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บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาเป็ นการจัดกระบวนการเรียนรู ท้ ่ที าํ ให้เข้าใจด้านในของตัวเองรูต้ วั เข้าถึงความจริงทําให้เปลีย่ น
มุมมองเกี่ยวกับโลก และผูอ้ ่นื การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพการจัด การเรียนรู ต้ ามหลัก จิตตปัญ ญา กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ ครู จํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อ มูล คื อ
แบบสอบถาม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.60-1.00 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.33-0.74 ค่าความเชื่อมัน่ 0.94 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญา โดยการสัมภาษณ์
ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ จํานวน 8 คน เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล คื อ แบบสัม ภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มู ล โดยการสรุป อุป นัย ร่ ว มกับ
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาของครู มีสภาพโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาพบว่า 1) หลักความมุ่งมัน่ คือ ครูควรรูจ้ กั พัฒนาตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผูเ้ รียน
ไม่สอนในสิ่งที่ตนยังทําไม่ได้ 2) หลักความรัก ความเมตตา คือ ครู ควรสร้างระบบการศึกษาภายในห้องเรียนให้หลุดพ้นจากการแข่งขัน
ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนช่วยเหลือกันโดยใช้ความรักความเมตตาเป็ นพื้นฐาน 3) หลักการเผชิญความจริง คือ ครูควรให้ผูเ้ รียนเริ่มจากสิง่ ที่เด็กถนัด
และสนใจ ค่อย ๆ พัฒนาไปยังสิ่งที่เด็กไม่ถนัด 4) หลักความต่อเนื่อง คือ ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู ้ และประสบการณ์ให้เชื่อมโยงกับ
ชีวติ จริงของผูเ้ รียน ออกแบบกิจกรรมให้มคี วามร้อยต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 5) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู ้ คือ ครู ควร
ส่งเสริมให้เด็กยอมรับความแตกต่างมองความแตกต่างว่าเป็ นสิ่งที่สวยงาม 6) หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ คือ ครูควรฝึ กการ
เข้าถึงสภาวะของจิตทีพ่ ร้อมต่อการเรียนรู ้ 7) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ คือ ครูควรใช้พ้นื ที่ และวิถชี มุ ชนเป็ นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู;้ จิตตปัญญา
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Contemplative education is a set of learning management used for developing self-understanding and cultivating
skills for getting into the truth to change the view about the world and others. The purpose of this research aimed to
study the condition and guidelines development of learning management using contemplative education in school
consortium, Roi-Et Primary Educational Service Area Office 3. This research was divided into 2 phases. The first phase of the
research was to study the condition of learning management using contemplative education. A sample was 92 teachers in the
school consortium, Roi-Et Primary Educational Service Area Office 3. The research instrument used in collecting the
data was a questionnaire which consistency index was 0.60 -1.00, the discrimination Index was between 0.33-0.74,
and reliability was 0.94. The data were analyzed by a computer program. The second phase aimed to study the guideline
development of learning management using contemplative education in school consortium, Roi-Et Primary Educational
Service Area Office 3. The data were collected by interviewing 8 experts. The instrument was the interview form.
The data were analyzed by content analysis.
The result of the study showed that 1) the condition of contemplative education in all aspects was at a high level.
2) Guidelines development of learning management using contemplative education showed that there are 7 principles. First,
the principle of determination is that teachers should improve themselves to inspire learners. Teachers must not teach
learners anything which teachers cannot do. Second, the principle of love and kindness is that teachers should build
an education system in the classroom without competition. The third principle is confronting the truth. Teachers should start
teaching with what learners are good at and interested in, following by the skills at which learners are not good. Fourth, the
principle of continuity, the process used to manage the learning and experience with the learners' real lives and
design learning activities that continue learning both inside and outside the classroom. Fifth, the principle of learning,
teachers should encourage learners to accept other people's differences and diversity. Sixth, the principle of contemplation,
teachers should practice mind accession when it is ready to learn. The principle of connectionism, last, teachers should use
the community as Community Based Learning.
Keywords : Contemplative Education, Guidelines Development of Learning Management
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บทนํ า

