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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค               

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค         

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และ          

จติสาธารณะ โดยมีข้ันตอนการพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ

จําเปนในการสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  พรอมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตตปญญาศึกษา  

และการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งไดผลสรุปวา  คุณลักษณะที่พึงประสงคที่จําเปนที่ตองพัฒนาใหเกิดข้ึน    

ในตัวนักเรียน  คือ ความตระหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ   

ข้ันที่  2 การพัฒนาหลักสูตร  เปนการรางโครงรางหลักสูตรโดยนําขอมูลที่ ได ศึกษา                      

ในข้ันตอนที่ 1 มากําหนดหลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐาน จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร  

กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู แหลงเรียนรู และแนวการวัดและประเมินผล ซึ่งยึดแนวคิด                     

จิตตปญญาศึกษาเปนหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม  

ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด และข้ันที่ 3 สรางความเช่ือมโยง ที่มุงใหนักเรียน                

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติ แลวนําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและ         

ความสอดคลองพบวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง จากนั้นจึงนํา

ขอมูลจากการประเมินโครงรางหลักสูตรมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหโครงรางหลักสูตรดังกลาว                 

มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี จํานวน 35 คน ที่มีการจัดหองเรียนแบบคละกัน  

ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีหนวยการสุมคือหองเรียน เปนเวลา 20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง  

รวมทั้งส้ิน 40 ชั่วโมง  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบสองกลุมทดสอบกอน-หลัง (Pretest-Posttest 

Control Group Design) พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณลักษณะ

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปล่ียนไปจากหลังการทดลองสูงกวา



นักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร

อยูในระดับมากที่สุด  แสดงวาหลักสูตรมีประสิทธิผล 

ข้ันที่ 4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร จากการประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา ทุก

องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง แตหลังการทดลองใชผูวิจัยไดปรับปรุง

หลักสูตรโดย ปรับเวลาในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
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This research aimed at the development of enrichment curriculum to enhance 

desirable characteristics of Prathomsuksa Four students via contemplative education, which 

included self-realization, sense of kindness and altruistic values. Steps in the development 

were as follows. 

Step 1 Database analysis: The process, covering the study, exploration and 

analysis of the need for curriculum development as well as the review of related literature 

and study on contemplative education and curriculum development, found that the three 

desirable characteristics of students included self-realization, sense of kindness and 

altruistic values. 

Step 2 Curriculum development: This step employed the findings from the first step 

in drafting statement of problems, fundamental concepts, objectives, curriculum structures, 

learning activities, learning materials, learning sources and evaluation and measurement 

approaches based on the contemplative education, which included the creation of 

readiness (step 1), characteristic and thinking skill (step 2) and connection (step 3) with 

practical learning as a focal point.  The drafted curriculum was afterwards corrected and 

improved in accordance with the specialists’ evaluation for the appropriateness and 

consistency of the components. 

Step 3 Curriculum try-out: Thirty-five Prathomsuksa Four students from Muang 

Pattani School, drawn by Simple Random Sampling, were the subjects of the curriculum 

test. The samples were tested via pretest-posttest control group design for forty hours: 

twenty weeks of two-hour experiment weekly.  The study found that difference score of the 

students’ self-realization, sense of kindness and altruistic values were higher at a significant 

level of .01. The highest satisfaction level of the subjects signified the effectiveness of the 

curriculum. 



Step 4 Curriculum correction: Although the curriculum components were 

appropriate and consistent as evaluated by the specialists, the curriculum was improved in 

terms of activity timing and the language use after the treatment. 
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ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความกรุณา และ

คําแนะนําอยางดียิ่งจาก ประธานกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย              

ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ กรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ ประธาน

กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ วาที่รอยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ และรองศาสตราจารย               

ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ทานเสียสละและเมตตาใหคําปรึกษา

แนะนําในการทํางานวิจัยฉบับนี้ทุกข้ันตอน ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยและรูถึง

คุณคาของงานวิจัยที่จะชวยใหการทํางานในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณคายิ่งข้ึน ผูวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหสละเวลา          

ใหขอมูลอันเปนประโยชนและใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและเคร่ืองมือสําหรับ          

การวิจัยในคร้ังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจัยในการศึกษา        

ตามหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูวาการศึกษาในระดับ  

ปริญญาเอกนั้นมิไดส้ินสุดลงแคเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลงไดเทานั้น แตยังไดซึมซับ

กระบวนการเรียนรูที่ผานมาและพรอมที่จะนําไปพัฒนา ปรับปรุง ถายทอด และสรางประโยชนใหแก

ผูอ่ืนและสังคมตอไป 

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองปตตานีที่ใหการสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการเก็บขอมูล และขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

เมืองปตตานีทุกคนที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี 

ทายสุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุพการี พี่ นอง ตลอดจนภรรยา ลูก และเพื่อนทุก ๆ คน

ที่คอยเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุน และใหความชวยเหลือแกผูวิจัยอยางดียิ่งเสมอมา 

 

คุณคาประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาแดบิดา  

มารดา ตลอดจนครู อาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนผูวิจัยมาต้ังแตเล็กจนถึงปจจุบัน 

 
อัคพงศ  สุขมาตย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
สังคมไทยมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานในชวงหาทศวรรษที่ผานมา หากพิจารณา          

ในเชิงความยั่งยืน ยังคงขาดภาวะสมดุล มีปญหาสําคัญที่จะตองดูแลแกไขหลายเร่ือง บางเร่ืองก็อยูใน

ภาวะวิกฤต  อันมีเหตุทั้งที่เกิดจากสภาพภายในสังคม  และจากการคลอยตามกระแสโลกาภิวัตนของ

โลก  ทั้งนี้ประเด็นใหญ ๆ ที่ควรมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความตระหนักรูรวมกัน มีสภาพปญหาดังนี้ 

ปญหาทางดานสังคม เชน ความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรมและครอบครัวแตกแยก เปนตน 

ปญหาการปรับตัวเพื่อใหรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง ความรุนแรงในการแขงขัน ไมใหตกอยูใน

ฐานะผูเสียเปรียบ ปญหาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม ปญหาการศึกษาที่ขาดเอกภาพ             

ดานนโยบาย ปญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยม ปญหาทางดานวัฒนธรรม          

การละเลยวัฒนธรรมที่ดีงาม และปญหาทางศาสนา สถาบันทางศาสนาไดรับการยอมรับในฐานะที่พึ่ง

