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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะหแนวคิดการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการจิตตปญญาศึกษา 2) พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรก

กระบวนการจิตตปญญาศึกษา และ 3) ศึกษาผลการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ขัน้พื้นฐาน ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอมของผูวจัิยโดย 1) เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

กระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา จํานวน 3 ครั้ง 2) ศึกษาเอกสาร ตํารา 

งานวจัิยที่เกี่ยวของ และ 3) สังเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรูโดยสอดแทรก

กระบวนการจติตปญญาศกึษา ไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการ

จิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน จากนั้นนําไปใชในสถานการณจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏบิัตกิารตลอดชวงเวลาที่จัดกจิกรรม เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 1) กิจกรรมการจัด 

การเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 2) แบบบันทึกใครครวญการเรียนรู  

3) แบบสะทอนคดิ 4) การสังเกต และ 5) แบบสัมภาษณ/ สนทนากลุม 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการ

จติตปญญาศกึษา 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมความพรอม ขัน้สะทอนคิดและขั้นทบทวน 2) ผลการศึกษา

การพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน พบวา 2.1) เชิงปริมาณ นิสิตที่

เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษามีสติ สมาธิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 2.2) เชิงคุณภาพ พบวา ผูเรยีนมสีต ิและสมาธเิพิ่มขึ้น 

 คําสําคัญ: จติตปญญาศึกษา, 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 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

115 

บทนํา 

 สังคมโลกศตวรรษที่ 21 เปนสังคมซับซอน เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนสังคม

แหงความกาวหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยทีี่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา และผูเรียน

ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ เปนกลุม Generation Z (Gen Z, เกิดในชวง 1996-2009) การรูจัก 

การเรยีนรูของผูเรยีนกลุมนี้ยอมเปนประโยชนในการจัดการเรยีนรูเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 Generation Z (Gen Z) หรือที่บางคนรูจักกันวา “Digital integrators”, “Digital natives”, 

“Net Generation” หรือ “Facebook Generation” ซึ่งเปนกลุมคนรุนที่กําลังจะกาวเขาโรงเรียนไป

จนถงึกลุมที่กําลังจะกาวเขารัว้มหาวทิยาลัยจะมีลักษณะเฉพาะที่คอนขางตางจาก Gen กอนหนานี้ 

จากการสํารวจของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา เด็กใชเวลากวา  

7 ช่ัวโมง 38 นาทเีช่ือมโยงกับโลกออนไลน หากพจิารณาดูแลวน่ันคือเวลาที่เด็ก Gen Z มีทั้งหมด

นอกเหนือจากเวลานอนและเวลาที่อยูในโรงเรียน ดวยเวลาที่เด็กใชประกอบกับความรูซึ่งมีอยู

มากมายในโลกออนไลน หากมองในมุมบวกก็อาจคิดไดวา Gen Z อาจเปน Gen ที่มีทักษะใน 

การคนหาคําตอบของปญหาไดดีกวา Gen ที่ผานมา แตคําถามที่ยังคงเปนเครื่องหมายคําถามที่

ใหญคือ ความสามารถในการกลั่นกรองขอมูลหรือ การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical thinking) ที่

พงึมสีําหรับ Gen Z (วรรณพงษ เตรยีมโพธิ ์และ อาทร นกแกว, 2557)  

 ยุค Gen Z จึงมีรูปแบบลักษณะการเรียนรู (Learning styles) ที่ตองการโอกาสใน 

การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) ตองการการเรียนรูโดยใชเครื่อง (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) การเรียนดวยวิธีการแบบการสืบเสาะเปนฐาน (Inquiry-based approaches) 

ในสภาพแวดลอมแบบโตตอบ ขอมูลยอนกลับในหลายรูปแบบ และการมอบหมายงานที่ใช

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 การไมมีสมาธิใน 

การเรียนจะสงผลตอปญญาดานการคิดพิจารณา การคิดใครครวญ 4 2พินิจพิจารณาใหเกิด 

ความเขาใจอยางตกผลึกตามขั้นตอนของเหตุผลและความสัมพันธตาง ๆ 4 2 อันสงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 ปญหาดังกลาวขางตน จึงศึกษาแนวทางที่จะใหผูเรียนมีสติ สมาธิ คงทนตอการเรียนรู

ในชวงเวลาหนึ่งใหได จึงไดคนพบ จิตตปญญาศึกษา ซึ่งจากการสังเคราะหแนวทางการจัด 

การเรียนการสอนดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา พบวา นิสิตไดเรียนรูการมีสติกับปจจุบัน 
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มีความเขาใจตนเอง เกิดสมาธิ เกิดการพัฒนาดานจิตใจ (ศิรประภา พฤทธิกุล, 2554ข; 

สุพชิญา โคทว,ี 2553) 

 กระบวนการจิตตปญญาศึกษา เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาที่เนน

การพัฒนาดานในอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจาก

อคติ เกิดความรักความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถ

เช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมดุล (สุมน อมรวิวัตน, 2551) การจัด 

การเรียนรูจึงมุงสรางใหเกิดการเรียนรูที่สมดุลใน 3 ฐานการเรียนรู นั่นคือ การเรียนรูดวย 

การสังเกตและใครครวญตนเองผานฐานกาย คือ การเคลื่อนไหวหรือใชรางกาย ฐานใจ คือ 

การทํางานศิลปะลักษณะตาง ๆ และฐานหัว คือ การทําสมาธิ การเขียนบันทึก สุนทรียสนทนา 

(ศศลิักษณ ขยันกจิ, ม.ป.ป.) 

