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บทคัดย่อ

จิตตปัญญาศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน มุ่งเน้นการศึกษา โลกภายในตนเอง ด้วยเหตุนี้
จิตตปัญญาศึกษาจึงทำาให้บุคคลเข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง เป็นแนวทางที่จะทำาให้เห็นความเชื่อมโยงของ
การเรียนรู้ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทั้งความคิด จิตใจ และนำาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ จากนามธรรมมาสู่รูปธรรม กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำาให้ผู้เรียนมีความสุข ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและการสอนต้องตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องให้ความสำาคัญต่อผู้เรียนและเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่เป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนการหลักๆ 3 ประการ คือกำาหนดเป้าหมาย ระบุวิธีการไปสู่เป้าหมายและเลือกใช้เครื่องมือ โดยเริ่มจากการ
กำาหนดบุคลิกภาพซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพประยุกต์
ใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาโดยการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างเป้าหมาย กิจกรรม
กงล้อ 4 ทิศ กิจกรรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ กิจกรรมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรม
การสวดมนต์/ภาวนา ผู้สอนได้ใช้เทคนิคการให้คำาสัญญาระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้สอนและระหว่างนักศึกษาพยาบาล
เป็นพันธะผูกพันว่าเราจะใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และผลการเรียนรู้จากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาประเมินตาม หลักการ
พิจารณาอย่างใคร่ครวญ หลักความรักความเมตตา หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ หลักความมุ่งมั่น หลักการเผชิญหน้า หลักความ
ต่อเนื่อง หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ และผลของการเรียนรู้ภายในตน ทำาให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจถึงข้อจำากัดและศักยภาพของ
ตนต่อการเรียนรู้และพัฒนาจากพฤติกรรมเป้าหมาย สามารถบันทึกความรู้สึกต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง เกิดการ
ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ต่อตนเอง ผลลัพธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อตนเองทำาให้เข้าใจได้ลึกซึ้ง ยอมรับและเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองทำาให้ทุกกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีๆ ต่อตนเอง มีความรัก ความเมตตาต่อตนเอง
และผู้อื่น
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Abstract
Since the beginning of time, there has been controversy surrounding effective teaching methods
in Education. The focus of this abstract is to analyze transformative learning and to allow readers to understand the many transformations the institution of Education has undergone. Teachers are always searching
for ways to deliver effective lessons while filling the basic needs of students and keeping them happy.
The following idea of linking the following components or ideas of head, mind and heart and putting these
concepts into practice have been proved to be effective. Continuous learning and effective teaching are
also essential components of teaching to meet the basic needs of the students. Teachers need to focus
on learning and teaching methods to meet the needs of the students themselves. Personality development
strategies are deemed very important. Possible in practice, the main concept is to target methods, and
utilize the proper tools in order to achieve goals. Personality determinants such as heredity, environmental,
and situational factors must be considered. Improvements are needed in all the areas of learning including;
Relaxation activity awareness and Activity prayer. Teachers can apply for a contract between the student
and the instructor that we will use to develop their own activities. By learning through contemplative study,
many principles are considered such as; compassion, connection, commitment, confrontation, continuity,
and Communal. As a result of their learning, students should understand and assess the limitations of
their learning and development of their behavioral goals. Often, students can feel the progress in their own
development and the transition to the new ideas themselves. The immediate result was students gaining
a profound self-understanding. The changes in their practices have allowed made students to feel compassion for themselves and others.
Keywords: Contemplative Education, Personality development strategies, Contemplative education
activities, Learning from contemplative study
บทนำา

ความเป็นตัวตนของมนุษย์จะปรากฏให้เห็นและมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากบุคลิกภาพที่พัฒนาโดยกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นและสามารถดำารงไว้ภายในตนเองอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดย
การเรียนรู้จากภายในผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและปัญญาแล้ว น่าจะค้นหาว่ามีวิธีการเสริมสร้างให้สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จนสามารถนำาไปใช้ชีวิตด้วยตัวตนภายในอย่างมีความสุขและการสร้างสังคมที่เป็นสุขต่อไปด้วยวิธีการ
พัฒนาได้อย่างไรบ้าง
จิตตปัญญาศึกษา (contemplative education) หรือการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน
(ประเวศ วะสี, 2549) เป็นวิถีทางที่ได้มาซึ่งความรู้ที่นอกเหนือจากสองแนวทางที่รู้กันโดยทั่วไป คือ การได้ความรู้เชิงเหตุผล
