันทร์ ,2557 ; Chasnoff
,2011) หากการท างานของสมองด้ า นการจัด การที่ไ ม่ ส มดุล อาจส่ ง ผลให้ เกิด ปั ญหา เช่ น ไม่ ส ามารถที่จ ะจัดการ
พฤติกรรมตนเองโดยตรง, มีการจัดการเป้ าหมายการทางานหรือการแก้ ปัญหาที่สบั สน เป็ นต้ น(Chasnoff, 2011)
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ าการฝึ กสมาธิสามารถขยายระยะเวลาความสนใจของบุคคลได้ นานขึ้นและทาให้ ความ
ยืดหยุ่ นทางปั ญญามากขึ้นด้ วย (Moorec& Malinowski, 2009) โดยการศึกษาของ Massachusetts General Hospital
พบว่ าการทาสมาธิ เกี่ยวข้ องกับระบบการเรียนรู้, ความจา, การตัดสินใจ, การควบคุมอารมณ์ (Hölzel et al., 2011 ;
Romain, 2014) ในปั จจุ บันการฝึ กสมาธิสามารถทาได้ ในช่ วงเวลาสั้นๆ และมีหลายรูปแบบ เช่ น การทาสมาธิแบบ
เคลื่อนไหว, ไทชิ,การกาหนดลมหายใจ เป็ นต้ น ไทชิเป็ นรูปแบบการฝึ กสมาธิท่สี ามารถทาได้ ในชีวิตประจาวัน Matthews
& Williams (2008) พบว่าไทชิอาจจะมีประโยชน์สาหรับการทางานในส่วนของสมองด้ านการจัดการ
การฝึ กสมาธิแ บบไทชิ ใ นงานวิจั ย ครั้ง นี้ผ้ ู วิจั ย ได้ เลื อกแบบทดสอบ Tower of London ซึ่ ง เป็ นแบบทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้ วัดการวางแผนและแก้ ไขปัญหาในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึ กสมาธิในรูปแบบ
ของไทชิ ต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ ไขปัญหาในวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นเนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่เริ่มมีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ การคิด การวางแผนที่มากขึ้น เริ่มแยกออกจากครอบครัว พึ่งพาอาศัยครอบครัวน้ อยลงและเริ่มที่จะเลือก
รูปแบบของชีวิต เพื่อนหรือภาวะแวดล้ อม ทางสังคมในแบบของตัวเอง โดยคาดว่าผลจากการศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์ใน
การเสริมสร้ างการมีสมาธิและเพื่อเป็ นแนวทางในการเสริมสร้ างการทางานของสมองด้ านการจัดการในการวางแผนและ
แก้ ไขปัญหาต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเล็ก
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Small-n Experimental Research Design) แบบ ABA Design โดยการให้ Treatment
ทีละคนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปแบ่งการทดลองเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
Baseline
Treatment
Extinction
Pretest 1
Posttest
Pretest 2
A
B
A
Time
ระยะ 1 (Baseline : A1) หมายถึง ระยะเส้ นฐาน เก็บข้ อมูลโดยทาแบบทดสอบ Tower of LondonDrexel University (TOLDX) : 2nd Edition
ระยะที่ 2 (Treatment : B) หมายถึง ระยะทดลองด้ วยโปรแกรมการฝึ กสมาธิแบบไทชิ เป็ นเวลา 51
นาที และทาแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOLDX) : 2nd Edition

