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บทคัดย'อ 
การวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยกึ่งทดลองรูปแบบวัดก:อนและวัดหลังการทดลองของกลุ:มตัวอย:าง

เดียว มีวัตถุประสงคDเพื่อเปรียบเทียบความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ:มทดลองระยะก:อนและ
หลังเขGาร:วมกิจกรรมดGวยการจัดกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสาน กลุ:มเปNาหมายที่
เขGาร:วมทดลองเป0นนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปPที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปPการศึกษา 
2563 จำนวน 20 คน ซึ่งไดGมาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูล ไดGแก: 1) แบบสอบถาม
ความอ:อนนGอมนักศึกษาวิชาชีพครู 2) รูปแบบกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบปกติและ
แบบออนไลนD สถิติที่ใชGในการวิเคราะหDขGอมูลคือ ค:าเฉลี่ย ค:าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค:าสถิติทดสอบที
แบบไม:อิสระ   

ผลการวิจัยพบว:า นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ:มเปNาหมายที่เขGาร:วมกิจกรรมการเสริมสรGางความ
อ:อนนGอมดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสาน มีคะแนนความอ:อนนGอมหลังการ
ทดลองสูงกว:าก:อนการทดลองอย:างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากขGอคิดเห็นพบว:า นักศึกษา
ตระหนักรูGและเห็นคุณค:าตนเองมากขึ้น รูGสึกขอบคุณบุคคลที่มพีระคุณ รูGจักเปcดใจรับฟKงผูGอื่นมากขึ้น อีก
ทั้ง รูGสึกมีความสุขกับการเขGาร:วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

คำสำคัญ: ความอ:อนนGอม, จิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสาน, นักศึกษาวิชาชีพคร ู

 
ABSTRACT 

This research was Quasi-Experimental research which formed one group pre-
test-post-test design aimed at studying the teaching professional teacher students’ 
courtesy who had joined the experiment group through using the learning model based 
on the integrated learning process of the contemplative education. The target group were 
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included 20 pre-service teachers of social study program on the semester 2nd in academic 
year 2020. The tools were used in the research included 1) the courtesy questionnaire 2) 
the model of learning based on the integrated learning process of contemplative 
education. Statistics employed in the analysis included: Mean and Standard Deviation and 
t-test for dependent. 

The research found that 1) The target students who had joined the integrated 
learning process based on the contemplative education to promote the teaching 
professional teacher students’ courtesy had significantly higher post- experiment score 
than pre-experiment score at the level of .05. And the target group's comments showed 
that the arranged activities help the students to be more self-awareness and self-esteem, 
perceiving thankful to the gratitude person, open-minded to others and felt happy after 
joining the activities. 
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บทนำ 

สถานการณDการแผ:ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน:า (Covid-19) ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกไม:เพียงแต:มี
ผลกระทบต:อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปเท:านั้น แต:ยังมีผลกระทบต:อการจัดการเรียนการสอน
ภายในระบบอีกดGวย การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากหGองเรียนปกติมาเป0นการเรียนการสอน
แบบออนไลนDจึงมีความจำเป0นและกำลังไดGรับความนิยมอย:างแพร:หลาย อีกทั้งมีขGอดีหลายประการเป0น
ตGนว:า ผูGเรียนสามารถเขGาเรียนรูGเพื่อพัฒนาตนเองไดGตามอัธยาศัยไดGทุกที่ทุกเวลาผ:านทางเว็บไซตDใน
รูปแบบมัลติมีเดีย อีกทั้งผูGใชGงานสามารถทำการโตGตอบไดGเสมือนการนั่งเรียนในหGองเรียนปกติ นับเป0นการ
ลดช:องว:างทางการศึกษาอย:างแทGจริง ทำใหGทุกคนสามารถเรียนรูGไดGเท:าเทียมกัน 24 ชั่วโมง (กรกนก   
ยงคDโภชนD, 2561: 17) ขณะเดียวกัน อุปกรณDที่ใชGในในการเชื่อมต:อก็มีความหลากหลายอาทิ คอมพิวเตอรD 
โทรศัพทDมือถือ แท็บเล็ต เป0นตGน ซึ่งมีราคาถูก รวมถึงโปรแกรมการใชGงานก็มีความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถโตGตอบระหว:างผูGสอน ผูGเรียนและแชรDไฟลDในรูปแบบต:าง ๆ ไดGอย:างสะดวก อีกทั้ง สามารถดาวนD
โหลดไดGฟรี เช:น Google Meet Microsoft Team Zoom เป0นตGน แต:การเรียนการสอนออนไลนDใช:ว:าจะ
มีขGอดีเสมอไป ทว:าอาจทำใหGขาดทักษะบางอย:างเนื่องดGวยเป0นการเรียนการสอนในรูปแบบโลกเสมือน
(Virtual world) ซึ่งส:งผลใหGพฤติกรรมของผูGเรียนมีปKญหาโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป0นทกัษะทางสังคมที่จะ
นำไปสู:การมีปฏิสัมพันธDที่ดีในการอยู:ร:วมกับคนอื่นไดGแก: พฤติกรรมดGานความอ:อนนGอมถ:อมตน 

ความอ:อนนGอมเป0นคุณลักษณะดGานการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมในการอยู:ร:วมกัน เป0น
กิริยามารยาทที่บ:งถึงการมีสัมมาคารวะหรือความเคารพ การรูGจักใหGเกียรตินับถือซึ่งกันและกัน ดังพระ
ราโชวาทของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่ไดGพระราชทานไวGในปP พ.ศ. 2561 
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก:ผูGสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว:า  