และทางประสาทสัมผัส วิธาน ฐานะวุทฒ์ (2549) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษาต่างจากการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการศึกษา
“โลกภายนอก” มากกว่า “โลกภายในตนเอง” เพราะเราจะมองเห็นโลกภายนอกเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นโลกภายใน
ตัวเราเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ จิตตปัญญาศึกษาจึงทำาให้บุคคลเข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง (ประเวศ วะสี,
2549) เป็นแนวทางที่จะทำาให้เห็นความเชื่อมโยงของการเรียนรู้ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทั้งความคิด (head) จิตใจ (heart)
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และนำาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (hand) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นามธรรมมาสูร่ ปู ธรรม ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญต่อการเรียนรู้ เนือ่ งจากจิตตปัญญาศึกษา
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ที่ต้องอาศัยปรากฏการณ์และประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความเข้าใจ
และนำาไปใช้ได้จริง ซึ่งนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาจะเกิดการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญใน
การสอนระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) การสอนทีด่ ตี อ้ งสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนได้
ตามจุดประสงค์ของการสอน ทำาให้ผเู้ รียนมีความสุข ใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ งและการสอนต้องตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของ
ผู้เรียนทั้งด้านอารมณ์และสังคมโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางวิชาชีพ สถาบันควรพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
พยาบาลให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันคือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผูส้ อนจึงต้องให้ความสำาคัญต่อผูเ้ รียน
และเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนนั้นเอง
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ
เนื่องจากผู้เขียนบทความได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทาง
อารมณ์แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 อาจารย์จึงเริ่มบทเรียน จากสิ่งที่กำาหนดบุคลิกภาพ (Personality Determinants) มีผลมาจาก 3 องค์ประกอบ คือ โดยพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ พันธุกรรมกำาหนดรูปกายภายนอก
ลักษณะบางอย่างทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้บางอย่างต้องได้รบั การพัฒนา ส่วนสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์สามารถกำาหนด
และวางแผนให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ซึ่งอาจจะคงทนยั่งยืนหรือต้องได้รับการเสริมสร้างสนับสนุนให้คงไว้
กลยุทธ์การพัฒนา ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ หรือวิธีต่าง ๆ ที่จะทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงตามที่กำาหนดไว้ จะทำาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่มีความสอดคล้อง ระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปในทางปฏิบัติมีองค์ประกอบหลักๆ 3 องค์ประกอบคือ
1) เป้าหมาย 2) วิธีการไปสู่เป้าหมาย 3) เครื่องมือ
การพัฒนาประยุกต์ใช้กจิ กรรมจิตตปัญญาศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างเป้าหมาย กิจกรรมกงล้อ 4 ทิศ
กิจกรรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ กิจกรรมเปิดพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรู้ กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรมการสวดมนต์/ภาวนา
อาจารย์ได้ใช้การให้คาำ สัญญาระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับอาจารย์และระหว่างนักศึกษาพยาบาลด้วยกันว่าเราจะใช้กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองโดยกำาหนดเป้าหมาย ซึง่ ผลลัพธ์สดุ ท้ายคือการพัฒนาบุคลิกภาพ พิจารณาจากความหมายของบุคลิกภาพทีห่ มาย
ถึงลักษณะท่าทางซึง่ สามารถแสดงออกมาได้ทง้ั ทางร่างกาย จิตใจและความรูส้ กึ นึกคิดจะสะท้อนออกมาให้ผอู้ น่ื เห็นและเกิดความ
ประทับใจ ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลจะได้รบั การยอมรับนับถือการสนับสนุนความไว้วางใจและความประทับใจจากผูอ้ น่ื นัน้ ก็ควรทีจ่ ะแสดง
บุคลิกภาพทีด่ แี ละเหมาะสมให้ผอู้ น่ื เห็น เพราะบุคลิกภาพมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ และอารมณ์ของผูท้ พ่ี บเห็นเป็นอย่างยิง่ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จึงต้องทำาให้รจู้ กั ตนเองก่อนเป็นประการแรกโดยค้นหาตนเองว่าเราเป็นบุคคลประเภทใด มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไรมีขอ้ ดีขอ้
เสียสิง่ สำาคัญทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพคือความเป็นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพทีด่ นี น้ั ต้องมีสว่ นประกอบทีส่ าำ คัญทางด้านร่างกาย
ทีส่ มบูรณ์และจิตใจทีด่ ี กล่าวคือ มีรา่ งกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว ปรับตัวได้งา่ ย คนเราสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพได้โดยการบริหารร่างกายเป็นการกระทำากิจกรรมให้รา่ งกายมีการเคลือ่ นไหว กล้ามเนือ้ ได้มกี ารออกแรงทำาให้หวั ใจเต้น
เร็วขึน้ มีเหงือ่ ออกมากกว่าปกติ การรับประทานอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย สอดคล้องตามหลักโภชนาการและมีปริมาณทีเ่ พียง
พอ การนอนหลับ พักผ่อนร่างกาย จัดให้มเี วลาพักผ่อนร่างกายพอสมควร ภายหลังจากการเหน็ดเหนือ่ ยจากการทำางานประจำาวัน
มีเวลานอนพอเหมาะกับวัย และการบริหารจิตใจ เป็นการฝึกจิตใจให้มสี มาธิ มีพลัง ส่งเสริมความคิด ผ่อนคลายความเครียดและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ การทดลองสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒภิ าวะทางอารมณ์ เริม่ ด้วย
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1. กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง ประกอบด้วยการเขียนภาพปัจจุบันและอนาคต โดยเขียนเล่าถึงความหมายของ