 การนําแนวทางการจัดการเรียนรูดวยจิตตปญญา พบรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 จัดกจิกรรมในคาบเวลาของ “จิตศึกษา” รูปแบบที่ 2 บูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของกับ

จิตศึกษาในหนวยการเรียนหลัก และรูปแบบที่ 3 บูรณาการศาสตรเฉพาะบางศาสตร ซึ่งแตละ

รูปแบบมีกิจกรรมกระบวนการแตกตางกันออกไป แตทุกรูปแบบมีเปาหมายที่สําคัญ คือ 

ความสงบ สต ิสมาธ ิสัมผัส เรยีนรู ใครครวญ และระลกึ (วิเชียร ไชยบัง, 2558; กัญญา กําศิริพิมาน, 

2555; สุพชิญา โคทว,ี 2553; ศริประภา พฤทธกิุล, 2554ข; วรวุฒ ิเพ็งพันธ, 2558) 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก

กระบวนการจติตปญญาศกึษามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการช้ันเรียน

และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสติ และสมาธิ โดยใชรูปแบบบูรณาการศาสตรที่

เกี่ยวของกับจติศกึษาในหนวยการเรยีนหลัก ซึง่คาดหวังวาเมื่อผูเรยีนไดรับการเรยีนการสอนตาม

กระบวนการจิตตปญญาแลว จะเกิดความสงบของจิต ความคงทนในการเรียนรู น่ันคือสมาธิใน

การเรยีน จนกอเกดิปญญาในที่สุด อันสงผลตอการเรียนรูที่ดีขึ้น และสามารถนําปญญาไปแกไข

ปญหาตาง ๆ ในโลกที่ซับซอนขึ้นได 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาและสังเคราะหแนวคดิการจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการจติตปญญาศกึษา 

 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา

ในรายวิชาการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู [161351] เพื่อเสริมสรางสติ และ

สมาธทิี่เกดิการเปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐาน 
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 3. เพื่อศกึษาผลการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียน

โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ในรายวิชาการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อ

การเรยีนรูเพื่อเสรมิสรางสต ิและสมาธิ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คอื นสิติที่เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอม

เพื่อการเรยีนรู [161351] ในภาคเรยีนที่ 3 ปการศกึษา 2558 ทัง้สิ้นจํานวน 9 กลุม 

 กลุมตัวอยาง คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอม

เพื่อการเรียนรู [161351] ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2558 กลุมที่ 8 จํานวน 55 คน โดย 

การเลอืกแบบเจาะจง เนื่องจากมคีุณลักษณะทีเ่หมาะสมกับกจิกรรมที่ออกแบบ 

 ตัวแปรท่ีใชในการวจัิย ผลที่ เกิดขึ้นกับผู เรียนดานพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมขัน้พื้นฐานของผูเรยีนดานสต ิและสมาธ ิโดยมตีัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 

 1. ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญา

ศกึษา 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนดานสติ และ

สมาธิ 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต

เดอืนมถิุนายน – ถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 โดยใชเครื่องมอืการวจัิย ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาใน

รายวิชาการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู [161351] 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม

ความพรอม ขัน้สะทอนคดิ และขัน้ทบทวน 

  2. แบบบันทึกใครครวญการเรียนรู เปนแบบบันทึกหลังการเรียน เพื่อสรุป 

การเรยีนรูทายช่ัวโมงในทุกครัง้ 

  3. แบบสะทอนคดิ เปนแบบฟอรมที่สรางขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห และสะทอน

คดิหลังจบประเด็นหรอืสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ตามความคิดเห็นและการเขาถงึของผูพูด 

  4. แบบสังเกต ใชแนวทางการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู และพฤติกรรมของ

ผูเรยีน ในประเด็น ดังนี้ 
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   4.1 กิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ทําใหนิสิต

เกดิความสงสัยถงึเปาหมายของกจิกรรมหรอืไม 

   4.2 การตอบสนองของผูเรยีนระหวางการทํากิจกรรมตาง ๆ มีปฏิกิริยาอยางไร 

การมีสวนรวมในกิจกรรมมากนอยเพียงใด พึงพอใจกับกิจกรรมหรือไม สังเกตปฏิกิริยาที่

ตอบสนองออกมาของผูเรียน (สีหนา ทาทางอยางไรตอกิจกรรม รวมทั้งสังเกตอารมณ บุคลิก 

คําพูด ตอกจิกรรมแตละกจิกรรม) 