ทางใจนอยลงการดําเนินกิจกรรมทางศาสนายังคงเนนพิธีกรรมมากกวาการเนนดานหลักธรรม 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 1-2) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวน

ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางดานสังคมและการศึกษา ดังมาตรา 26, 27, 30, 32 และ 37 ที่กลาวถงึ

สิทธิเสรีภาพในการอยูรวมกันโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ภายใตความแตกตางทางเพศ 

ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเปนกรอบในการอยูรวมกันในสังคมไมใหเกิด

ความรุนแรง ความแตกแยก และเกิดความเปนระเบียบในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐที่เอ้ือ 

ตอความตองการของประชาชน 

สําหรับแนวการพัฒนาทางการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได

กําหนดไวในมาตรา 80 ซึ่งกลาวถึงแนวทางในการจัดการศึกษาและจุดมุงหมายของการศึกษามี

ใจความวา “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง

กับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษาของชาติ  จัดใหมี  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทัน                    

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย 

คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข” (ราชกิจจานุเบกษา.  2550) จะเห็นไดวาแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ. 2550 มุงที่จะกําหนดกรอบในการอยูรวมกัน และพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนผูที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่สันติสุขในอนาคต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545)  เปนกฎหมายแมบทที่เชื่อมตอกับบทบัญญัติ        

ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนฐานหลักในนโยบายแหงรัฐดานการศึกษา จากบทบัญญัติในมาตรา 6             

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข ซึ่งเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา โดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22               

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และมาตรา 24 การจัดกระบวน การเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในขอ 4 ระบุวา การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ      

พ.ศ. 2545-2552 ข้ึน เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดกรอบการดําเนินงานและแนวนโยบายในการจัด

การศึกษาในทุกระดับชั้น โดยแผนการศึกษาแหงชาติมุงจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนตลอดชีวิต ปลูกฝงและ

เสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับคนไทย และสราง

สังคมแหงคุณธรรมใหเกิดข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545) ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายทางดานสังคมและคุณภาพชีวิตของคณะรัฐมนตรี ในสวนที่กลาวถึงนโยบายการศึกษา กลาว

วารัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง        

กับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาต้ังแตระดับการศึกษา          

ข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนา

หลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน 

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอด

ชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ตลอดจนสงเสริมการ

กระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูที่มุงคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง (คณะรัฐมนตรี.  2551: 10-11) 

จากแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ  
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พ.ศ. 2545-2552  และนโยบายของคณะรัฐมนตรี แสดงใหเห็นถึงความสําคัญจําเปนของการปลูกฝง

และเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของมนุษย โดยผลของความสําเร็จในการพัฒนา คือ การพัฒนาคุณภาพของคนใหเปนผู

สมบูรณพรอมทั้งกาย ศีล จิต และปญญา ความสามารถในการสรางสรรค ดวยการเรียนรูอยางสมดุล 

จนทําใหเกิดสังคมแหงความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

จะเห็นไดวาแนวนโยบายที่กลาวมาขางตนมุงในการพัฒนาคน ซึ่งเปนฐานที่สําคัญของ          

การพัฒนาสังคมใหเปนสังคมสันติสุข โดยการพัฒนาจะมุงสรางคนที่มีคุณภาพ ศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม  คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนการเอ้ือตอการสรางความสมานฉันทและ             

เอ้ืออาทรใหเกิดข้ึนในสังคมอีกดวย เนื่องจากสภาพของสังคมไทยในชวง 4-5 ปที่ผานมา ต้ังแต                 

ป พ.ศ. 2547 มีเหตุการณ สถานการณ ที่เอ้ือใหเกิดความแตกแยก และการขาดความสามัคคีในสังคม 

เชน การแบงข้ัวทางการเมือง การกอการรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหรัฐบาลตองกําหนด

นโยบายที่เรงดวนในการเสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ โดยใชแนวทาง

สันติ รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย และหลีกเล่ียงการใชความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง

ของคนในชาติทุกกรณี (คณะรัฐมนตรี.  2551: 10-11; รติยา  สาและ.  2540; อิมรอน  มะลูลีม.  2538; 

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ. 2549)   

การจัดการศึกษาที่สามารถสรางความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกันก็ถือเปนนโยบายที่

สําคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาล จากผลการวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา (2545: 171-183; 2546: 

173-186) พบวา  คุณลักษณะที่จะทําใหเกิดความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ประกอบดวย การมี

คุณธรรม มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจ รูรักสามัคคี พึ่งพาเกื้อกูลกัน มีจารีตประเพณีดีงาม รักและ

ภูมิใจในชาติและทองถิ่น โดยอาศัยกระบวนการในการปลูกฝงหรือเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดังนี้ สอดแทรกเขาไปในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม สรางความตระหนักและจัดบรรยากาศ            

ในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณลักษณะ และประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน 

ชุมชนใหเขามามีสวนรวม สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝงหรือเสริมสรางคุณลักษณะสามารถ

ทําไดดังนี้ จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยาง สราง               

ความตระหนัก ยกยองชมเชย อบรมและแนะนําส่ังสอน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ทําใหเกิด                         

ความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกันได พบวา แนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education)        

เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคที่นําไปสูความสมานฉันทและเอ้ืออาทร         

ตอกันไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยเชน ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม (2551) ที่ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญา
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ศึกษาใหแกนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา นิสิตนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจใน

เร่ืองของสมาธิ ความตระหนักรูภายในตน สามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดมากข้ึน เชนเดียวกันกับ

งานวิจัยของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ที่ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการบูรณาการ

คุณคาความเปนมนุษย โดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหย่ังรูดวยตนเอง พบวา นักเรียนเกิด                

การเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค สอดคลองกับบารททิสทิซ และคณะ 

(Battistich; et al.  1997) ที่ไดศึกษาและวิจัยมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 15 ป ในเร่ืองของการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนที่มุงเนนในการพัฒนาทางดานจิตใจ การมีสวนรวมตอ

ชุมชน การแกปญหาตามความสนใจ การสรางความตระหนักในความตองการจําเปนของผูอ่ืน         

การเคารพตนเอง การทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน โดยใชการวัดพฤติกรรมที่นักเรียน

แสดงออก พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการของสังคมสูงข้ึนตามลําดับ 

และผลการวิจัยถูกนําไปใชอยางแพรหลายในอเมริกา 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและหนวยงานที่สนใจแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และไดอธิบาย