ความงาม ความดีและความจริง ซึ่งกิจกรรมนี้จะเปรียบเทียบบุคลิกภาพปัจจุบันที่เป็นการดำาเนินชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์
ความคิดและจิตวิญญาณ และความคาดหวังในอนาคตส่วนใหญ่นักศึกษาจะบรรยายถึงลักษณะการเป็นพยาบาลที่ดี การ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อการเป็นคนดีในสังคม ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 1 แสดงภาพวาดของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความจริงและความงาม
ตัวอย่างการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลซึ่งเขียนบรรยายลงในภาพวาด
ความงาม “ ข้าพเจ้ามีความงามที่อยู่ภายใน เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่งามสง่ามีคุณค่าอ่อนโยนและเข้มแข็งเป็น
ความงดงามของจิตใจคือจิตใจที่ดีงามซึ่งจะส่งผลแบ่งปันความงามนี้ไปยังบุคคลรอบข้างแม้ความงามนี้ไม่อาจมองเห็นด้วยตา
แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ งามภายนอกคืองามวาจา งามกิริยา งามบุคลิกภาพ งามภายในคืองามที่ใจ จิตใจอ่อนโยน”
ความดี “ หน้าที่ของเราคืออะไร เราต้องทำาอะไร รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนอ่านหนังสือขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทำาความดีละเว้นความชั่ว ฝึกใจให้มี
สมาธิ สติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ไปวัดทำาบุญทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส รักคุณแม่และครอบครัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ”
ความจริง “ ตอนนี้เราเป็นอะไร เรามีสิ่งไหน ในรั้วแก้วเจ้าจอมเรามีอาจารย์ เพื่อนๆ ตระกูลที่คอยดูแลเป็นห่วง
ข้าพเจ้าเสมอ รักคุณพ่อคุณแม่ มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักและคอยให้กำาลังใจข้าพเจ้าเสมอ”
ภาพอนาคต
ความงาม “ เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมมาจากความจริงและความดีเป็นความงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจคนรอบข้างย่อม
สัมผัสได้เสมอ การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีมีจิตใจอ่อนโยน มีหัวใจความเป็นมนุษย์และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ คน
รอบข้างต่างชื่นชมในความงดงามของจิตใจ เป็นคนที่จิตใจงามทั้งที่บ้าน ครอบครัว ที่ทำางาน เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ใน
ความดูแลและรับผิดชอบ จากงามภายนอกและงามภายใน ไปสู่การมีความรู้และคุณธรรม”
ความดี “ เรามีหน้าที่อะไร ควรทำาอะไร เราควรยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล ดูแลผู้
ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นคนดี พลเมืองที่ดีของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม”
ความจริง “ เราเป็นอะไร เรามีสิ่งไหน เป็นรากฐาน พื้นฐานของชีวิต เราเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลและ
รับผิดชอบต่อชีวิต มีเพื่อน พี่ พยาบาลที่ทำางานในโรงพยาบาล มีครอบครัวที่อยู่เคียงข้างเรา”
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2. กระบวนการสร้างเป้าหมาย โดยให้นักศึกษาพยาบาลเขียนสัญญากับตนเองเพื่อการพัฒนา ระบุชื่อโครงการ เช่น
การลดพฤติกรรมอารมณ์หงุดหงิดโดยการควบคุมตนเอง กำาหนดวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ประเมินจุดเด่นจุดด้อย ศึกษาวิธีพัฒนาเช่น วิธีการระงับสติอารมณ์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้วิธี
การไปสู่เป้าหมายโดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1. ประเมินตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ โดยใช้กิจกรรมกงล้อสี่ทิศ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ และแบบ
ประเมินตนเองดังรายละเอียด
1.1 กิจกรรมกงล้อ 4 ทิศ (Celtic Wheel of Being) นักศึกษาพยาบาลทุกคนนัง่ เป็นวงกลม อาจารย์นาำ
เสนอแผ่นภาพแสดงบุคลิกภาพของบุคคลแทนด้วยสัญญลักษณ์ของสัตว์ 4 ชนิดคือ กะทิง (ทิศหนือ) เหยีย่ ว (ทิศตะวันออก)
หมี (ทิศตะวันตก) และหน (ู ทิศใต้) ทีม่ ลี กั ษณะ 4 แบบมีรายละเอียดจุดอ่อน จุดแข็ง และให้นกั ศึกษาพยาบาลเดินอ่านลักษณะ
ของบุคคลแต่ละกลุม่ และตัดสินใจว่าตนเองมีลกั ษณะแบบบุคคลกลุม่ ใด เขียนบันทึกบุคลิกภาพทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตน
เพือ่ พิจารณาความสอดคล้องและเลือกว่าตนมีบคุ ลิกภาพแบบใด หลังจากนัน้ ให้นกั ศึกษาพยาบาลนัง่ รวมกันตามกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะ
แบบเดียวกัน และแลกเปลีย่ นทำาความเข้าใจกับลักษณะพฤติกรรม นิสยั ของแต่ละคนและบันทึก อาจารย์ นำาเสนอลักษณะจุด
ดี จุดด้อยของแต่ละกลุม่ ให้เพือ่ นในกลุม่ ยืนยันว่าสิง่ ทีน่ กั ศึกษาพยาบาลมองตนเองเป็นจริงตามนัน้ หรือไม่ และให้นกั ศึกษา
พยาบาลตัดสินใจอีกครัง้ เพือ่ เลือกกลุม่ ทีต่ รงกับลักษณะของตนเองมากทีส่ ดุ
อาจารย์เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาพยาบาลเลือกเข้า
กลุม่ ใหม่ได้ สุม่ นักศึกษาพยาบาลแต่ละกลุม่ นำาเสนอจุดดี จุดด้อยของกลุม่ ตนเองเพิม่ เติม พร้อมทัง้ แนวทางพัฒนาจุดด้อยของ
ตนเองเพือ่ ให้สามารถทำางานร่วมกับกลุม่ อืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลร่วมกันถอดบทเรียน เช่น
ชาวกระทิง ให้เชือ่ ว่ามนุษย์เติบโตภายในได้ ปล่อยมือได้ ไม่ตอ้ งจัดการทุกอย่างด้วยตนเองลดความเร็วลง
ถามว่า “จะรีบไปไหน” และ “จะได้อะไร” หยุดพักเพื่อ “หยุดอิ่มเอมกับความสุขระหว่างทาง” ไม่ด่วนสรุป เชื่อมั่นว่าโลกและคน
อื่นมีศักยภาพที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งเรา
ชาวหนู มองโลกตามความเป็นจริง ลดความเกรงใจจนไม่เป็นตัวของตัวเอง การเดินทางห่างโลกจากตัว
ตนของตัวเองมานาน หลงลืมเสียงภายใน ควรกลับมาเป็นตัวตนของตัวเอง ถ้าทำาตามความต้องการของตัวเอง เราจะเสียอะไร
ให้รับรู้ภายในที่ทำาไป เป็นความสุขที่แท้จริง หรือทำาไปเพราะรักษาภาพของตัวเอง
ชาวเหยี่ยว อย่าคิดอย่างเดียว ลองทำาทีละอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ และอยู่กับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เรื่องบาง
