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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ งนี้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาคุณ ลั กษณะความเป็ นครู ของนัก ศึก ษาคณะครุศ าสตร์ ที่ เรี ย นโดย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาและที่เรียนโดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และที่เรียนโดยกระบวนการสอนแบบบรรยายและ (4) ศึกษาพฤติกรรม
ความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาขณะที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏบุรีรัมย์ จานวน 2 ห้องๆ ละ 50 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม แล้วสุม่ ห้องหนึ่งให้เป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และอีกห้องหนึ่ง
เป็นกลุม่ ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย (3) แบบประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครู (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (5) แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ
นักเรียน สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์หลังเรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (2) คุณลักษณะความเป็นครูหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่ มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยายอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (4) นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามี
พฤติกรรมความเป็นครูขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณธรรม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study teacher characteristics of students in the Faculty of Education of
Rajabhat Universities who learned with the use of contemplative education process, 2) to compare teacher
characteristics of the Faculty of Education students who learned under the learning management using the
contemplative education process with the counterpart characteristics of the Faculty of Education students who learned
under the learning management using the lecturing method, 3) to compare learning achievement of the Faculty of
Education students who learned with the use of contemplative education process with that of the Faculty of Education
students who learned under the lecturing method, and 4) to study the teacher behaviors during professional
experience practicum of the faculty of Education students who learned with the use of contemplative education process.
The research sample consisted of 100 students in two intact classrooms, each of which containing 50
students, of the Faculty of Education in Buriram Rajabhat University, obtained by cluster sampling. Then, one group
was randomly assigned as the experimental group to learn under the learning management using the contemplative
education process; while the other group was randomly assigned as the control group to learn under the learning
management using the lecturing method. The employed research instruments were (1) learning management plans
using the contemplative education process, (2) learning management plans using the lecturing method, (3) a teacher
characteristics evaluation form, (4) a learning achievement test, and (5) an interview structure for interviewing
supervising instructors, supervising teachers, and students. Research data were analyzed using the mean, standard
deviation, t-test, and descriptive analysis.
Research findings showed that (1) the teacher characteristics as a whole of the Faculty of Education students
after learning with the use of contemplative education process was at the high level; (2) the post-learning teacher
characteristics of the experimental group students who learned with the use of contemplative education process were
significantly higher than the post-learning counterpart characteristics of the control group students who learned under
the lecturing method at the .01 level; (3) the post-learning achievement of the experimental group students who
learned with the use of contemplative education process was significantly higher than the counterpart learning
achievement of the control group students at the .01 level ; and (4) the experimental group students who learned with
the use of contemplative education process exhibited their teacher behaviors during their professional experience
practicum in all of the three aspects, namely, professional knowledge, professional skills, and professional ethics.