ความหมายของจิตตปญญาศึกษาไว เชน ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 88) ไดใหความหมาย                         

ของจิตตปญญาศึกษาไววา จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่สรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิต

และความเปนมนุษย  เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน ความเมตตา และจิตสํานึกตอ           

สวนรวม การนําปรัชญาและศาสนธรรมมาพัฒนาจิต ฝกปฏิบัติจนมีสติและเกิดปญญา สามารถ

เช่ือมโยงศาสตรตาง  ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ผู อ่ืน  และสังคม  และธนา                 

นิลชัยโกวิทย (2551: 143) ที่กลาววาจิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหเกิด                    

การเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐานในตน ไดแก การเกิดความรูความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพส่ิงอยาง

ลึกซ้ึง และสอดคลองกับความเปนจริง เกิดความรักความเมตตา ออนนอมถอมตน เกิดจิตสํานึก            

ตอสวนรวมที่อยูบนฐานของการเขาถึงความจริงสูงสุด สอดคลองกับคริสโตเฟอร  เซสสัมส 

(Christopher Sessums. 2007: Online) ที่กลาววา จิตตปญญาศึกษาจะชวยพัฒนานักเรียนทั้ง

ทางดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอาศัยกระบวนการฝกสมาธิ การคิดใครครวญ และโยคะ 

ซึ่งกระบวนการเหลานั้นจะทําใหนักเรียนเกิดความตระหนักรูในตนเอง ความเอาใจใส ความเมตตา 

และความฉลาดทางอารมณ 

พอสรุปไดวาจิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนา

ดานใน  ไดแก จิตและการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิด

ใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ             

จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 

สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  
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จากลักษณะของแนวคิดจิตตปญญาศึกษา แสดงใหเห็นวาเมื่อไรที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา 

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้นักเรียนจะเกิดการพัฒนาทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคและการคิด            

โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่จะเกิดข้ึนในตัวนักเรียน ประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง            

ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานที่มี

บทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวใหกับ

นักเรียน (เดิมแท ชาวหินฟา; และคณะ.  2550; วิวัฒน คติธรรมนิตย.  ม.ป.ป.: ออนไลน) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญจําเปน และสนใจพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถ

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียน ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และเพื่อให               

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี ดวยเหตุผลที่สําคัญ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4          

มีชวงอายุอยูระหวาง 9-11 ขวบ ซึ่งเปนชวงอายุที่มีพัฒนาการทางดานเหตุผล และสามารถนําเหตุผล

นั้นไปใชในการแกปญหาได อีกทั้งเด็กในวัยนี้สามารถคิดอยางมีเหตุผล นําเหตุผลนั้นไปประกอบ           

การตัดสินใจ และต้ังกฎเกณฑเปนของตนเอง เด็กในวัยนี้สามารถพัฒนาทางดานจิตใจไดงาย (Piaget.  

1960)  และการพัฒนาคุณธรรมเกิดผลมากในโรงเรียนระดับประถมศึกษา (คาอิทธิพล 40%) และ            

จะลดลงเร่ือย ๆ ในระดับสถานศึกษาที่สูงข้ึน จนกระทั่งนอยที่สุดในระดับมหาวิทยาลัย (คาอิทธิพล 

9%) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551) ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงเปนวัยที่เหมาะกับการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนเมืองปตตานีอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ ที่เกิด

ความแตกแยก และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เมื่อหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4              

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ไดรับการวิจัยและพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ โรงเรียนสามารถนําไป

ประยุกตใชในลักษณะของหลักสูตรเสริม หลักสูตรบูรณาการ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง

จุดมุงหมายทางการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาไดอีกดวย (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง

แผนดินเชิงคุณธรรม.  2550; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551)  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายดังนี้ 

1. เพื่อสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4             

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถม                  

ศึกษาปที่ 4   
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ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยคร้ังนี้มีความสําคัญดังนี้ 

1. ไดหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4                    

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ที่ไดพัฒนาผานกระบวนการที่เปนระบบ สอดคลองตอความตองการ

และความจําเปนของชุมชนและสังคม ซึ่งนักวิชาการ ผูบริหาร ครู และนักเรียนสามารถนําหลักสูตร

ดังกลาวไปปรับใช หรือบูรณาการเขากับสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียน 

ปญหา และความตองการของชุมชนของตนได 

2. การเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สามารถเผชิญกับสภาพแวดลอมและปญหาตาง ๆ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งจะ

สงผลใหความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมลดนอยลง 

3. สรางความตระหนักใหกับนักวิชาการทางการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาไดเห็น

ความสําคัญของการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาปตตานีเขต 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน รวมเปนนักเรียน 172 คน ซึ่งมีการจัด

หองเรียนแบบคละกัน 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาปตตานีเขต 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน ซึ่งไดมาดวย           

การสุมอยางงาย โดยมีหนวยการสุม คือ หองเรียน แลวสุมหองเรียนที่ไดเปนกลุมควบคุมและกลุม

ทดลอง 

2. หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4               

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา มุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 3 ประการ ไดแก ความตระหนัก

รูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 

3. ระยะเวลาในการทดลองของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองหลักสูตร                   

20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเปนเวลา 40 ชั่วโมง   

4. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตน และตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรม ซึ่งแบงเปน 
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4.1.1 การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรปกติ 

4.1.2 การจัดการกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  

4.2  ตัวแปรตาม  มีดังนี้  

4.2.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา 

และจิตสาธารณะ   

4.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  

5.  สถานที่ทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปตตานีเขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ พบวา จิตตปญญาศึกษา เปน

การศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน ซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด เปนการเรียนรูที่สรางความ

สมดุลระหวางการพัฒนาทางจิตและการพัฒนาทางปญญา โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติ คิดใครครวญ ทําความเขาใจกับประสบการณหรือพฤติกรรม จนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน 

เรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานใน มีความจําเปนสําหรับนักเรียนในการดําเนิน

ชีวิตใหมีความสุขอยูในสังคมโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การเรียนรูดานในทําใหนักเรียนเกิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ซึ่ง

เปนคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสังคมที่สันติสุข โดยอาศัยการคิดใครครวญ เพื่อพิจารณา

ถึงผลของพฤติกรรมที่จะแสดงออกในทุกขณะเวลาภายใตจิตใจที่มีความเมตตา ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้น

จะเกิดข้ึนได เมื่อนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ตองสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค และสราง

