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การจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาในรายวิชา
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
สติ และสมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
Learning Management by interpolate on Contemplative Education
Approach in Classroom Management and Learning Environment to
Enhance the Transformative Learning for Consciousness and Concentration
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา 2) พั ฒ นาแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส อดแทรก
กระบวนการจิตตปญญาศึกษา และ 3) ศึกษาผลการพัฒนาการการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรม
ขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของผูวิจัยโดย 1) เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กระบวนการเรีย นรูดว ยกิจกรรมจิต ตป ญ ญาศึก ษา จํา นวน 3 ครั้ง 2) ศึก ษาเอกสาร ตํา รา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 3) สังเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรูโดยสอดแทรก
กระบวนการจิตตปญญาศึกษา ไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน จากนั้นนําไปใชใ นสถานการณจริง โดยใชก ระบวนการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการตลอดชวงเวลาที่จัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 1) กิจกรรมการจัด
การเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 2) แบบบันทึก ใครค รวญการเรีย นรู
3) แบบสะทอนคิด 4) การสังเกต และ 5) แบบสัมภาษณ/ สนทนากลุม
ผลการวิจัย พบวา 1) ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นสะทอนคิดและขั้นทบทวน 2) ผลการศึกษา
การพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน พบวา 2.1) เชิงปริมาณ นิสิตที่
เรี ย นโดยสอดแทรกกระบวนการจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษามี ส ติ สมาธิ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.2) เชิงคุณภาพ พบวา ผูเรียนมีสติ และสมาธิเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: จิตตปญญาศึกษา, สติ, สมาธิ
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study and synthesize of learning
management by interpolate on contemplative education approach 2) develop guidelines of
learning management by interpolate on contemplative education approach and 3) study the
development of transformative learning. Steps in the working process: mcluded 1) participate
in a workshop on learning activities with contemplative for 3 times. 2) study related
documents and research and 3) synthesize the guidelines of learning management by
interpolate on contemplative education approach. The guidelines of learning management by
interpolate on contemplative education approach has three stages. Then, implementation is
performed using an action research. The tools used for data collection consists of 1) guideline
learning by interpolate on contemplative education approach 2) contemplative form
3) reflection form 4) observation 5) guidelines interview and focus group discussion.
The results of the study found that 1) the guidelines of learning management by
interpolate on contemplative education approach has three stages: the preparation stage,
the reflection stage, and the review stage. 2) The result of development transformative
learning for consciousness and concentration showed that 2.1) quantitative approach,
showed that the learners who learned by interpolate on contemplative education approach had
higher consciousness and concentration than before learning, with a statistical significance of .01
2.2) qualitative approach, showed that the learners consciousness and concentration increased.
Keywords: Contemplative education, Consciousness, Concentration
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บทนํา
สังคมโลกศตวรรษที่ 21 เปนสังคมซับซอน เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนสังคม
แหงความกาวหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา และผูเรียน