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบู รณ์ทั้งร่างกายและจิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณ ธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุขและในมาตรา 52 กล่าวว่าให้กระทรวงส่งเสริมให้มี
ระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและประสานงานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และบุคลากรประจาการ ครู อาจารย์ และบุคลากร
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ทางการศึกษาอย่างเพียงพอและในมาตรา 56 กล่าวว่า การผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพในสถานศึกษาระดั บปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตัง้ สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้คุรุสภาได้กาหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา (คุรุสภา. 2548 : 2) โดยกล่าวถึงมาตรฐาน
บัณฑิตครูไว้ว่าต้องมีความรู้การปฏิบัติการสอนในสถานศึ กษา การปฏิบัติตนและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูซึ่ง
สอดคล้องกับสานักงานรับรองมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รอบที่ 2 พ.ศ.2549-2553 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตไว้ว่า บัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะของนักวิชาชีพชั้นสูง ทักษะวิจัยใน
ฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสานึกและภูมธิ รรม
ด้วยเหตุดังกล่าวบัณฑิตคณะครุศาสตร์จึงต้องได้รับการสร้างเสริมให้มีจิตสานึก และมีคุณธรรมในฐานะบัณฑิตและ
ฐานะแห่งความเป็นครูไปพร้อมกัน และด้วยเหตุที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้ สูงและเป็นวิชาชีพควบคุม กล่าวคือ ผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพนี้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีอานาจในการออก พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพ และเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งแม้จะมีการกากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็ยังมีครูจานวนหนึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปการดาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551)
ในประเด็นปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาว่า หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัตจิ ริง ขาดการประสานระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยใช้ครู คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และความศรัทธา
ต่ อ วิ ช าชี พ ครู ยั ง มี น้ อ ย ท าให้ ค นดี คนเก่ ง ไม่ ต้ อ งการเป็ น ครู ท าให้ ข าดครู ที่ มี คุ ณ ภาพ ครู บ างส่ ว นยั ง ขาดจิ ต ส านึ ก
จิตวิญญาณความเป็นครู (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 16)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบทบาทในการผลิตครูตามหลักสูตร 5 ปี โดยการจัดการศึกษาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีสุดท้ายอีก 1 ปี โดยมีการนิเทศ
ให้คาแนะนาในการปรึกษาและติดตามประเมินผลจากอาจารย์นิเทศก์ร่วมกับครูพี่เลีย้ งในโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปัญหาด้านพฤติกรรมความเป็นครูขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จากข้อสรุปของการจัดสุนทรียสนทนาในกลุ่มอาจารย์นิเทศก์ พบว่าพฤติกรรมที่ยังเป็นปัญหาคือ พฤติกรรม
ด้านทักษะและคุณธรรม โดยพฤติกรรมด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการเป็นผู้นา และทักษะด้านการมี
มนุษยสัมพันธ์ ส่วนด้านคุณธรรม ได้แก่ การประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา อดทน และมีจิตสาธารณะ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2550 : 2)
จากการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการวางแนวทางแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของครู ด้วยการทา
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547-2556) โดยการผลิตครูแนวใหม่หลักสูตร 5 ปี ใน 8 สาขาวิชา มี
การพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลให้คณาจารย์พัฒนา
ระบบการสอนโดยมีวธิ ีการที่หลากหลาย สามารถชีแ้ นะวิธีการเรียนรู้ เครื่องมือการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 5) แนวทางหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักการศึกษาทั้งของประเทศไทย
และต่า งประเทศให้ความสนใจและน ามาเป็ นกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ก็ คือ แนวคิดจิ ตตปัญ ญาศึก ษา ( Contemplative
Education) ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การศึกษาที่สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ต่อชีวิตและความเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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มนุษย์ เน้นการปลูกฝังความตระหนักรู้ภายในตน ความเมตตาและสานึกต่อส่วนรวมการนาปรัชญาและศาสนามาพัฒนาจิต
ฝึกปฏิบัติจนมีสติและเกิดปัญญา สามารถเชื่ อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2551 : 88) แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา ได้แพร่ขยายจากกลุ่มนักการศึกษาและสถาบัน
ต่างๆ โดยมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงภายในตน ภายในองค์กรและ
ภายในสัง คม เป็ นการเปลี่ ย นแปลงขั้น พื้น ฐานอย่า งลึ กซึ้ ง โดยให้คุ ณค่ า ในเรื่อ งการเรีย นรู้ ด้ วยใจอย่า งใคร่ค รวญ ด้ ว ย
กระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนั่งสงบอยู่กับตนเอง สุนทรียสนทนา กิจกรรมอาสาสมัคร ดนตรี ศิลปะ
การเคลื่อนไหว โยคะ ไทเก๊ก การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญและบันทึกการเรียนรู้ เป็นต้น (นันทนา ลามาตย์. 2552 : 304)
งานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในงานวิจัยของโนซาวา (Nozawa. 2004) นักศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกับครู 5 คน ที่ได้นาแนวปฏิบัตแิ บบจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ใน
ชีวิตครูส่งผลต่อการพัฒนาตัวครู ทั้งในแง่คุณภาพชีวิตส่วนตนและในแง่คุณภาพการสอนโดยพบว่าครูที่ปฏิบัติสมาธิแบบ
จิตตปัญญาศึกษามีการรับรู้ตนเองที่สูงขึ้น และพบว่าครูเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ดีย่ิงขึ้น ข้อเสนอแน ะ
จากงานวิจัยของโนซาวา คือ ควรมีการนาแนวปฏิบัตแิ บบจิตตปัญญาศึกษาเข้าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูเพื่อให้
มีการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแก่นักศึกษาด้านวิชาชีพครู
สาหรับงานวิจัยในประเทศไทย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์และคณะ (2552) ได้ศึกษาวิจัยการจั ดการเรียนการสอนแบบ
จิตตปัญญาศึกษาในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาสองชั้นเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษามีสว่ นช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนตระหนักรู้
ในตนเอง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกจากการศึกษาความเป็นมา ปัญหาและแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึง น ากระบวนการจิต ตปั ญ ญาศึก ษามาจั ดการเรี ย นรู้ ใ นรายวิชา 1011101 (การพั ฒ นาความเป็ น ครู ) ส าหรับนั ก ศึก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยายตามปกติ
ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเดิมในรายวิชาดังกล่าว ผลการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความเป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบท

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลลัพธ์

พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยแบบแผนพฤติก รรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2550

เนือ้ หาวิชาการพัฒนา

(กลุ่มทดลอง)
กระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษา
1.สมาธิ
2.เหตุการณ์
กระตุ้นผู้เรียน
3.สุนทรียสนทนา
4.การน้อมสู่ใจ
อย่างใคร่ครวญ 5.
บันทึกการเรียนรู้

พฤติกรรมความเป็นครูขณะ
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ใน 3 ด้าน
1.ด้านความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพ
2.ด้านทักษะ
3.ด้านคุณธรรม

ผลสรุ ป การด าเนิ น งาน 9 ปี
ของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.
2542-2551 ในประเด็นปัญหา
ด้า นการผลิ ตและการพั ฒ นา
ครู

ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะจาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ฝึ ก
ประ สบ ก ารณ์ วิ ช า ชี พ ข อง
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

ความเป็นครู (101101)
1.ความหมายและ
ความสาคัญของวิชาชีพครู
2.บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของครู
3.พัฒนาการของวิชาชีพครู
และการสร้างเสริมเจตคติทดี่ ี
ต่อวิชาชีพครู
4.คุณลักษณะความเป็นครู
5.การส่งเสริมศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู
6.การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และผู้นาทางวิชาการ
7.เกณฑ์มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา

(กลุ่มควบคุม)
กระบวนการสอน
แบบบรรยาย

คุณลักษณะความเป็นครู
1.จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ
4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ
5.จรรยาบรรณต่อสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการพัฒนาความเป็นครู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และที่เรียนโดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และที่เรียนโดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาขณะที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา มีคุณลักษณะความ
เป็นครูสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เรียนรู้โดยกระบวนการจิ ตตปัญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพัฒนาความเป็นครูสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) และการวิจัยแบบผสม คือ เป็นทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 100 คน รวม 2 ห้องๆละ 50 คน ได้โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) แล้วสุ่มให้เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
กระบวนการสอนแบบบรรยาย 1 กลุ่ม
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาจานวน 8 แผนๆ ละ 8 คาบ สัปดาห์ละ 4 คาบ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย จานวน 8 แผนๆ ละ 8 คาบ รวม 64 คาบ
สัปดาห์ละ 4 คาบ
3. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู เป็นแบบประเมิน 5 ระดับ มีรายการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 25
ข้อ ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึง่ กาหนดโดยคุรุสภา
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาความเป็นครู เป็นข้อสอบแบบปรนัยจานวน 80 ข้อ
5. แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่เี ลีย้ งและนักเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาความเป็นครูโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สาหรับนักศึกษากลุ่มทดลอง
จานวน 50 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน แผนละ 8 คาบ รวม 64 คาบ สัปดาห์ละ 4 คาบ
2. จัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาความเป็นครูโดยการจัดกระบวนการสอนแบบบรรยาย สาหรับนักศึกษากลุ่ม
ควบคุมจานวน 50 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน แผนละ 8 คาบ รวม 64 คาบ สัปดาห์ละ 4 คาบ
3. ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมความเป็นครูตามสภาพจริงในประเด็น ความรู้ ทักษะ
และคุณธรรม ได้บันทึกไว้ในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นครู
4. หลังการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาความเป็นครู ผู้วิจัยดาเนินการด้วย
4.1 ให้กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบประเมินตนเองในคุณลักษณะความเป็นครู
4.2 ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาความ
เป็นครู
5. เมื่อนักศึกษากลุ่มทดลองออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2554 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 3 คน เพื่อสัมภาษณ์
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่เี ลีย้ ง และนักเรียน ถึงพฤติกรรมความเป็นครูทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะและคุณธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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6. ผู้วิจัยออกสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
เรียนที่ 2/2554 ณ โรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่เี ลีย้ งและนักเรียน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องผลการใช้จติ ตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้
1. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูหลังการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตาราง 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูหลังการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คุณลักษณะความเป็นครู
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3. ปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
5. ค้นคว้า แสวงหา และนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนา และก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่
ผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
รวม
ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
6. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
7. รักษาชื่อเสียง และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
8. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้
9. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
10. ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบ และแบบแผนของทาง
ราชการ
11. เลือกใช้หลักวิชาที่ถกู ต้อง สร้างสรรค์ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
12. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัตหิ น้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน
องค์การ
13. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

