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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อ
พัฒนาครู และผลการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาของครู กลุมเปาหมายไดแก ผูบริหารและครู
โรงเรียนบานปาซาน โรงเรียนบานนาจาน โรงเรยีนบานทางาม สังกดัสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จํานวน 28 คน การวิจัยประกอบดวย  1. กระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตาม
แนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครู  2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาของครู    
3. การสรุปผลการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณ
ผูบริหาร  ครูเกี่ยวกับการนําจติตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนและแบบบันทึกการจดัการเรียนรู
ตามแนวจิตตปญญาศึกษา การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณโดยการคํานวณ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขอมลูเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา และจดัทําเปนความเรยีง ผลการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู พบวา 1) กิจกรรมที่
ใชในการพัฒนา ทําใหผูเขารับการอบรมสงบ ผอนคลาย เรียนรูที่จะออกจากพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย การใชสนุทรีย
สนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง เกิดความตระหนักรูตอตนเอง เขาใจตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการคนหาความ
เปนครูของตนเอง ตระหนักรูถึงความสามารถของนักเรียนท่ีมคีวามแตกตางกัน ยอมรับนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน ครูเรียนรูการบูรณาการการจดัการเรียนรู 2) ผลการจัดการเรียนรูพบวา วิธีการและกิจกรรมที่ครูใช
ในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การฝกสมาธิ การสะทอนความคิดหลังการเรียนรู การผอนพักตระหนักรู การ
ใชเกม เพลง การระบายสี นิทาน ความสําเร็จในการนําจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู นกัเรียนเกดิ
การเรียนรูที่ดีขึ้น รวมแสดงความคิดเห็นมากกวาฟงครู  สามารถฟงความคิดเห็นของเพื่อนได  มีความอดกลั้น 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นได ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรยีนรู  มีความสุขในการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดหลากหลาย  ฟงนักเรียนไดมากข้ึน บรรยากาศของการเรียนรูมีความอบอุน กิจกรรมทําให
ผูเรยีนรูจักการคิดวิเคราะห  
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ABSTRACT 
 

The research aims to study the development of a Learning Process Management based on the 
application of Contemplative Education concept for developing the teachers in basic 
education, and the result from the usage of Contemplative Education concept for developing 
the teachers in basic education. The population for this research consisted of 28 persons; 
including both principal and teacher, from Baan Pa San School, Baan Na Chan School, and  
Baan Tha Ngam School.  All these three schools are located in the Phitsanulok  Primary  
Educational Service Area Office 3. The research compiles of three steps; 1. the development 
process of Learning Process Management based on the application of Contemplative 
Education concept for developing the teachers in basic education, 2. the supervision of 
learning process management based on the application of Contemplative Education concept 
of the teachers in basic education, and  3. the result of using the development of a Learning 
Process Management based on the application of Contemplative Education concept for 
developing the teachers in basic education. The research instrument for data collection were 
an interview form for administrators, an interview form for teachers, and learning diary for 
teacher while what they have learnt  from the application into their school setting. The 
statistic for qualitative data analysis was percentage, mean, and standard deviation while the 
quantitative data analysis was content analysis and then using a descriptive writing 
respectively. The results from the study revealed that; 1) The result of the development 
process of Learning Process Management based on the application of Contemplative 
Education concept for developing the teachers in basic education found that the activities 
which were used such as stay calm in silent, feel comfortable, learning to leave from the 
comfort zone, dialogue, deep listening, awareness and understanding themselves, to be 
inspired for being a professional teacher, awareness and acceptance the difference of students 
and acceptance, teacher learnt how to integrate learning management. 2) The result from the 
implementation at school setting revealed that the methods and activities which were applied 
into classroom  consisted of meditation, reflection, relax & rest meditation, games, songs, 
painting, and tales. The success of applying contemplative education concept into classroom 
setting found that the students were; having good learning, giving their opinion more than just 
being a listener, listening to others, being patient, and living with others happily. Moreover, 
teachers learnt to adapt teaching methods for learning management and they also received 
happiness while teaching and learning, provide a numerous learning activities, listen to the 
students’ voice more than the former teaching methods, have a  warm learning environment, 
and the activities were used made students have critical thinking.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน ทํา

ใหประเทศตางๆ ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันสูง มีการใชองคความรูมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในการพัฒนา
ประเทศสูความสมดลุและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมี
พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง 
พรอมรับการเปลีย่นแปลงโลกในยคุศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ, 2554) ครูเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทีส่าํคัญในโลกท่ีมีกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดข้ึน
ทุกนาที  ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูตองปรับเปลีย่นไปจากระบบการเรียนรูแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งการสราง การพัฒนาและการหลอหลอมเยาวชนใหเปนพลเมืองของโลกท่ีมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน 
เปนสิ่งทาทายย่ิงสําหรับครู ในการจัดการองคความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู
จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให
ครูสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนทางการศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ 

ครู ถือเปนบุคคลสําคญัในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเปนดานหนาและกลไกท่ีสาํคัญในการพัฒนา
ผูเรยีนและในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูเปนปจจัยสาํคัญตอการเรียนรู
ของผูเรียน การจัดการเรียนรูของครูนอกจากใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดตามหลักสตูรแลวประเด็นสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อมคีวามเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จติใจ สติปญญา มคีวามรู 
คุณธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  ซึ่งพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2545) มาตรา 6 กําหนดใหการจดัการศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ ท้ังทางรางกาย และจิตใจ 
สติปญญา มีความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข คือ เกง ดี และมีความสขุ (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ) กระบวนการจดัการเรียนรูที่จะ
ทําใหผูเรียนมีความเปนมนุษยทีส่มบรูณ จาํเปนตองสอดแทรกในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักรูในตนเองของผูเรียน  ซึ่งเปนมติิของการพัฒนาคุณภาพภายในของแตละบุคคล 
เกี่ยวของกับการรับรูตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ และภาพลักษณของตนเอง การศึกษาท่ีเนนการ
พัฒนาจิตใจหรือคณุภาพดานในของมนุษย ไมแยกสวนความจริง ความดี และความงาม เรียกวา จิตตปญญา
ศึกษา หรือ Contemplative Education เปนกระบวนการของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง กอใหเกิด
ความรูทางปญญาท่ีเชื่อมโยงระหวาง 3 ภาค คือ ภาคความรู ภาควิชาชีพ และภาคจติวิญญาณ (วิจักขณ พานิช, 
2550) จิตตปญญาศึกษา จะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่มักมุงเนนกระบวนการเชิงจิตตปญญาศึกษา 
(Contemplation) ที่หลากหลายในการเรียนรู ซึ่งรวมถึงกระบวนการเรยีนรูดานตางๆ เชน การปฏิบตัิสมาธิ
ภาวนา และศลิปะ เพื่อชวยในการขัดเกลา ละวางตัวตนและนําไปสูความสมดุล ความสงบเย็น และความสุข
ภายในที่แท (สมสิทธ์ิ อัสดรนิธ,ี 2552, หนา 22) การที่ครูจะสามารถนําแนวคิดจิตปญญาศึกษามาใชในการ
จัดการเรียนรูจําเปนอยางยิ่งท่ีครตูองเรียนรูเขาใจแนวคดิจิตตปญญาศึกษา เพื่อใหครูไดเรียนรูในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งประเวศ วะสี (2549, หนา 9) ไดกลาวไววา จิตตปญญาศึกษา หมายถึงการศึกษาท่ีทําให
เขาใจดานในของตัวเอง รูตัวเขาถึงความจริง ทําใหเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผูอื่น เกิดความเปนอิสระ 
ความสุข ปญญา และความรักอันไพศาลตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งเกิดความเปนมนษุยท่ี
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สมบูรณ  ดังนั้นหากครูไดเรียนรู เขาใจ เขาถึงก็สามารถนําแนวคิดจติตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรยีนเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจดานในของตนเอง เขาถึงความจริง ความสุข ปญญา จากประเด็นดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยจึงสนใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาจึงไดจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาครูใหไดเรียนรูแนวคิดจติตปญญาศึกษาในโครงการสอนเรยีนรูอยางมีความสุข กิจกรรมในการดําเนินการ
ในโครงการน้ีประกอบดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเรียนรูแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของครู การนิเทศ และตดิตามผลในการนําแนวคิดจติตปญญาศึกษาไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 3 
โรงเรียน คือ โรงเรยีนบานปาซาน โรงเรียนบานนาจาน และโรงเรียนบานทางาม จากการดําเนินโครงการ
ดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจถอดบทเรียนศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาและผลการ
จัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 3 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาครูระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผลการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศกึษาของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผูวิจัยแบงการวิจยัเปน 3 ระยะ  

ระยะท่ี  1  การพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                   1.    กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารและครโูรงเรียนบานปาซาน โรงเรยีน    
บานนาจาน โรงเรียนบานทางามจํานวน 28 คนประกอบโรงเรยีนบานปาซานจํานวน 10 คน โรงเรียน        
บานนาจานจํานวน 10 คนและโรงเรียนบานทางามจํานวน 8 คน  

         2. การกําหนดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมแีนวคิดหลักคือการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับครผูานประสาทสัมผสัทั้ง 5 

(กาย) ความรูสึก (ใจ) และการใครครวญ (คิด) เพื่อใหครตูระหนักรูในตนเองและตระหนักรูถึงผูอื่น ความเขาใจใน
ความแตกตางระหวางบุคคล และ ความตระหนักในความเปนมนุษยโดยหลอมรวมประสบการณความเปนครูเพื่อ
นํามากําหนดกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา 
 

        กระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา 
จากวัตถุประสงคและกระบวนการ ผูวิจัยนําฐานคิดดังกลาวมาจัดกระบวนการเรียนรูตามแนว    

จิตตปญญาศึกษาโดยเรียงลาํดับกจิกรรมคาํนึงถึงความตอเนื่อง เช่ือมโยง และสอดคลองกับการเรียนรู ความ
เขาใจของครูเพื่อใหครูสามารถนํากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรยีนรู 
ใหกับนักเรียน  ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาครูระดับการศึกษา 
             ขั้นพื้นฐาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
  1. กิจกรรม Check in เพื่อการเตรียมความพรอมสภาพจิตใจ คลายความกังวล  เปนการเปด

พื้นที่แหงการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม  กิจกรรม check in เปน
การทําสมาธิและเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรม 

  2. การเรียนรูจติตปญญาศึกษา เพื่อใหครูไดเรียนรูแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
  3. สัมผัสจากใจสรางความสมัพนัธ เพื่อสรางความคุนชินกับพื้นที่การเรียนรูใหม ซึ่งมีทั้งคนที่เรารูจักและ

ไมรูจัก  ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูที่จะออกจากพ้ืนที่ปลอดภัย 
(comfort zone) มาเผชิญประสบการณใหมๆ 

  4. แลกเปลี่ยนเรียนรูความ            
ประทับใจในการเปนคร ู

ทบทวนสะทอนจากประสบการณการทําหนาที่ครู ฝกการเปนผูฟง
อยางลึกซึ้ง 

  5. การเปนครูดีและขอบกพรองใน
การเปนคร ู

เพื่อเปนการใหครูไดใครครวญตนเองในชีวิตการเปนครูที่ผานมา  

  6. ผอนพักตระหนักรู เพื่อเปนการดึงสติ กอเกิดสมาธิ กลับมาอยูกับปจจุบันขณะ กอนทํา
กิจกรรมอื่นๆ ตอไป 

  7. วิเคราะหตนเอง อดีตปจจุบัน
ความเปนครู ใน ประเด็น 
ความงาม ความดี ความจริง 

เพื่อวิเคราะหและประเมินตนเอง โดยไมมีอคติ  และไมลดคุณคาของ
ตนเอง 

  8. วิเคราะหผูเรียนเชื่อมโยงการ
สอน นักเรียนเกง ปานกลาง
และออน 

เพื่อใหครูทบทวนการจัดการเรียนรูในกลุมนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกัน 

  9. รวมคิดการนําจติตปญญา
ศึกษาไปใชในการจัดการ
เรียนรู 

เพื่อวิเคราะหเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในสภาพจริงในการนําจิตต
ปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

  10. ระบํากระจก เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดคํานึงถึงผูอื่น เรียนรูความสัมพันธของ
บุคคล 

  เพื่อใหครูไดทบทวนการเรียนรู ใครครวญตนเองผานการเขียนแบบ
อิสระ 

  11. Check out เพื่อใหครูไดสะทอนการเรียนรูของตนเอง  
 

3. การอบรมการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาใหกับครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี ้
คร้ังที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษา เมื่อวันที่    

1-2 พฤษภาคม 2557 ณ หอง ED 2202 คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2557 ณ หอง ED 2202 คณะศึกษาศาสตร กิจกรรมในการดาํเนินการประกอบดวย การทบทวนแผนการจัดการ
เรียนรูของครูแตละคน รวมการวิเคราะห แลกเปลีย่นเรยีนรูในการปรับแผนการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด      
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จิตตปญญาศึกษา และการจัดแผนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาและกิจกรรมทบทวนการทําวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อใหครูไดนําเสนอผลการจัดการเรียนรูผานการทําวิจยัในช้ันเรียน 

ระยะท่ี 2 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศกึษาของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูวิจัยนิเทศตดิตามการจดัการเรียนรูของครูโดยการแลกเปลีย่นเรียนรูในการจดัการเรียนรูใหกบันักเรียน 
การนําไปใชในการจัดการเรียนรู การสะทอนการเรยีนรูของครู และขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูตามแนว
จิตตปญญาศึกษา โดยดําเนินการนิเทศติดตาม วันที่ 9 กันยายน 2557 ในโรงเรยีนบานปาซาน  โรงเรยีน     
บานนาจาน  โรงเรยีนบานทางาม 

ระยะท่ี 3 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตปญญาศึกษา ผูวิจัยสรุปผลการ
จัดการเรียนรูของครู ปจจัยความสําเรจ็ และผลกระทบในกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนว      
จิตตปญญาศึกษา        
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมลูประกอบดวย 

1. แบบสัมภาษณผูบริหารและครูเกี่ยวกับแนวคิดการนําจติตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียน  