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรใหกับนักเรียนที่ได รับการเรียนรูตามหลักสูตร                      

ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อความเขาใจที่ตรงกันผูวิจยัไดกําหนดนยิามศัพทเฉพาะของการวิจยัคร้ังนี้  ดังนี ้

1. จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน ซึ่งประกอบดวย 

จิตและการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่

มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จนเกิดคุณลักษณะ         

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเรียนรู              

กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัดการศึกษาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษานี้จะเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค จุดประสงคการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู สาระการเรียนรูกับการวัดและ

ประเมินผล 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบดวย             

ความตระหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละ

คุณลักษณะดังนี้ 

2.1 ความตระหนักรูในตนเอง หมายถึง การรับรูถึงอารมณของตนเองวาเปนเชนไร            

ทั้งในยามที่มีอารมณปกติ เปนการระลึกรูอารมณ ความคิด การกระทํา วาทําอะไรอยู รูวาตนเองกําลัง

รู สึกอยางไร มีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของอารมณที่ เกิดข้ึนวาเปนเพราะอะไร                      

การแสดงออกทางอารมณและผลอันเนื่องมาจากอารมณนั้น ๆ ตลอดจนรูถึงความสามารถและรูถึง

ขอจํากัดของตนเอง 

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงค  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

  -  ความตระหนกัรูในตนเอง 

  -  ความเมตตากรุณา 

  -  จิตสาธารณะ 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา 

  ข้ันที่  1  การสรางความพรอม 

  ข้ันที่  2  การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด 

  ข้ันที่  3  สรางความเช่ือมโยง   
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2.2 ความเมตตากรุณา หมายถึง ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุขทั้งกายและใจ เปน

ความรูสึกที่เกิดจากความสงสาร ความตองการใหผูอ่ืนพนทุกข อยากชวยเหลือผูอ่ืน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  

เสียสละ ใหอภัย และสุภาพออนโยน 

2.3 จิตสาธารณะ หมายถึง การหลีกเล่ียงการกระทําหรือการใชของสวนรวมใหเกิด              

ความชํารุดเสียหาย การรับผิดชอบในการดูแลของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกัน และเคารพสิทธิในการใช                         

ของสวนรวมรวมกัน   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง ความรูสึกพอใจ               

ตอหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศ และส่ือการเรียนรู   

จนทําใหเห็นคุณคาและประโยชนของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

4. การเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา

คุณลักษณะนักเรียนโดยใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้   

ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ คือ การฝกปฏิบัติ

ดวยความสงบนิ่ง และการฝกปฏิบัติดวยการเคล่ือนไหว มุงเนนใหนักเรียนเกิดการจดจอกับอารมณ  

ความรูสึก ส่ิงเรา เพียงอยางใดอยางหนึ่ง จนเกิดสมาธิ เพื่อนําไปสูการเรียนรูในข้ันตอนตอไป 

ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด เปนข้ันตอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจาก                   

การปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คําถามที่เปดกวางหรือปญหา การปฏิบัติ และการสะทอนผล  

ดวยกิจกรรมที่มุงเนนในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค และการคิด 

ข้ันที่ 3 สรางความเชื่อมโยง เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองใชความรูและประสบการณที่ได

เรียนรูในข้ันที่ 2 มาคิดใครครวญ เช่ือมโยงกับประสบการณเกาเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ ที่นักเรียนเคย

ไดรับเพื่อกําหนดพฤติกรรมในอนาคต โดยใหนักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณภายใตความเสมอภาค

กันเปนการฝกปฏิบัติผานกิจกรรมสังคม 

5. หลักสูตรเสริม หมายถึง มวลประสบการณที่จัดข้ึนเพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะ           

ที่พึงประสงคควบคูไปกับการพัฒนาการคิด ดวยกิจกรรมที่เสริมสรางสติ สมาธิ คุณธรรมจริยธรรม และ

กระบวนการคิด โดยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริงหรือคลายจริง และเช่ือมโยงส่ิงที่ได

ปฏิบัติกับชีวิตประจําวันในบรรยากาศการเรียนที่มีความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความเสมอภาค                   

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และสะทอนผลการปฏิบัติ   
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6. การพัฒนาหลักสูตรเสริม หมายถึง กระบวนการในการสราง ทดลอง ประเมินและปรับปรุง

หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด                

จิตตปญญาศึกษา ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ                     

จําเปนในการสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4            

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา พรอมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตตปญญาศึกษา        

และการพัฒนาหลักสูตร    

ข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เปนการกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตรจาก

การศึกษาขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลอง          

กับจุดมุงหมายและแนวคิดจิตตปญญาศึกษา พรอมทั้งกําหนดวิธีการวัดและการประเมินตาม

จุดประสงคของหลักสูตร 

ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเวลา 20 สัปดาห ๆ 

ละ  2  ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 40 ชั่วโมง เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร   

ข้ันที่ 4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร เปนการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร โดยนําผลจาก 

การประเมินตามสภาพจริงมาประกอบการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร ทําใหหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา                         

มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

7. การเรียนรูจากการปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรูที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา          

ที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ จนเกิดประสบการณและความรูจากการใชความคิด ทักษะ และ                

การสะทอนคิดจากการปฏิบัติ เพื่อปรับพฤติกรรมนั้นใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค                 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

8. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม หมายถึง ผลที่แสดงถึงความสําเร็จอันเกิดจากการจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4                

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ไดมาจากผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคและความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่ผูวิจัยจัดให 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้ 

1. แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.1  ความเปนมาของจิตตปญญาศึกษา 

1.2  ความหมายของจิตตปญญาศึกษา 

1.3  คุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.4  การเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

2. แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
2.1  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

2.2  การพัฒนาหลักสูตร 

2.3  การพัฒนาหลักสูตรเสริม 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม 

3.  แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.1  ความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.2  องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.3  ข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.4  ปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.5  ประโยชนของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

4.  แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 

4.1  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
4.2  แนวคิดพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง 
4.3  ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
4.4  องคประกอบของการประเมินตามสภาพจริง 
4.5  ข้ันตอนในการประเมินตามสภาพจริง 
4.6  วิธีการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง 
4.7 ประโยชนของการประเมินตามสภาพจริง 

5. สรุปผลการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1.  แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
1.1  ความเปนมาของจิตตปญญาศึกษา (Contemplative  Education) 
ปรัชญาแนวคิดเร่ือง “Contemplative Education” เร่ิมตนข้ึนในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1974  

ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ซึ่งกอต้ังข้ึนโดย เชอเกียม ตรุงปะ แตเร่ิมเปนที่รูจักแพรหลาย

มากยิ่งข้ึนในชวงเวลาไมกี่ปมานี้ ในหมูนักการศึกษาในทุกระดับ โดยมีอิทธิพลตอเครือขายการศึกษา

หลายแหง  เชน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวม 5 แหง (Five Colleges) คือ วิทยาลัยแอมเฮิรสท 

(Amherst College), วิทยาลัยแฮมเชียร (Hampshire College), เมาท โฮลีโยค (Mount Holyoke), 

วิทยาลัย สมิธ (Smith College) และมหาวิทยาลัยแมสสาจูเซทส แอมเฮิรสท (University of 

Massachusetts, Amherst) หรือเครือขายในมลรัฐโคโลราโด กลาวคือ Rocky Mountain 

Contemplative Higher Education Network (RMCHEN) ซึ่งเร่ิมเปดตัวอยางเปนทางการในเดือน

กันยายน ค.ศ. 2006 (จิรัฐกาล พงศภคเธียร.  2551: 42; อางอิงจาก ชลลดา ทองทวี; และคณะ.  

2550) 

ทั้งนี้สําหรับมหาวิทยาลัยนาโรปะการปฏิบัติเชิงจิตตปญญาศึกษาในการศึกษา หมายถึง  

การศึกษาที่มุงเนนสืบคนสํารวจภายในตนเอง การเรียนรูผานประสบการณตรง และการรับฟงดวยใจ       

เปดกวาง ซึ่งจะนําไปสูการตระหนักรูในตนเอง การหยั่งรู และเปดกวางยอมรับความหลากหลาย ทั้งนี้     

การตระหนักและเขาใจตนเองจะสงผลใหเกิดความช่ืนชมในคุณคาและประสบการณของผูอ่ืนดวย

เชนกัน เปาหมายของการศึกษาเชิงจิตตปญญาศึกษาไมไดหมายถึงการละเลยความเปนวิชาการไป 

แตหมายถึงการหย่ังรากใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน ใหเปนประสบการณสวนตัวที่สัมผัสเองโดยตรงมากข้ึน และ           

ใหมีสมดุลกับการฝกจิตมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการทําสมาธิ เพื่อใหการพัฒนาดานใน และ

การพัฒนาความรูภายนอกเติบโตไปดวยกัน  ทั้ งนี้การศึกษาที่มีสมดุลดังกลาวจะบมเพาะ

ความสามารถของนักเรียนใหไปเกินระดับของถอยคําและมโนทัศน รวมไปถึงเ ร่ืองของหัวใจ 

บุคลิกลักษณะนิสัย ความคิดสรางสรรค  การตระหนักเขาใจตนเอง การมีสมาธิ ความเปดกวางและ

ความยืดหยุนทางความคิดอีกดวย 

นอกเหนือจากแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกลาวยังมีองคกรอ่ืน ๆ ที่ทํางานขับเคลื่อน         

การปฏิบัติแบบจิตตปญญา (Contemplation) เชน องคกร CCMS (The Center of Contemplative  

Mind in Society) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาต้ังแตป                 

ค .ศ .  1991  และกอ ต้ังอยางเปนทางการ ข้ึนในป  ค .ศ .  1997 โดยอธิบายการเลือกคําวา 

“contemplation” แทนคําวา “meditation” สําหรับงานขององคกร คําวา meditation ในบริบท                

เชิงศาสนาอาจมีความหมายดังนี้ ในศาสนาพุทธมักจะหมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่มุงเพื่อทําให
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จิตใจสงบลงและมีสมาธิ ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกนึกคิด ในขณะที่คําวา contemplation หมายถึง 

การเพงพิจารณาใครครวญเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางลึกซึ้ง 

ทั้ง “meditation” และ “contemplation” เปนกระบวนการปฏิบัติที่สามารถกระทําไดทั้งใน

ขณะที่นั่ง ยืน นอนลง หรือวาเคลื่อนไหว และเปนไปเพื่อวัตถุประสงคหลายอยางพรอมกันได เชน เพื่อ

พัฒนาสมาธิ เพื่อบมเพาะความรักความเมตตา หรือเพื่อทําใหความกังวลใจสงบลง แตเนื่องจากคําวา  

“contemplative” มักจะทําใหคิดถึงการปฏิบัติที่เนนการนั่งสมาธิเปนหลัก และไมไดหมายรวมถึง

กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ศิลปะ การเตนรํา องคกร CCMS จึงเห็นวาการเลือกใชคําวา “การฝกปฏิบัติ               

จิตตปญญา (Contemplative practices)” มีความเหมาะสมกวา เนื่องจากครอบคลุมทั้ง meditation 

และ  contemplation รวมถึงการปฏิบัติอ่ืน ๆ ในลักษณะคลายคลึงกันได (Center of Contemplative 

Mind in  Society.  n.d.: online)   

ในประเทศไทยกลุมจิตวิวัฒน ซึ่งเปนกลุมที่สนใจเร่ืองการขับเคลื่อนทางสังคมสูจิตสํานึกใหม 

(new consciousness) อยางจริงจัง มีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหผูที่สนใจและมีประสบการณ              

ในการจัดกระบวนการเชิงจิตตปญญาศึกษาในการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ไดมี

การประชุมหารือรวมกันเพื่อผลักดันเร่ืองนี้ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ตอมาจึงเกิดการรวมตัวกันของคน

กลุมนี้  กลายเปนเครือขายจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education Network) ในป พ.ศ. 2549 

คําวา  “Contemplative Education”  ซึ่งแปลโดย ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน 

 ในป พ.ศ. 2549 ศูนยจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education Center)  ไดกอต้ังข้ึน        

ที่มหาลัยมหิดลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา โดยมีคําอธิบายคําวา จิตตปญญา

ศึกษา  วาหมายถึง กระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาที่เนนการพัฒนาดานใน           

อยางแทจริงเพื่อใหเกิดความตระหนักรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาที่เนนการพัฒนาดานใน          

อยางแทจริง  เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของส่ิงตาง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรัก       

ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ              

มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมดุล ทั้งนี้ไดมีองคกร สถาบันตาง ๆ ในเครือขายจิตตปญญาศึกษา            