“การอ:อนนGอมถ:อมตนนี้ เป0นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว:า เป0นเครื่องประสานสัมพันธD
ระหว:างบุคคลไดGเป0นอย:างดีเพราะการปฏิบัติอย:างสุภาพอ:อนโยนและอ:อนนGอมเขGาหากันย:อมทำใหGคนเรา
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อยู:ร:วมกันไดGอย:างสงบสุข ตรงกันขGามกับการปฏิบัติอย:างแข็งกรGาวรุนแรงซึ่งทำใหGเกิดความขัดแยGงและ
ความแตกแยกรGาวฉาน” (2563: ออนไลนD) 

นอกจากนี้ กรวิภา สุวรรณกูลและคณะ (2560: 1806) ยังกล:าวอีกว:า ความอ:อนนGอมเป0นการ
แสดงถึงความมีสติปKญญา การรับรูGตนเองตามความเป0นจริง การมีพลังอำนาจในตนเองที่จะเปcดใจยอมรับ
สิ่งต:าง ๆ เปcดโอกาสใหGตนเองไดGเรียนรูGผูGอื่นทั้งในแง:ดีและแง:รGาย และรูGจักการแบ:งปKนช:วยเหลือผูGอื่นใน
สังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญต:อชีวิต และยังไดGวิเคราะหDองคDประกอบเชิงยืนยันซึ่งพบว:า ความอ:อนนGอมมี 6 
องคDประกอบดGวยกัน ไดGแก: การตระหนักรูGในตนเอง การนับถือตนเอง การเปcดใจ ความจริงใจ ความรูGสึก
ขอบคุณและความปรารถนาที่จะช:วยเหลือ สอดคลGองกับแนวคิดของ ปPเตอรDสันและเซลิกแมน (Peterson 
& Seligmen, 2004: 461) และแทงเนยD (Tangney, 2002: 411) ที ่กล:าวว:า ความอ:อนนGอมจะทำใหG
บุคคลตระหนักรูGตนเองตามความเป0นจริง เปcดใจยอมรับความจริงไดGกับสิ่งที่มากระทบทั้งเชิงบวกและลบ 
รูGจักทบทวนขGอวิพากษDวิจารณDของผูGอื่นที่มีต:อตนเองและยอมรับทั้งขGอดีขGอดGอยตามเป0นจริงนั้น อีกทั้ง ใหG
อภัยและมองว:า การวิพากษDวิจารณDเป0นการแสดงออกถึงความจริงใจและเกิดความรูGสึกขอบคุณซึ่งทำใหGมี
ความสุขกับการดำเนินชีวิต แนวคิดดังกล:าวแสดงใหGเห็นถึงความสำคัญที่จะตGองส:งเสริมใหGเกิดขึ้นกับ
บุคคลโดยเฉพาะผูGเรียนที่เป0นนักศึกษาครูซึ่งจะเติบโตไปทำหนGาที่อบรมพร่ำสอนคนอื่นและจะตGองไปเป0น
แบบอย:างดGานความประพฤติใหGกับผูGเรียน และจากการศึกษาของ สีปะเสิด แกGวบัวบาน และ สวัสดิ์ 
โพธิวัฒนD (2555: 85) เกี่ยวกับสภาพปKญหามารยาทของนักศึกษายังยืนยันอีกว:า นักศึกษาบางส:วนมี
มารยาทไม:เหมาะสมอาทิ พูดจาไม:สุภาพ มีพฤติกรรมกGาวรGาว ขาดความเคารพเชื่อฟKงครูอาจารยD มีความ
อ:อนนGอมถ:อมตนนGอยและมักใชGคำพูดไม:สุภาพเมื่อพูดคุยกับบุคคลภายนอก ชอบพูดคุยเรื่องอื่น ๆ ขณะ
อยู:ในที่ประชุม ขาดการสำรวมระวังขณะเดินสวนผูGใหญ: ซึ่งปKญหาเหล:านี้เกิดจากสภาพแวดลGอมทางสังคม 
ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใส:จากครูอาจารยD ดังนั้นจึงมีความจำเป0นอย:างยิ่งที่จะตGองมีการส:งเสริมความ
อ:อนนGอมถ:อมตนใหGเกิดขึ้นแก:นักศึกษา 

กระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาเป0นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะมนุษยDซึ่ง
เป0นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ เป0นกระบวนการเรียนรูGที่ก:อใหGเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล
ไดGแก: การเกิดความรูG ความเขGาใจในตนเอง ผูGอื่นและสรรพสิ่งอย:างลึกซึ้งและสอดคลGองกับความเป0นจริง 
ช:วยใหGบุคคลเกิดความรักความเมตตา ความอ:อนนGอมถ:อมตนและมีทัศนคติที่ดีต:อตนเอง (สุพิชญา โคทวี, 
2555: 44) ดังที่ ธนา นิลชัยโกวิทยDและอดิศร จันทรสุข (2559: 52) กล:าวว:า จิตตปKญญาศึกษานั้นเป0น
การเรียนรูGที่ก:อใหGเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู:การเกิดปKญญาคือเขGาถึงความจริง ความดี ความงามอย:าง
แทGจริง เป0นการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก เปลี่ยนแปลงความรูGสึกนึกคิดใหม: เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับ
เพื่อนมนุษยDและธรรมชาติใหม: เปลี่ยนแปลงวิถีคิดใหม:โดยสิ้นเชิง เกิดความรูGความเขGาใจในตนเอง ผูGอื่น
และสรรพสิ่งอย:างลึกซึ้ง ก:อเกิดเป0นความรักความเมตตาและความอ:อนนGอมถ:อมตนขึ้นในตน ตระหนักรูG
ต:อสิ่งต:าง ๆ โดยปราศจากอคติ อ:อนนGอมต:อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต:อส:วนรวม และจากการศึกษาของ 
สุพัฒนD เศรษฐคมกุล (2556: 137-138) ที่ประยุกตDกระบวนการจิตตปKญญาเพื่อสรGางเสริมวินัยในตนเอง
ของนักศึกษาวิชาชีพครูยังพบว:า นักศึกษาเกิดการเห็นคุณค:าภายในตนเอง เปcดใจยอมรับตนเองในขGอดี
และขGอเสียเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เห็นคุณค:าของการมีส:วนร:วมในการสรGางประโยชนDใหGแก:
สังคม เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนที่ดีงามดGวยการมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดการสรGาง
เสริมวินัยในตนเองอย:างสมบูรณDทั้งดGานความรูG ความรูGสึกและการปฏิบัติตน ขณะที่ การศึกษาของ 
จุฑามณี เสาระโส และทัศนDสิรินทรD สว:างบุญ (2560: 70) ที่ไดGพัฒนาความมีวินัยในตนเองตามแนวคิด
จิตตปKญญาศึกษาสำหรับนักเรียนที่บกพร:องทางสติปKญญา ผลปรากฏยืนยันว:า ภายหลังเขGาร:วมโปรแกรม 
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นักเรียนมีพฤติกรรรมทางระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นไดGแก: การพูดจาดGวยความสุภาพ ช:วยครูถือสิ่งของ 
ทำงานร:วมกับคนอื่นไดGดี มีความรับผิดชอบต:อหนGาที่ที่ไดGรับมอบหมาย มีจิตอาสาและปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑDของสังคม 

จากสภาพปKญหาและความสำคัญดังกล:าวขGางตGน ผูGวิจัยเห็นว:า มีความจำเป0นอย:างยิ่งที่จะตGอง
เสริมสรGางความอ:อนนGอมถ:อมตนใหGเกิดขึ้นแก:นักศึกษาวิชาชีพครูดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญา
ศึกษาทั้งรูปแบบปกติที่เป0นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในหGองเรียนที่ผูGนำกลุ:ม (กระบวนกร) และผูGเขGาร:วมไดGมี
ปฏสิมัพนัธDระหว:างกนัแบบเผชญิหนGาและแบบออนไลนDทีป่ระยกุตDเขGากบัสถานการณDในยคุทีเ่ชือ้ไวรสัโคโร
น:า (Covid-19) กำลังแพร:ระบาด อีกทั้งไดGนำเทคโนโลยีสมัยใหม:มาปรับใชGใหGเกิดประโยชนDต:อการจัดการ
เรียนการสอนในยุคปKจจุบัน 
 
วัตถุประสงค;การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ:มทดลองก:อนและหลังเขGาร:วม
กิจกรรมดGวยการจัดกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสาน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กลุJมเปMาหมาย  

       กลุ:มเปNาหมายที่เขGาร:วมการวิจัย ไดGแก: นักศึกษาวิชาชีพครูที่กำลังศึกษาอยู:ชั ้นปPที่ 4 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปPการศึกษา 
2563 ใชGวิธีการสุ:มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดGจำนวน 57 คน จากนั้นสอบถามความสมัคร
ใจพรGอมลงนามยินยอมเขGาร:วมกิจกรรมตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยD ไดGจำนวน 20 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชGในการวิจัย 
2.1  ตัวแปรอิสระ ไดGแก: การจัดกิจกรรมดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษา

แบบผสมผสาน 
2.2  ตัวแปรตาม ไดGแก: ความอ:อนนGอม 

3. ขอบเขตของเน้ือหา 
3.1  เนื ้อหาที ่ใชGในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู Gว ิจ ัยไดGออกแบบและกำหนดเนื ้อหาสาระดGวย

กระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษา มีจำนวน 8 แผน ประกอบดGวยแผนการเรียนรูGแบบในหGองเรียน
ปกติ จำนวน 4 แผน ไดGแก: แผนการเรียนรูGที่ 1 ตัวตนที่เปcดเผยสู:การเรียนรูGตัวเองและผูGอื่น แผนการ
เรียนรูGที่ 2 รักตัวเองเป0นเห็นใจคนอื่นไดG แผนการเรียนรูGที่ 3 แข:งขันเพื่อมอบน้ำใจ แผนการเรียนรูGที่ 4 ฟKง
และพูดอย:างเขGาใจ และแผนการเรียนรูGแบบออนไลนD จำนวน 4 แผน ไดGแก: แผนการเรียนรูGที่ 5 เขGาใจ
ตัวเองเป0นเห็นตัวเองไดG แผนการเรียนรูGที่ 6 เปcดใจเรียนรูGมุ:งสู:มิตรภาพ แผนการเรียนรูGที่ 7 สะทGอนภาพ
สื่อความเป0นมนุษยD และแผนการเรียนรูGที่ 8 สะทGอนคิด ปKจฉิมนิเทศ 

3.2  ความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครู มี 4 องคDประกอบ ไดGแก: 1) การตระหนักรูGใน
ตนเอง 2) การเมตตาต:อตนเองและผูGอื่น 3) การเปcดใจยอมรับ 4) การรูGสึกสำนึกขอบคุณ 5) การเอื้อเฟ� อ
ช:วยเหลือ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย 
4.1  แบบสอบถามความอ:อนนGอม เป0นแบบสอบถามประเมินตัวเองเกี่ยวกับความคิด 

ความรูGสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะดGานความอ:อนนGอมทั้ง 5 ดGาน ซึ่งเป0นแบบมาตราส:วน
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ประมาณค:า (Rating Scales) 5 ระดับ ไดGแก: มากที่สุด มาก ปานกลาง นGอย นGอยที่สุด จำนวน 45 ขGอ 
โดยผูGวิจัยไดGศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขGองกับความอ:อนนGอมเป0นเบื้องตGน จากนั้นดำเนินการสรGางเป0น
แบบสอบถามขึ้นและนำเสนอต:อผู Gเชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท:าน แลGวจึงนำมาคำนวณหาค:าดัชนีความ
สอดคลGอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
คัดเลือกขGอที่ไดGคะแนนเท:ากับ 0.66 ขึ้นไปมีการปรับแกGตามขGอเสนอแนะของผูGเชี่ยวชาญก:อนที่จะนำไป
ทดลองใชG (Try out) กับกลุ:มนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีลักษณะใกลGเคียงกับกลุ:มตัวอย:างจริง จำนวน 39 คน 
จากนั้นจึงนำมาวิเคราะหDรายขGอเพื่อหาค:าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDขGอคำถามกับคะแนนรวมโดยคัดเลือกขGอ
คำถามที่มีค:าความสัมพันธDตั ้งแต: 0.20 ขึ ้น ไดGจำนวนทั้งสิ ้น 44 ขGอ และหาค:าความเชื่อมั ่นดGวยค:า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ ่งไดGค:าความเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับ
เท:ากับ .94 แลGวจึงนำไปใชGวัดกลุ:มตัวอย:างจริง 

4.2  กระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาเพื่อเสริมสรGางความอ:อนนGอมนักศึกษา
วิชาชีพครู โดยผูGวิจัยไดGศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแลGวนำมา
สรGางเป0นแผนการเรียนรูG จำนวน 8 แผน จากนั้นนำเสนอต:อผูGเชี่ยวชาญ 3 ท:านและนำมาคำนวณหาค:า
ดัชนีความสอดคลGอง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาดGานสาระสำคัญ วัตถุประสงคD กระบวนการ การ
ประเมินผล ระยะเวลาและภาษาที่ใชGว:ามีความเหมาะสมต:อการนำไปพัฒนาคุณลักษณะดGานความอ:อน
นGอมของนักศึกษาหรือไม:ซึ่งไดGค:าความสอดคลGองเท:ากับ 0.66 ขึ้นไปและมีความเหมาะสมอยู:ในระดับมาก
ที่สุด พรGอมทั้งมีการปรับแกGตามขGอเสนอแนะของผูGเชี่ยวชาญ ก:อนนำไปทดลองใชGกับกลุ:มตัวอย:างจริง
ต:อไป 

5. การเก็บรวบรวมขGอมูล 
5.1  ย ื ่นโครงการวิจ ัยต:อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษยDของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและไดGรับอนุมัติใหGดำเนินการวิจัยครั้งนี้ภายใตG
การกำกับดูแลของสถาบันตามหมายเลขจริยธรรม REC No.001/64 ซึ่งมีการพิทักษDสิทธิ์ผูGเขGาร:วมวิจัย 
ดังนี้ 

5.2.1  ผูGเขGาร:วมวิจัยจะไดGรับการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยอย:างละเอียด หากมีขGอ
สงสัยสามารถสอบถามไดGตลอดระยะการวิจัย อีกทั้งปฏิเสธที่จะไม:เขGาไดGโดยไม:มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
เกี่ยวกับสิทธิต:าง ๆ ของตนเอง 

5.2.2  หากการวิจัยครั้งนี้ก:อใหGเกิดอันตรายแก:ผูGเขGาร:วมวิจัยดGานร:างกาย ผูGวิจัยจะ
ดำเนินการตรวจสอบและชดเชยตามสมควร รวมถึงผลกระทบต:อจิตใจโดยผู Gว ิจัยจะดำเนินการใหG
คำปรึกษา หากเกินความสามารถจะส:งต:อผูGเชี่ยวชาญ 

5.2.3  จะไม:มีการเปcดเผยขGอมูลที่ระบุถึงตัวตนของผูGเขGาร:วมวิจัย การวิเคราะหDและ
สรุปผลการวิจัยจะออกมาเป0นภาพรวมเท:านั้น 

5.2.4  การใชGอุปกรณDในการบันทึกเช:น วีดิโอ เป0นตGน จะตGองไดGรับอนุญาตจาก
ผูGเขGาร:วมวิจัยก:อน ภายหลังโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจะทำลายขGอมูลภายในระยะเวลา 3 เดือน 

5.2.5  การเขGาร:วมวิจัยเป0นความสมัครใจส:วนบุคคล ไม:มีการบังคับใด ๆ พรGอมลงนาม
ยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยDและสามารถปฏิเสธที่จะเขGาร:วมในช:วงเวลาใดก็ไดGโดยไม:ตGอง
แจGงล:วงหนGาเป0นลายลักษณDอักษร 

5.2  ติดต:อประสานงานและนำหนังสือขออนุญาตไปยังประธานโปรแกรมสังคมศึกษาเป0น
เบื้องตGน ภายหลังไดGรับอนุญาตแลGวจึงเขGาชี้แจงและทำความเขGาใจกับกลุ:มตัวอย:างเกี่ยวกับโครงการวิจัย
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ครั้งนี้ จากนั้นขอความสมัครใจในการเขGาร:วมวิจัยพรGอมลงนามยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยD 