3. แบบบันทึกการจัดการเรียนรูและผลการจัดการเรยีน เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนว
จิตตปญญาศึกษา ผลการจัดการเรียนรู การเปลีย่นแปลงในตัวครู และการเปลีย่นแปลงในตัวนักเรียนตามแนว
จิตตปญญาศึกษาของครูระดับประถมศึกษา  
 

การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมลูดงน้ี 
1. การรวบรวมขอมลูขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนา

ครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือผลการเรียนรูจากกิจกรรมการอมรมครั้งท่ี 1 ผลการเรียนรูจากกิจกรรมการ
อบรมครั้งท่ี 2 ไดแก การสอดแทรกจิตตปญญาศึกษาในแผนการจดัการเรียนรู การทบทวนการวิจัยในช้ันเรียน 
และ การนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน 

2. การรวบรวมขอมลูขั้นตอนการนิเทศ  
1) การสมัภาษณผูบริหารและครูเกี่ยวกับแนวคิดการนําจติตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู

ในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน  
                2) การจัดการเรียนรูและผลการจัดการเรยีนตามแนวจติตปญญาศึกษาของครู เกี่ยวกับกจิกรรมการ
จัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษา ผลการจัดการเรยีนรู การเปล่ียนแปลงในตัวครู และการเปลีย่นแปลงใน
ตัวนักเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณโดยการคํานวณคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมลู

เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา และนํามาเรยีบเรยีงเปนความเรียง 
 
 
 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
61

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาครูระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    1.1 กิจกรรมที่ใชและผลการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา 
ประกอบดวย  กิจกรรมที่ เชค็อิน การเรียนรูจติตปญญาศึกษา สมัผสัจากใจสรางความสัมพันธ แลกเปล่ียน
เรียนรูความประทับใจในการเปนครูโดยใชสุนทรียสนทนา  วิเคราะหตนเอง  ผอนพักตระหนักรู  วิเคราะหตนเอง 
อดีต ปจจุบันความเปนครู ในประเด็น ความงาม ความดี ความจริง ของการเปนครู วิเคราะหผูเรยีนเช่ือมโยงการ
สอน นักเรียนเกง ปานกลางและออน  บรรยากาศหองเรยีนแบบจิตตปญญาศึกษา  ระบํากระจก  รวมคิดการนาํ
จิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรยีนรู และประเมินผลการจัดกจิกรรม :  เขียนอสิระ (Free Writing)      
ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนรู พบวา ผูเขารับการอบรมสงบ ผอนคลาย เรียนรูที่จะออกจากพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย เรียนรูการใชสนุทรีย
สนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง เกิดความตระหนักรูตอตนเอง เกิดความเขาใจตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการคนหา
ความเปนครูของตนเอง เกิดการใครครวญชีวิตความเปนครูที่ผานมา ในความดี ความจริงและความบกพรองของ
การเปนครู การตระหนักรูถึงความสามารถของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน การยอมรับนักเรียนทีม่ี
ความสามารถแตกตางกัน ครูเรียนรูการบูรณาการการจดัการเรียนรูกับกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา การจัดการ
เรียนรูทีส่ัมพันธและสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ตระหนกัคุณคาของความเปนครู บทบาทท่ีสําคัญใน
วิชาชีพครู เกิดความรัก ความเมตตา  
  1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่เขารวมการพัฒนาพบวามีความคิดเห็นตอกระบวนการ 
พัฒนาอยูในระดับมากทีสุ่ดเปนสวนใหญ ยกเวน กิจกรรมการเขียนแบบอิสระ และทบทวนการวิจยัในช้ันเรียน  
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีความคดิเห็นวานําไปใชประโยชนไดในระดบัมากที่สดุ ทั้งการพัฒนาตนเอง
และการจัดการเรยีนการสอน 
 2. ผลการศึกษาการจดัการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 ผลการนําแนวจติตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูของครู สรุปไดดังนี้ 
                        2.1.1 วิธีการและกิจกรรมที่ครูใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การฝกสมาธิ          
การสะทอนความคิดหลังการเรียนรู การผอนพักตระหนักรู การใชเกม เพลง การระบายสี นิทาน 
                        2.1.2 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนมสีมาธิ มจีิตอาสา มีความรับผดิชอบ 
สามารถแสดงความคิดเห็น มีความสามัคคี ชวยเหลือกันมากข้ึน กลาแสดงความคดิเห็น มคีวามสุขในการเรยีน 
ไมเครียดในการเรียน มีสติการคิดใครครวญ มีความสงบมากขึ้น มีความใจเย็น 
                        2.1.3 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับนักเรยีนคอื นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย อยูรวม 
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข กลาแสดงความคิดเห็น มีเหตุผล มีความคิดเชิงบวก สามารถเรียนรูไดดีขึ้น มีความ
สนใจในการเรียน สามารถน่ังสงบไดนานขึ้น 
                        2.1.4 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับครู คือ เขาใจความแตกตางของนักเรยีนแตละคน    
การจัดการเรียนการสอนไดงายขึ้น ควบคุมการจัดการเรียนการสอนไดดี สอนนักเรียนไดอยางสบายใจและมี
ความสุข สรางความสนใจ แรงกระตุน ความสนใจของนักเรียนเพิ่มข้ึน เขาใจวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน
มีความเขาใจเน้ือหา มีความสุขในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรงุวิธีการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีสมาธิใน
การทํากิจกรรมมากข้ึน ครมูีความใจเย็น ใชเวลาการสอนนอยนักเรยีนเขาใจไดเร็ว มีความรัก ความเมตตาตอ  
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ลูกศิษยมากข้ึน มีความสุขในการทํางาน ควบคุมอารมณไดดี ยอบรบัเหตุผล มีขอมลูพื้นฐานนักเรยีนมากขึ้น   
เกิดความรักความผูกพันธกับนักเรยีนมากขึ้น 