ที่ขับเคลื่อนการเรียนรูลักษณะนี้ ในสังคมไทยมาโดยไมไดใชคําวา “จิตตปญญาศึกษา” แตเปน              

การเรียกขานในนามของการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ การศึกษาที่พัฒนาจิตใจ 

กระบวนการเรียนรูอยางมีจิตวิญญาณแบบองครวม การศึกษาวิถีพุทธ หรือจิตวิวัฒนศึกษา สถาบัน

เหลานี้ ไดแก โรงเรียนรุงอรุณ สถาบันอาศรมศิลป เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส               

เสมสิกขาลัย และสถาบันขวัญเมือง เปนตน 
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1.2  ความหมายของจิตตปญญาศกึษา  
นักวิชาการที่มีความสนใจและนําเอาแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในงานของตนเอง ไดให

ความหมายของคํานี้ไวอยางนาสนใจ และแสดงถึงหลักการ แนวทาง และวิธีการจัดการศึกษา       

ดังตอไปนี้ 

Contemplative มาจากคําวา Contemplari ในภาษาลาติน ซึ่งหมายถึง การสังเกต พิจารณา 

เพงดูอยางต้ังใจ (Deborah Haynes.  n.d.: online) 

ในประเทศไทยมีผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดรวมกันพิจารณาและใหความหมายของ                 

จิตตปญญาศึกษาไวในชวงตนของการกอต้ังเครือขายจิตตปญญาศึกษาไววา จิตตปญญาศึกษา 

หมายถึง  กระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาที่เนนพัฒนาดานในอยางแทจริง เพื่อให

เกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา ออนนอม             

ตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม  และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตได    

อยางสมบูรณ (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551: 142; อางอิงจาก ชลลดา ทองทวี; และคณะ.  2550: 13-14) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 88) ไดใหความหมายของจิตตปญญาศึกษาไววา จิตปญญาศึกษา 

หมายถึง  การศึกษาที่สรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิตและความเปนมนุษย  เนนการปลูกฝง                     

ความตระหนักรูภายในตน ความเมตตาและจิตสํานึกตอสวนรวม การนําปรัชญาและศาสนธรรม             

มาพัฒนาจิต ฝกปฏิบัติจนมีสติและเกิดปญญา สามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกับตน ผูอ่ืน และสังคม 

ชลลดา ทองทวี และคณะ (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551: 20; อางอิงจาก ชลลดา ทองทวี; และ

คณะ.  2551: 25) กลาววาจิตตปญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรูที่มุงเนนประสบการณของ                 

การตระหนักรู ความเขาใจอยางลึกซึ้ง และความเมตตา ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน โดยใชการนั่งสมาธิและ

วิธีการดานจิตตปญญาศึกษาตาง ๆ เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการสังเกตและสืบคนภายในตนเอง             

อยางลึกซึ้ง และไดเนนวาจิตตปญญาศึกษาไมไดหมายถึงการละทิ้งความเปนวิชาการ แตเปนการสราง

สมดุลระหวางการเรียนรูภายนอกกับการเรียนรูภายใน เพื่อบมเพาะความสามารถของนักเรียนใหขาม

พนสมรรถนะทางการใชถอยคําและมโนทัศน ไปสูสมรรถนะของใจ  บุคลิกและนิ สัยใจคอ                        

ความคิดสรางสรรค  การตระหนักรูในตนเอง การมีสมาธิ ความเปดกวาง และความยืดหยุนทาง

ความคิดดวย   

ธนา นิลชัยโกวิทย (2551: 143) กลาววาจิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหเกิด

การเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐานในตน ไดแก การเกิดความรูความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพส่ิง          

อยางลึกซ้ึง และสอดคลองกับความเปนจริง เกิดความรักความเมตตา ออนนอมถอมตน เกิดจิตสํานึก

ตอสวนรวมที่อยูบนฐานของการเขาถึงความจริงสูงสุด 
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สุมน  อมรวิวัฒน  (2549)  อธิบายความหมายของจิตตปญญาศึกษาไววา เปนการศึกษา            

ที่นอมสูใจอยางใครครวญและคนหาความจริงของสรรพส่ิง เปนการเรียนรูที่สรางกระบวนทัศนใหม   

จัดหลักสูตร  เนนการปลูกฝงความตระหนักรู ความเมตตา จิตสํานึกตอสวนรวม การนําปรัชญา            

แนวพุทธมาพัฒนาจิตและฝกปฏิบัติจนนักเรียนเกิดปญญา สามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ                        

มาประยุกตใชในชีวิต 

จูดี ลีฟ (Judy Lief.  2008: Online) กลาววาจิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดทางการศึกษา                   

ที่พัฒนาการเรียนรูดวยการจัดประสบการณที่สงเสริม ความตระหนักรู ความเขาใจและความเมตตา           

ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ดวยกระบวนการคิดอยางใครครวญ 

คริสโตเฟอร เซสสัมส (Christopher Sessums.  2007: Online) กลาววา จิตตปญญาศึกษา      

จะชวยพัฒนานักเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยอาศัยกระบวนการฝกสมาธิ           

การคิดใครครวญ และโยคะ ซึ่งกระบวนการเหลานั้นจะทําใหนักเรียนเกิดความตระหนักรูในตนเอง   

ความเอาใจใส ความเมตตา และความฉลาดทางอารมณ 

วิลเลียม เจมส (William James. 1890) กลาววา จิตตปญญาศึกษา เปนการศึกษาที่พัฒนา       

ใหเกิดคุณลักษณะของการมีวิจารณญาณ เจตนารมยอันมุงมั่น เปนการศึกษาสูความเปนเลิศ

เชนเดียวกับที่ มิราบาย บรัสท (Mirabai Bush)  ผูอํานวยการองคกร CCMS ไดกลาวไววาการฝก

ปฏิบัติและการสอนจิตตปญญาศึกษานั้นมีเปาหมายเพื่อสรางชีวิตที่รูต่ืน เบิกบาน ซึ่งบุคคลเหลานื้          

จะกลายเปนผูที่มีความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ เปนผูที่เรียนรูที่จะฟงตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งรูจักที่           

จะสังเกตโลก 

ดีบอราห เฮยเนส (Deborah Haynes. n.d.: online) กลาววา จิตตปญญาศึกษา

(Contemplative Education) เปนวิธีการที่จะพัฒนาสมาธิ ความเขาใจอยางลึกซ้ึง และเพื่อกอใหเกิด    

ความตระหนักรู และความรักความเมตตา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนใหนักเรียนไดรูจักเทคนิคของ       