ในยุ ค ศตวรรษที่ 21 นี้ เป น กลุม Generation Z (Gen Z, เกิด ในชว ง 1996-2009) การรูจั ก
การเรียนรูของผูเรียนกลุมนี้ยอมเปนประโยชนในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
Generation Z (Gen Z) หรือที่บางคนรูจักกันวา “Digital integrators”, “Digital natives”,
“Net Generation” หรือ “Facebook Generation” ซึ่งเปนกลุมคนรุนที่กําลังจะกาวเขาโรงเรียนไป
จนถึงกลุมที่กําลังจะกาวเขารั้วมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะเฉพาะที่คอนขางตางจาก Gen กอนหนานี้
จากการสํารวจของสถาบันนวัตกรรมการเรีย นรู มหาวิท ยาลัย มหิด ล พบวา เด็ก ใชเ วลากวา
7 ชั่วโมง 38 นาทีเชื่อมโยงกับโลกออนไลน หากพิจารณาดูแลวนั่นคือเวลาที่เด็ก Gen Z มีทั้งหมด
นอกเหนือจากเวลานอนและเวลาที่อยูในโรงเรียน ดวยเวลาที่เด็กใชประกอบกับความรูซึ่งมีอยู
มากมายในโลกออนไลน หากมองในมุมบวกก็อาจคิดไดวา Gen Z อาจเปน Gen ที่มีทัก ษะใน
การคนหาคําตอบของปญหาไดดีกวา Gen ที่ผานมา แตคําถามที่ยังคงเปนเครื่องหมายคําถามที่
ใหญคือ ความสามารถในการกลั่นกรองขอมูลหรือ การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical thinking) ที่
พึงมีสําหรับ Gen Z (วรรณพงษ เตรียมโพธิ์ และ อาทร นกแกว, 2557)
ยุ ค Gen Z จึงมีรูป แบบลัก ษณะการเรีย นรู (Learning styles) ที่ตอ งการโอกาสใน
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) ตองการการเรียนรูโดยใชเครื่อง (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) การเรีย นดว ยวิธีก ารแบบการสืบ เสาะเป น ฐาน (Inquiry-based approaches)
ในสภาพแวดลอ มแบบโตตอบ ขอ มูล ยอ นกลับ ในหลายรูป แบบ และการมอบหมายงานที่ ใ ช
ทรัพยากรที่แตกตางกันเพื่อสรางประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายสวนตัว ลักษณะเหลานี้
สงผลไปยังการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ “ผูเรียนมีชวงความสนใจสั้น ๆ ในชวงเวลา
หนึ่ง เพราะเราสนับสนุนใหเขาใชเวลากับสื่อใหเปนครูและผูปกครอง และสวนหนึ่งเปนเพราะเรา
ไมไดสอนใหพวกเขามีชวงความสนใจอีกตอไป” (Barnes, Kassandra; Marateo, Raymond C.; &
Ferris, S. Pixy, 2007) จะเห็นไดวา ยุคที่มีขอมูลขาวสารมากมายมหาศาลเหลานี้ เด็กยุคนี้จึงมี
ภาวะไมมีสมาธิ โดยเฉพาะสมาธิในการเรียนหรือความคงทนตอการเรียนรู การไมมีส มาธิใ น
การเรีย นจะสง ผลตอ ป ญ ญาดา นการคิด พิจ ารณา การคิด ใครค รวญ พินิจ พิจ ารณาใหเ กิด
ความเขาใจอยางตกผลึกตามขั้นตอนของเหตุผลและความสัมพันธตาง ๆ อันสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปญหาดังกลาวขางตน จึงศึกษาแนวทางที่จะใหผูเรียนมีสติ สมาธิ คงทนตอการเรียนรู
ในชว งเวลาหนึ่งใหไ ด จึง ไดคนพบ จิต ตปญ ญาศึก ษา ซึ่งจากการสังเคราะหแ นวทางการจัด
การเรียนการสอนดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา พบวา นิสิตไดเรียนรูการมีสติกับปจจุบัน
42
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มี ค วามเข า ใจตนเอง เกิ ด สมาธิ เกิ ด การพั ฒ นาด า นจิ ต ใจ (ศิ ร ประภา พฤทธิ กุ ล , 2554ข;
สุพิชญา โคทวี, 2553)
กระบวนการจิตตปญญาศึกษา เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาที่เนน
การพัฒนาดานในอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจาก
อคติ เกิด ความรั ก ความเมตตา ออ นนอ มตอ ธรรมชาติ มีจิต สํ านึก ตอ สว นรวม และสามารถ
เชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมดุล (สุมน อมรวิวัต น, 2551) การจัด
การเรีย นรูจึงมุงสรางใหเ กิด การเรีย นรูที่ส มดุ ล ใน 3 ฐานการเรีย นรู นั่ น คือ การเรีย นรูดว ย
การสังเกตและใครครวญตนเองผานฐานกาย คือ การเคลื่อ นไหวหรือ ใชรางกาย ฐานใจ คือ
การทํางานศิลปะลักษณะตาง ๆ และฐานหัว คือ การทําสมาธิ การเขียนบันทึก สุนทรียสนทนา
(ศศิลักษณ ขยันกิจ, ม.ป.ป.)
การนําแนวทางการจัดการเรียนรูดวยจิตตปญญา พบรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 จัดกิจกรรมในคาบเวลาของ “จิตศึกษา” รูปแบบที่ 2 บูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของกับ
จิตศึกษาในหนวยการเรียนหลัก และรูปแบบที่ 3 บูรณาการศาสตรเฉพาะบางศาสตร ซึ่งแตละ
รู ป แบบมี กิ จ กรรมกระบวนการแตกต า งกั น ออกไป แต ทุ ก รู ป แบบมี เ ป า หมายที่ สํ า คั ญ คื อ
ความสงบ สติ สมาธิ สัมผัส เรียนรู ใครครวญ และระลึก (วิเชียร ไชยบัง, 2558; กัญญา กําศิริพิมาน,