  5. แบบสัมภาษณ/ สนทนากลุม มปีระเด็นในการสัมภาษณ/ สนทนากลุม ดังนี้ 

   5.1 กจิกรรมที่ใหนสิติทํานัน้ รูสกึอยางไร อธบิาย 

   5.2 ยกตัวอยางกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา มาสัก 2-3 กิจกรรม พรอม

เปาหมาย/ วัตถุประสงคของแตละกจิกรรม 

   5.3 การจัดกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามจิตตปญญานั้น 

ในครัง้แรก นสิติรูสกึอยางไรตอกจิกรรมดังกลาว 

   5.4 หลังจากทํากิจกรรมตามจิตตปญญาศึกษามาไดระยะหนึ่งแลว นิสิตรูสึก

อยางไร เลาความรูสกึที่เกดิขึ้นภายในใจ 

   5.5 กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา ถาใหนิสิตนําไปปรับใชกับการจัดการเรียน 

การสอน (ชวงฝกสอน) คดิวานําไปใชไดหรอืไม เพราะอะไร 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบบันทึกใครครวญการเรียนรู 

และแบบสะทอนคดิ ใหนสิติบันทกึสรุปการเรยีนรูทายช่ัวโมงในทุกครั้ง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

โดยใช Google forms แบบสังเกต ใชแนวทางการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ

พฤตกิรรมของผูเรยีน การสัมภาษณ/ สนทนากลุม ตามประเด็นการสัมภาษณ สนทนากลุม 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหและสรุปผลการวจัิย ใชการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. ขอมูลเชิงปรมิาณ 

  แบบบันทึกใครครวญการเรียนรู (ประเมินรองรอยของผลงาน) โดยเปรียบเทียบ

ความแตกตางของสต ิสมาธ ิดวยการวเิคราะหคา t-test แบบ Paired sample 

  2. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  การใครครวญการเรียนรู การสะทอนคิด สัมภาษณ/ สนทนากลุมกับกลุมนิสิตที่

เปนกลุมตัวอยาง โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จนไดขอมูลที่มีความอิ่มตัว 

(Triangulation) 
 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

119 

ผลการวจัิย 

 การวิจัยเรื่องนี้ พบวา ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก

กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในรายวิชาการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางสติ และสมาธิ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะหขั้นตอนการเรียน

การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (วิเชียร ไชยบัง, 2558; กัญญา กําศิริพิมาน, 2555; สุพิชญา 

โคทว,ี 2553; ศริประภา พฤทธกิุล, 2554ข; วรวุฒ ิเพ็งพันธ, 2558) มรีายละเอยีด ดังนี้ 

  1. ไดแนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาฯ 

ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการเรยีนการสอนโดยการสอดแทรกกระบวนการจติตปญญาศกึษา 

ข้ันตอนที ่ รายละเอียดกิจกรรม 

ข้ันเตรียมความพรอม (Preparation 

stage) 

เปาหมาย เพื่อใหผูเรียนเกิดสติรูตัว เขา

สูคลื่นอัลฟา (คลื่นสมองในภาวะผอน

คลายเอื้อตอการเรียนรู) 

กจิกรรมท่ี 1 

1. น่ังสมาธิ พรอมกับเปดเพลงบําบัด/ พูดดวยน้ําเสียงเบา ๆ ใน

เนื้อหาวชิาท่ีเรียน 

กจิกรรมท่ี 2 

2. การเลาเร่ืองและการรับฟงอยางลึกซึ้ง โดยการจับคูกัน 

จากนั้นใหผลัดกันเลาเร่ืองท่ีประทับใจในอดีต โดยฝายท่ีเปน

ผูฟงตองรับฟงอยางตั้งใจ ไมพูด ไมถาม ฟงอยางตั้งใจอยาง

เดียวเทานั้น หลังจากฟงเร่ืองท่ีเพื่อนเลาจบแลว ใหทวนเร่ืองท่ี

เพื่อนเลาใหฟง 

ข้ันสะทอนคดิ (Reflection stage) 

เปาหมาย เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหและ

สะทอนคดิใหเพื่อน ๆ ฟง 

กจิกรรมท่ี 2 

1. ดูคลิปวีดีโอ/ สถานการณ แลววิเคราะห สะทอนคิดให 

เพื่อน ๆ ฟง ตามความคดิเห็นและการเขาถงึของผูพูด 

ข้ันทบทวน (Review stage) 

เพื่อใหผูเรียนใครครวญและทําบันทึก

การเรียนรูของตนเอง 

กจิกรรมท่ี 3 

1. วันนี้ผู เ รียนได เ รียนรูอะไร จากในหองเรียนและจาก 

สิ่งรอบขาง ไดเขาถงึความจริงอะไรในการดําเนินชีวติ 

  