การเลื่อ นไหลของกระแสวัฒ นธรรมโลกที่ผ สมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ทัศนคติ
ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู ้ และการบริโภค
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สอ่ื ออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอย และ
การทําธุรกรรมต่าง ๆ การแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ และการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จาํ เป็ นต้องรูจ้ กั ตัวตน
ซึ่งกัน และกัน ส่ งผลให้ค นไทยเข้าถึงข้อ มู ล ได้อ ย่ างไร้ขีด จํากัด
เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แม้จะเพิ่มโอกาสสําหรับการซื้อ
ขายสินค้า และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ประเทศ แต่ก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหา (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, 2560)
เนื่ อ งจากการขาดการคัด กรอง และเลือ กรับ วัฒ นธรรมที่ดี งาม
จนทําให้คนไทยละเลยอัต ลักษณ์ มีพ ฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิย ม
ขาดความเอื้อเฟื้ อเกื้อกูล ซึ่งนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคมไทย สภาพปัญ หาพบว่าเด็ก และเยาวชนเติ บ โตอยู่ ในยุ ค
กระแสบริ โ ภคนิ ย ม กํา ลัง เผชิ ญ กับ กระแสค่ า นิ ย มเลีย นแบบ
วัฒ นธรรมตะวันตกอย่างรุนแรง (กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, 2558)
ค่ านิ ย มการบริ โภคดังกล่า วดึ ง ดู ด ให้เด็ ก ใช้จ่ า ยอย่ างฟุ่ มเฟื อย
ฟุ้งเฟ้ อ ส่งผลต่ อค่ านิยม และพฤติกรรมของเยาวชนไทยในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการใช้ชวี ติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั เป็ นที่นิยมเป็ น
อย่ า งยิ่ ง เรี ย กว่ า โซเซี ย ลมี เ ดี ย (Social Media) พบว่ า กลุ่ ม
เยาวชนวัยรุ่นส่วนใหญ่ ใช้โซเซียลมีเดีย เพื่อความบันเทิงมากกว่า
แสวงหาความรู ้ ซึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้ได้นํา
ค่านิยมแบบวัตถุนิยมเข้ามา ทําให้เกิดความหลงใหล มัวเมามาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เยาวชนวัยรุ่นขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผลในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ จากผลสํารวจเรื่องสถานการณ์
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของสัง คมไทยปี 2561 ของศู น ย์คุ ณ ธรรม
ร่ วมกับ ศู น ย์ส าํ รวจความคิ ด เห็น “นิ ด า้ โพล” สถาบัน ฑิต พัฒ น
บริหารศาสตร์ (ศูนย์คุณธรรม, 2561) พบว่าระดับความรุนแรงของ
ปัญหาวิกฤติทางด้านคุณธรรมในภาคกลางนัน้ ที่สูงที่สุดคือ ปัญหา
พฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 โดยทําการสํารวจระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม
2559 จากประชาชน ทั ่ว ประเทศ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น ภ าค กลาง
กระจายทุ ก ระดับ การศึ ก ษา และอาชี พ จํา นวน 2,000 หน่ ว ย
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ตัว อย่ า ง ค่ า ความเคลื่ อ นมาตรฐาน (Standard Error: S.E.)
ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.02 และยัง พบว่ า สถานการณ์ ป ัญ หาที่มีค วาม
รุ น แรงในสังคมไทย คื อ ด้านความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต การทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ ซึ่งเป็ น ประเด็น วิก ฤตมากที่สุ ด ร้อ ยละ 20.73 และ
รองลงมาคือ ปัญ หาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม
ร้อยละ 19.30 และปัญหา จิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ร้อยละ 14.69
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยมุ่ ง ถึง จิ ต ว่ าเป็ น การเรี ย นตรงกับ ความต้อ งการของผู เ้ รี ย น
มีปฏิบตั ิการทางความคิด ตื่นตัว และสนุ กที่จะเรียน และปัญญา
หมายถึง การส่งเสริมปัญญา การเพิ่มพูน และขยายข้อความรู ใ้ ห้
เกิด ความเข้าใจจากกิจกรรมการสอนที่มีล กั ษณะการปฏิบ ตั ิของ
ผูเ้ รียน 5 ประการ ได้แก่ ปฏิบตั ิการคิด (Active Learning) คือ
การที่ ผู เ้ รี ย นได้ก ระทํา ได้คิ ด โดยมี ค รู เป็ นผู ม้ ี ส่ ว นร่ ว ม ให้
ความเห็นในการสร้างความเข้าใจ การแสดงออก (Behaving Well)
คือ ครูตอ้ งทําหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ผูเ้ รียนแสดงออกโดยอิสระ ให้ผูเ้ รียน
ได้คิด และกระทํากิจกรรม การแสดงออกของผูเ้ รียนต้องเป็ นการ
แสดงออกที่ นํ า ไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative
Learning) คือ การเรียนร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกของ
กลุ่ม มีส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ และความสําเร็ จ ของกลุ่ ม มีก าร
แลกเปลี่ยนความเห็น ให้กาํ ลังใจ ทัง้ ครู และผูเ้ รียนต้องเพลินกับ
บรรยากาศการเรียน และมีส่วนร่วมทีจ่ ะเรียนรูใ้ ห้ได้ผล การเรียนรู ้
จากการค้น พบ (Discovery Learning) คือ การเรีย นที่ผูเ้ รียนมี
ประสบการณ์ ต รง และการเรี ย นการสอนเพื่ อ มีก ารค้น พบนั้น
ครู ตอ้ งมีความรู เ้ ต็มที่รูว้ ิธีการเรียนการสอนสอดคล้องกับพัฒ นา
ตาม วัย ของผู ้เ รี ย น ค รู ไ ม่ ใช่ ผู ้ใ ห้ แต่ เป็ น ผู ้ท ํ า ให้ผู ้เ รี ย น มี
ประสบการณ์ต่อเนื่องที่นําไปสู่การเกิดความรู ด้ ว้ ยการป้ อนข้อมูล
กลับของครู และใช้หลักการกระตุน้ ให้คน้ คว้า (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2550) สุดท้ายคื อต้องมีความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ (Progress) คื อ
การเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนที่เพิ่มเป็ นระยะ ๆ ระหว่างกระบวนการเรียน
การสอนจากลําดับ ที่ง่ายที่สุ ด ไปถึงลําดับ ที่ย ากที่สุ ด ครู ค วรให้
ผู เ้ รี ย นเรี ย นจากจุ ด ที่ ง่ า ยที่ สุ ด ก่ อ นแล้ว เปิ ดโอกาสให้เ ห็ น
ความสําคัญของตนเอง เพื่อเป็ นกําลังใจที่จะผลักดันให้กา้ วหน้าใน
ขัน้ ต่อ ๆ ไปจิตตปัญญาจึงเป็ นกระบวนการเรียนรูจ้ ากภายในทําให้
ได้มาซึง่ ความรูจ้ ากประสบการณ์ และกระบวนการ และก่อให้เกิด

การเปลีย่ นแปลงภายในตนเอง ให้ตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์ ปาริชาต เตชะ (2554) ซึง่ เป็ นการพัฒนาคุณลักษณะภายใน
ที่ถ าวรของผู เ้ รีย น หลัก จิตตปัญ ญา 7 ประการ ที่เรียกชื่อ ย่อว่ า
7 C มีร ายละเอีย ด ดัง นี้ 1) หลัก การพิจ ารณาอย่ างใคร่ ค รวญ
(Contemplation) คื อ การเข้า สู่ ส ภาวะจิ ต ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เรียนรู ้ และนําจิตดังกล่าวไปใช้งานอย่างใคร่ครวญในด้าน พุท ธิ
ปัญ ญา และในด้านระหว่างบุคคล 2) หลักความรักความเมตตา
(Compassion) คื อ การส่ ง พ ลัง ออกโอบ อุ ้ม ดู แลกลุ่ ม ของ
กระบวนการ และการจัดกระบวนการด้วยสิง่ แวดล้อม และบริบทที่
เกื้อกูลต่อการเรียนรู ้ 3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection)
คื อ การช่ ว ยให้ผู เ้ ข้า รับ การอบรมเชื่ อ มโยงประสบการณ์ ใ น
กระบวนการเข้ากับชีวติ ได้ ทําให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน บูรณา
การสู่วถิ ี 4) หลักการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิ ดให้ผู ้
เข้ารับการอบรมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง เพื่อเผชิญหน้า
กับพื้นที่เสี่ยง เพื่อเปิ ดพื้นที่การเรียนรู ใ้ หม่ ๆ และเข้าถึงข้อจํากัด
ทางศักยภาพของตนเองต่ อการเรียนรู ้ และพัฒนา 5) หลักความ
ต่อเนื่อง (Continuity) คือ การสร้างความไหลลืน่ ของกระบวนการ
อัน ช่ ว ยให้เกิ ด การพลวัต ของการเรี ย นรู ้ 6) หลัก ความมุ่ ง มัน่
(Commitment) คื อ การเอื้ อ ให้ผู ร้ บั การอบรมสามารถนํ า เอา
กระบวนการกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างต่อเนื่องหลังการ
อบรม และนําไปสู่การเรียนรูท้ ่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
และ7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (Community) คื อ ความรู ส้ ึก
เป็ น ชุม ชนร่ ว มกัน ของผู เ้ ข้ารับ การอบรมรวมทัง้ กระบวนการที่
เกื้อหนุ นให้เกิดการเรียนรู ้ และเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคน
รวมไปถึงการสร้างเครื อ ข่ ายความสัม พัน ธ์แ ลกเปลี่ย นเรี ย นรู ท้ ่ี
เกิดขึ้นในกลุ่มซึ่งเป็ นการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับชีวติ
ซึ่งครู ในกลุ่ม พัฒ นาการศึ กษาสหวิท ยาเขต สังกัด สํานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นาํ หลักจิตตปัญญา
เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู ้ และบูรณาการในหลักวิชา
ต่ า ง ๆ ดัง นั้น เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ้ ห้
เหมาะสมจึงควรศึกษาแนวทางการพัฒ นาการจัด การเรียนรู ต้ าม
หลักจิตปัญญาเพือ่ ให้ครูเกิดความเข้าใจ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ความเข้าใจต่อตนเอง และโลก พัฒนาตนแบบองค์รวม โดยผ่าน
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผูเ้ รียนเป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์มคี วามสมดุล
ด้วยปัญญาภายใน และปัญญาภายนอก
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วัตถุประสงค์การวิจยั