การตระหนักรู สมาธิ และวิธีการที่จะกําหนดความต้ังใจ นั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอยุคปจจุบันที่เปน

ยุคของการแยกสวน ยุคแหงความรวดเร็ว การมีภารกิจอันหลากหลาย และการถูกรบกวนสมาธิ          

อยางตอเนื่อง 

การสอนแบบจิตตปญญาศึกษา เปนการสอนแบบสหวิทยาการ มีการฝกปฏิบัติอยางงาย ๆ 

เชน  การยิงธนู การนั่งสงบนิ่ง การฝกตระหนักรูลมหายใจ หรือการฝกเขียน กิจกรรมเหลานี้ชวยใหเกิด

บรรยากาศของความเคารพ ทําใหชั้นเรียนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อการเรียนไดกอใหเกิด

สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความเคารพแลว นักเรียนก็เรียนรูที่จะฟง เขียน และโตแยงอยางมี

วัฒนธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะทําใหเขาเปนพลเมืองที่เคารพกฎระเบียบ 
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อาเทอร  ซาจอง (Arthur Zajonc.  n.d.: online) กลาววา การใครครวญ (Contemplation) 

เปนกิจกรรมงาย  ๆ อยางหนึ่งของมนุษย ที่ เมื่อนํามาใชในวงวิชาการ จะทําใหนักเรียนไดมี

ความสัมพันธ แบบใหมกับตนเอง ผูอ่ืน และกับโลก  การใครครวญจะทําใหความรูที่ไมใชความรู            

บนฐานขอมูล และการแยกแยะระหวางอัตวิสัยกับภววิสัย แตเนนความรู ปญญาเกี่ยวกับความสัมพนัธ

ที่เช่ือมโยงกันของสรรพส่ิง การต้ังคําถามแบบใครครวญนี้จะนําไปสูการศึกษาที่ทําใหนักเรียนเกิด        

การเปล่ียนแปลง จิตตปญญาศึกษาทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูอ่ืน การต้ัง

คําถามนี้เปนการมีสวนรวมทําใหเราไดเขาใกลกันและกัน และเขาใกลโลกทางกายภาพมากข้ึน 

รากฐานของจิตตปญญาศึกษา ไมไดปรากฏอยูเพียงแคในปรัชญาตะวันออกและปรัชญาคริสตศาสนา

เทานั้น แตยังมีอยูในเปาหมายที่มุงสูความชัดแจงของกรีก  การใครครวญอยูในหัวใจของความรู

เนื่องจากการเห็น เปนการใครครวญอยางลึกซึ้ง 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษาดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมาย            

ของจิตตปญญาศึกษาไดวา จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน      

ซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิด

ใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จน

เกิดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยง ส่ิง

ที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวมาสังเคราะหหาผลที่จะเกิดข้ึนจากการจัด     

การเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาดังตาราง 1   
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ตาราง 1 การสังเคราะหผลที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา                

จากการใหความหมายของนักวชิาการ 

 

ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษา 

ชื่อ - สกุล 

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
วง

 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ 

สม
าธิ

 

ทัก
ษะ
กา
รคิ
ด 

ราชบัณฑิตยสถาน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
 

 
 

  
 

ชลลดา ทองทวี และคณะ      

ธนา นิลชัยโกวิทย        

สุมน อมรวิวัฒน        

จูดี ลีฟ      

คริสโตเฟอร ดี เซสสัมส      

วิลเลียม เจมส      

ดีบอราห เจ เฮยเนส      

 

จากตาราง 1 สามารถสรุปผลการสังเคราะหไดวาเมื่อนักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอน          

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา นักเรียนจะไดรับการพัฒนาตนเองใหเกิดความตระหนักรูในตนเอง             

ความเมตตากรุณา จิตสาธารณะ สมาธิ และทักษะการคิด แตเมื่อศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม พบวา

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ไดรับการอธิบายในลักษณะของผลสุดทาย                      

ของการพัฒนาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สวนสมาธิและทักษะการคิดเปนทั้งผลและกระบวนการ       

ในการพัฒนานักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงนําตัวแปรความตระหนักรู           

ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะมาเปนคุณลักษณะในการพัฒนานักเรียน และประเมิน

ประสิทธิผลของการทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึ งประสงคของนักเ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตปญญาศึกษา สําหรับสมาธิและทักษะการคิดเปนสวนหนึ่ง              

ใน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ซึ่งมีการวัดและประเมินในหองเรียนเพ่ือใหรู

พัฒนาการของนักเรียน เนื่องจากสมาธิและทักษะการคิดสงผลตอการเรียนรู การทําความเขาใจ              
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การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เมื่อนักเรียนไดรับประสบการณหรือส่ิงเราที่พัฒนาใหเกิดคุณลักษณะ        

ที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะนั้นเอง 
1.3  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะ 3 ประการ กลาวคือ ความตระหนักรู 

ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 ความตระหนกัรูในตนเอง 

การทําความเขาใจกับการตระหนักรู ในตนเอง ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย                         

ของความตระหนักรูในตนเอง และปจจัยที่มีผลตอความตระหนักรูในตนเอง 

1.3.1.1  ความหมายของความตระหนักรู 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: online) ไดใหความหมายของคําวา

ตระหนักวาหมายถึง รูประจักษชัด รูชัดแจง 

พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551: 35) ไดให

ความหมายของคําวาความตระหนักรูวาหมายถึง ภาวะความรูชัดเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และเหตุการณ 

พจนานุกรมทางจิตวิทยา (Dictionary of Psychology) (บุญสิริ สุวรรณาเพ็ชร.            