  2. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน

เชิงปริมาณที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และ

หลังเรยีน จากการประเมนิรองรอยของผลงาน 

   2.1 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของ

ผูเรียนที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และหลัง
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เรียน พบวา ในเชิงปริมาณ นิสิตที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษามีสติ สมาธิ

หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียน

โดยสอดแทรกกระบวนการจติตปญญาศกึษาดานสต ิสมาธิ กอนเรยีน และหลังเรยีน 

 N X  SD df T p 

กอนเรยีน 46 2.0217 .74503 45 4.906 .000 

หลังเรยีน 46 2.5217 .54728 45   

P < .01 

**มรีะดับนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 

   2.2 ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของ

ผูเรียนเชิงคุณภาพที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ พบวา 

นสิติมสีต ิและสมาธเิพิ่มขึ้น มรีายละเอยีด ดังนี้ 

   ผลการวเิคราะหกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    2.2.1 ขัน้เตรยีมความพรอม 

    ผลการสังเกตครัง้แรก 

    ขั้นเตรียมความพรอมโดยการน่ังสมาธิ พรอมกับพูดดวยน้ําเสียงเบา ๆ 

ในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพื่อใหคลื่นสมองอยูในภาวะผอนคลาย สังเกตวานิสิตรอยละ 95 มีอาการ

สงบนิ่งจนครบเวลา 10 นาที มีนิสิตบางสวนรอยละ 5 ไมสงบนิ่ง หลับตาบาง ลืมตาเลนมือถือ

บางตลอดเวลาที่ทํากจิกรรม 

    ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม จากการสัมภาษณ/ สนทนากลุมผูเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมโดยการน่ังสมาธิพรอมกับพูดดวยน้ําเสียงเบา ๆ ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

ผลสะทอนสวนใหญกลาววา ขอใหทําสมาธิดวยวิธีอื่น ไมชอบน่ังหลับตาเฉย ๆ รูสึกอึดอัด 

โดยเสนอแนะวาขอทําสมาธดิวยการนั่งเงยีบ ๆ มองไปยังเนื้อหาในโปรแกรมนําเสนอ (Power point) 

โดยไมมีการคุยกัน ไมสงเสียงดัง อยูในสภาวะนิ่งสงบ วิธีนี้ทําใหเขาถึงเนื้อหาไดดีกวา ซึ่งผูเรียน

สะทอนความคดิความรูสกึไว ดังนี้ 

    ...อาจารย ขอไมน่ังหลับตาทําสมาธิไดไหมครับ ผมรูสึกอึดอัด ขอลืมตาดู

เพาเวอรพอยนาจะดกีวาครับ (14 มถิุนายน 2559) 

    ...เวลาหลับตามันพาลจะงวงอะคะ ยิ่งกินขาวกลางวันมาใหม ๆ ดวย ให

พวกเราลมืตาแลวจะไมสงเสยีงดังนะคะ (14 มถิุนายน 2559) 
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    ผลการสังเกตครัง้ที่สอง 

    การจัดกิจกรรมในครั้งที่สอง ไดมีการปรับกิจกรรมจากการน่ังสมาธิ เปน

การเลาเรื่องและการรับฟงอยางลึกซึ้ง โดยการจับคูกัน จากนั้นใหผลัดกันเลาเรื่องที่ประทับใจใน

อดีต โดยฝายที่เปนผูฟงตองรับฟงอยางตั้งใจ ไมพูด ไมถาม ฟงอยางตั้งใจอยางเดียวเทานั้น 

หลังจากฟงเรื่องที่เพื่อนเลาจบแลว ใหผลัดเปลีย่นกัน ผลการสังเกตพบวา นสิติที่เขารวมกิจกรรม

สวนใหญมคีวามตัง้ใจในการรับฟงเรื่องราวที่เพื่อนเลาเปนอยางดี และสามารถสะทอนเรื่องราวที่

เพื่อนเลาไดอยางถูกตอง แตบางคูเพื่อนที่เปนฝายรับฟง มีเผลอตั้งคําถามกลับไปบาง หัวเราะ

บาง แตเมื่อรูสึกตัวก็จะนําตนเองใหอยูในสภาวะสงบนิ่งเหมือนเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรมการฟง

อยางลึกซึ้งจําเปนตองอาศัยความสงบนิ่ง ในครั้งที่สองที่จัดกิจกรรมสวนใหญผูเรียนไมสามารถ

สงบนิ่งได และตลอดกจิกรรมผูเรยีนจะมเีสยีงหัวเราะ สนุกสนานเปนสวนใหญ 

    ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม จากการปรับกจิกรรม 

    ผูเรยีนสวนใหญชอบกิจกรรมการเลาเรื่องและการรับฟงอยางลึกซึ้ง เพราะ

ไดรับฟงเรื่องราวความประทับใจของเพื่อนที่ไมเคยรูมากอน รวมทั้งเปนการฝกความตั้งใจใน        

การรับฟง แมวาชวงแรก ๆ สมาธไิมคอยม ีเนื่องจากทุกคูตองเลาเรื่องพรอมกัน เสียงจากเพื่อนคู