อย่าง เช่น ความรัก พลังกลุ่ม ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการคิดเพียงอย่างเดียว ต้องเผชิญด้วยตัวเองอยู่กับคนรอบข้างอย่าง
แท้จริง ใช้ใจสัมผัสแทนการช่วยหาคำาตอบ สังเกตรูปแบบความคิดของตัวเอง ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้าง เพิ่ม
ความอดทนในการฟังผู้อื่นให้จบก่อน
ชาวหมี ลดการเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์แบบเสียบ้างเพื่อไปหาโอกาสการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้เชื่อสิ่งที่
ทำาอยู่จะฝังอยู่ในตัวเรา ถ้าได้เรียนรู้ เฉพาะหน้าจะสนุกกับการเรียนรู้เกิดประสบการณ์จากการสร้างความสัมพันธ์ของผู้อื่น โยน
เหตุผลทิ้งไปเสีย ลดความเคร่งเครียดจะมีความสุขเพิ่มขึ้น
1.2 กิจกรรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ มุ่งสู่การประเมินบุคลิกภาพ นักศึกษาพยาบาลรับผิดชอบ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ เช่น ทฤษฎีลักษณะบุคคลของอัลพอร์ท ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของฟรอยด์ ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริคสัน ทฤษฎีการรับรู้ตนของโรเจอร์ ทฤษฎีการวิเคราะห์ของจุง และ
รายงานผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพที่สอดคล้องตามทฤษฎีบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเลือกแบบประเมินบุคลิกภาพ และยืนยัน
ผลสรุปจุดเด่นจุดอ่อนของบุคลิกภาพตนเองและเลือกจุดเด่นเพื่อคงไว้หรือจุดอ่อนมาวางแผนพัฒนาโดยเขียนเป้าหมาย
กิจกรรม ระยะเวลา และรายละเอียดลงในแฟ้มสะสมงาน
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ขั้นที่ 2. เรียนรู้เข้าใจตนเอง สร้างความตระหนักรู้ ด้วยวิธีการ การคิดอย่างใคร่ครวญ ( สุนทรียสนทนา สวดมนต์/
ภาวนา นั่งสมาธิ ผ่อนพักตระหนักรู้ และการสะท้อนคิด ) เป็นการฝึกพิจารณาใคร่ครวญสรรพสิ่งด้วยจิตวิญญาณเพื่อให้จิตใจ
เกิดความอ่อนน้อมอ่อนโยน เกิดสุขภาวะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
2.1 กิจกรรมการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษาพยาบาลจับกลุ่มจำานวน 3-5 คน แนะนำาตนเอง
โดยการเล่าเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดให้เพื่อนฟังด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศความไว้วางใจโดยผู้
ฟังฝึกฟังอย่างตั้งใจโดยไม่มีการซักถาม เปลี่ยนกันเล่าจนครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มสะท้อนความรู้สึกทั้งในฐานะผู้ฟังและผู้พูด
ตัวอย่างการสะท้อนความรู้สึก
ในฐานะผู้พูด “รู้สึกอยากพูดให้เพื่อนฟังมากๆ พูดถึงตัวตนของเราเหมือนกับเราได้ระบายความเครียด
คลายความกังวลภายในจิตใจของเราผ่านถ้อยคำาที่พูดให้เพื่อนฟังรู้สึกดีที่มีคนนั่งฟังในสิ่งที่เราพูดแม้สิ่งที่เราพูดจะไม่มีความ
สำาคัญกับพวกเขาแต่เขาก็ยินดีที่จะฟัง ในเวลา ๕ นาที ก็ครุ่นคิดในใจว่าจะพูดอะไรให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับตัวเราดี คิดว่าเมื่อเรา
พูดแล้วเพื่อนจะคิดยังไงกับสิ่งที่เราพูด แต่อย่างไรโดยรวมแล้วรู้สึกดีและดีใจที่มีคนรับฟังในสิ่งที่เราพูด”
ในฐานะผู้ฟัง “รู้สึกตื่นเต้นกับการฟังในสิ่งที่เพื่อนพูด ตั้งใจฟังที่เพื่อนพูด เพื่อนพูดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
เกี่ยวกับพวกเขา ทำาให้เราเข้าใจ บางทีที่เราไม่ค่อยพูดกับเพื่อนคนนี้แต่เขาก็นิสัยดีน่ารัก เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อน รู้สึกสนุก
ไปกับเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนพูดอยากจะถามในสิ่งที่เพื่อนพูดแต่ก็ห้ามใจไว้เพราะต้องการให้เพื่อนพูดต่อเนื่องรู้สึกอยากฟัง
เพื่อนพูดต่อไปเรื่อยๆ”
2.2 กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ เป็นการสัง่ ให้จติ อยูใ่ นภาวการณ์ผอ่ นพักตระหนักรู้ (Deep Relaxation
and Awakening mind) เป็นการผ่อนคลายอย่างลึกโดยจิตตื่นรู้ได้ผลดีที่สุดเป็นการใช้จินตนาการ(Guided Imagery,
Visualization) เพื่อทำาให้ร่างกายผ่อนคลายปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจเมื่อจิตผ่อนคลายร่างกายสบายคลื่นสมองเปลี่ยน
จิตใต้สำานึกเปิด สามารถดึงพลังแห่งความสร้างสรรค์มาใช้ได้มาก (มากกว่า 95% ของภาวะปกติ) เป็นการพักกายพักใจทำาให้
ดูอ่อนกว่าวัย โดยการเตรียมพื้นที่โล่งอากาศเย็นสบายมีแสงสลัวๆ เริ่มกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้โดยให้นักศึกษานอนราบกับ
พื้นไม่ต้องใช้หมอนหนุนจะดี
อาจารย์สั่งให้คิดตามอย่างช้าๆไปพร้อมๆ กับบทเพลงบรรเลงที่เรียบง่ายและสงบ “ขอให้เราค่อยๆหย่อน
กายลงนอนราบกับพื้น ปล่อยให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่อนคลาย และเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องเกร็ง ปล่อยให้พื้น
รองรับเอาตัวของเราไว้ แล้วค่อยๆหลับตา สูดลมหายใจเข้าลึกๆและอ่อนโยน หายใจเข้าออก รับรู้การดำารงอยู่ของลมหายใจ
ระลึกว่าในการเดินทางของชีวิต ย่อมต้องมีช่วงเวลาของการผ่อนพัก การหยุดนิ่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตระหนักรู้ถึงการ
ดำารงอยู่ของธรรมชาติภายใน การผ่อนพักมีค่ายิ่งสำาหรับการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด การหยุดพักเป็นสะพานเชื่อมหรือรอยต่อที่
สำาคัญของการเดินทาง เพื่อว่าก้าวย่างในภายหน้า จะเป็นไปอย่างมั่นคงและสันติ เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้และความรัก ขอ
ให้เราค่อยๆ รับรู้ถึงการดำารงอยู่ของลมหายใจเข้าออก ในแต่ละปัจจุบันขณะ ขอให้เรารับรู้การดำารงอยู่ของลมหายใจเข้าออก
ที่เคลื่อนตัวและคลี่คลายในความลี้ลับของชีวิต หายใจเข้าลึก ..หายใจออกยาวและผ่อนคลาย ร่างกายนี้มหัศจรรย์ ลมหายใจ
ดำาเนินไปได้ด้วยตัวเองอย่างไม่ขึ้นต่อความคิดอ่านใดๆ ขอให้เรารับรู้ถึงการดำารงอยู่ของร่างกายนี้ด้วยความอ่อนโยนและเอื้อ
อาทร โดยเริ่มจากปลายเท้า รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบริเวณปลายเท้า นิ้วเท้าแต่ละนิ้ว ค่อยๆไล่มาบริเวณฝ่าเท้า ส้นเท้า ทั้งคู่
เวลาเรานำาจิตใจของเราไปรับรู้เรื่องราวและความเป็นไปของร่างกายนี้ พิจารณาดูว่ามีความรู้สึกตึงเครียด หรืออาการติดขัด
อย่างไร ให้หายใจเข้าลึก หายใจออกยาว และผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ ประคองการรับรู้มายังบริเวณน่อง หัวเข่า ต้นขา พร้อมกับ
ตามลมหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวและผ่อนคลาย พร้อมกับส่งความปรารถนาดีและรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเราให้กับร่างกาย
บริเวณนี้ ผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ ประคองการรับรูม้ ายังบริเวณสะโพกและเอว แล้วค่อยๆ ประคองการรับรูม้ ายังบริเวณหน้าท้อง

112

ทีเ่ คลือ่ นไหวขึน้ และลง พองและยุบตามลมหายใจประคองการรับรูม้ ายังบริเวณหน้าอกและปอด การรับรูม้ ายังบริเวณหัวใจ
หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว และผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ ประคองการรับรู้มายังบริเวณแผ่นหลังด้านบน บริเวณสะบัก และบ่า
รับรูค้ วามรูส้ กึ ตึงเครียด หรืออาการติดขัดของกล้ามเนือ้ พร้อมกับตามลมหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวและผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ
ประคองการรับรู้มายังบริเวณลำาคอ ใบหน้า สำารวจอาการตึงเครียดตามริมฝีปาก กราม ตา บริเวณระหว่างคิ้ว หน้าผาก ใบหู
พร้อมกับตามลมหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวและผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ ประคองการรับรูม้ ายังบริเวณศีรษะด้านบน ปรารถนาดี
และรอยยิม้ อันอ่อนโยนของเราให้กบั ร่างกายบริเวณนีห้ ายใจเข้าลึกหายใจออกยาวและผ่อนคลาย” ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที
เคาะระฆังสัง่ ให้ลมื ตา ขยับแขน ขา ค่อยๆ ลุกนัง่ -ยืนสำารวจความรูส้ กึ ภายในและจดบันทึกการเปลีย่ นแปลงของร่างกายและจิตใจ
เพือ่ สังเกตพัฒนาการของความรูส้ กึ ร่างกายและจิตใจ ผลการสะท้อนคิดจากนักศึกษาพยาบาล
“ครัง้ แรกรูส้ กึ ผ่อนคลาย สบายไม่เครียด แต่เพราะขณะนอนเกร็งขา ทำาให้ปวดแขน ความคิดไม่อยูก่ บั ที่
จิตใจล่องลอยเมือ่ ลุกขึน้ ปวดศีรษะและหิวน้าำ ครัง้ ต่อๆ มาเมือ่ สัง่ ให้รา่ งกายผ่อนคลายจะได้อารมณ์ผอ่ นคลายทัง้ กายและจิตคง
อยูย่ าวนานต่อเนือ่ ง”
“เมื่อล้มตัวลงนอนในตอนแรกจะรู้สึกอึดอัดแต่พอได้ลองปรับท่าทาง ปรับส่วนต่างๆของร่างกายให้แนบ
ไปกับพื้นในความรู้สึกสบายๆเบาๆ ไม่เกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็เริ่มที่จะสบายตัวขึ้นไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไป การผ่อน
พักครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้ก่อนเริ่มกิจกรรมว่าจะไม่เผลอนอนหลับอีก พอเริ่มก็หลับไปอีก จนได้ยินเสียง
อาจารย์ปลุกให้ตื่นและลุกขึ้น ข้าพเจ้าคิดในใจว่าทำาไมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกอยากนอนต่อมากๆ แต่เสียงอาจารย์บอกว่า
ต้องกำาหนดจิตให้บังคับตัวเราเองให้ได้เพื่อความกระตื้อรื้อล้นไม่งั้นจะทำาให้เราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ เราต้องกำาหนดจิต
ให้ได้จากนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งสติบอกตัวเองโดยกำาหนดว่าไม่ง่วง อย่าหลับ อย่าเพลีย ซึ่งทำาให้สดชื่นขึ้นและมีความกระตื้อรือร้นใน
การเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ข้าพเจ้ารู้สึกดีการการผ่อนพักตระหนักรู้และการทำากิจกรรมครั้งต่อไปจะทำาได้อย่างเต็มที่”
“เมื่อเริ่มล้มตัวลงนอนรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัวเมื่อยในช่วงแรกๆของการล้มตัวลงนอนแต่หลังจากนั้นก็
เริ่มรู้สึกผ่อนคลายไม่เกร็งส่วนต่างๆของร่างกาย ประกอบกับการได้ยินเสียงเพลงทำาให้รู้สึกผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆ ผ่อนคลาย
จากความเมื่อยล้า ผ่อนคลายจากความเครียด จากอารมณ์ความรู้สึกที่มารบกวนจิตใจ ได้ปล่อยวางภาระต่างๆที่หนักอึ้งอยู่ใน
จิตใจ รู้สึกสบายผ่อนคลาย เมื่อลุกขึ้นก็สดชื่น สบายตัว คล่องตัว จิตใจสงบขึ้นเหมือนเราได้ปล่อยวางและทิ้งความร้อนรนใน
ใจไปได้หมดสิ้น”
2.3 กิจกรรมการสวดมนต์/ภาวนา ใช้สองรูปแบบดังนี้
2.3.1 กิจกรรมการสร้างโปรแกรมพฤติกรรมเชิงบวกโดยการภาวนาเป็นการกำาหนดพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์ ความเชื่อ เจตคติและความรู้สึก โดยให้นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเชิงบวกจะมีพฤติกรรมเชิงบวก
กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการใช้ self -talk (การพูดกับตนเองหรือการภาวนา) เป็นการสร้างโปรแกรม
พฤติกรรมใหม่ การพูดกับตนเอง self –talk ซึ่งเป็นการกำาหนดพฤติกรรมใหม่โดยการพูดยืนยัน/ประกาศปณิธาน (affirmation ) ทำาให้นักศึกษาพยาบาลมีแรงบันดาลใจ การพูดกับตนเองว่าข้าพเจ้าแข็งแรงและมีคุณค่า ข้าพเจ้าเป็นคนน่าชื่นชม เมื่อ
นักศึกษาพยาบาลพูดยืนยัน จะมีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง เมื่อพบกับความผิดหวังอาจใช้ประโยคนี้ยืนยัน ข้าพเจ้าเข้มแข็งมาก
ขึ้นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันที่แน่นอนกับตนเอง เป็นข้อกำาหนดที่ทำาให้คนเปลี่ยนความคิด ต่อมาฝึกการ
สร้างจินตนาการ (Visualization) ให้เกิดเป็นภาพในใจที่นักศึกษาพยาบาลสร้างขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนก่อนการกระทำาจริง
จะทำาให้เกิดความชัดเจน นักศึกษาพยาบาลสามารถสร้างจินตนาการแห่งความสำาเร็จขึ้นในจิตใจตามขั้นตอนที่จะเป็นไปหรือ
กระบวนการที่จะเกิดขึ้นจริง ฝึกการตั้งเป้าหมาย (Goal-setting) นักศึกษาพยาบาลสามารถสร้างแผนที่ให้มีความชัดเจนหรือ
ไม่ในการพัฒนาตนเอง ถ้าไม่มีแผนจะไม่รู้ว่าต้องการไปไหน เป้าหมายจำาเป็นต้องชัดและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้าเป้าหมายชัด
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จะได้ผลักดันให้บรรลุผลในสิง่ ทีต่ อ้ งการเพือ่ ตัวเองและผูอ้ น่ื ขัน้ สุดท้ายฝึกการให้อภัยและการลืม (Forgiving and forgetting)
ขจัดขยะทางอารมณ์เสียทิ้งไว้เบื้องหลัง เมื่อนักศึกษาพยาบาลให้อภัยหรือลืมทิ้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจในอดีตเสีย จะช่วยเติม
ความสดชื่นในชีวิต จะไม่มีการรับรู้ในเชิงลบแต่จะได้เรียนรู้จากมันและอย่าตอบสนองในทางลบอีก
2.3.2 กิจกรรมการสวดมนต์ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผู้สอนเตรียมห้องพัฒนาจริยธรรม/ห้องพระ
ให้นักศึกษาพยาบาลนั่งบนเก้าอี้/อาสนะ พนมมือ/หลับตา สวดมนต์ตามบทสวดในหนังสือสวดมนต์ใช้เวลา ๕ - ๑๐ นาที(เปิด
โอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ) ให้ไหว้พระ ฝึกสวดมนต์ และ ฝึกสมาธิ/เจริญสติ ตามหัวข้อ
เทคนิคการเจริญสติแบบง่ายๆ ในหนังสือสุขง่ายๆแค่ปลายจมูกของพระมหาวิเชียร ชินวำโส (2553) ให้นักศึกษาพยาบาลฝึก
ก่อนการเรียนแต่ละชั่วโมงครั้งละ 10 นาที
ขั้นที่ 3 วางแผนพัฒนาตนเองด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งใช้แนวทางและค้นหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี(แฟ้มสะสมงาน) กิจกรรมการพัฒนาตนเองใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์โดยการบันทึกและประเมินผลตามการรับ
รู้ของตนเองพร้อมทั้งเลือกวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อพิสูจน์ผลการกระทำาว่าสอดคล้องกับคุณค่าที่ตนเองเลือกหรือไม่ และปรับ
เปลี่ยนให้เลือกการกระทำาสิ่งนั้นที่เกิดภาวะผ่อนคลาย จิตนิ่งและสงบมากขึ้น
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการร่วมกิจกรรมและการทำาโครงการ (การสะท้อนและบันทึกความรู้สึก) ใช้แบบประเมินความ
รู้สึกต่อกิจกรรมและประเมินแฟ้มสะสมงานโดยตนเอง เพื่อน ผู้ปกครองและอาจารย์
ผลการเรียนรู้จากการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล
จากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา โดยการนำาหลักจิตตปัญญา 7 ประการ (ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ,2550) ที่เรียก
ชื่อย่อ 7 C ในประเด็นที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์อย่างไรโดยผ่านการสะท้อนคิดจากนักศึกษา
พยาบาล 2 ด้านคือด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและด้านการเรียนรู้ภายในตน
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้ผ่านหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา ได้แก่
1. หลักการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะจิตที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และนำาจิต
ดังกล่าวไปใช้งานอย่างใคร่ครวญในด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) ด้านภายในบุคคล
(intrapersonal) จากกิจกรรมการผ่อนพักตระหนักรู้และสะท้อนคิดด้วยตนเองพร้อมทั้งบันทึกผลการพัฒนาตนเอง
2. หลักความรักความเมตตา (Compassion) คือการส่งพลังออกโอบอุม้ ดูแลกลุม่ ของอาจารย์และการจัดกระบวนการ
ด้วยสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ (สัปปายะ) อาจารย์ได้ประเมินสถานที่จัดกิจกรรมและปรับเปลี่ยนให้มี
บรรยากาศสงบเงียบไม่ร้อนและเย็นเกินไป สอบถามอารมณ์ความรู้สึกนักศึกษาพยาบาลทุกช่วงเวลาก่อนเริ่มทำากิจกรรมและ
การจบกิจกรรมด้วยการกล่าวชื่นชมในความร่วมมือของนักศึกษาพยาบาล
3. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การช่วยให้นักศึกษาพยาบาลเชื่อมโยงประสบการณ์ในกระบวนการ
เข้ากับชีวิตได้ ทำาให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน (Internalization) บูรณาการสู่วิถีชีวิต และการเอื้อให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างนักศึกษาพยาบาลร่วมกันการทำากิจกรรมกลุ่ม ให้หมุนเวียนกันเพื่อทำาความรู้จักคุ้นเคยกันโดยสุ่มเมื่อต้องจับคู่ฝึก
สุนทรียสนทนาและบันทึกผลการเรียนรู้นำาไปเลือกแนวทางในการพัฒนาตนเอง
4. หลักความมุง่ มัน่ (Commitment) คือ การเอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถนำาเอากระบวนการกลับไปใช้ในชีวติ ประจำาวันได้อย่าง
ต่อเนือ่ งหลังการเรียนรูแ้ ละนำาไปสูก่ ารเรียนรูท้ เ่ี กิดการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งจากโครงการพัฒนาตนเองระยะเวลา 5 สัปดาห์
นักศึกษาพยาบาลได้บันทึกผลการควบคุมกำากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนที่กำาหนดโดยเขียนสัญญาและประเมินผลตนเอง
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5. หลักการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิดให้นักศึกษาพยาบาลออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง เพื่อ
เผชิญหน้ากับพื้นที่เสี่ยง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ๆ และเข้าถึงข้อจำากัดทางศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลผ่านกิจกรรมการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยฝึกเป็นผู้ฟังและผู้พูดสะท้อนคิดและบันทึกผลที่เกิดกับ
อารมณ์ความรู้สึกเป็นการประเมินตนเองและผู้อื่น ยอมรับสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจเรียนรู้ ที่จะเลือกใช้ศักยภาพภายในตนเอง
6. หลักความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การสร้างความไหลลื่นของกระบวนการ อันช่วยให้เกิดการพลวัตของการ
เรียนรู้ เพื่อช่วยให้ศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้าเรียนได้ปลดปล่อยและสามารถทำางานเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาไปสู่การเรียน
รู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7. หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) คือ ความรูส้ กึ เป็นชุมชนร่วมกันของผูเ้ รียนรวมทัง้ กระบวนการทีเ่ กือ้ หนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ และเปลีย่ นแปลงภายในของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ใน
กลุม่ ซึง่ เป็นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และเชือ่ มโยงกับชีวติ จริง นักศึกษาพยาบาลคาดหวังจะมีเครือข่ายระหว่างกันต่อไป
ด้านผลของการเรียนรู้ภายในตน เมื่อร่วมกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา (สุนทรียสนทนา สวดมนต์/ภาวนา
นั่งสมาธิ ผ่อนพักตระหนักรู้และการสะท้อนคิด) และดำาเนินชีวิตตามโครงการและจากการสรุปแฟ้มสะสมงานในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. นักศึกษาพยาบาลเข้าใจถึงข้อจำากัดและศักยภาพของตนต่อการเรียนรู้และพัฒนาจากพฤติกรรมเป้าหมายเช่นการ
อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและสรุปบทเรียนทั้ง 5 รายวิชา อ่านหนังสือเตรียมสอบเลื่อนชั้นปี การออกกำาลังกาย การฝึกสมาธิ
วันละ 30 นาที การสวดมนต์ไหว้พระเช้าและเย็นเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเลือกวางแผนพัฒนาตนเอง
2. สามารถบันทึกความรู้สึกต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือจากที่เคยต้องบังคับตนเองให้อ่าน
เปลี่ยนเป็นเต็มใจ ผ่อนคลายสบายใจการอ่านกลายเป็นกิจวัตรประจำาวัน การทำาการบ้านเป็นการหล่อหลอมให้มีความรับผิด
ชอบ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำาให้ดีที่สุด การออกกำาลังกายรู้สึกสนุกกับมัน กระฉับกระเฉงสบายตัวสดชื่นทำาให้ร่างกายแข็งแรง
การสวดมนต์และนั่งสมาธิทำาให้ได้อยู่กับตัวเองผ่อนคลาย เกิดการย้อนกลับมองดูตนเองและเต็มใจปฏิบัติต่อไป
3. เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ต่อตนเองจากความภาคภูมิใจต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองโดยความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดจึงตั้งใจจะปฏิบัติต่อไป
4. ผลลัพธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อตนเองทำาให้เข้าใจได้ลึกซึ้ง ยอมรับและเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเองทำาให้ทุกกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อตนเอง มีความรัก ความเมตตาต่อตนเอง และผู้อื่น
อาจารย์สะท้อนคิดจากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา สอดคล้องตามแนวทางการนำายุทธวิธีการสอนจิตตปัญญาศึกษา
ผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและรู้สึก การสร้างสภาพแวดล้อม จะเกิดความท้าทายผู้เรียนในเรื่องความเชื่อ สมมติฐาน
และมุมมองผู้เรียน ในการเลือกยุทธวิธีการสอน อาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบริบทของการเรียนการสอนขณะนั้น ซึ่งยุทธวิธีการ
สอนมีดังนี้
1. การเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่กระตุ้นผู้เรียน ( Creating an Activating Event ) ที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจและเกิน
ความเป็นจริง เป็นมุมมองที่แตกต่างหรือขัดแย้งกับมุมมองเดิมของผู้เรียน เพื่อที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เรียน
ผู้สอนเริ่มโดยการเล่าจุดเปลี่ยนของชีวิตเข้าสู่การอบรมเกี่ยวกับจิตตปัญญา และการปฏิบัติธรรมจากการให้โอกาสตนเองและ
พัฒนาการในช่วงสองปี โดยเล่าว่าได้มีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นตามผลของการอธิฐานจิตให้ได้มีการปฏิบัติธรรมทุกเดือนหรือทุกปี
และเป็นจริงตามคำาอธิฐาน ทำาให้ผู้เรียนทึ่งและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และผู้สอนสร้างการตระหนักด้วยการนำาผู้เรียนนั่งสมาธิ
เดินจงกรมและผ่อนพักตระหนักรู้ พร้อมทัง้ อธิบายเคล็ดลับของการผ่อนคลาย สร้างสติ สูค่ วามสงบ และใช้คมู่ อื สุขง่ายๆ แค่
ปลายจมูก ฉบับขยายความของกองทุนจิตภาวนาชินวงส์ วัดวังหิน ตำาบลพลายชุมพล อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นแนวทาง
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และเล่าถึงการฝึกนั่งสมาธิช่วงแรกๆ ที่รู้สึกว่าขาตัวเองหายไปข้างหนึ่งเกิดความกลัวมากน้ำาตาไหลออกมาเพราะความกลัวว่า
ลืมตาแล้วจะไม่เจอขาตัวเองแล้วไม่กล้านั่งสมาธิไประยะหนึ่ง ตีความให้นักศึกษาพยาบาลฟังว่าคงเนื่องจากอาการชาและปล่อย
วางได้แต่ก้าวไม่พ้นอวิชา ความไม่รู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดคือเรื่องปกติไม่มีพลังพอที่จะปฎิบัติต่อไปดังนั้นความเพียรจึงสำาคัญ
ต่อการฝึกด้านจิตใจ
2. การตั้งสมมติฐาน ( Articulating Assumptions ) อาจใช้เทคนิคของการถามเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ หรือใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดจากกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ในแต่ละครั้ง สะท้อนคิดทุก
ครั้งที่ร่วมกิจกรรมโดยการคิดไตร่ตรองและบันทึกอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ
3. การสะท้อนตนเองเชิงวิพากษ์ ( Critical Self-Reflection ) ผู้สอนต้องให้โอกาสผู้เรียนตั้งคำาถามเกี่ยวกับ
สมมติฐาน การสะท้อนตนเองเชิงวิพากษ์จะเกิดขึ้นนอกห้องเรียนมากกว่า การเป็นแบบอย่างของผู้สอนในการสะท้อนตนเองเชิง
วิพากษ์เป็นวิธีการที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน
4. การเปิดกว้างต่อความหลากหลาย ( Openness to Alternative ) การเปิดมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองเดิม
เป็นเรื่องที่ยาก การที่ผู้เรียนตั้งสมมติฐานและสะท้อนสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและอาจยกเลิกสมมติฐาน เมื่อมีมุมมองอื่นๆที่ยอมรับ
ได้ดีกว่า ผู้สอนควรจะทำาอย่างไรที่จะทำาให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสนุกในการเผชิญกับมุมมองที่แตกต่าง ยุทธวิธีการ
สอน เช่น การใช้บทบาทสมมติ การโต้วาทีเชิงวิพากษ์ หรือการให้ผู้เรียนเขียนจดหมายหรือบันทึกสั้นๆในมุมมองที่แตกต่าง
5. การอภิปราย ( Discourse ) ซึ่งแตกต่างจากการอภิปรายโดยทั่วไป โดยเริ่มต้นให้มีการนำาเสนอและอภิปราย
ในประเด็นที่ดีที่สุด โดยต้องคำานึงถึงความต้องการและความครอบคลุมของสารสนเทศ เปิดมุมมองหลากหลายที่มีน้ำาหนักน่า
เชื่อถือ มีการสะท้อนเชิงวิพากษ์แต่ละมุมมอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆมีส่วนร่วม และยอมรับข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย
ในยุทธวิธีนี้อาจจะมีผู้เรียนเป็นผู้สังเกตกระบวนการอภิปราย 1-2 คน และอาจบันทึกเทปวีดีทัศน์การอภิปรายเพื่อเปิดให้
ผู้เรียนดู วิธีการอภิปรายอีกอย่างหนึ่งที่ใช้คือ สุนทรียสนทนา ( Dialogue Journal )
6. การทบทวนและปรับสมมติฐานและมุมมอง ( Revision of Assumption and Perspectives ) ผู้สอนควรให้
เวลากับผู้เรียนแต่ละคนในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและมุมมองของเขา และกระตุ้นให้ผู้เรียนหาเครือข่ายทั้งในชั้นเรียนและ
ภายนอกที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกับผู้เรียน
7. การนำาสมมติฐานและมุมมองที่ปรับแล้วไปใช้ ( Acting on Revisions) ผู้สอนควรจัดสถานการณ์ที่ให้โอกาสผู้
เรียนได้ทำาตามสมมติฐานและมุมมอง อาจเป็นโครงการที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ
เป็นต้น หรืออาจเป็นการไปออกค่าย หรือไปเยี่ยมชมสถานที่จริงหรืออาจจัดเป็นสถานการณ์จำาลอง โดยให้ผู้เรียนวางแผนและ
ให้เพื่อนช่วยสะท้อนแผนปฏิบัติก่อนนำาไปใช้จริง
การส่งเสริมจิตปัญญาที่สอดคล้องกับยุทธวิธีการสอน คือ