        2.2 ความคิดเห็นของครูในการนําจติตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู 
               2.2.1 การนําจิตตปญญาศึกษาไปใชในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูพบวาสามารถทําให

นักเรียนมสีมาธิในการเรียนมากขึน้ มีความตั้งใจเรียน มีความสุข สนุกสนาน กลาแสดงออก และรูจักตนเอง  
               2.2.2 ความเปนไปไดในการนําจิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน พบวา 

สามารถนํามาพัฒนานักเรียนในเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม เปนกิจกรรมการเรียนรูทีส่รางความสุขใหกับครู และ
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สามารถสอดแทรกไดทุกกลุมวิชา ควรตองใชความรวมมือจากทุกฝายในการ
นํามาใชในโรงเรียน เปนกิจกรรมการเรยีนรูที่ตองคอยๆเปลีย่นแปลงทั้งตัวครูและนักเรียน 

              2.2.3 การวางแผนการนําจิตตปญญาศึกษาไปใชในโรงเรียน พบวา โรงเรยีนที่เขารวมการ
พัฒนาบางโรงเรียนเปนนโยบายของผูบริหารในการใหครูมีการปรับการจัดการเรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรู
เดิมโดยเพ่ิมเตมิกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาเขาไปในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีการประชุม
ทบทวนกิจกรรมที่ไดรับการอบรมรวมกัน  ครูไดมีการเตรียมแผนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนครูในโรงเรียน 

                2.2.4 ความสําเร็จในการนําจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนรูของโรงเรียน นักเรียน 
เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น รวมแสดงความคิดเห็นมากกวาฟงครูเพียงคนเดียว  นักเรียนสามารถฟงความคิดเห็นของ
เพื่อนได  นักเรียนมีความอดกลั้นมากขึ้นสามารถอยูรวมกับผูอื่นได ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู  ครู
มีความสุขมากขึ้นในการจัดการเรียนรู ครูมีการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดหลากหลายมากข้ึน  ครูฟง
นักเรียนไดมากข้ึน บรรยากาศของการเรียนรูมีความอบอุน กิจกรรมท่ีจัดทําใหผูเรียนรูจักการคดิวิเคราะหมาก
ขึ้น 

      2.3 ปจจัยความสําเร็จในการนําจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา 
ผูบริหารใหความสําคญัในการปรบัเปลี่ยนการจัดการเรียนรู   การกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนของ
โรงเรียน ความรวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน การสราง
บรรยากาศการเรียนรูในโรงเรยีนท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู การสรางการเรียนรูใหกับครูในความเขาใจการ
จัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในโรงเรียนในการจัดการเรียนรูตามแนว     
จิตตปญญาศึกษา ความตั้งใจและความมุงมั่นของครูที่ตองการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรูและดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องในการจัดการเรียนรู 
 