M

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักจิตตปัญ ญา
ของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลัก
จิต ตปัญ ญาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม พัฒ นาการศึ ก ษาสหวิท ยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

กรอบแนวคิดการวิจยั

สถานภาพ ครูโรงเรียนในกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 จํานวน 125 คน

ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี
เชี่ยวชาญ
ด้านจิตปัญญา

สภาพการจัดการเรียนรูจ้ ติ ต
ปัญญา “หลักจิตตปัญญา 7”
(7 C’s) (ศูนย์จติ ตปัญญาศึกษา,
2554, น. 11-12) 1) หลักการ
พิจารณาอย่างใคร่ครวญ
2) หลักความรักความเมตตา
3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์
4) หลักการเผชิญหน้า
5) หลักความต่อเนื่อง
6) หลักความมุง่ มัน่
7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู ้
แนวทางการพัฒนาการเรียนรูต้ าม
หลักจิตตปัญญาของโรงเรียนใน
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการดําเนิ นการวิจยั

การวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ต้ ามหลัก
จิต ตปัญ ญาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม พัฒ นาการศึ ก ษาสหวิท ยาเขต
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาร้อยเอ็ด เขต 3
ในครัง้ นี้ แบ่งการดําเนินการเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนในกลุม่ พัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
จํานวน 125 คน
กลุ่มตัวอย่าง ครู โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
จํานวน 92 คน ได้มาโดยใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ในการวิจ ยั มี 2 ฉบับ ดัง นี้ แบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ ระดับ สภาพการจัด การเรียนรู ต้ ามหลัก จิต ตปัญ ญาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดับ ตามแนวคิ ด ของ Likert (Likert’ Rating
Scale) โดยมีคําถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
ตามหลักจิตตปัญญา 7 ประการโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทาง
เนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.60-1.00 ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.33-0.74 และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
คือ 0.94
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขออนุญาต และอํานวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
2. ทํ า หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง โรงเรี ย นที่ จ ะนํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้
3. ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนในกลุ่มพัฒ นา
การศึ ก ษาสหวิ ท ยาเขตสัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาร้อ ยเอ็ด เขต 3 ที่เป็ น กลุ่ม ตัวอย่ าง เพื่อ ขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล
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4. ผู ว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยกําหนดวัน ในการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามอี ก 1 สัป ดาห์
นับจากวันทีส่ ่งแบบสอบถามให้แต่ละโรงเรียน
5. ผูว้ จิ ยั ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และ
ได้รบั กลับคืนมา จํานวน 92 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู ต้ ามหลัก
จิต ตปัญ ญาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม พัฒ นาการศึ ก ษาสหวิท ยาเขต
“หลัก จิต ตปัญ ญา 7” โดยการหาค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่ าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น.) ได้แก่ ระดับมากที่สุด, ระดับมาก,
ระดับปานกลาง, ระดับน้อย, ระดับน้อยทีส่ ุด
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตต
ปัญญาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ ผู ้ท รงวุ ฒิ ผู ว้ ิ จ ัย เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ที่มีป ระสบการณ์ ในการทํางานเกี่ย วกับ
จิตตปัญญาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จํานวน 8 คน ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตตปัญญา จํานวน 3 คน โดยต้อง
มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับจิตตปัญญาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
และเป็ นนักวิชาการทีม่ ผี ลงานการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับจิตปัญญา
1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีใ่ ช้กระบวนการจิตตปัญญาใน
การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นโรงเรียนจํานวน 1 คน
1.3 อาจารย์ม หาวิท ยาลัย ที่เชี่ย วชาญด้านจิต ตปัญ ญา
จํานวน 2 คน
1.4 ครูท่ใี ช้กระบวนการการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญา
จํานวน 2 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ต้ ามหลัก จิ ต ตปั ญ ญ า
มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้
2.1 แนวทางในการพัฒนากระบวนการสอนของครูทท่ี าํ
ให้นกั เรียนมีจติ พร้อมต่อการเรียนรู ้
2.2 แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เกิด
การเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือกัน

2.3 แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ กี่ยวกับวิถี
ชีวติ ในชุมชนของนักเรียน
2.4 แนวทางในการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริมนักเรียน
ให้ต่อยอดกิจกรรมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ถนัด
2.5 แนวทางทีค่ รูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ พ่ี ฒั นา
นักเรียนได้อย่างไม่ขาดตอน
2.6 แนวทางในการพัฒนาครูทส่ี ามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้นกั เรียนเกิดความมุ่งมันที
่ จ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเองในทางทีด่ ี
2.7 แนวทางในการพัฒนาครูทส่ี ามารถจัดกระบวนการ
เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นในกลุม่
3. การสร้า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ว้ ิจ ัย ได้
กําหนดขัน้ ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 นํ า ผลการวิจ ยั ในระยะที่ 1 โดยเลือ กคํา ถามใน
แบบสอบถามที่มีส ภาพการปฏิบ ตั ิ น อ้ ยที่สุ ด ในแต่ ล ะด้าน ซึ่ง มี
ค่าเฉลีย่ ตํา่ สุด มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็ นคําถาม
3.2 นําแบบสัม ภาษณ์ ท่ีผูว้ ิจยั สร้างขึ้น เสนออาจารย์ท่ี
ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์เพื่ อ ขอคําแนะนํา พิจ ารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อสัมภาษณ์ และเนื้อหา
3.3 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ และดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในลําดับต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือ
แนะนํ า ตัว เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ไปยัง ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ท งั้ 8 ท่ า น
โดยขออนุ ญ าตสัม ภาษณ์ เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒ นาการจัดการ
เรียนรู ต้ ามหลักจิตตปัญญาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สหวิทยาเขต
4.2 ผู ว้ ิจ ยั นําหนังสือ ขอความอนุ เคราะห์เก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล เพื่ อ การวิจ ยั เพื่ อ ทํา การสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญา
4.3 ผู ว้ ิจ ัย ทํา การสัม ภาษณ์ ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ท งั้ 8 ท่ า น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญา
4.4 ในการสัม ภาษณ์ แ ต่ ล ะครัง้ ผู ว้ ิจยั ทําการจดบัน ทึก
และบันทึกเสียงไว้ทุกครัง้ โดยขออนุญาตในการบันทึกก่อนทําการ
บันทึกเสียง
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4.5 ผูว้ จิ ยั ทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึก
สัมภาษณ์เพือ่ ดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาจากการสัมภาษณ์โดยใช้การสรุปอุปนัย
(Inductive analysis) ร่ ว มกับ การวิ เคราะห์ เ นื้ อหา (Content
Analysis)

ผลการวิจยั

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของสภาพ
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาทัง้ 7 ด้าน
หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
หลักจิตตปัญญา
1.หลักการพิจารณาด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ
2. หลักความรักความเมตตา
3. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์
4. หลักการเผชิญความจริง
5. หลักความต่อเนื่อง
6. หลักความมุ่งมัน่
7. หลักชุมชนแห่งการเรียนรู ้
รวม

x̅

S.D.

แปลผล

3.90 0.64

มาก

3.70
4.02
3.73
3.74
3.67
3.81
3.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.61
0.59
0.65
0.61
0.62
0.64
0.62

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลัก
จิต ตปัญ ญาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม พัฒ นาการศึ ก ษาสหวิท ยาเขต
โดยรวม พบว่ า มี ร ะดั บ สภาพอยู่ ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.82,
S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาแต่ ละหลักพบว่า มีการปฏิบตั ิ ในระดับ
มากทัง้ 7 ด้าน เรียงลําดับ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งไปหาตํา่ คื อ
หลัก การเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ (x̅ = 4.02, S.D.=0.59) หลัก การ
พิ จ ารณาด้ว ยใจอย่ า งใคร่ ค รวญ (x̅ = 3.90, S.D.=0.64) หลัก
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (x̅ = 3.81, S.D.=0.64) หลักความต่ อเนื่อง
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(x̅ = 3.74, S.D.=0.61) หลัก การเผชิ ญ ความจริ ง (x̅ = 3.73,
S.D.=0.65) และหลัก ความรัก ความเมตตา (x̅= 3.70, S.D.=0.61)
ส่ วนหลัก ที่มีค่ าคะแนนเฉลี่ย ตํา่ สุ ด คื อ หลัก ความมุ่งมัน่ (x̅ =
3.67, S.D.=0.62)
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตต
ปัญญาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
ผลการศึกษาแนวทางปรากฏดังนี้
1. แนวทางในการพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ต้ ามหลัก การ
พิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ท่ี าํ
ให้นกั เรียนมีจติ พร้อมต่อการเรียนรู ้ พบว่า
1.1 ครู ควรฝึ กตนให้เข้าถึงสภาวะของจิต ที่พ ร้อมด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ทําสมาธิ
1.2 ครู ควรรู ว้ ่าเด็กมีสภาวะใดโดยใช้ศิลปะต่าง ๆ และ
เครื่องมือที่หลากหลายในการสังเกต เช่น การวาดภาพ การเขียน
เรื่อง
1.3 ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นกั เรียนสามารถกลับมา
อยู่กบั ตนเองได้ สามารถรูว้ ่าตนกําลังทําอะไร ด้วยวิธีใด ทําแล้วจะ
ได้อะไร โดยอาศัยประสบการณ์อย่างหลากหลาย
1.4 ครูควรจัดบรรยากาศแห่งการรับฟังไม่ตดั สินถูกผิด
เปิ ด โอกาสให้ผู เ้ รี ย นค่ อ ย ๆ เปิ ด ใจด้ว ยรู ป แบบที่ห ลากหลาย
เช่น การบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิลปะต่าง ๆ
1.5 ครูควรให้ผูเ้ รียนได้ฝึกสติในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น
ให้นกั เรียนนัง่ ล้อมกันเป็ นวงกลม ใส่นาํ้ ไว้ในฐานแล้วให้ส่งต่อกันไป
โดยไม่ให้นาํ้ หก การฝึ กสติกบั การฟังเสียงเพลง การวาดภาพ
1.6 ครู ค วรฝึ ก ให้น ักเรีย นอยู่ในความเงีย บแล้วรับฟัง
เสีย งจากสิ่งแวดล้อ มรอบข้างโดยประยุ ก ต์ใช้ส่ิงแวดล้อ ม และ
ทรัพยากรทีโ่ รงเรียนมีตามบริบท
1.7 ครู ควรเป็ นผูฝ้ ึ กสติดว้ ยเพื่อให้เข้าใจจากประสบการณ์
ของตนว่าปัจจัยอะไรบ้างทีส่ ่งผลให้เกิดสมาธิ และความพร้อม
1.8 ครูควรมีบุคลิกภาพทีส่ นุกสนาน
1.9 ครู ค วรให้น ั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบ
กระบวนการ และกิจกรรมในการเรียนรู ้ เพื่อที่จะตอบสนองในสิ่งที่
นักเรียนให้ความสนใจ อยากรู ้ อยากเรียน
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1.10 ครู ค วรจัด บรรยากาศให้มี ค วามเหมาะสมใน
การเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียนรูส้ กึ ปลอดภัย อบอุ่น ไว้วางใจ
1.11 ครูควรออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพื่อจะทําให้
การเรียนไม่น่าเบื่อ ค่ อย ๆ ให้ผูเ้ รียนซึมซับ และสอดแทรกกิจกรรม
การฝึ กสภาวะของจิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพือ่ ให้ผูเ้ รียนปรับตัว
2. แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการความรัก
ความเมตตา ด้านครู ใ ช้ก ระบวนการเรี ย นรู ใ้ ห้เกิ ด การเอื้ อ เฟื้ อ
ช่วยเหลือกัน พบว่า
2.1 ครูควรสร้างระบบการศึกษาภายในห้องเรียนให้หลุด
พ้นจากการแข่งขัน ไม่ มีการเปรียบเทีย บผลคะแนนหรือ ผลการ
เรียนต่าง ๆ
2.2 ครู ค วรส่ ง เสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นเอื้ อ เฟื้ อช่ ว ยเหลื อ กัน
โดยออกแบบกิจกรรมกลุม่ เพือ่ ให้นกั เรียนมีโอกาสทํางานร่วมกัน
2.3 ครูควรเปิ ดพื้นที่ให้นกั เรียนสามารถแสดงความเป็ น
ตัวเองให้มากทีส่ ดุ สร้างบรรยากาศให้ผูเ้ รียนเกิดความไว้วางใจ
2.4 ครู ควรเป็ นแบบอย่าง และใช้ความรักความเมตตา
อย่างเท่าเทียม
2.5 ครูควรเชื่อมันในตั
่ วเด็กทุกคนว่ามีศกั ยภาพ
2.6 ครู ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีทงั้ ฐานหัว ฐานกาย
และฐานใจ เพือ่ กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดการช่วยเหลือกัน
2.7 ครู ควรฝึ ก ให้ผู เ้ รีย นแลกเปลี่ยน และรับฟังซึ่งกัน
และกันเพือ่ ให้ผูเ้ รียนได้รูจ้ กั กันมากขึ้น
2.8 ครูควรกําหนดกติกาให้ทุกคนมีบทบาทโดยครูคอย
สังเกตบรรยากาศการทํางานร่วมกัน และพร้อมช่วยเหลือ
2.9 ครูไม่ควรนําผลคะแนนมาเป็ นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียว
ควรใช้รูปแบบของกระบวนการทํางานเป็ นทีมมาให้คะแนนควบคู่กนั
2.10 ครูควรจัดบรรยากาศให้นกั เรียนเข้าใจหลักธรรมชาติ
เช่ น การพึ่งพาอาศัย กัน ของต้น ไม้ก บั กาฝาก ควายกับ นกเอี้ย ง
แมลงกับดอกไม้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นภาพของการพึง่ พาอาศัยกัน
3. แนวทางในการพัฒ นาการจัด การเรีย นรู ต้ ามหลัก การ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ ด้านครูจดั กระบวนการเรียนรูเ้ กี่ยวกับวิถชี ีวติ ใน
ชุมชนของนักเรียน พบว่า
3.1 ครูควรจัดกิจกรรมให้นกั เรียนเห็นความสําคัญของชุมชน
และใช้ชุ มชนเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ เช่ น วิถีชี วิตทรัพยากรธรรมชาติ
ประเพณี พิธีกรรม