ระดับ
S.D. ความหมาย
4.62
4.50
4.58
4.32
4.18

0.49
0.54
0.53
0.65
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.44

0.56

มาก

4.72
4.64
4.36
4.44
4.54

0.49
0.52
0.66
0.54
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.18
3.98

0.62
0.62

มาก
มาก

4.08
4.36

0.69
0.58

มาก
มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะความเป็นครู
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
14. ให้คาปรึกษา หรือช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
15. สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชน และผูด้ ้อยโอกาส
16. ตัง้ ใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
17. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์
และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
18. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนโดยเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัตทิ ีเ่ หมาะสม
กับตนเอง
19. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย
และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
รวม
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
20.เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
21.มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
รวม
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
22.ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
23.นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
24.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศษิ ย์เรียนรู้ และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
25.เป็นผู้นาในการวางแผน และดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
รวม
เฉลี่ยรวม

ระดับ
S.D. ความหมาย
4.66

0.47

มากที่สุด

4.38
4.42

0.75
0.53

มาก
มาก

4.10

0.64

มาก

4.26

0.56

มาก

4.64

0.48

มากที่สุด

4.41

0.57

มาก

4.50
4.44
4.47

0.54
0.57
0.55

มากที่สุด
มาก
มาก

4.78

0.41

มากที่สุด

4.64

0.52

มากที่สุด

4.44
4.08

0.61
0.66

มาก
มาก

4.48
4.43

0.55
0.56

มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา มีคุณลักษณะความเป็นครูทุกด้านในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.56
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2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
และกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
กลุ่ม
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

n

S
50

t

4.41

-value

0.42
8.63

กลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย

50

3.70

.000

0.39

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนคุณลักษณะความเป็นครู หลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาความเป็นครูหลังการจัดการเรียนรู้ ของ
นักศึกษากลุ่มทีจ่ ัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาและกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย
กลุ่ม
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย

n

S
50

50

32.62

27.36

t

-value

7.67

.000

2.94

3.84

จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาที่เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีพฤติกรรมความเป็นครู
ครบทั้ง 3 ด้าน คือ
4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ
4.2 ด้านทักษะ
4.2.1 ทักษะการสื่อสาร
4.2.2 ทักษะการเป็นผู้นา
4.2.3 ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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4.3 ด้านคุณธรรม
4.3.1 ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี
4.3.2 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
4.3.3 มีความเมตตา กรุณา อดทน จิตสาธารณะ
ทั้งนีพ้ ฤติกรรมความเป็นครูที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติมากที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ทักษะ
การเป็นผู้นา ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมด้านความประพฤติตนเหมาะสมกั บสถานภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และมี
จิตสาธารณะ
อภิปรายผล
1. คุณลักษณะความเป็นครูหลังเรียนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครู อัน เกิด
จากแนวปฏิบัตทิ ี่ผู้วจิ ัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการทาสมาธิ เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟัง
อย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดังที่
ประเวศ วะสี (2549) ได้กล่าวไว้ว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ภายใน การศึกษาด้านใน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เกิด
การพัฒนาอย่างแท้จริง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การเข้าถึงโลกและชีวติ เรามองโลก มองธรรมชาติอย่างไร หากเราเข้าถึงความ
จริงจะพบความงามในนัน้ เสมอ เมื่อเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติก็จะเข้าถึงความเป็นอิสระ 2) กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ
3) การปลีกวิเวกไปอยู่กับธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ได้รู้จักตนเอง เมื่อจิตสงบ ความเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจะ
เกิดปรากฏการณ์ตา่ งๆขึ้นและ 4) การทาสมาธิ ทัง้ นี้โดยอยูบ่ นหลักการที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดกระบวนการหรือ
การเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา คือ หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หลักความรักความเมตตา หลักการเชื่อมโยง
สัมพันธ์ หลักการเผชิญหน้ากับความจริง หลักความต่อเนื่อง หลักความมุ่งมั่น และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรียกว่า “หลัก
จิตตปัญญาศึกษา 7” หรือเรียกในชื่อย่อๆภาษาอังกฤษว่า 7C’s (ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ. 2550) กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติที่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเข้าใจตนเอง มีสัมพั นธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนเพราะเข้าใจและสามารถตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยการวิจัยเรื่องผลการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูเป็นการ
สร้างเสริมค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครูผ่านการฝึกปฏิบัตจิ นกลายเป็นคุณลักษณะส่วนหนึ่งของชีวิตหรือ
พัฒนาให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่พงึ ประสงค์ งานวิจัยครั้งนีส้ อดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Teaching for Transformation ของแค
รนตัน (Cranton. 2002) ซึ่งพบว่า ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะเน้นเรื่อง “การมีจิตที่ต่ืนรู้” เป็นแก่นสาคัญของการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งมีผลต่อการดาเนินชีวติ ส่วนตัว คุณลักษณะความเป็นครูและการทาหน้าที่ครู และสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง “Contemplative Practices in Teacher Education” ของโนซาวา (Nozawa. 2004) พบว่า การนาแนวปฏิบัติแบบ
จิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในชีวิตครูส่งผลต่อการพัฒนาตัวครูทั้งในแง่คุณภาพชีวิตส่วนตนและในแง่คุณภาพการสอน โดยพบว่า
ครูที่ปฏิบัตสิ มาธิแบบจิตตปัญญาศึกษามีการรับรู้ตนเองที่สูงขึ้น สอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ และพบว่าครูเหล่านีม้ คี ุณลักษณะ
ความเป็นครูสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ดยี ่งิ ขึน้
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดการเรีย นรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสร้างเสริมความ
ตระหนักรู้ตนเองในคุณลักษณะความเป็นครูได้มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ซึ่งสนับสนุนแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
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ที่เน้นและให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื่อเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาผ่านกิจกรรมและกระบวน การที่
หลากหลาย มีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางความคิดและจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง
(จุ ม พล พู น ภั ทรชีวิน .2551) ซึ่ ง กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึก ษาที่ อั ค รพงศ์
สุขมาตย์ (2553) ได้สังเคราะห์จากทัศนะของนัก จิตปัญญาศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม ฝึกสมาธิ กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
กิจกรรมพัฒนาการคิด กิจกรรมสร้ างความเชื่อมโยง และกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ โดยแนวทางกิจกรรมการพั ฒนา
คุณ ลัก ษณะ ได้ แก่ การฝึก ปฏิบัติโ ดยการเรีย นรู้ ตนเองและเรีย นรู้ สัง คมอย่างมีส ติ รู้ตั ว ซึ่ งเป็น พื้น ฐานที่ ก่อ ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นจุดที่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเอง สังเกตตัวเอง และโลกภายนอกของตน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Boyd และ Myers. (1988) ที่เน้นว่ากระบวนการที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง คือ การมองเห็น
อย่างถ่องแท้ (discernment) ซึ่งเริ่มต้นจากการเปิดรับสารหรือมุมมองที่มีการให้ความหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิม
(receptivity) ตามมาด้วยการยอมรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ มองเห็นสิ่งที่ ต้องเปลี่ยนแปลง(recognition) และขั้นสุดท้ายเป็นขั้น
สาคัญที่สุด คือ การตระหนักว่าแบบแผนหรือการรับรู้เก่าๆ ของตนไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจาเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุง (grieving) จึงเกิดการรับหรือสร้างวิถีใหม่ขนึ้ ในตนเอง และบูรณาการสิ่งใหม่เข้าในบุคลิกภาพเดิมของตน ทั้งนี้
การเข้ า ใจและยอมรั บ ความเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ ตนเองทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ สุ ด ในการเริ่ ม ต้ น
การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การมีสติรู้ตัว การได้มองเห็นในประเด็นที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน
จากกิจกรรม หรือจากการสะท้อนของเพื่อน งานวิจัยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับแนวคิดนี้ ได้แก่ งานวิจัยของจิรัฐกาล
พงค์ภคเธียร (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การสอนจิตตปัญญาศึกษาที่บูรณาการในรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ 1 และวิชาการ
จัด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อ มของอาจารย์ที่ส อนนัก ศึกษามหาวิทยาลั ย มหิ ดล พบว่า ภายหลัง การเรี ย น
นักศึกษาสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองในแง่มุมต่างๆ และเป้าหมายชีวิต ได้แก่ โลกทัศน์ การนิยามความสุข
การนึ ก ถึ ง คนรอบข้ า ง การนึ ก ถึ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การมี ค วามรั ก ความเมตตา นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ศึ ก ษาความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่สอนบูรณาการจิตตปัญญาศึกษากับรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการมีกระบวนการสุนทรียสนทนาในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
พงษธร ตั น ติ ฤ ทธิ ศั ก ดิ์ แ ละคณะ (2552) ศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การเรี ย นการสอนแบบจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น
ระดับอุดมศึกษา ชัน้ เรียนสองชั้นเรียน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะนักวิจัยมีส่วนร่วมกับ
อาจารย์ จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การวิจัยอาศัยระเบียบวิธีแบบผสมผสานเก็บข้อมูลตามกรอบสาม
ทัศน์ (บุคคลที่หนึ่ง สอง และสาม) ในสามช่วงเวลา (ก่อน ระหว่าง และหลังภาคการศึกษา) พบว่า คุณลักษณะสาคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา คือ ความสอดคล้องกันระหว่างเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรม
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีหลัก คือ การอยู่กับปัจจุบันขณะของชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญา
ศึกษา มีสว่ นช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในผู้เรียน
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มที่จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การคิดด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของการศึกษาแบบ
จิตตปัญญาศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในสภาวะที่ต่ืนรู้อยู่เสมอ ต้องฝึกตัวเองให้มีสติ ตระหนักรู้ ฟัง และคิดใคร่ครวญอย่าง
ลึกซึ้งจนเกิดปัญญา มองเห็นความจริงจากการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวิธีฝึกคิดด้วยจิตนิ่งในสภาวะที่ผ่อนคลาย เป็นการ
มองด้วยใจที่ใช้ปัญญาด้วยมุมมองที่ยกระดับความคิดให้สูงขึ้นด้วยการมองความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง เกิด
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ความเข้าใจและการพัฒนา ดังที่ประเวส วะสี (2550) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การรู้จิตของตนเองแล้วเกิด