5.3  ดำเนินการเก็บขGอมูล โดยนำแบบสอบถามความอ:อนนGอมที่ผ:านการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือไปสอบถามนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปPที่ 4 โปรแกรมสังคมศึกษา ซึ่งเป0นกลุ:มตัวอย:าง 
จากนั้นนำมาวิเคราะหDหาค:าคะแนนแลGวเก็บไวGเป0นคะแนนก:อนการทดลอง (Pre-test) 

5.4  ดำเนินการทดลองใชGรูปแบบการเสริมสรGางความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูกับ
กลุ:มตัวอย:างทั้ง 20 คน ดGวยแผนการเรียนรูGทั้งแบบปกติและแบบออนไลนDอย:างละ 4 แผนจนครบทั้ง 8 
แผนๆ 1.30 ชั ่วโมง ซึ ่งการวิจัยครั ้งนี ้เป0นการวิจัยกึ ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) 
รูปแบบ One-Group Pretest- Posttest Design โดยแผนการเรียนรูGแบบปกติดำเนินการในวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หGองประชุมคณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขณะที่แบบออนไลนD
ดำเนินการผ:านโปรแกรม Google Meet แสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 และตาราง 1 ดังนี้ 

 
หมายเหต:ุ    แผนปกติ                แผนออนไลนD 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูGทั้งแบบออนไลนDและแบบปกต ิ
 
 
 

ขั #นที' ) ฝึกสตติระหนกัรู้ตนเอง 

ขั #นที' 8 สะท้อนและแลกเปลี'ยนเรียนรู้ 

ขั #นที' = ลงมือปฏิบตักิิจกรรมร่วมกนั 

ขั #นที' E สะท้อนคดิ ทบทวนการเรียนรู้ 

ตัวตนที่เปcดเผยสู:การเรียนรูGตัวเอง

และผูGอื่น 

รักตัวเองเป0นเห็นใจคนอื่นไดG 

แข:งขันเพื่อมอบน้ำใจ 

ฟKงและพูดอย:างเขGาใจ 

เขGาใจตัวเองเป0นเห็นตัวเองไดG 

เปcดใจเรียนรูGมุ:งสู:มิตรภาพ 

สะทGอนภาพสื่อความเป0นมนุษยD 

สะทGอนคิด ปKจฉิมนิเทศ 

กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศกึษา 
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ตารางที่ 1 แสดงวันเวลาการจัดกิจกรรมดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสาน 

แผนที ่ วัน/เดือน/ป[ เวลา รูปแบบ หัวข^อเรื่อง 
1 23/04/2564 08.45-10.15 *ปกต ิ ตัวตนที่เปcดเผยสู:การเรียนรูGตัวเองและ

ผูGอื่น 
2 23/04/2564 10.30-12.00 “ รักตัวเองเป0นเห็นใจคนอื่นไดG 
3 23/04/2564 13.00-14.30 “ แข:งขันเพื่อมอบน้ำใจ 
4 23/04/2564 14.45-16.15 “ ฟKงและพูดอย:างเขGาใจ 
5 24/04/2564 19.00-20.30 **ออนไลนD เขGาใจตัวเองเป0นเห็นตัวเองไดG 
6 25/04/2564 19.00-20.30 “ เปcดใจเรียนรูGมุ:งสู:มิตรภาพ 
7 26/04/2564 19.00-20.30 “ สะทGอนภาพสื่อความเป0นมนุษยD 
8 27/04/2564 19.00-20.30 “ สะทGอนคิด ปKจฉิมนิเทศ 

 หมายเหตุ    * การจัดการเรียนรูGที่ผูGสอนและผูGเรียนมีปฏิสัมพันธDระหว:างกันในหGองเรียนตามปกติ 

      ** การจัดการเรียนรูGออนไลนDผ:านโปรแกรม Google Meet 
 

5.5  ภายหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ ้น ไดGนำแบบสอบถามความอ:อนนGอมชุดเดิมไป
สอบถามอีกครั้งหนึ่งแลGวเก็บไวGเป0นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test) จากนั้นนำมาวิเคราะหDเพื่อ
เปรียบเทียบความต:างระหว:างคะแนนก:อนและหลังการทดลอง ดGวยสถิติ Dependent One Sample   
t-test และนำไปสู:การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี ้
 

ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เขGาร:วมกิจกรรมการเสริมสรGาง

ความอ:อนนGอมดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาแบบผสมผสานระยะก:อนและหลังการทดลองโดย
ใชGสถิติทดสอบคะแนนความต:าง (One Sample Dependent t-test) และตัวอย:างขGอคำถามแต:ละดGาน 
ปรากฏผลการวิเคราะหDตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตต
ปKญญาศึกษาแบบผสมผสานระยะก:อนและหลังการทดลอง 

การทดสอบ 
กJอนทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

 
t 

 
p-

value X̅ S.D. X̅ S.D. 

1.  ดGานการตระหนักรูGในตนเอง 34.90 4.43 41.25 4.05 45.54* 0.000 

1.1 ฉันรูGว:าอารมณDตัวเองเป0นอย:างไร
เมื่อเผชิญกับเหตุการณDต:าง ๆ ทั้งดี
และรGาย 

      

1.2 ฉันสามารถควบคุมอารมณDไดGเมื่อ
เผชิญกับความไม:พอใจ 
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การทดสอบ 
กJอนทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

 
t 

 
p-

value X̅ S.D. X̅ S.D. 