1. เหตุการณ์กระตุ้น ที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อจำากัดของความรู้เดิมของตนเอง
2. โอกาสสำาหรับผู้เรียนในการใช้ความรู้เดิมพิสูจน์ และรองรับสมมติฐานที่คาดไว้
3. การสะท้อนตนเองเชิงวิพากษ์จากการได้มาซึ่งสมมติฐาน ความเข้าใจถึงผลกระทบและข้อจำากัดของสมมติฐาน
4. การอภิปรายเชิงวิพากษ์ ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆและผู้สอน เป็นการตรวจสอบความคิดและวิธีการที่มีความหลาก
หลายของกลุ่ม
5. โอกาสสำาหรับผู้เรียนในการทดสอบและประยุกต์ใช้มุมมองใหม่ ( New Perspective )
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เงือ่ นไขสำาคัญทัง้ 5 ประการนำาไปสูก่ ารใช้คณ
ุ ค่าของแฟ้มสะสมงานของนักศึกษาพยาบาล ผูเ้ ขียนบทความได้มโี อกาส
วิเคราะห์แฟ้มสะสมงานของนักศึกษาพยาบาลที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการเรียนการสอนเชื่อมโยงในการวิจัยกระบวนการ
เรียนรู้ ซึง่ เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ คือผูเ้ รียนมีความรู้ เจตคติ และทักษะ ซึง่ โอกาสต่อไปจะได้ใช้กระบวนการวิจยั อย่าง
เป็นระบบวิเคราะห์และนำาเสนอวิจยั มี 5 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ ขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียนจะต้อง
ประเมินจุดเด่นและจุดด้อยเกีย่ วกับบุคลิกภาพเพือ่ กำาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูข้ องตนเอง กำาหนดจำานวนผลงาน โดยเลือก
นำาเสนอผลงานตามกิจกรรมทีไ่ ด้กระทำาและนำาเรือ่ งทีม่ คี วามสำาคัญลำาดับแรกเขียนในโครงการอย่างละเอียด ขัน้ ตอนที่ 2 การ
วางแผนการเรียนรู้ โดยเขียนโครงการทีผ่ เู้ รียนจะต้องวางแผนการเรียนรูข้ องตนเองว่าจะเรียนเรือ่ งอะไร ใช้เวลาเรียนเท่าไร เรียน
รูด้ ว้ ยวิธใี ด เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูใ้ ด ต้องใช้สอ่ื อะไร และเมือ่ มีปญ
ั หาในการเรียนจะต้องปรึกษาใคร เมือ่ ได้รบั ความรูแ้ ล้วจะนำา
ความรูไ้ ปใช้อย่างไร ตลอดจนวางแผนการนำาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ เป็นขัน้ ตอนของการปฏิบตั เิ พือ่ แสวงหาความรูต้ ามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เช่น การสังเกต
การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อความ การสรุปความ การเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์วทิ ยาการ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ บุคคลและสือ่
เทคโนโลยี เป็นต้น เมือ่ ได้ความรูแ้ ล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของความรูท้ ไ่ี ด้ และนำาความรูไ้ ปใช้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
การเรียนรู้ ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปความรู้ เป็นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนสรุปความรูแ้ ละนำาเสนอความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ และอาจใช้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีตา่ ง ๆมาช่วยในการนำาเสนอขัน้ ตอน
ที่ 5 การประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงและนำาไปใช้ในการพัฒนา เป็นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนประเมินกระบวนการเรียนรูข้ องตนเองในระหว่าง
การเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน เพือ่ นำาไปสูก่ ารปรับปรุงและการนำาไปใช้พฒ
ั นางานต่อไป
สรุป

จิตตปัญญาศึกษา จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้จากภายในซึ่งได้มาความรู้ จากประสบการณ์และการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ที่จะรัก เรียน
รู้ในการเข้าถึงความจริง เรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายทางความคิดมากขึ้น นำาไปสู่ความตั้งใจที่จะทำาประโยชน์เพื่อผู้
อื่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะภายในที่ถาวรของผู้เรียน และการนำาองค์ความรู้จิตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการ
จัดกระบวนเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลทั้งบุคลิกภาพภายนอกและ
บุคลิกภาพภายใน คือด้านร่างกายและด้านอารมณ์ ด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญาความเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ และใช้
หลักจิตตปัญญาศึกษา 7C เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาตนเอง กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาไม่ใช่
หัวใจของการจัดกระบวนการ แต่การสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายในการพัฒนาภายใน และการเลือกใช้รูปแบบและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ คือจุดเน้นที่สำาคัญ จากข้อสรุปดังกล่าว การใช้รูปแบบและวิธีการควร
ประยุกต์ให้เข้ากับเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ ตามศักยภาพและสภาวะความพร้อมภายในของผู้เรียน
ตลอดจนศักยภาพของผู้สอนหรือตัวกระบวนการเองเป็นหลัก หากผู้สอนหรือตัวกระบวนการเข้าใจหัวใจของการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละครั้งได้ สามารถคิดค้นรูปแบบขึ้นใหม่ได้ตามความเหมาะสม การหล่อหลอมให้บุคคลมีจิตวิญญาณความเป็นพยาบาล
ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การสร้างให้เกิดการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์
เห็นคุณค่า การเรียนรู้ด้านใน เรียนรู้ที่จะรัก เรียนรู้ที่จะให้ ด้วยหัวใจ ด้วยความตั้งใจ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตาม
ภาพวาดปัจจุบันสู่อนาคตผ่านการให้คุณค่า ด้านความงาม ความดีและความจริงจนเกิดหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์ของวิชาชีพ
พยาบาล
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตตปัญญาทั้งการสอนรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. สถาบันควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่
อัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาเพื่อดูความคงทนของพฤติกรรม
4. สถาบันควรสนับสนุนการวิจยั และการพัฒนารูปแบบการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปัญญาและนำาไปใช้พฒ
ั นาการเรียน
การสอนต่อไป
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