อื่น ๆ ดังรบกวนบาง แตเมื่อทําหลาย ๆ ครั้ง ก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้น ซึ่งผูเรียนสะทอนความคิด

ความรูสกึไว ดังนี้ 

    ...ชอบฟงเรื่องที่เพื่อนเลาครับ เปนเรื่องที่ไมเคยรูมากอน พอฟงก็รูสึกสนุก 

และประทับใจเรื่องที่เพื่อนเลามาก อีกอยางเวลาเปนผูฟงอยางเดียวก็เปนการบีบบังคับตัวเองให

หัดรับฟงคนอื่นบาง (20 มถิุนายน 2559) 

    ...กิจกรรมนี้สนุกดีคะ เรื่องที่เพื่อนเลาสนุกมาก แตพอถึงเวลาที่ตองเปน

ฝายเลาบาง บางครัง้ก็ไมรูวาจะเลาเรื่องอะไรดคีะ (20 มถิุนายน 2559) 

    ...ชอบกิจกรรมวันนี้ ที่ จับคูกับคนสนิท ทําใหเราไดรูเรื่องของเพื่อนที่

ประทับใจบวกกับกิจกรรมที่ตองฟงอยางเดียวแลวออกมาบอกวาเพื่อนชอบอะไร ตรงกับเพื่อน

บอกไหม ทั้งลุนเลขที่ ทั้งตื่นเตน สวนการเรียน ทําใหทราบถึงการจัดการแบบบรูณาการ วาเรา

ควรจัดทําและนําความรูไปใชในอนาคต และยังทําใหรู วาความรูเกดิขึ้นไดอยางไร (20 มถิุนายน 2559) 
    2.2.2 ขัน้สะทอนคดิ 

    ผลการสังเกต พบวา การใหดูคลิปวีดีโอ หรือสถานการณ แลววิเคราะห 

สะทอนคิดใหเพื่อน ๆ ในช้ันฟงตามความคิดเห็นและการเขาถึงของผูพูด ในครั้งแรก ๆ ผูเรียน 

สวนใหญไมคอยสะทอนคิด หรือสะทอนคิดอยางหยาบ ไมสามารถวิเคราะหอยางลึกซึ้ง และ 

ไมสามารถถายทอดสิ่งที่อยูในใจออกมาได แตเมื่อฝกไปเรื่อย ๆ พบวา ผูเรียนสามารถวิเคราะห 

วพิากษ สะทอนความรูสกึตอการดูคลปิวดีโิอ หรอืสถานการณที่กําหนด ไดลกึซึ้งมากขึ้น 
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    ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม  

    ผูเรยีนสวนใหญชอบดูคลิปวีดิโอที่เปดใหดู แมผูเรียนบางสวนจะไมเขาใจวา

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนอยางไร แตก็อยากดู บางก็กลาววาเปนชวงที่รูสึกผอนคลายจาก

การเรียนในเนื้อหาวิชา ผูเรียนสวนใหญชอบดูเพราะเนื้อเรื่องในคลิปวีดิโอนาติดตาม บางคลิป

สรางความสะเทอืนใจกับผูเรยีนมาก บางคนน้ําตาซมึ บางคลปิทําใหผูเรยีนตองวเิคราะหตอ  

    2.2.3 ขัน้ทบทวน 

    ขั้นทบทวน โดยใหผูเรียนใครครวญและทําบันทึกการเรียนรูของตนเอง ลง

ในฟอรมออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการสังเกตจากแบบใครครวญการเรียนรู พบวา ชวงแรก ๆ 

ผูเรยีนบันทกึการเรยีนรูดานเดยีว คือดานเนื้อหา มีบางสวนบันทึกเฉพาะหัวขอตามเอกสาร (PPt) 

ไมไดพจิารณาทบทวนเปาหมายดานอื่น ๆ เพิ่มเตมิ  

    ผลการสัมภาษณ/ สนทนากลุม  

    ผูเรยีนบางสวนไมชอบบันทกึการเรยีนรูเพราะทาํใหตองมีสมาธิกับการเรียน

การสอนตลอดระยะเวลา บางชวงที่ไมมีสมาธิ ทําใหไมรูวาจะบันทึกอะไร จึงบันทึกเฉพาะหัวขอ

ตามโปรแกรมนําเสนอ (Power point) เทานั้น บางสวนสะทอนวา บางสัปดาหอาจารยไมสอน

เนื้อหาอะไร มีแตกิจกรรม ก็เลยไมรูวาจะบันทึกอะไรลงไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเรียนยังไม

สามารถสะทอนเปาหมายการเรียนการสอนในดานทักษะ และเจตคติได ซึ่งผูเรียนสะทอนมาเปน

คําถาม  

    ...อาจารย ไมรูวาจะบันทึกอะไรดี วันนี้มีแตกิจกรรม คงบันทึกไดแค  

3 บรรทัดอะคะ ไดหรอืปาวคะ (20 มถิุนายน 2559) 