1.3 ฉันแยกแยะไดGว:าตนเองกำลังคิด
ถูกหรือผิด 

      

2.  ดGานการเมตตาต:อตนเองและผูGอื่น 20.15 2.90 23.20 1.98 52.15* 0.000 

2.1 ฉันภูมิใจในความรูGความสามารถ
ของตัวเอง 

      

2.2 ฉันรูGสึกเกรงใจเมื่อคนอื่นทำอะไรด ี
ๆใหGกับฉัน 

      

2.3 ฉันเห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นประสบกับ
ความลำบาก 

      

3.  ดGานการเปcดใจยอมรับ 35.60 4.63 40.95 3.47 52.75* 0.000 

3.1 ฉันรูGว:าขGอที่ควรปรับปรุงแกGไขของ
ฉันคืออะไร 

      

3.2 ฉันระบุไดGว:าฉันมีความถนัดใน
เรื่องใด 

      

3.3 ฉันใหGอภัยเมื่อผูGอื่นทำผิดพลาด       

4.  ดGานการรูGสึกสำนึกขอบคุณ 37.15 4.77 41.45 2.94 62.91 0.000* 

4.1 ฉันรูGสึกถึงความหวังดีและ
ปรารถนาดีของพ:อแม: 

      

4.2 ฉันรูGสึกขอบคุณครูอาจารยDที่ตั้งใจ
อบรมพร่ำสอน 

      

4.3 ฉันอยากจะทำอะไรดี ๆ ใหGกับ
สถานที ่ๆ ฉันเคยอยู:อาศัย 

      

5. ดGานการเอื้อเฟ� อช:วยเหลือ 33.95 4.33 40.25 3.80 47.25 0.000* 

5.1 ฉันไม:อยู:เฉยเมื่อพบเห็นเพื่อนๆ 
กำลังช:วยกันทำงาน 

      

5.2 ฉันทำงานที่ไดGรับมอบหมายอย:าง
เต็มกำลังความสามารถ 

      

5.3 ฉันเขGาไปช:วยครูอาจารยDถือสิ่งของ
อุปกรณDต:าง ๆ 

      

เฉลี่ย 32.35 4.21 37.42 3.24 52.12* 0.000 

* มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 พบว:า ผลของรูปแบบการเสริมสรGางความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครู
ดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสานในระยะหลังการทดลองสูงกว:าก:อนการ
ทดลองอย:างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ขGอคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต:อกิจกรรมพบว:า 

“กิจกรรมที่ชอบที่สุดคือการที่ไดGนั่งคุยกันในกลุ:ม เพราะทำใหGเราไดGรับฟKงผูGอื่นมากขึ้นและรูGว:า
มีใครอีกคนที่คอยรับฟKงเราไดG” 

“เป0นกิจกรรมที่ทำใหGรูGจักตัวเองมากขึ้น และไดGระบายความรูGสึกที่ไม:เคยพูดหรือกลGาแสดง
ออกมาก:อน ก็ไดGมาทำในการอบรมครั้งนี้” 

“การเห็นคุณค:าในตัวเองใหGมากขึ้น เชื่อในตัวเองว:าเราสามารถทำสิ่งต:าง ๆ ไดGตามที่เรา
คาดหวังอยากใหGเป0น” 

“เราโหยหาความรักจากที่อื่นโดยมองขGามคนใกลGตัวเราไป” 
“พ:อแม:คือคนขGางหลังที่ดีที่สุดในชีวิต” 