ปัญญา ปัญญา หมายถึง การเข้าถึงความจริงสู งสุด และ ธนา นิลชัยโกวิทย์ (2551) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งเน้นพัฒนาด้านในและการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเองอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อให้เกิดปัญญาที่เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง โดยผ่านวิธีปฏิบัตแิ นวจิตตปัญญาศึกษาในรูปแบบต่างๆ สอดคล้อ ง
กับงานวิจัยของ พาสนา จุลรัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง ผลของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบว่า นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนวิชาความคิดสร้างสรรค์เบือ้ งต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักศึกษาที่เรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา มีพฤติกรรมความเป็นครูขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ด้านทักษะและด้านคุณธรรม ทัง้ นี้พฤติกรรมความเป็นครูที่ประพฤติปฏิบัติโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและนักเรียน ได้แก่ ทักษะด้านการเป็น
ผู้นา ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมด้านการประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีจิต
สาธารณะ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ เป็นการให้ความสาคัญของการศึกษาด้วยบริบทและการตัดสินเชิงคุณภาพ
เพราะการเรียนรู้ดา้ นในจิตใจ ต้องอาศัยประสบการณ์ของครู อาจารย์ ในการช่วยชี้แนะ ตรวจสอบ สอดคล้องกับ สุมน อมร
วิวัฒน์ (2548) ที่กล่าวว่า การประเมินการเรียนรู้ด้านในจิตใจกับจิตตปัญ ญาศึกษานั้น ข้อมูลสาคัญมักไม่ได้เป็นเชิงปริมาณ
แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโลกทัศน์ที่ผู้ประเมินต้องใช้ใจเข้าไปทาความรู้จักกับผู้เรียนจึงจะสามารถประเมินได้อย่าง
เหมาะสม และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการประเมินตนเองในคุณลักษณะความเป็นครู ซึ่งแสดงให้เห็นว่ านักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมความ
เป็นครู โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล อเนกวิทย์ (2552) ที่พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัตกิ ารพยาบาล
แบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยค่ามัธยฐานของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน และผู้ป่วย
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาและครูสว่ นหนึ่งที่สนใจนาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น งานวิจัยของโน
ซาวา (Nozawa. 2004) ที่พบว่า การนาแนวปฏิบัติแบบจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในชีวิตครู ส่งผลต่อ การพัฒนาตัวครูทั้งในแง่
คุณภาพชีวิตส่วนตน และในแง่คุณภาพการสอน โดยพบว่า ครูที่ปฏิบัตสิ มาธิแบบจิตตปัญญาศึกษา มีการรับรู้ตนเองที่ สูงขึ้น
สอนได้ อ ย่า งเป็ น ธรรมชาติ สอดคล้ อ งกั บงานวิ จั ย ของ กรดศิ ร์ ชิ ด ดี และ ณั ฐ พร อุ ทัย ธรรม ( 2556) ที่ ก ล่ า วสรุ ป ถึ ง
จิตตปัญญาศึกษาว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน มุ่งเน้นการศึกษาโลกภายในตนเอง ด้วยเหตุน้ีจิตตปัญญา
ศึกษาจึงทาให้บุคคลเข้าใจด้านในจิตใจของตนเอง รู้ตัวถึงความเป็นจริง เป็นแนวทางที่จะทาให้เห็นความเชื่อมโยงของการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทั้งความคิด จิตใจ และนาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมความเป็นครูที่ พบว่า ปฏิบัติมากที่สุด ทั้งทักษะการเป็ นผู้นา ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ มีความประพฤติ
ตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังปรากฏในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ผลงานวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของพฤติกรรมความเป็นครูที่จะเชื่อมโยงสู่แนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับ
นโยบายตามหลักสูตรดังกล่าว
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57 เมษายน-มิถุนายน 2558

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป็นแนวทางหนึ่งสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปเป็นนโยบายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา
1.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1.2.1 ก่อนจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดาเนินไป
อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
1.2.2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนอาจเลือกใช้กจิ กรรมที่เป็นเหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนที่เน้นการฟังอย่าง
ลึกซึ้งได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและความมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้
1.2.3 หลังการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลที่ได้จากการคิดด้วยใจที่ใคร่ครวญ
ซึ่งปรากฏในบันทึกการเรียนรู้ โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและด้านเจตคติของผู้เรียน
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนใน
ระดับอื่นๆ เช่น การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและอาชีวศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มีจานวน
คาบที่แตกต่างกัน ว่ามีผลต่างกันหรือไม่
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