3.2 ครู ไม่ควรแบ่งแยกโรงเรียนออกจากชุมชน ให้โรงเรียน
เป็ นส่วนหนึ่งในชุมชน และเรียนรู ร้ ่วมกันกับชุมชนเพื่อให้ผูเ้ รียน
รูส้ กึ ว่าฉันเป็ นส่วนหนึ่งในชุมชน
3.3 ครูไม่ควรยึดติดกับห้องเรียน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียน
ได้เรียนรูน้ อกตํารา และฝึ กทักษะกับประสบการณ์จริง
3.4 ครู ค วรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้สามารถใช้
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
3.5 ครูควรหยิบยกประเด็นปัญหาใกล้ตวั ในชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมของผู เ้ รีย นมาเป็ น โจทย์ในการฝึ ก ทัก ษะการคิ ด การ
แก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาขยะปัญหานํา้ เสียฯลฯ ครูควรพาผูเ้ รียนไป
พบเห็นสถานทีจ่ ริงแล้วกลับมาสะท้อนการเรียนรูร้ ่วมกัน
3.6 ครู ค วรจัด รู ป แบบการเรีย นรู ท้ ่ีส ามารถให้ผู เ้ รีย น
เรียนแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีวิธีการ และ
เครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก
4. แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการเผชิญ
ความจริง ด้านครูส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถต่อยอดกิจกรรมอื่น ๆ
ทีไ่ ม่ถนัดได้ พบว่า
4.1 ครูควรส่งกําลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เสมอ เพราะการ
สนับสนุ นส่งเสริมจากครู และเพื่อนจะทําให้เด็กรู ส้ ึกดีกบั สิ่งใหม่
ตลอดจนกิจกรรมใหม่ทท่ี า้ ทาย
4.2 ครูควรฝึ กเด็กให้กล้าที่จะยอมรับผลที่เกิดขึ้น และ
ยอมรับในข้อจํากัดของตนเอง
4.3 ครู ควรทําให้เด็กรู ส้ ึกปลอดภัย ไว้วางใจ รู ส้ ึกเกิด
ความมันคง
่
4.4 ครู ควรให้ผูเ้ รียนเริ่มจากสิ่งที่เขาถนัด และสนใจค่อย ๆ
พัฒนาไปยังสิง่ ทีเ่ ด็กไม่ถนัดหรือสิง่ ใหม่
4.5 ครู ค วรกระตุ น้ ให้ผู เ้ รีย นเกิ ด ความอยากที่จ ะเป็ น
ค่อย ๆ ขยายฐานการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจากง่ายไปสู่บทเรียนที่ยาก
ขึ้นเพือ่ ให้เกิดความท้าทาย
4.6 ครูควรจัดพื้นทีป่ ลอดภัยให้กบั ผูเ้ รียนเพือ่ ให้ผูเ้ รียน
กล้าเสีย่ งทีจ่ ะเรียนรู ้
4.7 ครู ควรจัดสถานการณ์ ให้ผู เ้ รียนกล้าที่จะเผชิญหน้า
และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
4.8 ครูควรวิเคราะห์ผูเ้ รียนก่อนว่ามีพ้นื ฐานในกิจกรรมที่
จะสอนหรือไม่ มีขอ้ จํากัดอย่างไร นักเรียนชอบอะไรไม่ชอบอะไร
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4.9 ครูควรนําสิง่ ทีผ่ ูเ้ รียนสนใจมาออกแบบกิจกรรมก่อน
4.10 ครู ควรให้นกั เรียนสะท้อนผลของกิจกรรมว่าเป็ น
อย่างไร ไม่ได้ตรงไหน และให้ผูเ้ รียนจิตนาการว่าเป็ นเพราะอะไร
ต้องการความช่วยเหลือด้านใด
4.11 ครูควรเข้าใจว่าผูเ้ รียนไม่จาํ เป็ นต้องเก่งทุกอย่าง
4.12 ครู ค วรมี วิธี ก ารที่ จ ะให้ผู เ้ รี ย นแต่ ล ะคนแสดง
ความสามารถของตนเอง และส่ ง เสริ ม ด้า นที่ ถ นัด ของผู เ้ รี ย น
ตลอดจนให้ผูเ้ รียนมีเป้ าหมายในตนเอง
4.13 ครู และผูเ้ รียนควรพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรมทีไ่ ม่
ถนัดนัน้ มีความสําคัญต่อเป้ าหมายของผูเ้ รียนหรือไม่
4.14 ครูควรจัดกิจกรรมที่มคี วามยากท้าทายแต่ไม่ควร
ยากเกิ น ไป ควรอยู่ ในระดับ ที่ผู เ้ รี ย นสามารถทําได้ และชื่น ชม
ความสําเร็จ แล้วค่อย ๆ เพิม่ ความยากขึ้นเพือ่ พัฒนาต่อยอด
5. แนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักความ
ต่อเนื่อง ด้านครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างไม่ขาดตอน พบว่า
5.1 ครู ควรจัดกระบวนการเรียนรู ้ และประสบการณ์ให้
เชื่อ มโยงกับ ชีวิต จริ งของผู เ้ รี ย น เชื่อ มโยงกับ โจทก์ในชีวิต ของ
ผูเ้ รียนไม่สนแค่เนื้อหาสาระในตําราทางวิชาการ
5.2 ครู ไม่ควรแยกวิชาการออกจากวิชาชีวิต การออกแบบ
กิจกรรมทางวิชาการให้สามารถสอดประสานเข้ากับวิถชี วี ติ เป็ นสิง่ สําคัญ
ทีจ่ ะทําให้การเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
5.3 ครูควรมองไปถึงระดับของประสบการณ์ทเ่ี ด็กจะได้รบั ใน
แต่ละกิจกรรมให้มคี วามร้อยต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
โดยที่ ผู ้เรี ย นสามารถนํ าความรู ไ้ ปปรับ ใช้ในการเรี ย นรู ้ และ
ชีวติ ประจําวัน
5.4 ครู ค วรสอดแทรกกิ จ กรรมที่ ต อ้ งใช้ใ นชี วิต จริ ง
ในการเรียนรู ้
5.5 ครูไม่ควรยึดติดในรูปแบบการให้คะแนนควรบูรณา
การเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น ๆ โดยอาจใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานเพือ่ ศึกษาในเรื่องทีผ่ ูเ้ รียนให้ความสนใจ
5.6 ครู ค วรศึ ก ษา และพัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ เรียนรู ้ และคิดค้นกิจกรรมทีแ่ ปลกใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
นํามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู ้ เช่น เกม เพลง เพื่อให้ผูเ้ รียนไม่เบื่อ
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และกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริงของ
นักเรียนได้
6. แนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักความ
มุ่งมัน่ ด้านครู สร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรียนเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะ
เปลีย่ นแปลงตนเองในทางทีด่ ี พบว่า
6.1 ครูควรรูจ้ กั พัฒนาตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดกับผูเ้ รียน และใช้เนื้อหาในชีวติ ของตนเองเป็ นบทเรียน
6.2 ครูไม่ควรพูดในสิง่ ทีต่ นเองยังทําไม่ได้
6.3 ครูควรปลูกฝังให้ผูเ้ รียนรูจ้ กั ตนเอง และเข้าใจผูอ้ ่ืน
ยอมรับในเงือ่ นไข และข้อจํากัดของตน
6.4 ครูควรสร้างการเปลีย่ นแปลงตนเองให้ผูเ้ รียนได้เห็น
แบบอย่าง
6.5 ครู ค วรส่ ง เสริ ม ผู เ้ รี ย นให้เกิ ด ความมุ่ ง มัน่ อย่ า ง
ต่อเนื่องเช่นการให้รางวัลการชมเชย
6.6 ครู ควรสร้างประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู ้ และ
เห็น พัฒ นาการของตนเองเป็ น ระยะ ๆ ให้ผูเ้ รีย นค่ อย ๆ พัฒ นา
ตัวเองจากสิง่ ง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ ยากขึ้นเป็ นลําดับ
6.7 ครู ค วรคอยเป็ น พี่เลี้ย งคอยให้กําลังใจ และดู แ ล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และค่อย ๆ ปล่อยให้ผูเ้ รียนพัฒนาตนเอง
ตามลําดับ
6.8 ควรตัง้ คําถามให้ผูเ้ รียนคิดถึงการนําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ป
ใช้ในชีวติ จริงโดยเฉพาะในช่วงของการสรุปบทเรียน และเป็ นพีเ่ ลี้ยง
ติดตามสนับสนุนให้ผูเ้ รียนนําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้จริง
6.9 ครู ควรจัดประสบการณ์ท่มี ากกว่าการเรียนในห้อง
ควรใส่วิถชี ีวติ จริงใช้กิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียนเป็ นตัวกระตุน้
ให้เกิ ด ความท้าทายให้น ัก เรีย นเกิด แรงบัน ดาลใจโดยการจัด หา
รูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจที่หลากหลายเช่น สารคดี
สือ่ บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงหนังสือ ฯลฯ
6.10 ครูควรตระหนักว่าผูเ้ รียนมาจากแหล่งทีต่ ่างกันควร
เลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละคน
7. แนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ต้ ามหลักชุมชน
แห่ งการเรี ย นรู ้ ด้านครู จ ดั กระบวนการเพื่อ ให้น ัก เรีย นเกิ ด การ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นในกลุม่ พบว่า
7.1 ครู ค วรส่งเสริมให้เด็กยอมรับความแตกต่ าง มอง
ความแตกต่างว่าเป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม

9

7.2 ครู ควรฝึ กให้นกั เรียนมองเห็นถึงความหลากหลาย
ฝึ กการยอมรับในความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนตลอดจนการรูจ้ กั ไว้วางใจ
ผูอ้ ่นื
7.3 ครูควรออกแบบ และสรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกันกับ
ผูเ้ รียน โดยนํากิจกรรมกลุ่มมาปรับใช้เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดปฏิสมั พันธ์
กับเพือ่ นในห้องเรียน
7.4 ครูควรสร้างพื้นทีป่ ลอดภัยให้ผูเ้ รียนสามารถเป็ นตัว
ของตัวเองสร้างบรรยากาศของการไว้เนื้อเชื่อใจ
7.5 ครูไม่ควรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นไปทีผ่ ลคะแนนเพราะ
ผู เ้ รีย นจะเกิด การแข่งขันจะทําให้ค วามเชื่อมโยงสัม พันธ์ในกลุ่ม
นักเรียนหายไป
7.6 ครู ค วรใช้รู ป แบบของโครงงานกลุ่ ม ในการทํ า
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยกําหนดกิ จ กรรมที่มีค วามหลากหลาย
เพือ่ ให้ผูเ้ รียนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในทักษะทีต่ นถนัด
7.7 ครูควรเป็ นต้นแบบในการทํางานเป็ นทีม ใช้ประสบการณ์
ชี วิต ของครู ม าออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้มี ค วาม
หลากหลาย
7.8 ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้ รียนรวมกลุม่ กันเป็ นชุมชนแห่ง
การเรียนรูใ้ นลักษณะของชมรมต่าง ๆ ทีต่ นเอง และเพือ่ น ๆ สนใจ
โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือ และคอยเอาใจใส่ดูแล เพือ่ เปิ ดพื้นที่
ความคิดอิสระให้นกั เรียนเป็ นตัวของตัวเองคิดเป็ นทําเป็ น

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตต
ปัญญาของโรงเรียนในกลุม่ พัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปรากฏดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญาของ
โรงเรียนในกลุม่ พัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต โดยรวม และรายด้านอยู่
ในระดับมาก (x̅= 3.82 ) เมือ่ พิจารณาพบว่า มีการปฏิบตั ิในระดับมากทัง้
7 ด้าน เรี ย งลําดั บ ข้อ ที่ มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย มากไปหาน้อ ย คื อ
1) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (x̅= 4.02) 2) หลักการพิจารณาด้วยใจ
อย่ างใคร่ครวญ (x̅= 3.90) 3) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (x̅= 3.81)
4) หลัก ความต่ อ เนื่ อ ง (x̅= 3.74) 5) หลัก การเผชิ ญ ความจริ ง
(x̅= 3.73) 6) หลักความรัก ความเมตตา (x̅= 3.70) ส่ วนด้านที่ มี

ค่าคะแนนเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ หลักความมุ่งมัน่ (x̅= 3.67) 2) ผลการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ต้ ามหลัก จิ ต ตปัญ ญาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 1) หลักความมุ่งมัน่
คื อ ครู ค วรรู จ้ กั พัฒ นาตนเองเพื่อ สร้างแรงบัน ดาลใจให้เกิ ด กับ
ผู เ้ รี ย น ไม่ ส อนในสิ่ ง ที่ ต นเองยัง ทํ า ไม่ ไ ด้ 2) หลัก ความรัก
ความเมตตา คือ ครู ควรสร้างระบบการศึกษาภายในห้องเรียนให้
หลุดพ้นจากการแข่งขัน ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนช่วยเหลือกันโดยใช้ความ
รักความเมตตา 3) หลักการเผชิญความจริง คือ ครู ควรให้ผูเ้ รียน
เริ่มจากสิ่งที่เขาถนัด และสนใจ ค่ อย ๆ พัฒ นาไปยังสิ่งที่เด็กไม่
4) หลัก ความต่ อ เนื่ อ ง คื อ ครู ค วรจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ และ
ประสบการณ์ให้เชื่อมโยงกับชีวติ จริงของผูเ้ รียน 5) หลักชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู ้ คื อ ครู ค วรส่ ง เสริ ม ให้เด็ ก ยอมรับ ความแตกต่ า ง
6) หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ คือ ครู ควรฝึ กการเข้าถึง
สภาวะของจิตที่พร้อมต่ อการเรี ยนรู ้ 7) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์
คือ ครูควรใช้พ้นื ที่ และวิถชี มุ ชนเป็ นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาระดับ สภาพการจัด การเรีย นรู ต้ ามหลัก จิต ต
ปัญญาของโรงเรียนในกลุม่ พัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต สํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่าโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเนื่องจากครู ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สหวิ ท ยาเขตจัด กระบวนการเรี ย นรู ท้ ่ี ท ํ า ให้น ั ก เรี ย นสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไ้ ด้อย่างเต็มที่สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ให้
นักเรียนนําไปประยุ กต์ใช้ในชีวิต จริง และเรียนรู ส้ ่ิงใหม่ได้อย่าง
มัน่ ใจครู ส่ งเสริ ม ให้ผู เ้ รีย นพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองพร้อมทัง้
กระตุ น้ และส่ งเสริมนัก เรีย นให้มีความมุ่งมัน่ ที่จ ะเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทางที่ดี ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู ใ้ นห้องเรียน
ให้มีบ รรยากาศเป็ น กัน เอง นัก เรีย นสามารถแลกเปลี่ย นเรีย นรู ้
จากกันและกัน เพราะครูจดั บรรยากาศของห้องเรียนที่เต็มไปด้วย
ความรักความเมตตา ความไว้วางใจ การแบ่งปันประสบการณ์ และ
เชื่อมโยงสู่การเรียนรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดของสุมน อมรวิวฒั น์
(2549) ได้เสนอว่าจิตตปัญญาเป็ นการเรียนรูท้ ่สี ร้างกระบวนทัศน์ใหม่
จัด หลัก สู ต รเน้น การปลู ก ฝั ง ความตระหนั ก รู ค้ วามเมตตา
จิ ต สํา นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม การนํ า ปรัช ญา แนวพุ ท ธมาพัฒ นาจิ ต