  3. ผลการศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน 

เชิงคุณภาพที่เรยีนโดยสอดแทรกกระบวนการจติตปญญาศกึษาดานสต ิสมาธิ พบวา 

   3.1 ผูเรยีนมสีต ิและสมาธเิพิ่มขึ้น สังเกตไดจาก การบันทกึใครครวญการเรียนรู 

ที่ตองอาศัยสมาธิตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตองมีสติในการรับฟงดวย

วา ใหใครครวญการเรียนรูผานชองทางใด ซึ่งในสัปดาหแรก ๆ ผูเรียนที่ไมมีสมาธิจะยอนถาม

กลับทันทีวาใหพิมพสงชองทางใด ทั้งที่ผูสอนเพิ่งช้ีแจงจบลง แสดงใหเห็นวาชวงเวลาดังกลาว

ผูเรียนไมมีสติ หรือคุยกับเพื่อนอยูน่ันเอง แตผูเรียนสวนใหญบันทึกใครครวญการเรียนรูไดดีขึ้น 

มพีัฒนาการของการพจิารณารายละเอยีดตาง ๆ ไดดยีิ่งขึ้น ดังผลบันทกึใครครวญการเรยีนรู  

   พัฒนาการการบันทกึใครครวญการเรียนรูจากผูเรยีน จํานวน 3 ครัง้ ดังนี้ 

   ...ไดเรียนรูเกี่ยวกับภาวะผูนําลักษณะที่แตกตางระหวาง ผูนําและภาวะผูนํา 

ผูบริหาร ผูตามและผูนําทางการศึกษา คุณลักษณะที่โดดเดนของผูนําควรมีทางดานรางกาย 

ปญญาและบุคลิกภาพที่เหมาะสมหากไมมีลักษณะทั้งหมดอาจจะทําใหไมเหมาะสมแกการเปน
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ผูนํา ตองมบีทบาทที่หลากหลายสามารถใหคําปรกึษาได เปนนักพัฒนา รวมถึงหลักธรรมาภิบาล

ที่ตองอยูในหลัก คุณธรรม มีความโปรงใสมีสวนรวมในสวนตาง ๆ การจัดระเบียบสังคมหรือ

บานเมืองดวยความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ ควรปฏิบัติตอผูบริโภครวมถึงตอดานสังคม

และสิ่งแวดลอม (14 มถิุนายน 2559,  ใครครวญการเรยีนรู ครัง้ที่ 1) 

   ...จากการรับฟงในวันนี้เปนการจัดรูปแบบหองเรียนที่หลากหลายทั้งรูปแบบ 

บีบีแอลและรูปแบบอื่นๆ เปนการจัดหองเพื่อเพิ่มพื้นฐานความรูใหกับเด็กนักเรียนเนื่องจากเด็ก

นักเรยีนยังออนในการอาน สะกดคําและพื้นฐานคณิตศาสตร อังกฤษ ภาษาไทยคอยขางเยอะจึง

จัดทําแบบการเรียนแบบการเรียนที่ เกี่ยวเนื่องจากหนังสือเรียน เชน บัตรคํา คําศัพท

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเออีซีใหเด็กไดรับรูกฎใหมที่ควรปฏิบัติ มีมุมรักการอาน มุมขยะที่นาทิ้ง 

บรเิวณหองที่มสีสีันสดใสเชน เขียว แดง น้ําเงิน เหลือง ใหมีสีสันที่นาจําและจดจํางาย เด็ก ๆ ยัง

มปีญหาในการทองสูตรคูณก็จะมตีารางทองใหดูและ สูตรคณิตศาสตรตางๆ สําหรับเด็กนอย ๆ ก็จะ

มีของเลนที่ใหฝกทักษะตาง ๆ มากมาย มีการประยุกตใชสิ่งของเหลือใชอีกดวย (21 มิถุนายน 2559, 

ใครครวญการเรยีนรู ครัง้ที่ 2) 

   ...การเรียนรู ไดรับฟงเรื่องประทับใจ ฝกการฟง ฝกการพูด มีการถายโอน

ขอมูลที่ไดรับใหผูอื่นไดถูกตอง มกีารพัฒนาศักยภาพในตัวเองในดานอื่น ๆ ที่บกพรอง มีทักษะใน

การเลาประสบการณ มีความสุขจากสิ่งที่นํามาเสนอ ไดรับรูวิธีคิดแบบทฤษฎีตาง ๆ เชน 

ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิด มีหลักการมองสิ่งตาง ๆ มีอิสระจากสิ่งที่พูด มีการสงเสริม

ความแตกตางทางความคดิ (28 กรกฎาคม 2559, ใครครวญการเรยีนรู ครัง้ที่ 3) 

   ผูเรียนสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานดานสติ และสมาธ ิ

ดังนี้ 

   ...การเรียนรูวันนี้ไดเรียนรูทักษะการฟงอยางตั้งใจทําใหจับประเด็นไดดี

สามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจไดและทราบถึงหลักขององคกรแหงการเรียนรูมี 3 สิ่ง คือ คน 