2555; สุพิชญา โคทวี, 2553; ศิรประภา พฤทธิกุล, 2554ข; วรวุฒิ เพ็งพันธ, 2558)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย สนใจนํ า แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนโดยสอดแทรก
กระบวนการจิตตปญญาศึกษามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการชั้นเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสติ และสมาธิ โดยใชรูปแบบบูรณาการศาสตรที่
เกี่ยวของกับจิตศึกษาในหนวยการเรียนหลัก ซึง่ คาดหวังวาเมื่อผูเรียนไดรับการเรียนการสอนตาม
กระบวนการจิตตปญญาแลว จะเกิดความสงบของจิต ความคงทนในการเรียนรู นั่นคือสมาธิใน
การเรียน จนกอเกิดปญญาในที่สุด อันสงผลตอการเรียนรูที่ดีขึ้น และสามารถนําปญญาไปแกไข
ปญหาตาง ๆ ในโลกที่ซับซอนขึ้นได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสังเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา
ในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู [161351] เพื่อเสริมสรางสติ และ
สมาธิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
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3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียน
โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางสติ และสมาธิ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นิสิตที่เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู [161351] ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2558 ทั้งสิ้นจํานวน 9 กลุม
กลุมตัวอยาง คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรีย นรู [161351] ในภาคเรีย นที่ 3 ปก ารศึก ษา 2558 กลุมที่ 8 จํานวน 55 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากมีคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมที่ออกแบบ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย นด า นพั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนดานสติ และสมาธิ โดยมีตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญา
ศึกษา
2. ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนดานสติ และ
สมาธิ
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต
เดือนมิถุนายน – ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยใชเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
1. กิจกรรมการจัด การเรีย นรูโ ดยสอดแทรกกระบวนการจิต ตป ญ ญาศึก ษาใน
รายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู [161351] 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม
ความพรอม ขั้นสะทอนคิด และขั้นทบทวน
2. แบบบั น ทึ ก ใคร ค รวญการเรี ย นรู เป น แบบบั น ทึ ก หลั ง การเรี ย น เพื่ อ สรุ ป
การเรียนรูทายชั่วโมงในทุกครั้ง
3. แบบสะทอนคิด เปนแบบฟอรมที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห และสะทอน
คิดหลังจบประเด็นหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ตามความคิดเห็นและการเขาถึงของผูพูด
4. แบบสังเกต ใชแนวทางการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู และพฤติกรรมของ
ผูเรียน ในประเด็น ดังนี้
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4.1 กิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ทําใหนิสิต
เกิดความสงสัยถึงเปาหมายของกิจกรรมหรือไม
4.2 การตอบสนองของผูเรียนระหวางการทํากิจกรรมตาง ๆ มีปฏิกิริยาอยางไร
การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมมากน อ ยเพี ย งใด พึ ง พอใจกั บ กิ จ กรรมหรื อ ไม สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย าที่
ตอบสนองออกมาของผูเรียน (สีหนา ทาทางอยางไรตอกิจกรรม รวมทั้งสังเกตอารมณ บุคลิก
คําพูด ตอกิจกรรมแตละกิจกรรม)
5. แบบสัมภาษณ/ สนทนากลุม มีประเด็นในการสัมภาษณ/ สนทนากลุม ดังนี้
5.1 กิจกรรมที่ใหนิสิตทํานั้น รูสึกอยางไร อธิบาย
5.2 ยกตั ว อย า งกิ จ กรรมจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา มาสั ก 2-3 กิ จ กรรม พร อ ม
เปาหมาย/ วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
5.3 การจัดกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามจิตตปญญานั้น
ในครั้งแรก นิสิตรูสึกอยางไรตอกิจกรรมดังกลาว
5.4 หลังจากทํากิจกรรมตามจิตตปญญาศึกษามาไดระยะหนึ่งแลว นิสิตรูสึก
อยางไร เลาความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในใจ
5.5 กิจกรรมจิตตปญ ญาศึก ษา ถาใหนิสิตนําไปปรับ ใชกับ การจัด การเรีย น
การสอน (ชวงฝกสอน) คิดวานําไปใชไดหรือไม เพราะอะไร
การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบบันทึกใครครวญการเรียนรู
และแบบสะทอนคิด ใหนิสิตบันทึกสรุปการเรียนรูทายชั่วโมงในทุกครั้ง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยใช Google forms แบบสั ง เกต ใช แ นวทางการสั ง เกตการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู และ
พฤติกรรมของผูเรียน การสัมภาษณ/ สนทนากลุม ตามประเด็นการสัมภาษณ สนทนากลุม
การวิเคราะหขอ มูล
การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลเชิงปริมาณ
แบบบันทึกใครครวญการเรียนรู (ประเมินรองรอยของผลงาน) โดยเปรียบเทียบ
ความแตกตางของสติ สมาธิ ดวยการวิเคราะหคา t-test แบบ Paired sample
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ
การใครครวญการเรียนรู การสะทอนคิด สัมภาษณ/ สนทนากลุมกับกลุมนิสิตที่
เปนกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหเ นื้อ หา (Content analysis) จนไดขอ มูล ที่มีค วามอิ่มตัว
(Triangulation)
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ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ พบว า ได แ นวทางการจั ด การเรี ย นการสอนโดยการสอดแทรก
กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางสติ และสมาธิ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะหขั้นตอนการเรียน
การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (วิเชียร ไชยบัง, 2558; กัญญา กําศิริพิมาน, 2555; สุพิชญา
โคทวี, 2553; ศิรประภา พฤทธิกุล, 2554ข; วรวุฒิ เพ็งพันธ, 2558) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาฯ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา
ขั้นตอนที่
ขั้นเตรียมความพรอม (Preparation
stage)
เปาหมาย เพื่อใหผูเรียนเกิดสติรูตัว เขา
สู ค ลื่ น อั ล ฟ า (คลื่ น สมองในภาวะผ อ น
คลายเอื้อตอการเรียนรู)

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
1. นั่งสมาธิ พรอมกับเปดเพลงบําบัด/ พูดดวยน้ําเสียงเบา ๆ ใน
เนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
กิจกรรมที่ 2
2. การเล า เรื่ อ งและการรั บ ฟ ง อย า งลึ ก ซึ้ ง โดยการจั บ คู กั น
จากนั้นใหผลัดกันเลาเรื่องที่ประทับใจในอดีต โดยฝายที่เปน
ผูฟงตองรับฟงอยางตั้งใจ ไมพูด ไมถาม ฟงอยางตั้งใจอยาง
เดียวเทานั้น หลังจากฟงเรื่องที่เพื่อนเลาจบแลว ใหทวนเรื่องที่
เพื่อนเลาใหฟง
กิจกรรมที่ 2
ขั้นสะทอนคิด (Reflection stage)
เป า หมาย เพื่ อ ให ผู เ รี ย นวิ เ คราะห แ ละ 1. ดู ค ลิ ป วี ดี โ อ/ สถานการณ แล ว วิ เ คราะห สะท อ นคิ ด ให
เพื่อน ๆ ฟง ตามความคิดเห็นและการเขาถึงของผูพูด
สะทอนคิดใหเพื่อน ๆ ฟง
กิจกรรมที่ 3
ขั้นทบทวน (Review stage)
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นใคร ค รวญและทํ า บั น ทึ ก 1. วั น นี้ ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู อ ะไร จากในห อ งเรี ย นและจาก
สิ่งรอบขาง ไดเขาถึงความจริงอะไรในการดําเนินชีวิต
การเรียนรูของตนเอง

2. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน
เชิงปริมาณที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และ
หลังเรียน จากการประเมินรองรอยของผลงาน
2.1 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมขั้น พื้น ฐานของ
ผูเรียนที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และหลัง
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เรียน พบวา ในเชิงปริมาณ นิสิตที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษามีสติ สมาธิ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียน
โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และหลังเรียน
N
46
46

X

กอนเรียน
2.0217
หลังเรียน
2.5217
P < .01
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SD
.74503
.54728

df
45
45

T
4.906

p
.000

2.2 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของ
ผูเรียนเชิงคุณภาพที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ พบวา
นิสิตมีสติ และสมาธิเพิ่มขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการวิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.2.1 ขั้นเตรียมความพรอม
ผลการสังเกตครั้งแรก
ขั้นเตรีย มความพรอ มโดยการนั่ งสมาธิ พรอ มกั บ พู ด ดว ยน้ําเสีย งเบา ๆ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพื่อใหคลื่นสมองอยูในภาวะผอนคลาย สังเกตวานิสิตรอยละ 95 มีอาการ
สงบนิ่งจนครบเวลา 10 นาที มีนิสิตบางสวนรอยละ 5 ไมสงบนิ่ง หลับตาบาง ลืมตาเลนมือถือ