การอภิปรายผล 
    1. ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการจัดกิจกรรมที่เปนการพัฒนาท้ัง ฐานกาย ฐานใจ  และฐานคิด อาทิ การทําสมาธิ    
การวิเคราะหตนเอง  การออกจากพ้ืนท่ีปลอดภัย การวิเคราะหผูเรยีน การใครครวญ สุนทรียสนทนา การฟง
อยางลึกซึ้ง ผอนพักตระหนักรู อีกทั้งการออกแบบกิจกรรมมีความตอเนื่องสัมพันธกัน มีการกําหนดขนาดและ
วิธีการแบงกลุมเรียนรูทั้งกลุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในลักษณะนี้ผูที่ไดรับการพัฒนาตองไดรับการพัฒนาดานในและมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน
ของตนเอง ซึ่งในการจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษาจําเปนตองเนนความสมดุลในความแตกตางดังท่ี         
ธนา นิลชัยโกวิทย (2551,หนา 151-152) ไดกลาวสรุปไววาการจดักจิกรรมทีส่มดลุของการเรียนรูทีต่อบสนอง
ฐานตางทั้งฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด การเรียนรูผานจิตนาการ การเรยีนรูผานสัญลักษณ ผานเสน สี รปูทรง 
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สัดสวน ลําดับทีต่อเนื่อง เสียง จังหวะการเคลื่อนไหว การสรางความสมดุลระหวางพ้ืนท่ีปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยง 
การออกแบบที่เกิดการเคลื่อนที่ออกจากการคิดเกีย่วกับตัวเอง การสรางสมดลุระหวางการมีเวลาในการ
ใครครวญตามลําพัง การใชเวลารวมกับผูอื่น การกําหนดขนาดและแบงกลุมเรยีนรู                
    ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนรู พบวา ผูเขารับการอบรมสงบ ผอนคลาย เรียนรูที่จะออกจากพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย เรยีนรูการใชสุนทรีย
สนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง เกิดความตระหนักรูตอตนเอง เกิดความเขาใจตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการคนหา
ความเปนครูของตนเอง เกิดการใครครวญชีวิตความเปนครูที่ผานในความดี ความจริงและความบกพรองของการ
เปนครู การตระหนักรูถึงความสามารถของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน ทําใหยอมรับในความเปนตัวตนของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ครูเรียนรูการบรูณาการการจดัการเรียนรูกับกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา 
การจัดการเรียนรูที่สมัพันธและสอดคลองกับความสามารถของผูเรยีน ครูตระหนักคุณคาของความเปนครู 
บทบาทท่ีสําคัญในวิชาชีพครู เกิดความรัก ความเมตตา ที่เปนเชนนีเ้พราะผูวิจัยไดมีการวิเคราะหจดัลาํดับ
กิจกรรมใหมีความตอเนื่องเปนลําดับเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
    2. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวจติตปญญาศึกษาของครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 
        วิธีการและกิจกรรมที่ครูใชในการจัดการเรยีนรู ประกอบดวย การฝกสมาธิ การสะทอนความคิดหลัง
การเรียนรู การผอนพักตระหนักรู การใชเกม เพลง การระบายสี นิทาน ผลจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู พบวา 
นักเรียนมสีมาธิ  มีจติอาสา มคีวามรับผดิชอบ สามารถแสดงความคิดเห็น มีความสามัคคี ชวยเหลือกันมากขึ้น 
กลาแสดงความคิดเห็น มีความสุขในการเรียน ไมเครียดในการเรียน มีสติการคิดใครครวญ มีความสงบมากขึ้น มี
ความใจเย็น ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข กลาแสดงความคิดเห็น มีเหตผุล ความคิดเชิงบวก สามารถเรียนรูไดดีขึ้น มีความสนใจในการเรยีนได
นานข้ึนท่ีเปนไปเชนนี้นาจะเปนเพราะครไูดนาํแนวคิดจติตปญญาศึกษาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูทั้งใน
การเตรียมความพรอมของผูเรียน การใชในกิจกรรมการจัดการเรยีนรูและมีการใชอยางตอเนื่องซึ่งจิตตปญญา
ศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูดวยใจท่ีใครครวญ ท่ีเนนการพัฒนาดานในอยางแทจริง เพื่อใหเกิดการตระหนักรู
ถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา เขาถึงความจริงของธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอ
สวนรวม เนนการพัฒนาแบบองครวมที่เชื่อมโยงของจิตและปญญา ซึ่ง จิรัฐกาล พงศภคเธียร (2551, หนา 50-
51) ไดกลาวถึงขอที่ควรคํานึงในการนําจิตตปญญาศึกษาไปบูรณาการกับงานการเรียนการสอนไววา  จิตตปญญา
ศึกษาเปนการศึกษาท่ีผูเรยีนและผูสอนตองทุมเทความสนใจและเวลาอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง ยาวนานโดยจริงจัง 
แตไมเครงเครียด จติตปญญาศึกษาไมสามารถเขาถึงไดดวยการเขารวมเพียงครั้งคราว เปนระยะสั้นๆ หาไมแลว
อาจติดกับเทคนิครูปแบบจนละเลยหัวใจหรือเนื้อหา จากงานวิจัยของ Garrison Institute (2005) พบวา 
โรงเรียนไดมีการใชวิธีการของจิตตปญญาศึกษา เชนการฝกสมาธิ การฝกสติ การฟงอยางลึกซึ้ง สุนทรยีสนทนา 
การฝกโยคะ ซึ่งวิธีดังกลาวสามารถทําใหนักเรียนมสีติ มสีมาธิ มีความใสใจการเรียน มคีวามสุข เขาใจตนเองและ
ผูอื่น มีความรัก ความเมตตา สามารถกํากับ ควบคุมตนเองได เห็นคุณคาในตนเอง และมีความสมดุลทางอารมณ 
และจากงานวิจัยของ จันทรชลี มาพุทธ (2552) พบวาการจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษาทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางลึกซึ้ง ชวยพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ การวิเคราะหและความสามารถในการแกปญหา ทั้งยงัสงผลตอ
อารมณ การยอมรับตนเองและสังคม ผูเรียนฟงอยางลึกซึ้ง ซาบซึ้ง และเขาใจ มีความสามารถในการเรียนรู
รวมกัน การคิดสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงความคิดของผูเรยีน 
                  จากการที่ครูนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนพบวา ครมูีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ เขาใจความแตกตางของนักเรียนแตละคน การจัดการเรียนการสอนไดงายข้ึน ควบคุม
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การจัดการเรียนการสอนไดดี สอนนักเรียนไดอยางสบายใจและมีความสุข สรางความสนใจ แรงกระตุน ความ
สนใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น เขาใจวิธีการจัดการเรยีนรูเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเน้ือหา ปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนรูใหนักเรียนมีสมาธิในการทํากิจกรรมมากข้ึน ครูมีความใจเย็น ใชเวลาการสอนนอยนักเรียนเขาใจไดเร็วขึ้น  