บรรยากาศ และเปาหมาย ที่เปนการนําไปสูการเรียนรูที่กอใหเกิดศักยภาพความเปนมนุษย 

ความคิดสรางสรรค หลุดพนจากความคิดที่คับแคบ เชื่อมโยงกับความจริง ความสุข และ 

ที่สําคัญองคกรแหงการเรยีนรูตองมกีารปรับตัวใหทันกับโลกที่เปลี่ยนไป (28 กรกฎาคม 2559) 

    ...กอนเริ่มเรียน ครูใหจับคู แลวใหเลาเรื่องประทับใจของแตละคน ใหเพื่อนฟง 

เพื่อใหฝกการฟงอยางตั้งใจ และมีสมาธิ เริ่มการเรียนวันนี้เรียนเรื่ององคกรแหงการเรียนรู  

มีการนําทฤษฏีจากนักวิชาการที่เราไมรูจัก ครูสอดแทรกการทํางานในอนาคตวาเราจะตองเจอ

คนแบบไหนในการทํางาน เราไมควรทําแบบนั้น แบบนี้ใหตอนที่เราทํางาน ฝกใหเราไดแสดงออก 

ใหกลาคดิและกลาทําในสิ่งที่เราไดคดิ (28 กรกฎาคม 2559) 
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   ...ไดทําใหรูจักเพื่อนมากขึ้นทําใหรูจักการกลาแสดงออกทําใหรูจักการฟงอยาง

ลึกซึ้งฟงอยางมีสติความรูที่ไดวันนี้เราสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตของเราและไดรูจัก

คําวาองคกรแหงความรูและรูถงึความรูทัง้ 5 ชนิดคือการเก็บความรู ทักษะการปฏิบัติงานสามัญ

สํานึก ประสบการณ และพรสวรรคทั้ง 5 ความรูนี้ถาเรามีครบทุกประการเราก็สามารถดําเนิน

ชีวติที่มรีะบบในสังคมไดอยางสงบสุข (28 กรกฎาคม 2559) 

   3.2 ผูเรียนสวนใหญสะทอนคิดเพียงดานเดียว คือดานเนื้อหาสาระ ซึ่งการจัด

กิจกรรมจิตตปญญามีเปาหมายที่ตองการเนนการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยใจอยางใครครวญ 

การพิจารณาอยางละเอียด เกิดความรู ความเขาใจในตนเอง ผูอื่น และสอดคลองกับความเปน

จริง ในสัปดาหทาย ๆ เทอมพบวา ผูเรียนเริ่มมีการสะทอนคิดดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหา

สาระการเรียนรู เชน สะทอนดานกิจกรรมการเรียนรู เปาหมายดานทักษะ และดานเจตคติ 

มากขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหพิจารณาอยางรอบดานมากขึ้น แสดงใหเห็นวา 

ผูเรยีนเกดิปญญา 42เกดิความเขาใจอยางตกผลกึตามขัน้ตอนของเหตุผล 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 

ในรายวิชาการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสติ และสมาธิ ที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐาน โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษา จํานวน 3 ขั้นตอน คือ 

ขัน้เตรยีมความพรอม ขัน้สะทอนคดิ และขัน้ทบทวน อภปิรายผลการวจัิยไดดังนี้ 

  1. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน 

เชิงปริมาณที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาดานสติ สมาธิ กอนเรียน และ

หลังเรียน พบวา นิสิตที่เรียนโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษามีสติ สมาธิหลังเรียน

สูงกวากอนเรยีน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เนื่องดวยเหตุผลตอไปนี้ 

  สต ิและสมาธเิปนการฝกตนใหเกิดความระลึกรู หรือความระลึกได การฝกใหมีสติ

อยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนพื้นฐานในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ การเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

รวมทั้งความเขาใจตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้น กระบวนการเริ่มตนของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ใชกระวนการจติตปญญาเพื่อใหผูเรียนฝกสติ และสมาธิกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง 

จึงทําใหผูเรียนเกิดสติอยูกับสิ่งที่เรียนรูอยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ ธนา นิลชัยโกวิทย 

(ธนา นิลชัยโกวิทย, 2551 อางถึงใน สลักจิต ตรีรณโอภาส, มปป.) ไดสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก

การเรยีนรูตามแนวคดิจิตตปญญาวาเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมในวิถีการปฏิบัติรวมกันดวย

การรับฟงอยางมีสติ คือ การเกิดการสรางบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม

โดยรวมที่ชาลง มกีารพูดอยางมสีตมิากขึ้น มกีารหยุดเพื่อใครครวญและรับฟงกันอยางลึกซึ้งมาก
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ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกแตละคน คือ 

การสติในชีวิตประจําวัน การมีสติรูตัว โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของตนเอง เปนประเด็นที่มี

ความสําคัญและเปนพื้นฐาน เพราะเปนจุดที่ทําใหไดหันกลับเขามาดูตัวเอง สังเกตตัวเองและโลก