ระยะที่ 3 (Extinction : A2) หมายถึง ระยะถอดถอน ระยะนี้ยุติโปรแกรมการฝึ กสมาธิแบบไทชิ
จากนั้นทาแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOLDX) : 2nd Edition
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) ศึกษาจากนิสติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจัย จานวน 10 คนทั้งนี้การใช้ วิธกี ารคัดเลือกแบบ
อาสาสมั ค ร (Voluntary Selection) จั ด อยู่ ใ นการสุ่ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ความน่ า จะเป็ น (Non – probability
sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ไม่อ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากร ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้วิจัย (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551; สมบัติ ท้ ายเรือคา, 2551) โดยไม่จากัดเพศ และผล
การเรียน การเลือกนิสติ คณะสังคมศาสตร์เพียงคณะเดียว เนื่องจากศึกษาในกลุ่มที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน เพื่อลดความ
ลาเอียงทางด้ านวัฒนธรรม การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็ นนิสติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเหตุผล
จากในปี พ.ศ. 2557 คณะสัง คมศาสตร์ ได้ รั บ การประเมินให้ เป็ นคณะวิชาที่ผ้ ู ใช้ บัณ ฑิตระดับ ปริ ญญาตรี ที่ส าเร็จ
การศึกษา ปี การศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้ านคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ อยู่
ในระดับมากถึงมากที่สดุ ได้ คะแนนสูงสุดใน 3 มิติ คือ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านทักษะทางปั ญญา และด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และเป็ นช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ซึ่งเริ่มมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ การคิด
การวางแผนแบบผู้ใหญ่ เริ่มที่จะเลือกรูปแบบของชีวิต เพื่อนหรือภาวะแวดล้ อม ทางสังคมในแบบของตัวเอง และต้ อง
ทางานเพื่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั
1. แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปเช่น วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2. แบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOLDX) : 2n
โดยแบบทดสอบนี้เป็ นการประเมินความแม่นยาถูกต้ องและมีประสิทธิภาพในการย้ ายลูกปัดจากหมุดที่เริ่มต้ น
ไปยังเป้ าหมาย มีกติกาคือให้ ย้ายลูกปัดน้ อยครั้งที่สดุ โดยย้ ายลูกปัดได้ เพียงครั้งละ 1 ลูก และไม่วางลูกปัดก้ อนใหญ่ทบั
ก้ อนเล็ก เพื่อให้ เคลื่อนย้ ายลูกปั ดน้ อยครั้งที่สดุ ผู้เข้ าร่วมการทดสอบต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ า ขณะที่ความสาเร็จในการ
แก้ ปัญหาเป็ นสิ่งสะท้ อนถึงทักษะในการแก้ ปัญหาของแต่ละบุคคล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows และใช้ วิธกี าร
ทางสถิตดิ งั นี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ ทดสอบสมมุ ติ ฐ านที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการฝึ กสมาธิ แ บบไทชิ ต่ อ
ความสามารถในการวางแผน
3. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ ทดสอบสมมุ ติ ฐ านที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการฝึ กสมาธิ แ บบไทชิ ต่ อ
ความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
ผลการศึกษา
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการฝึ กสมาธิแบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ ไข
ปัญหา ในนิสติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 10 คน โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) จากการวิเคราะห์และแปลผล สามารถนาเสนอผลสิ่งที่ค้นพบ โดยแบ่งผลการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิตทิ ่ใี ช้ คือ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
เป็ นการทดสอบสมมุตฐิ าน โดยใช้ สถิตนิ อนพาราเมตริก (non-parametric statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อศึกษาผลก่อนและหลังหลังการฝึ กไทชิท่มี ตี ่อความสามารถในวางแผนและแก้ ไขปัญหาโดยใช้ Wilcoxon Matchedpairs Signed rank test
ข้อมูลจากแบบทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์
Total Move Score
หมายถึง จานวนครั้งของการเคลื่อนลูกปัดในแต่ละข้ อคาถามโดยแสดงถึง
ความสามารถในการวางแผน
Total Correct Score
หมายถึง จานวนข้ อทดสอบที่สามารถทาได้ โดยไม่มกี ารเคลื่อนย้ ายลูปปัดเกินจากที่
กาหนดแสดงถึงความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
สถิติเชิงพรรณนาแสดงว่าผู้เข้ าร่วมการทดลองเป็ นเพศชายจานวน 6 คนและเพศหญิง 4 คน มีอายุระหว่าง 20
- 22 ปี (อายุเฉลี่ยคือ 21 ปี ) รองลงมาอายุ 20 ปี และอายุ 22 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ ที่กาลังศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรีท่คี ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ วเิ คราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดงั นี้
- ผู้เข้ าร่วมการทดลองทดลองมีสามารถวางแผนแตกต่างหลังจากได้ รับฝึ กสมาธิแบบไทชิ
- ผู้เข้ าร่วมการทดลองทดลองมีสามารถแก้ ปัญหาได้ แตกต่างหลังจากได้ รับฝึ กสมาธิแบบไทชิ
ตารางที่2 ตารางความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ
Minimum

Maximum

IQR

36.50

9

58

30

26.50

0

50

31

การวางแผน

N

มัธยฐาน

การวางแผนก่อนการฝึ กสมาธิแบบไทชิ

10

การวางแผนหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ

10

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตารางที่ 2 พบว่าการวางแผนก่อนการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนการเคลื่อนลูกปัดสูงที่สดุ
58 ครั้ง และต่าสุดที่ 9 ครั้ง มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 36.50 และการวางแผนหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่าง มี
จานวนการเคลื่อนลูกปัดสูงที่สดุ 50 ครั้ง และต่าสุดที่ 0 ครั้ง มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 26.50
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ
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ตัวแปร

Pretest-posttest

N

Mean Rank

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

การวางแผน

คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น

8
2

5.81
4.25

-1.939a

.052

a. Based on positive ranks.
ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์โดยสถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่ าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่ างไม่มีความแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญ(Z = -1.94, p= .052) โดยกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ จานวน 8 คน มีความสามารถในการวางแผนหลังจากฝึ ก
สมาธิแบบไทชิน้อยดีกว่าก่อนฝึ กสมาธิแบบไทชิ
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ตารางที่ 4 ตารางความสามารถในการแก้ ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ
การวางแผน