มีความรัก ความเมตตาตอลูกศิษยมากขึ้น มีความสุขในการทํางาน ควบคุมอารมณไดดี ยอบรับเหตุผล มีขอมูล
พื้นฐานนักเรียนมากขึ้น เกดิความรักความผูกพันกับนักเรียนมากขึ้น ท่ีเปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะขณะท่ีครูจัดการ
เรียนการสอนตามแนวจิตตปญญาศึกษาทําใหครูไดมีโอกาสเรยีนรู พฒันาตนเอง เรียนรูดานในของตนเองใน
ความเปนครู ดังเชน ธนา นิลชัยโกวิทย (2551, หนา 143-144) ที่ไดกลาวถึงพื้นฐานการจัดกระบวนการเรยีนรู
ตามแนวจิตตปญญาศึกษา ไดแก ความเช่ือมั่นในความเปนมนุษย คอืทัศนะที่เช่ือมั่นวามนุษยมีศักยภาพท่ี
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามอยูในตัว เปรียบเสมือนเมล็ด
พันธพืชที่มศีักยภาพในการเจรญิเติมโต เมื่อมีเงื่อนไขตางๆพรอมเมล็ดพันธนั้นก็สามารถเติมโตข้ึนได การจัด
กระบวนการการเรียนรูและจติตปญญาศึกษา จึงมิใชการสอนแตเปนการสรางเง่ือนไขใหศักยภาพภายในท่ีมีอยู
สามารถพัฒนาข้ึนได เปนกระบวนการที่มุงสรางเงื่อนไขใหเกิดการเติบโตจากภายใน อีกท้ังอยางไดขอคนพบใน
ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ ศศิลกัษณ ขยันกิจ (2553) นิสิตที่ไดรบัการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ
เรียนรูตามกระบวนการนําแนวจิตตปญญาศึกษามาใช พบวานิสิตเกดิการตระหนักรูในตนเอง ไดแก การเขาใจ
ตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวางไมตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคณุคาในตนเอง การสังเกตที่
ละเอียดลออ การมองโลกในแงดีและมีความสุข การเรยีนรูที่มีประสทิธิภาพ การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การ
เขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเห็นคณุคาของผูอื่น การ
ตระหนักรูตอวิชาชีพ คือการมองเด็กตามความเปนจริง การสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทัน
ตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กการเหน็คุณคาของงานครู  
                  ความเปนไปไดในการนําจิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรยีนรูในโรงเรียน พบวา สามารถ
นํามาพัฒนานักเรียนในเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สรางความสุขใหกับครู และนักเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข สามารถสอดแทรกไดทุกกลุมวิชา ควรตองใชความรวมมือจากทุกฝายในการนํามาใชใน
โรงเรียน เปนกิจกรรมการเรียนรูทีต่องคอยๆเปลี่ยนแปลงท้ังตัวครูและนักเรียน การวางแผนการนําจติตปญญา
ศึกษาไปใชในโรงเรียนพบวาโรงเรยีนที่เขารวมการพัฒนาบางโรงเรียนเปนนโยบายของผูบริหารในการใหครูมีการ
ปรับการจดัการเรียนรูจากแผนการจัดการเรยีนรูเดิมโดยเพ่ิมเติมกจิกรรมจติตปญญาศึกษาเขาไปในการจัดการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประชุมทบทวนกิจกรรมท่ีไดรับการอบรมรวมกัน  ครูไดมีการเตรียม
แผนการจดัการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนครูในโรงเรยีน ผลการวิจัย
ที่ไดขอคนพบดังกลาวสามารถอธิบายไดตามที่ สมสิทธ์ิ อัสดรนิธี (2552, หนา 32) ที่ไดกลาวถึงการประยุกตใช
แนวจิตตปญญาศึกษาพิจารณาการประยุกตใชไดใน 2 ระดับคือ ระดับหลักการ คือการนําหลักการพืน้ฐานและ
ความคิด ความเชื่อทางจิตตปญญาศึกษาไปพัฒนาและใชรวมกับกระบวนการเดิมที่มีอยู และระดับรปูแบบ คือ
การนําเคร่ืองมือ วิธีปฏิบัติตลอดจนกระบวนการไปปรับเสริมนําไปใชรวมกับเคร่ืองมือเดิมหรือนําไปใชทั้งหมด
ตามความเหมาะสม  นอกจากน้ี ปรีดา เรืองวิชาธร (2551, หนา178-179) ไดนําเสนอแนวทางจุดเริ่มตนของการ
จัดกระบวนการเรียนรูโดยสรุปดังนี้คือ เพิ่มเติมหรือผสมผสานเปาหมายที่ขาดหายไปเขาไปในชุดหลักสูตรเดิมทีม่ี
อยู จัดหลักสูตรจําเพาะเจาะจงเพ่ิมเติมเขาไปเปนหมวดหน่ึงหรือหลกัสูตรหนึ่งที่อยูในโครงสรางหลักสตูรเดิม
ทั้งหมด จัดหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูขึ้นมาใหมอยางเปนอิสระท่ีมุงเปาหมายครอบคลุมอยางนอยในความเปน
มนุษย 
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    ปจจัยความสําเร็จในการนําจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวาผูบรหิารให
ความสําคญัในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู การกําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนของโรงเรยีน ความ
รวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน การสรางบรรยากาศการ
เรียนรูในโรงเรยีนที่เอ้ือตอการจดัการเรียนรู การสรางการเรยีนรูใหกับครูในความเขาใจการจัดการเรียนรูตาม
แนวจิตตปญญาศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในโรงเรียนในการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา
ความตั้งใจและความมุงมั่นของครทูี่ตองการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูและดาํเนินการอยางตอเนื่องในการ
จัดการเรียนรู ที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะแนวการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษานั้นเปนเรื่องของการ
เรียนรูดวยใจท่ีใครครวญ ท่ีเนนการพัฒนาดานในอยางแทจริงเพ่ือใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดย
ปราศจากอคติ ที่เนนการพัฒนาแบบองครวม ดังนั้นหากนําจิตตปญญาศึกษามาใชในโรงเรียนจึงตองเปนนโยบาย
ของโรงเรียน ผูที่เกีย่วของตองมีความเขาใจ ใหความรวมมือ สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
ดังท่ี จิรัฐกาล  พงศภคเธียร (2551, หนา 50-51) ไดกลาวถึงขอควรคํานึงถึงของสถาบันที่เห็นความสําคัญและ
ตองการนําจิตตปญญาศึกษาเขาไปในระดับนโยบาย คือ จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสม ท่ีมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม มี
สวนของสภาพธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการเรยีนรูดานจติตปญญาศึกษา สนับสนุนสรางแรงจูงใจให
เกิดกลุมที่สนใจดานจิตตปญญาศกึษาท่ีมาพบและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปนประจํา มีนโยบายสนับสนุนการ
สอนแกผูสอนตามแนวจิตตปญญาศึกษา สรางความเขาใจในหมูผูบรหิารเกี่ยวกับธรรมชาติของเรื่องจิตตปญญา
ศึกษาวาเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่ใช เวลา ตองอาศัยความตอเนื่องและมีระยะเวลาท่ีตองมีการรอคอย ไม
สามารถทํานายผลการเปลีย่นแปลงไดอยางชัดเจน ณ เวลาหนึ่งๆ 
 