บางตลอดเวลาที่ทํากิจกรรม
ผลการสั มภาษณ/ สนทนากลุม จากการสั มภาษณ/ สนทนากลุมผูเ รีย น
ขั้นเตรีย มความพรอ มโดยการนั่ งสมาธิพ รอ มกั บ พู ด ด ว ยน้ํา เสีย งเบา ๆ ในเนื้อ หาวิชาที่เ รีย น
ผลสะทอ นส ว นใหญก ล า วว า ขอให ทํ า สมาธิ ด ว ยวิธี อื่ น ไม ช อบนั่ ง หลั บ ตาเฉย ๆ รู สึก อึ ด อั ด
โดยเสนอแนะวาขอทําสมาธิดว ยการนั่งเงียบ ๆ มองไปยังเนื้อหาในโปรแกรมนําเสนอ (Power point)
โดยไมมีการคุยกัน ไมสงเสียงดัง อยูในสภาวะนิ่งสงบ วิธีนี้ทําใหเขาถึงเนื้อหาไดดีกวา ซึ่งผูเรียน
สะทอนความคิดความรูสึกไว ดังนี้
...อาจารย ขอไมนั่งหลับตาทําสมาธิไดไหมครับ ผมรูสึกอึดอัด ขอลืมตาดู
เพาเวอรพอยนาจะดีกวาครับ (14 มิถุนายน 2559)
...เวลาหลับตามันพาลจะงวงอะคะ ยิ่งกินขาวกลางวันมาใหม ๆ ดวย ให
พวกเราลืมตาแลวจะไมสงเสียงดังนะคะ (14 มิถุนายน 2559)
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ผลการสังเกตครั้งที่สอง
การจัดกิจกรรมในครั้งที่สอง ไดมีการปรับกิจกรรมจากการนั่งสมาธิ เปน
การเลาเรื่องและการรับฟงอยางลึกซึ้ง โดยการจับคูกัน จากนั้นใหผลัดกันเลาเรื่องที่ประทับใจใน
อดีต โดยฝายที่เป นผูฟ งตอ งรับ ฟงอยางตั้งใจ ไมพู ด ไมถาม ฟ งอยางตั้งใจอยางเดียวเทานั้น
หลังจากฟงเรื่องที่เพื่อนเลาจบแลว ใหผลัดเปลีย่ นกัน ผลการสังเกตพบวา นิสิตที่เขารวมกิจกรรม
สวนใหญมีความตั้งใจในการรับฟงเรื่องราวที่เพื่อนเลาเปนอยางดี และสามารถสะทอนเรื่องราวที่
เพื่อนเลาไดอยางถูกตอง แตบางคูเพื่อนที่เปนฝายรับฟง มีเผลอตั้งคําถามกลับไปบาง หัวเราะ
บาง แตเมื่อรูสึกตัวก็จะนําตนเองใหอยูในสภาวะสงบนิ่งเหมือนเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรมการฟง
อยางลึกซึ้งจําเปนตองอาศัยความสงบนิ่ง ในครั้งที่สองที่จัดกิจกรรมสวนใหญผูเรียนไมสามารถ
สงบนิ่งได และตลอดกิจกรรมผูเรียนจะมีเสียงหัวเราะ สนุกสนานเปนสวนใหญ
ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม จากการปรับกิจกรรม
ผูเรียนสวนใหญชอบกิจกรรมการเลาเรื่องและการรับฟงอยางลึกซึ้ง เพราะ
ไดรับฟงเรื่องราวความประทับ ใจของเพื่อ นที่ไมเคยรูมากอน รวมทั้งเปนการฝกความตั้งใจใน
การรับฟง แมวาชวงแรก ๆ สมาธิไมคอยมี เนื่องจากทุกคูตองเลาเรื่องพรอมกัน เสียงจากเพื่อนคู
อื่น ๆ ดังรบกวนบาง แตเมื่อทํ าหลาย ๆ ครั้ง ก็เ ริ่มมีส มาธิมากขึ้น ซึ่งผูเ รียนสะทอนความคิด
ความรูสึกไว ดังนี้
...ชอบฟงเรื่องที่เพื่อนเลาครับ เปนเรื่องที่ไมเคยรูมากอน พอฟงก็รูสึกสนุก
และประทับใจเรื่องที่เพื่อนเลามาก อีกอยางเวลาเปนผูฟงอยางเดียวก็เปนการบีบบังคับตัวเองให
หัดรับฟงคนอื่นบาง (20 มิถุนายน 2559)
...กิจกรรมนี้สนุกดีคะ เรื่องที่เพื่อนเลาสนุกมาก แตพอถึงเวลาที่ตองเปน
ฝายเลาบาง บางครั้งก็ไมรูวาจะเลาเรื่องอะไรดีคะ (20 มิถุนายน 2559)
...ชอบกิ จ กรรมวั น นี้ ที่ จั บ คู กั บ คนสนิ ท ทํา ให เ ราได รู เ รื่ อ งของเพื่ อ นที่
ประทับใจบวกกับกิจกรรมที่ตองฟงอยางเดียวแลวออกมาบอกวาเพื่อนชอบอะไร ตรงกับเพื่อน
บอกไหม ทั้งลุนเลขที่ ทั้งตื่นเตน สวนการเรียน ทําใหทราบถึงการจัดการแบบบรูณาการ วาเรา
ควรจัดทําและนําความรูไปใชในอนาคต และยังทําใหรู วาความรูเกิดขึ้นไดอยางไร (20 มิถุนายน 2559)
2.2.2 ขั้นสะทอนคิด
ผลการสังเกต พบวา การใหดูคลิปวีดีโอ หรือสถานการณ แลววิเคราะห
สะทอนคิดใหเพื่อน ๆ ในชั้นฟงตามความคิดเห็นและการเขาถึงของผูพูด ในครั้งแรก ๆ ผูเรียน
สวนใหญไมคอยสะทอนคิด หรือสะทอ นคิดอยางหยาบ ไมสามารถวิเคราะหอยางลึกซึ้ง และ
ไมสามารถถายทอดสิ่งที่อยูในใจออกมาได แตเมื่อฝกไปเรื่อย ๆ พบวา ผูเรียนสามารถวิเคราะห
วิพากษ สะทอนความรูสึกตอการดูคลิปวีดิโอ หรือสถานการณที่กําหนด ไดลึกซึ้งมากขึ้น
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ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม
ผูเรียนสวนใหญชอบดูคลิปวีดิโอที่เปดใหดู แมผูเรียนบางสวนจะไมเขาใจวา
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนอยางไร แตก็อยากดู บางก็กลาววาเปนชวงที่รูสึกผอนคลายจาก
การเรียนในเนื้อหาวิชา ผูเรียนสวนใหญชอบดูเพราะเนื้อเรื่องในคลิปวีดิโอนาติดตาม บางคลิป
สรางความสะเทือนใจกับผูเรียนมาก บางคนน้ําตาซึม บางคลิปทําใหผูเรียนตองวิเคราะหตอ
2.2.3 ขั้นทบทวน
ขั้นทบทวน โดยใหผูเรียนใครครวญและทําบันทึกการเรียนรูของตนเอง ลง
ในฟอรมออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการสังเกตจากแบบใครครวญการเรียนรู พบวา ชวงแรก ๆ
ผูเรียนบันทึกการเรียนรูดานเดียว คือดานเนื้อหา มีบางสวนบันทึกเฉพาะหัวขอตามเอกสาร (PPt)