ภายในของตน และสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวตามที่เปนจริง ชวยใหรูเทาทันความรูสึกนึก

คดิของตน มเีวลาใครครวญ รับฟงผูอื่น และรับรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปดกวางขึ้น และไมดวนตัดสิน

หรอืมปีฏกิริยิาโตกลับ 

  2. ผลการศึกษาการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของผูเรียน

เชิงคุณภาพที่เรยีนโดยสอดแทรกกระบวนการจติตปญญาศกึษาดานสต ิสมาธิ พบวา 

   2.1 ผู เรียนมีสติ และสมาธิเพิ่มขึ้น สังเกตไดจาก การบันทึกใครครวญ 

การเรียนรูที่ตองอาศัยสมาธิตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตองมีสติใน 

การรับฟงดวยวา ใหใครครวญการเรียนรูผานชองทางใด ซึ่งในสัปดาหแรก ๆ ผูเรียนที่ไมมีสมาธิ

จะยอนถามกลับทันทวีาใหพมิพสงชองทางใด ทั้งที่ผูสอนเพิ่งช้ีแจงจบลง แสดงใหเห็นวาชวงเวลา

ดังกลาวผูเรยีนไมมสีต ิหรอืคุยกับเพื่อนอยูนั่นเอง แตผูเรียนสวนใหญบันทึกใครครวญการเรียนรู

ไดดีขึ้น มีพัฒนาการของการพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น จากการใครครวญ 

การเรียนรูในทายเทอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชญา โคทวี (2553) ซึ่งพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อสรางเสริมจิตวิญญาณความเปนครูสําหรับ

นักศึกษาครุศาสตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 4 ขัน้ตอน คอื การเตรยีมความพรอม การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการเลาเรื่อง การสรุปบทเรียน 

การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ การจัดกิจกรรมในขั้นตอนการพิจารณาดวยใจอยาง

ใครครวญ (Contemplation) ดวยการบันทึกการเรียนรู ทําใหผูเรียนสวนใหญมีความสุขและสนุก

ในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการพัฒนาในหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาแบบ

องครวมทัง้ดานสตปิญญา จิตใจ สังคม รางกาย และจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งเปนการยืนยัน

การใครครวญการเรยีนรูวาสงผลการเปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐานดานสต ิและสมาธิของผูเรียนในทาง

ที่ดขีึ้น 

   2.2 ผูเรียนสวนใหญสะทอนคิดเพียงดานเดียว คือดานเนื้อหาสาระ ซึ่งการจัด

กิจกรรมจิตตปญญามีเปาหมายที่ตองการเนนการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดวยใจอยางใครครวญ   

การพจิารณาอยางละเอยีด เกดิความรู ความเขาใจในตนเอง และผูอื่น สอดคลองกับความเปนจริง 

ในสัปดาหทาย ๆ เทอมพบวา ผูเรียนเริ่มมีการสะทอนคิดดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาสาระ

การเรียนรู เชน สะทอนดานกิจกรรมการเรียนรู เปาหมายดานทักษะ และดานเจตคติ มากขึ้น 

รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหพิจารณาอยางรอบดานมากขึ้น แสดงใหเห็นวา ผูเรียน4 2เกิด

ความเขาใจอยางตกผลึกตามขั้นตอนของเหตุผล4 2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญา กําศิริพิมาน 
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(2555) ที่ศึกษาการสังเคราะหการจัดการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการพัฒนาจิตตปญญาศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสรุปขอคนพบในการเรียนผานกิจกรรมสอดแทรก

จติตปญญาของนักศกึษาจากการสะทอนคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตตปญญา

ศึกษาของนักศึกษาวา รีเฟลคช่ัน (Reflection) กิจกรรมฟง, วิเคราะหและสะทอนคิด สามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันในเรื่องตาง ๆ เชน การดูหนัง ฟงเพลง การฟงผูอื่นเลา/ บรรยาย 

พรอมวเิคราะหวาความรูนัน้ดแีละมขีอดอยอยางไรและสะทอนคดิตนเองวามคีวามคิดเห็นอยางไร 

เพื่อนําขอคดิมาปรับใชในชีวติจรงิ ๆ ไดดวยความเขาใจและใชชีวติอยางเปนสุข 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. การใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา ควรใหผูเรียนทราบปรัชญา หลักการพื้นฐาน 

และเปาหมายของกระบวนการจิตตปญญาศึกษากอน เพื่อใหผูเรียนรับรูถึงเปาหมาย และ

ความหมายของการจัดกจิกรรมแตละกจิกรรม 

 2. กิจกรรมแตละกิจกรรมที่ใชจําเปนตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหผูเรียนไดเขาถึง และ

เกดิการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร จึงควรดําเนนิการอยางตอเนื่องแมวาจะเปลี่ยนรายวชิาแลวก็ตาม 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาวจัิยตอยอดในกลุมผูเรยีนเดิม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูเรยีน โดยใชกระบวนการจิตตปญญาศกึษาอยางตอเนื่อง 
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