ขอเสนอแนะ 
          1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                   1.1 การจะนําจิตตปญญาศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาครูใหเขาใจ 
เขาถึงกระบวนการในการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาโดยผานประสบการณจริงของครูในการเรยีนรู
ผานกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา 
                    1.2   การจะนําไปใชในโรงเรียน ควรเปนนโยบายของผูบริหาร สรางความเขาใจใหกบัผูที่
เกี่ยวของเรื่องของจิตตปญญาศึกษา ผูบริหารใหการสนับสนุน สรางแรงจูงใจใหกับครูที่มุงมั่นในการนํา        
จิตตปญญาศึกษาไปใช เอื้ออํานวยในการสรางบรรยากาศ สถานท่ีที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมจติตปญญา
ศึกษา 
                     1.3 การกําหนดกิจกรรมจติตปญญาศึกษาควรมีการพัฒนาท้ัง ฐานกาย ฐานใจและฐานคิด 
กิจกรรมควรมีความสอดคลองสมดุล และควรเปนการจดักิจกรรมทีต่อเนื่องเพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรยีนไดอยาง
แทจริง 
            2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
                     2.1 ควรมีการศกึษาการสรางเครือขายของครูในการจัดการเรยีนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา 
                     2.2 ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการจัดการเรยีนรู การออกแบบการวดัผล
ประเมินผลตามแนวจิตตปญญาศกึษาในการจัดการศึกษาทุกระดบั 
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