VERSITY
HA

UNI

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

MA

10

R A J A B HAT

110

SARAKHA

M

และฝึ กปฏิบตั ิจนผูเ้ รียนเกิดปัญญา สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ดังที่ประเวศ วะสี (2550) ได้กล่าวไว้ว่าจิตต
ปัญ ญาเป็ นการเรียนรู ภ้ ายใน เพื่อให้เกิ ดความสมบู รณ์ เกิ ดการ
พัฒนาอย่างแท้จริง โดยการเข้าถึงโลกกระทัศน์ และชีวติ เรามอง
โลก มองธรรมชาติอย่างไร หากเราเข้าถึงความจริงจะพบความงาม
ในนัน้ เสมอเมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติก็จะถึงความเป็ นอิสระกิจกรรม
ต่ า ง ๆ เช่ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกับ ชุ ม ชน ดนตรี ศิ ล ปะ กิ จ กรรม
อาสาสมัค รสุ น ทรี ย สนทนาเป็ น กิ จ กรรมที่ก่ อ ให้เกิ ด การพัฒ นา
ตนเอง และจิตใจการปลีกวิเวกไปอยู่ในธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ
ได้รูใ้ จตัวเองเมื่อ จิต สงบเชื่อมเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดีย วกับ ธรรมชาติ
จะเกิดปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
สายฝน จัน บุ ต ราช (2561) ที่ได้ศึ ก ษาสภาพ และแนวทางการ
พัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ต้ ามหลัก จิ ต ตปัญ ญากลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถานศึ ก ษาที่ 17 (สิ ริ น ธร) สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่าสภาพการจัดการเรียนรูต้ าม
หลักจิตตปัญ ญาของครูมีสภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากครู มีการ
จัด การเรีย นรู แ้ บบบู รณาการให้ผู เ้ รีย นรู ส้ ึก เป็ น อิส ระ มีชีวิต ที่ดี
เจริญงอกงาม และมีความสุขอย่างแท้ และวิไล พิพฒั น์มงคลพร
และคณะ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ภ้ าษาไทย โดยใช้น วัต กรรม
การศึกษาชัน้ เรียน และการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาพบว่านักเรียนเรียนรูร้ ่วมกันผ่านกระบวนการ และกิจกรรม
หลากหลายที่กระตุน้ ให้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม และมีเป้ าหมาย
เพื่อ ปู พ้ ืน ฐานให้ลึกซึ้ง และให้เกิ ด สํานึก ในสิ่งที่เรียนรวมถึงการ
ทบทวนความรูด้ ว้ ยตนเอง และการจดบันทึกความคิดเห็นสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู ้
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ต้ ามหลัก
จิตตปัญญาศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
พบว่า ครูควรให้ผูเ้ รียนเห็นพัฒนาการของตน และค่อย ๆ พัฒนา
จากสิ่งง่ายไปหายาก ใช้ค วามรักความเมตตาต่ อผู เ้ รียนอย่ างเท่ า
เทียม สร้างบรรยากาศให้ผูเ้ รียนเกิดความไว้วางใจฝึ กให้เด็กกล้า
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น และยอมรับในข้อจํากัดของตน จัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ และประสบการณ์ ใ ห้เชื่ อ มโยงกับ ชี วิต จริ ง ของผู เ้ รี ย น
นํากิ จกรรมกลุ่มมาปรับใช้ให้ผู เ้ รีย นเกิ ด ปฏิส มั พัน ธ์ก บั เพื่อนใน
ห้อ งเรี ย น พร้อ มทัง้ ให้ผู เ้ รี ย นได้ฝึ กสติ ใ นรู ป แบบที่ เข้า ใจง่า ย
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ตลอดจนใช้ชุมชนเป็ นฐานในการเรียนรูส้ อดคล้องกับแนวคิดของ
ธนานิ ล ชัย โกวิท ย์ (2553) กล่าวว่า การเอื้อให้เกิ ดการเชื่อ มโยง
และลดช่ อ งว่ างระหว่ างผู เ้ ข้าร่ ว มกระบวนการด้ว ยกัน เอง และ
ระหว่างผู น้ ํากระบวนการกับผู ร้ ่ วมกระบวนการเพื่อให้เกิ ดความ
ไว้วางใจ สนิ ทสนม และมีบรรยากาศที่ผ่ อนคลายทําให้ส ามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากกัน และกันได้อย่างเต็มที่ ดังที่เทียมจันทร์
พานิชย์ผลินไชย (2558) ได้ศึกษาการพัฒ นากระบวนการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวจิตตปัญญาเพือ่ พัฒนาครูระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดยนํากระบวนการจัด การเรี ย นรู ต้ ามหลัก จิต ตปัญ ญาไปใช้ใน
การจัดการอบรม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมสงบ ผ่อนคลาย เรียนรูท้ ่ี
จะออกจากพื้นที่ท่ีปลอดภัย เรียนรู ก้ ารใช้สุนทรียสนทนา การฟัง
อย่างลึกซึ้ง เกิดความตระหนักรู ต้ ่อตนเอง เกิดความเข้าใจตนเอง
เกิด แรงบัน ดาลใจในการค้น หาความเป็ น ครู ของตนเอง เกิด การ
ใคร่ค รวญชีวิตความเป็ นครู ท่ีผ่านมา ในความดี ความจริง และ
ความบกพร่องของการเป็ นครู การตระหนักรู ถ้ งึ ความสามารถของ
นักเรียนทีม่ คี วามแตกต่างกัน การยอมรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
แตกต่ างกัน และ Tobin Hart (2004, pp. 28-46) ได้ร วบรวม
เอกสาร และงานวิจยั เกี่ยวกับจิตตปัญญาที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
และพฤติกรรมของผูเ้ รียน ผลการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เรียนรู ้ และพฤติกรรมผูเ้ รียนพบว่า ชัน้ เรียนที่ใช้การเรียนการสอน
อย่ า งเคร่ งครัด ไม่ ได้นําสิ่งใหม่ ๆ มาสู่ เด็ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เด็กเล็ก ๆ การเรียนการสอนแบบไตร่ตรอง เรียนรูส้ ู่โลกภายในของ
เราความคิด ทําให้เราสามารถใช้จิตใจมากกว่าที่จะถูกผลักดันโดย
การใช้อารมณ์ มีความสามารถในการยับยัง้ ชัง่ ใจ และเสริมสร้างการ
วิเคราะห์มีศกั ยภาพในการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึ้นตลอดจนมีประสบการณ์
ทีล่ กึ มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าสภาพการจัดการเรียนรู ต้ าม
หลักจิตตปัญญาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ครูควรนําหลักการไป
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียนสามารถนําประสบการณ์
จริงมาเชื่อมโยงกับการเรียนรูเ้ พือ่ บูรณาการสู่ชวี ติ
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1.2 จากผลการวิจยั พบว่าสภาพการจัดการเรียนรู ต้ าม
หลักจิตตปัญญาของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริหารควรให้การส่งเสริมครู ให้นํา
กระบวนการเรียนรูต้ ามหลักจิตตปัญญามาบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ
ในห้องเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ตามหลักจิตตปัญญาตามหลักความมุ่งมัน่ และหลักความรักความ
เมตตาเนื่องจากมีค่าคะแนนเฉลีย่ ตํา่ กว่าด้านอื่น ๆ
2.2 ควรวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวจิตปัญญาศึกษา เพื่อให้ครูได้นาํ ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
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