ไมไดพิจารณาทบทวนเปาหมายดานอื่น ๆ เพิ่มเติม
ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม
ผูเรียนบางสวนไมชอบบันทึกการเรียนรูเพราะทําใหตองมีสมาธิกับการเรียน
การสอนตลอดระยะเวลา บางชวงที่ไมมีสมาธิ ทําใหไมรูวาจะบันทึกอะไร จึงบันทึกเฉพาะหัวขอ
ตามโปรแกรมนําเสนอ (Power point) เทานั้น บางสวนสะทอนวา บางสัปดาหอาจารยไมสอน
เนื้ อ หาอะไร มี แต กิจ กรรม ก็ เ ลยไม รู วา จะบั น ทึก อะไรลงไป ซึ่ง แสดงให เ ห็ น วา ผู เ รีย นยั ง ไม
สามารถสะทอนเปาหมายการเรียนการสอนในดานทักษะ และเจตคติได ซึ่งผูเรียนสะทอนมาเปน
คําถาม
...อาจารย ไม รู ว า จะบั น ทึ ก อะไรดี วั น นี้ มี แ ต กิ จ กรรม คงบั น ทึ ก ได แ ค
3 บรรทัดอะคะ ไดหรือปาวคะ (20 มิถุนายน 2559)
3. ผลการศึ ก ษาพั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมขั้ น พื้ น ฐานของผู เ รี ย น
เชิงคุณภาพที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ พบวา
3.1 ผูเรียนมีสติ และสมาธิเพิ่มขึ้น สังเกตไดจาก การบันทึกใครครวญการเรียนรู
ที่ตองอาศัยสมาธิตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตองมีสติในการรับฟงดวย
วา ใหใครครวญการเรียนรูผานชองทางใด ซึ่งในสัปดาหแรก ๆ ผูเรียนที่ไมมีสมาธิจะยอนถาม
กลับทันทีวาใหพิมพสงชองทางใด ทั้งที่ผูสอนเพิ่งชี้แจงจบลง แสดงใหเห็นวาชวงเวลาดังกลาว
ผูเรียนไมมีสติ หรือคุยกับเพื่อนอยูนั่นเอง แตผูเรียนสวนใหญบันทึกใครครวญการเรียนรูไดดีขึ้น
มีพัฒนาการของการพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น ดังผลบันทึกใครครวญการเรียนรู
พัฒนาการการบันทึกใครครวญการเรียนรูจากผูเรียน จํานวน 3 ครัง้ ดังนี้
...ไดเรียนรูเกี่ยวกับภาวะผูนําลักษณะที่แตกตางระหวาง ผูนําและภาวะผูนํา
ผูบริหาร ผูตามและผูนําทางการศึกษา คุณลักษณะที่โดดเดนของผูนําควรมีทางดานรางกาย
ปญญาและบุคลิกภาพที่เหมาะสมหากไมมีลักษณะทั้งหมดอาจจะทําใหไมเหมาะสมแกการเปน
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ผูนํา ตองมีบทบาทที่หลากหลายสามารถใหคําปรึกษาได เปนนักพัฒนา รวมถึงหลักธรรมาภิบาล
ที่ตองอยูในหลัก คุณธรรม มีความโปรงใสมีสวนรวมในสวนตาง ๆ การจัดระเบียบสังคมหรือ
บานเมืองดวยความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ ควรปฏิบัติตอผูบริโภครวมถึงตอดานสังคม
และสิ่งแวดลอม (14 มิถุนายน 2559, ใครครวญการเรียนรู ครั้งที่ 1)
...จากการรับฟงในวันนี้เปนการจัดรูปแบบหองเรียนที่หลากหลายทั้งรูปแบบ
บีบีแอลและรูปแบบอื่นๆ เปนการจัดหองเพื่อเพิ่มพื้นฐานความรูใหกับเด็กนักเรียนเนื่องจากเด็ก
นักเรียนยังออนในการอาน สะกดคําและพื้นฐานคณิตศาสตร อังกฤษ ภาษาไทยคอยขางเยอะจึง
จั ด ทํา แบบการเรี ย นแบบการเรี ย นที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากหนั ง สื อ เรี ย น เช น บั ต รคํา คํา ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเออีซีใหเด็กไดรับรูกฎใหมที่ควรปฏิบัติ มีมุมรักการอาน มุมขยะที่นาทิ้ง
บริเวณหองที่มีสีสันสดใสเชน เขียว แดง น้ําเงิน เหลือง ใหมีสีสันที่นาจําและจดจํางาย เด็ก ๆ ยัง
มีปญหาในการทองสูตรคูณก็จะมีตารางทองใหดูและ สูตรคณิตศาสตรตางๆ สําหรับเด็กนอย ๆ ก็จะ
มีของเลนที่ใหฝกทักษะตาง ๆ มากมาย มีการประยุกตใชสิ่งของเหลือใชอีกดวย (21 มิถุนายน 2559,
ใครครวญการเรียนรู ครั้งที่ 2)
...การเรีย นรู ไดรับฟงเรื่องประทับ ใจ ฝก การฟง ฝก การพูด มีการถายโอน
ขอมูลที่ไดรับใหผูอื่นไดถูกตอง มีการพัฒนาศักยภาพในตัวเองในดานอื่น ๆ ที่บกพรอง มีทักษะใน
การเล า ประสบการณ มี ค วามสุ ข จากสิ่ ง ที่ นํ า มาเสนอ ได รั บ รู วิ ธี คิ ด แบบทฤษฎี ต า ง ๆ เช น
ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิด มีหลักการมองสิ่งตาง ๆ มีอิสระจากสิ่งที่พูด มีการสงเสริม
ความแตกตางทางความคิด (28 กรกฎาคม 2559, ใครครวญการเรียนรู ครั้งที่ 3)
ผูเ รีย นสว นใหญมีก ารเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมขั้นพื้นฐานดานสติ และสมาธิ
ดังนี้
...การเรี ย นรู วั น นี้ ไ ด เ รี ย นรู ทั ก ษะการฟ ง อย า งตั้ ง ใจทํ า ให จั บ ประเด็ น ได ดี
สามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจไดและทราบถึงหลักขององคกรแหงการเรียนรูมี 3 สิ่ง คือ คน
บรรยากาศ และเปาหมาย ที่เ ปน การนําไปสูการเรีย นรูที่กอ ใหเ กิด ศัก ยภาพความเปนมนุษ ย
ความคิด สรางสรรค หลุด พน จากความคิด ที่ คั บ แคบ เชื่ อ มโยงกั บ ความจริง ความสุ ข และ
ที่สําคัญองคกรแหงการเรียนรูตองมีการปรับตัวใหทันกับโลกที่เปลี่ยนไป (28 กรกฎาคม 2559)