 
อภิปรายผล 

1. การเสริมสรGางความอ:อนนGอมของนักศึกษาวิชาชีพครูดGวยกระบวนการเรียนรูGแนวจิตต
ปKญญาศึกษาแบบผสมผสานที่ผูGวิจัยพัฒนาขึ้นมีขั้นตอนกระบวนการซึ่งสอดคลGองกับวัยของผูGเรียนโดย
คำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูG มีกิจกรรมการฝ¨กสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใหGผูGเรียนไม:รูGสึกเบื่อหน:ายในขั้น
เริ่มตGน เช:น การส:งแกGวน้ำแห:งสติ การนอนสมาธิ เป0นตGน ซึ่งเป0นแผนการเรียนรูGในหGองเรียนแบบปกติ 
ขณะที่แบบออนไลนDใชGคำถามชวนใหGเกิดสติ เช:น ขณะนี้วางมือไวGตรงไหน ฝ©าเทGารูGสึกอย:างไร เป0นตGน 
เพื่อใหGผูGเรียนไดGตระหนักรูGในความคิดความรูGสึกและพฤติกรรมในปKจจุบันซึ่งส:งผลใหGเกิดสมาธิ มีภาวะใจ
สงบที่พรGอมจะนำไปใชGงานในขั้นการเรียนรูG ส:วนขั้นตอนถัดไปไดGร:วมกันสะทGอนและแลกเปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับปรากฏการณDภายใน (ความคิด ความรูGสึก) ที่เกิดขึ้นกบัตนเอง จากนั้นจึงชี้แจงรูปแบบกิจกรรมที่
จะร:วมกันทำเพื่อสรGางความเขGาใจเป0นเบื้องตGน ต:อดGวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เตรียมไวGในแต:ละแผน
โดยมีผู GวิจัยทำหนGาที ่กระบวนกร (Facilitator) คอยกำกับใหGกระบวนการเรียนรู Gเลื ่อนไหลอย:างเป0น
ธรรมชาติ ขั้นสุดทGายร:วมกันสะทGอนและสรุปสิ่งที่ไดGเรียนรูGไปนั้น สอดคลGองกับขั้นตอนการประยุกตDใชG
หลักจิตตปKญญาศึกษาของ สุพิชญา โคทว ี(2555: 50) ที่นำมาใชGจัดกิจกรรมการเรียนรูGประกอบดGวย ขั้นที่ 
1 เตรียมความพรGอมดGวยการทำความสงบใหGเกิดขึ้นผ:านกิจกรรม เช:น การฝ¨กสมาธิ การสวดมนตD เป0นตGน 
ขั้นที่ 2 อธิบายวัตถุประสงคD เนื้อหา ขั้นตอนกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ขั้นที่ 3 ลงมือฝ¨กปฏิบัติในการทำกิจกรรม
ร:วมกัน และขั้นที่ 4 สรุปสะทGอนคิด เป0นขั้นร:วมกันเสนอมุมมองขGอคิดเห็นที่ไดGเรียนรูGไปแลGว นอกจากนี้ 
แต:ละขั้นของกิจกรรมยังนำเทคนิคจิตตปKญญาศึกษามาใชGส:งผลใหGนักศึกษาที่เขGาร:วมวิจัยเกิดการเรียนรูG
อย:างมีประสิทธิภาพไดGแก: เทคนิคการฟKงอย:างลึกซึ้งโดยไม:ตัดสินพิพากษา การรูGจักเคารพใหGเกียรติและ
ยอมรับต:อประสบการณDของแต:ละคนซึ่งทำใหGผูGเรียนไดGเปcดใจเรียนรูGคนอื่นมากขึ้นทั้งในแง:บวกและลบ 
เกิดความรักความเมตตาและความอ:อนนGอมขึ้นในตน (ธนา นิลชัยโกวิทยD และอดิศร จันทรสุข, 2559: 
52) สอดคลGองกับการศึกษาของคุโรดะ (Kuroda Ariyabhorn, 2014: 1400) ที่นำกระบวนการเรียนรูG
แนวจิตตปKญญาศึกษามาพัฒนานักศึกษาครูสอนภาษาจีนพบว:า ช:วยใหGนักศึกษาพัฒนาความตั้งใจ รูGจัก
กำกับตัวเองดGานอารมณD มีความเห็นอกเห็นใจและมีเมตตาต:อตนเองและผูGอื่น เกิดการเรียนรูGที่ลึกซึ้งและ
สามารถสรGางความเขGมแข็งใหGเกิดขึ้นแก:จิตใจไดG ตระหนักถึงคุณค:าและรูGสึกขอบคุณในความดี ความงาม
และความจริง(เรื่องราว ประสบการณD มุมมอง ทัศนคติ) ของกันและกันรวมถึงสิ่งแวดลGอมรอบขGางที่คอย
เกื้อหนุนตนเอง เกิดจิตสำนึกเพื่อส:วนรวมและพรGอมจะทุ:มเทกำลังกายใจใหGการช:วยเหลือเกื้อกูลผูGอื่นดGวย
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ความมีน้ำใจ สอดคลGองกับรูปแบบการส:งเสริมความมีวินัยในตนเองของ จุฑามณี เสาระโส และ        
ทัศนDสิรินทรD สว:างบุญ (2560: 70) ที่ไดGนำรูปแบบจิตตปKญญามาใชGจัดการเรียนรูGซึ่งพบว:า ภายหลังเขGา
ร:วมกิจกรรม ผูGเรียนมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองเพิ่มขึ้นเป0นตGนว:า พูดจาดGวยความสุภาพ 
ช:วยเหลือครูถือสิ่งของ รูGจักทำงานร:วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและรูGจักปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑDของสังคม 

2. นักศึกษาวิชาชีพครูที่เขGาร:วมกิจกรรมการเสริมสรGางความอ:อนนGอมดGวยกระบวนการเรียนรูG
แนวจิตตปKญญาศึกษาแบบผสมผสานมีคะแนนความอ:อนนGอมสูงกว:าก:อนการทดลองอย:างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหGเห็นว:า ขั้นตอนกระบวนการที่นำมาใชGพัฒนาความอ:อนนGอมผ:านการจัดการ
เรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาทั้งในหGองเรียนปกติและแบบออนไลนDผ:านโปรแกรม Google Meet สามารถ
เสริมสรGางคุณลักษณะดGานความอ:อนนGอมของนักศึกษาครูไดG ช:วยใหGเกิดการตระหนักรูGตนเอง รูGเท:าทัน
อารมณD ความคิด พฤติกรรมที่มีต:อสถานการณDต:าง ๆ และยังช:วยส:งเสริมสุขภาวะทางอารมณD สังคมและ
สติปKญญา (Yang Gyeltshen, 2016: VI-VII) รู GจักประเมินขGอดี-ขGอบกพร:องตนเองตามความเป0นจริง 
เขGาใจความรูGสึกนึกคิดของคนอื่นและไม:ด:วนตัดสินดGวยอคติหรือยึดประสบการณDส:วนตัว เห็นคุณค:าความ
เป0นมนุษยDของกันและกันที่ประกอบดGวยความจริง ความดีและความงามทำใหGเกิดการยอมรับความ
แตกต:างของแต:ละคนพรGอมเคารพใหGเกียรติและยินดีรับฟKงขGอคิดเห็นที่แตกต:างไปจากตน มีพฤติกรรม
และคำพูดที่สุภาพอ:อนโยนต:อกัน รูGจักชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผูGอื่นและรูGสึกขอบคุณในความดีที่ผูGอื่น
ปฏิบัติต:อตน สอดคลGองกับ และกรวิกา สุวรรณกูล และคณะ (2560: 1808) ที่กล:าวว:า ความอ:อนนGอม
เป0นลักษณะความคิด ความรูGสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุภาพ การเปcดใจยอมรับความคิด
ใหม:ๆ รับรูGตนเองและผูGอื่นตามความเป0นจริง มีการนับถือตนเองและผูGอื่น สามารถชื่นชมและขอบคุณ
บุคคลอื่นไดG ยอมรับขGอผิดพลาดของผูGอื่น มีความจริงใจ มีความกรุณาต:อผูGอื่นและยินดีช:วยเหลือผูGอื่น 
และยังสอดคลGองกับ สีปะเสิด แกGวบัวบาน และ สวัสดิ์ โพธิวัฒนD (2555: 92-93) ที่ไดGศึกษาสภาพปKญหา
และการพัฒนามารยาทของนักศึกษาวิทยาลัยสะหวันบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผลการวิจัยพบว:า ภายหลังการพัฒนา นักศึกษาพูดจาสุภาพมากยิ่งขึ้น ใหGความเคารพและสำรวม
ขณะที่เขGาหาผูGใหญ: แสดงความอ:อนนGอมถ:อมตนดGวยการยกมือไหวGและรูGจักยกมือไหวGต:อนักศึกษารุ:นพี่รุ:น
นGอง เช:นเดียวกับ จรัล แกGวเป0ง (2546,หนGา 82-83) ที่ไดGศึกษาวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดGานความ
เคารพ (คารวะธรรม) กับนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยา ผลการวิจัยพบว:า นักเรียนมีพฤติกรรมดGานความ
เคารพนอบนGอมต:อครู-อาจารยDขณะเดินผ:านหรือการเขGาพบในสถานการณDต:าง ๆ มีความเคารพต:อเพื่อน 
เช:น การแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเพื่อนทำความดีและไดGรับรางวัลและมีการแสดงพฤติกรรมอย:างมี
สัมมาคารวะนอบนGอมต:อผูGปกครองทั้งการพูดจาและการแสดงออกทางกิริยามารยาท  