N

มัธยฐาน

Minimum

Maximum

IQR

การแก้ ไขปัญหาก่อนการฝึ กสมาธิแบบไทชิ

10

2.00

0

6

3

การแก้ ไขปัญหาหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ

10

4.00

1

10

4

จากตารางที่ 3 พบว่าการแก้ ไขปัญหาการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างสามารถแก้ ไขปัญหาได้ สงู สุดจานวน
6 ข้ อ และต่าสุดจานวน 0 ข้ อ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.00 และแก้ ไขปั ญหาหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแก้ ไขปัญหาได้ สงู สุดจานวน 10 ข้ อ และต่าสุดจานวน 1 ข้ อ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบ
ไทชิ
ตัวแปร

Pretest-posttest

N

Mean Rank

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

การแก้ ไขปัญหา

คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น

1
9

2.00
5.89

-2.620b

.009

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเรื่องผลของการฝึ กสมาธิแบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผน
และการแก้ ไขปัญหาผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ
จากการวิเคราะห์ พบว่ าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่ างมี
แนวโน้ มที่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (Z = -1.94, p= .052) สอดคล้ องกั บ Planning-control model
(Glover, 2004 อ้ างใน Michael W. Eysenck & Mark T. Keane, 2015 ) นั้นการวางแผนโดยส่วนใหญ่มกั เริ่มก่อนการ
ที่บุคคลนั้นจะลงมือแก้ ปัญหา โดยอาศัยความตั้งใจและสนใจจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ า การที่ผลของงานวิจัยนี้ไม่สามารถ
ชี้ให้ เห็นความแตกต่างของการแก้ ปัญหาระหว่างก่ อนและหลังฝึ กสมาธิอย่ างเห็นได้ ชัดนั้นอาจเป็ นผลจาก 1)ระยะเวลา
และลักษณะของการฝึ กสมาธิแบบไทชิน้นั สั้นเกินไปโดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ กเพียง 1 ครั้ง จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามัก
ใช้ ระยะเวลาการฝึ กประมาณ 6-8 ครั้งต่อสัปดาห์ (Jun Ren et al., 2010 และ Halland et al., 2015) ดังนั้นเพียงครั้ง
เดียวดังเช่นการศึกษานี้อาจไม่เพียงพอต่อการโน้ มนาให้ ผ้ ทู ดสอบมีการเปลี่ยนแปลงของสมาธิอย่างมากได้ 2) จานวนของ
กลุ่ มตัว อย่ า งในการศึ กษาวิจั ย ครั้ งนี้ มีจ านวนน้ อย และใช้ ส ถิติน อนพาราเมตริ ก (non-parametric statistics)ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจึงอาจทาให้ มคี วามสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของคะแนนในสองช่วงได้ ต่า สาเหตุท่สี ามคือการ
วางแผนของกลุ่มตัวอย่าง อาจใช้ วิธกี ารวางแผนที่คล้ ายคลึง (planning by analogy) ซึ่งเป็ นการใช้ วิธกี ารในอดีตที่เคยใช้
มาก่อนมาแก้ ปัญหา(อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2557) ทาให้ ผลของการวางแผนนั้นไม่มคี วามแตกต่างกัน
2. ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