...กอนเริ่มเรียน ครูใหจับคู แลวใหเลาเรื่องประทับใจของแตละคน ใหเพื่อนฟง
เพื่อใหฝก การฟงอยางตั้งใจ และมีส มาธิ เริ่มการเรีย นวันนี้เ รีย นเรื่อ งองคก รแหงการเรีย นรู
มีการนําทฤษฏีจากนักวิชาการที่เราไมรูจัก ครูสอดแทรกการทํางานในอนาคตวาเราจะตองเจอ
คนแบบไหนในการทํางาน เราไมควรทําแบบนั้น แบบนี้ใหตอนที่เราทํางาน ฝกใหเราไดแสดงออก
ใหกลาคิดและกลาทําในสิ่งที่เราไดคิด (28 กรกฎาคม 2559)
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...ไดทําใหรูจักเพื่อนมากขึ้นทําใหรูจักการกลาแสดงออกทําใหรูจักการฟงอยาง
ลึกซึ้งฟงอยางมีสติความรูที่ไดวันนี้เราสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตของเราและไดรูจัก
คําวาองคกรแหงความรูและรูถึงความรูทั้ง 5 ชนิดคือการเก็บความรู ทักษะการปฏิบัติงานสามัญ
สํานึก ประสบการณ และพรสวรรคทั้ง 5 ความรูนี้ถาเรามีครบทุกประการเราก็สามารถดําเนิน
ชีวิตที่มีระบบในสังคมไดอยางสงบสุข (28 กรกฎาคม 2559)
3.2 ผูเรียนสวนใหญสะทอนคิดเพียงดานเดียว คือดานเนื้อหาสาระ ซึ่งการจัด
กิจกรรมจิตตปญ ญามีเปาหมายที่ตองการเนนการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยใจอยางใครครวญ
การพิจารณาอยางละเอียด เกิดความรู ความเขาใจในตนเอง ผูอื่น และสอดคลองกับความเปน
จริง ในสัปดาหทาย ๆ เทอมพบวา ผูเรียนเริ่มมีการสะทอนคิดดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหา
สาระการเรี ย นรู เชน สะทอ นดานกิจกรรมการเรีย นรู เปาหมายดา นทั ก ษะ และดานเจตคติ
มากขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหพิจารณาอยางรอบดานมากขึ้น แสดงใหเห็นวา
ผูเรียนเกิดปญญา เกิดความเขาใจอยางตกผลึกตามขัน้ ตอนของเหตุผล
42

อภิปรายผลการวิจยั
การวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การเรี ย นรู โ ดยสอดแทรกกระบวนการจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
ในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสติ และสมาธิ ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา จํานวน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นสะทอนคิด และขั้นทบทวน อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน
เชิงปริมาณที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และ
หลังเรียน พบวา นิสิตที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษามีสติ สมาธิหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องดวยเหตุผลตอไปนี้
สติ และสมาธิเปนการฝกตนใหเกิดความระลึกรู หรือความระลึกได การฝกใหมีสติ
อยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนพื้นฐานในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ การเรียนรูสิ่งตาง ๆ
รวมทั้งความเขาใจตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้น กระบวนการเริ่มตนของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใชกระวนการจิตตปญญาเพื่อใหผูเรียนฝกสติ และสมาธิกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง
จึง ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด สติ อ ยู กั บ สิ่ ง ที่ เ รีย นรู อ ยูต ลอดเวลา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ธนา นิ ล ชั ย โกวิ ท ย
(ธนา นิลชัยโกวิทย, 2551 อางถึงใน สลักจิต ตรีรณโอภาส, มปป.) ไดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก
การเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาวาเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมในวิถีการปฏิบัติรวมกันดวย
การรับฟงอยางมีสติ คือ การเกิดการสรางบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม
โดยรวมที่ชาลง มีการพูดอยางมีสติมากขึ้น มีการหยุดเพื่อใครครวญและรับฟงกันอยางลึกซึ้งมาก
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ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกแตละคน คือ
การสติในชีวิตประจําวัน การมีสติรูตัว โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของตนเอง เปนประเด็นที่มี
ความสําคัญและเปนพื้นฐาน เพราะเปนจุดที่ทําใหไดหันกลับเขามาดูตัวเอง สังเกตตัวเองและโลก
ภายในของตน และสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวตามที่เปนจริง ชวยใหรูเทาทันความรูสึกนึก
คิดของตน มีเวลาใครครวญ รับฟงผูอื่น และรับรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปดกวางขึ้น และไมดวนตัดสิน
หรือมีปฏิกิริยาโตกลับ
2. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน
เชิงคุณภาพที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ พบวา
2.1 ผู เ รี ย นมี ส ติ และสมาธิ เ พิ่ ม ขึ้ น สั ง เกตได จ าก การบั น ทึ ก ใคร ค รวญ
การเรียนรูที่ตองอาศัยสมาธิตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตองมีสติใ น
การรับฟงดวยวา ใหใครครวญการเรียนรูผานชองทางใด ซึ่งในสัปดาหแรก ๆ ผูเรียนที่ไมมีสมาธิ
จะยอนถามกลับทันทีวาใหพิมพสงชองทางใด ทั้งที่ผูสอนเพิ่งชี้แจงจบลง แสดงใหเห็นวาชวงเวลา
ดังกลาวผูเรียนไมมีสติ หรือคุยกับเพื่อนอยูนั่นเอง แตผูเรียนสวนใหญบันทึกใครครวญการเรียนรู
ได ดี ขึ้ น มี พั ฒ นาการของการพิ จ ารณารายละเอี ย ดต า ง ๆ ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากการใคร ค รวญ
การเรียนรูในทายเทอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชญา โคทวี (2553) ซึ่งพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อสรางเสริมจิตวิญญาณความเปนครูสําหรับ
นั ก ศึก ษาครุ ศาสตรใ นสั งกั ด มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ โดยใชก ระบวนการจั ด การเรีย นการสอน
4 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพรอม การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการเลาเรื่อง การสรุปบทเรียน
การพิ จ ารณาด ว ยใจอย า งใคร ค รวญ การจั ด กิ จ กรรมในขั้ น ตอนการพิ จ ารณาด ว ยใจอย า ง
ใครครวญ (Contemplation) ดวยการบันทึกการเรียนรู ทําใหผูเรียนสวนใหญมีความสุขและสนุก
ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการพัฒนาในหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาแบบ
องครวมทั้งดานสติปญญา จิตใจ สังคม รางกาย และจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งเปนการยืนยัน
การใครครวญการเรียนรูวาสงผลการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานดานสติ และสมาธิของผูเรียนในทาง
ที่ดีขึ้น
2.2 ผูเรียนสวนใหญสะทอนคิดเพียงดานเดียว คือดานเนื้อหาสาระ ซึ่งการจัด
กิจกรรมจิตตปญ ญามีเปาหมายที่ตองการเนนการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยใจอยางใครครวญ
การพิจารณาอยางละเอียด เกิดความรู ความเขาใจในตนเอง และผูอื่น สอดคลองกับความเปนจริง
ในสัปดาหทาย ๆ เทอมพบวา ผูเรียนเริ่มมีการสะทอนคิดดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาสาระ
การเรียนรู เชน สะทอนดานกิจกรรมการเรียนรู เปาหมายดานทักษะ และดานเจตคติ มากขึ้น
รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหพิจารณาอยางรอบดานมากขึ้น แสดงใหเห็นวา ผูเรียน เกิด
ความเขาใจอยางตกผลึกตามขั้นตอนของเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญา กําศิริพิมาน
42
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(2555) ที่ศึกษาการสังเคราะหการจัดการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการพัฒนาจิตตปญญาศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสรุปขอคนพบในการเรียนผานกิจกรรมสอดแทรก
จิตตปญญาของนักศึกษาจากการสะทอนคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตตปญญา
ศึกษาของนักศึกษาวา รีเฟลคชั่น (Reflection) กิจกรรมฟง, วิเคราะหและสะทอนคิด สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในเรื่องตาง ๆ เชน การดูหนัง ฟงเพลง การฟงผูอื่นเลา/ บรรยาย
พรอมวิเคราะหวาความรูนั้นดีและมีขอดอยอยางไรและสะทอนคิดตนเองวามีความคิดเห็นอยางไร
เพื่อนําขอคิดมาปรับใชในชีวิตจริง ๆ ไดดวยความเขาใจและใชชีวิตอยางเปนสุข
ขอเสนอแนะการวิจยั
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
1. การใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ควรใหผูเรียนทราบปรัชญา หลักการพื้นฐาน
และเป าหมายของกระบวนการจิต ตป ญ ญาศึ ก ษากอ น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นรั บ รู ถึง เป า หมาย และ
ความหมายของการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม
2. กิจกรรมแตละกิจกรรมที่ใชจําเปนตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึง และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร จึงควรดําเนินการอยางตอเนื่องแมวาจะเปลี่ยนรายวิชาแลวก็ตาม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดในกลุมผูเรียนเดิม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน โดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาอยางตอเนื่อง
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