เมื่อพิจารณารายดGานของค:าคะแนนภายหลังการทดลอง พบว:า ดGานการมีเมตตาต:อตนเองและ
ผูGอื่นมีคะแนนต่ำสุด (X̅ =23.20, S.D.=1.98) อาจเป0นเพราะนักศึกษากำลังอยู:ในช:วงวัยเรียนที่จะตGอง
ทุ:มเทเพื่อศึกษาคGนควGาองคDความรูGต:าง ๆ และยังตGองทำกิจกรรมของทางคณะและโปรแกรมวิชาที่จัดขึ้น
จึงขาดความเอาใจใส:ที่จะดูแลตนเอง เห็นความสำคัญของงานมากกว:าจึงทำใหGมองขGามและขาดความรัก
ความเมตตาที่มีต:อตนเอง นอกจากนี้ ยังมุ:งเพื่อที่จะเอาตัวรอดโดยเฉพาะการเรียนที่จะตGองถูกประเมิน
ดGวยคะแนนสอบซึ่งมีการแข:งขันกันโดยพื้นฐานอยู:แลGวจึงทำใหGขาดความเห็นใจและเอาใจใส:ต:อคนอื่น ๆ 
ขณะที่ดGานการรูGสึกสำนึกขอบคุณมีคะแนนสูงสุด (X̅ =41.45, S.D.=2.94)เนื่องดGวยหลังจากผ:านกิจกรรม
แลGวทำใหGนักศึกษาไดGตระหนักถึงคุณค:าสิ่งรอบขGางหรือบุคคลมากขึ้น เช:น บิดามารดา ครูอาจารยD เพื่อนๆ 
เป0นตGน ทำใหGเกิดความสำนึกต:อสิ่งที่บุคคลอื่นทำใหGและเห็นแก:ตัวนGอยลง ยืนยันไดGจากคำกล:าวของ
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นักศึกษาคนหนึ่งที่ว:า “การที่เราสนใจบุคคลอื่นมากกว5าคนที่คอยอยู5ข9าง ๆ เรามาตลอด จริง ๆ แล9ว
ในขณะที่เราคิดว5าเราไม5มีใคร หรือรู9สึกไม5สำคัญสำหรับใคร แต5เรายังสำคัญสำหรับพ5อแม5อยู5เสมอ” ซึ่ง
แสดงใหGเห็นถึงการรูGสึกสำนึกขอบคุณผูGมีพระคุณภายหลังเขGาร:วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
ขGอเสนอแนะ 

1. ข^อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช ̂
     1.1 ครู อาจารยDและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำรูปแบบที่สรGางขึ้นไปประยุกตDใชG
พัฒนาคุณลักษณะตัวแปรดGานอื่น ๆ ของผูGเรียนไดG เช:น การมีจิตสำนึกสาธารณะ การเห็นคุณค:าตนเอง 
การมีวินัยในตนเอง เป0นตGน 
     1.2 แบบสอบถามความอ:อนนGอมที่พัฒนาขึ้นเป0นไปตามเกณฑDมาตรฐาน ครู อาจารยDและ
บุคคลากรทางศึกษาสามารถนำไปประยุกตDใชGในการวัดความอ:อนนGอมของผูGเรียนในระดับต:าง ๆ ไดGเช:น 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป0นตGน 

2. ข^อเสนอแนะการวิจัยครั้งตJอไป 
     2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว:างกลุ:มทดลองและกลุ:มควบคุมดGวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูGแนวจิตตปKญญาศึกษาเพื่อเสริมสรGางคุณลักษณะดGานความอ:อนนGอม 
     2.2 ควรศึกษาเชิงประสบการณDร:วมดGวยผ:านการสัมภาษณDผูGเขGาร:วมซึ่งเป0นเชิงคุณภาพ
ภายหลังสิ้นสุดการจัดกระบวนการเรียนรูGตามแนวคิดจิตตปKญญาศึกษาเพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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