b. Based on negative ranks.
ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์โดยสถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่ าความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่ างมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ(Z = -2.62, p= .009) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 9 คน มีความสามารถในการแก้ ไขปัญหาหลังจากฝึ ก
สมาธิแบบไทชิมากกว่าก่อนฝึ กสมาธิแบบไทชิ และกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน มีความสามารถในการวางแผนหลังจากฝึ ก
สมาธิแบบไทชิน้อยกว่าก่อนฝึ กสมาธิแบบไทชิ
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จากการวิเคราะห์พบว่าความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาก่อนและหลังการฝึ กสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต(ิ Z = -2.62, p= .009) โดยสอดคล้ องกับทฤษฎีไฟฉายของโพสเนอร์ นั้นได้
กล่ าวว่ าการทางานของสมองว่ าระบบของความตั้งใจอยู่ ท่ีสมองส่วนหน้ า (frontal lobe) และสมองส่วนหลัง (parietal
lobe) ซึ่งการจดจ่ อสามารถจัดการกับข้ อมูลได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ ว่าการฝึ กสมาธิแบบไ ทชิส่งผลให้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาที่ดีข้ นึ นั้น อาจมาจากการมีสมาธิซ่ึงก่อให้ เกิดความจดจ่อในงานจึงทาให้ แก้ ไข
ปั ญหาได้ ดีข้ นึ และทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มเกสตอล กล่าวว่ากระบวนการแก้ ปัญหามีการจัดระบบหรือสร้ างโครงสร้ างของ
ความคิดใหม่เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การหยั่งรู้ (insight) โดยเชื่อว่าการรับรู้น้นั เป็ น
พื้นฐานที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้ และมององค์ประกอบรวมก่อน จากนั้นจะศึกษาองค์ประกอบย่อยๆทีละส่วน การเรียนรู้เป็ น
การแก้ ปัญหาถ้ าเกิดการหยั่งรู้กจ็ ะสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาหรือการแก้ ไขปัญหาได้ ทั้งนี้การ
หยั่งรู้ยังขึ้นอยู่กบั ความสามารถแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์เดิมที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับปัญหานั้นๆ ซึ่งปัญหาก่อน
และหลังนั้นมีลักษณะเดียวกัน เป็ นไปได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ วิธกี ารแก้ ปัญหาที่อาศัยประสบการณ์ใกล้ เคียงหรือเกิดการหยั่ง
รู้ในปัญหา จากทฤษฎีการเปลี่ยนตัวแทนได้ ถูกเสนอโดยโอทสัน (ohlsson, 1992 อ้ างในอุบลวรรณา ภวกานันท์, 2557 )
ได้ อธิบายว่า การเปลี่ยนตัวแทนอยู่ในความคิดของผู้ท่แี ก้ ปัญหาหรือลักษณะของปัญหาที่มาปรากฏในใจ จะเปรียบเหมือน
ตัวช่วยในการค้ นหาความจาที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหานั้นๆ ซึ่งจะดึงข้ อมูลจากความจาระยะยาว โดยการดึงข้ อมูลนั้นจะ
อาศัยตัวกระตุ้นตามเครือข่ายของความรู้ท่เี ก็บไว้ แล้ วจึงเลือกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องส่งกลับมายังผู้แก้ ปัญหา ในกรณีท่ไี ม่
สามารถดึงข้ อมูลเรียกว่า ทางตันในการแก้ ปัญหา (impasse) ก็จะมีการทาให้ ลักษณะของปั ญหานั้นเปลี่ยนไปเป็ นปัญหา
ลักษณะใหม่ แล้ วนาเอาไปใช้ เป็ นตัวช่วยในการค้ นหาข้ อมูลจากความจาระยะยาว ซึ่งจะทาให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยใน
การแก้ ปัญหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ หลายรูปแบบ ซึ่งการแก้ ไขปั ญหาของกลุ่มตัวอย่ างอาจใช้ วิธีการ Reencoding (การเข้ ารหัสใหม่) ซึ่งอาจไม่พบคาตอบ จึงเปลี่ยนวิธกี ารมองมองปัญหานั้นๆในมุมอื่น หรือ Elaboration (การ
สร้ างรายละเอียด) เพื่อเพิ่มข้ อมูลปั ญหาใหม่หรือลายละเอียดขอปั ญหา ทาให้ กลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ดี
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สอดคล้ องกับงานวิ จัยของJun Ren et al. (2010) ได้ ทาการศึกษาเรื่องการทาสมาธิส่งเสริมการ
แก้ ปัญหา ในนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจานวน 48 คน พบว่ าการแก้ ไขปั ญหาหลังจากฝึ กสมาธิ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ Halland et al. (2015) ได้ ทาการศึกษาทดลองในกลุ่ม
นักศึกษาจิตวิทยาคลิกนิกและนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ พบว่ าการฝึ กอบรมสมาธิอาจช่ วยในการปรับปรุงการจัดการกับ
ปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้การฝึ กสมาธิมีความสัมพันธ์อย่างมากกับด้ านการใส่ใจและความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา (Moore & Malinowski, 2009)
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอกราบของพระคุ ณ เป็ นอย่ า งสูง ในความกรุ ณ าของ ดร.นั ฐ พร โอภาสานนท์ ป ระธานที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็ นที่ปรึกษา พร้ อมทั้งให้ คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อนั ประกอบไปด้ วย ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์สเถียรและอาจารย์
เพชรี บุญศิริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจ
ใส่ จนทาให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา อินจ่ายเป็ นอย่างสูง ที่ได้ กรุณาให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและการทาวิจัยเชิงทดลองขอขอบพระคุณผู้เข้ าร่วมการศึกวิจัยที่ให้ ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
และขอขอบคุณเพื่อนที่คอยช่วยในการเก็บข้ อมูลวิจัยเก็บข้ อมูลในครั้งนี้ทาให้ การดาเนินวิจัยเป็ นไปด้ วยดี
เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ กาลังใจและให้ การสนับสนุนในทุกๆ ด้ าน
อย่างดีท่สี ดุ เสมอมา
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คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ ผ้ ูมีพระคุณทุกๆ ท่าน
ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการเสริมสร้ างสมาธิและแนวทางในการเสริมสร้ างการทางานของ
สมองด้ านการจัดการในการวางแผนและแก้ ไขปัญหา
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