2538: 40) ไดใหความหมายของความตระหนักรูวาหมายถึง ความรู การรู ความมีสติ ประสบการณ        

ทางวัตถุหรือทางความคิดอยางหนึ่ง 

พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) (Good. 1973: 54) ไดให

ความหมายของความตระหนักรูวาหมายถึง การกระทําที่แสดงวาจําได การรับรู หรือมีความรู หรือ           

มีความสํานึก  

จันทนี เกียรติโพธา (2542: 13) กลาววา การตระหนัก หมายถึง การไดรับรู และ

เกิดความสํานึก ความรูสึก ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยอาศัยระยะเวลา 

ประสบการณ หรือสภาวะแวดลอมในสังคม ชวยใหเกิดความตระหนัก 

ความตระหนักรูของแตละบุคคลจะเกิดข้ึนได บุคคลนั้นจะตองผานประสบการณ

หรือไดรับความรูมากอน ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่มุงใหนักเรียนเห็นความสําคัญ เกิดความรับผิดชอบ 

ผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูนั้นจะสงผลใหนักเรียนเกิดความตระหนักรูตอส่ิงนั้น 

1.3.1.2  ความหมายของความตระหนักรูในตนเอง 

เทอดศักด์ิ เดชคง (2545) กลาววา ความตระหนักรูในตนเอง หมายถึง การมีสติ             

รูในอารมณ เปนความรูตัว เชน รูวากําลังเดิน รูวากําลังโกรธ รูวากําลังทุกข การรูตัวนัน้ตองเปนปจจบัุน              

คือ รูตัวในขณะนั้น ๆ ไมใชการคิดยอนกลับหลังแลวรูตัว โดยตองบอกไดดวยภาษาอารมณวาอารมณ
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นี้คืออะไร สามารถบอกไดวากําลังมีทาทางกิริยาอาการอยางไร เชน ฉันกําลังโกรธ รวมถึงการรูถึง

สาเหตุวาเกิดอารมณนั้น ๆ ข้ึนเพราะอะไร 

โกลแมน (Goleman. 1998) กลาววา ความตระหนักรูในตนเอง (Emotional 

Awareness) หมายถึง การตระหนักรูในความรูสึกและอารมณของตนวาต้ังอยูในอารมณใด เชน อิจฉา  

ริษยา กลัว รัก เปนการรูโดยการสํารวจตนเอง รูถึงความเปนไปไดของตนเองตอการตอบสนองตอส่ิงเรา

ตาง ๆ รอบตัว และความพรอมของตนเอง หรือที่เรียกวาเปนผูมีสติ บุคคลพึงตระหนักรูอารมณ                

ของตนเองดังนี้   

1.  รูวาตนเองรูสึกอยางไร และทําไมถึงรูสึกเชนนั้น 

2.  รูเทาทันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอารมณนัน้ ๆ 

3.  ตระหนกัถงึความสัมพนัธระหวางความรูสึกในส่ิงที่คิด พูด และทํา 

4.  กาํหนดสภาวะอารมณใหเหน็ตามสภาพการณที่เกดิข้ึน ต้ังอยูและดับไป 

เมเยอรและสโลเวย (Mayer; & Salovey. 1997) กลาววา ความตระหนักรูใน

อารมณตนเอง หมายถึง การสังเกตและรับรูวาอารมณของตนเองเปนอยางไร ทั้งในยามปกติและใน

ยามอารมณไมปกติ รูถึงลักษณะของอารมณ การแสดงออกตามอารมณตาง ๆ ตลอดจนผลยอนกลับ

จากการเกิดอารมณของตนตามความเปนจริง 

วีทเท็น และคาเมรอน (Whetten; & Cameron. 1991) กลาววา ความตระหนักรู               

ในตนเองเปนการทําความรูจัก และเขาใจความรูสึกตนเอง รูจุดเดน จุดดอยของตนเอง สามารถ

ควบคุมและจัดการกับตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับความตระหนักรูในตนเอง สรุปไดวา ความตระหนักรู             

ในตนเอง เปนการรับรูถึงอารมณของตนเองวาเปนเชนไรทั้งในยามที่มีอารมณปกติ เปนการระลึกรู

อารมณ ความคิด การกระทําวาทําอะไรอยู รูวาตนเองกําลังรู สึกอยางไร มีความสามารถใน                     

การวิเคราะหสาเหตุของอารมณที่เกิดข้ึนวาเปนเพราะอะไร การแสดงออกทางอารมณและผล                     

อันเนื่องมาจากอารมณนั้น ๆ ตลอดจนรูถึงความสามารถและรูถึงขอจํากัดของตนเอง 

1.3.1.3  ความสําคัญของความตระหนักรูในตนเอง 

เรียม ศรีทอง (2542: 220) กลาววา ความตระหนักรูในตนเองจะชวยใหเกิด          

การเรียนรูในตนเอง นําไปสูการพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวก จัดการส่ิงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และวางเปาหมายในชีวิตไดอยางเหมาะสม 

กุณฑลี จริยาปยุกตเลิศ และคณะ (2540: 19) กลาววา ความตระหนักรูในตนเอง

นี้ เปนความจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลจะตองทําความเขาใจ และหาคําตอบวาตรงสวนไหนในความเปน
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ตนเองที่ยังไมตระหนัก ทั้งนี้การตระหนักในตนเองจะทําใหบุคคลไดเขาใจในตนเอง และทําใหมนุษย

อยูในโลกนี้ไดอยางมีความสุข 

นันทนา ธรรมบุศย (2540: 19) กลาววา การเขาใจตนเองและการยอมรับ                  

ในตนเองเปนส่ิงสําคัญมากในการพัฒนาตน ผูที่ไมรูจักตนเองยอมไมอาจทราบไดวา ตนคือใคร ตนมีขอดี

ขอบกพรองอยางไร ตนมีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบอะไรบาง ซึ่งจะเปนอุปสรรคที่ขัดขวาง 

ไมใหคนเรากาวไปสูความเจริญกาวหนา และความสําเร็จของชีวิต ตรงกันขามกับผูที่รูจักภาพของ

ตนเองอยางแทจริง ยอมสามารถกําหนดแนวทางของชีวิตใหอยูในทิศทางที่มีความหมายตามที่

ตองการได นอกจากนี้การรูจักตนเองยังชวยใหคนเรามองเห็นขอบกพรอง หรือจุดออนของตนเอง 

โดยเฉพาะถาผูนั้นเปนคนที่มีการยอมรับตนเองดวยแลว ก็จะมีความเต็มใจมากยิ่งข้ึนที่จะปรับปรุงตน

ใหมีความเจริญงอกงามในทุกดาน 

ความตระหนักรูในตนเอง เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการรับรูเกี่ยวกับตนเอง ที่สงผล

ตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก เจตคติ ความสามารถ บทบาทของตนเองในแตละ

บุคคล ชวยใหรูขอดีขอเสีย ขอบกพรอง ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขตนเอง ทําให

การอยูรวมกันในสังคมเกิดความสงบสุขมากยิ่งข้ึน ลดความขัดแยงระหวางบุคคล สังคมก็จะเปนสังคม

ที่สันติสุข  

1.3.1.4  องคประกอบของความตระหนักรูในตนเอง 

วีนเท็น และคาเมรอน (Whetten; & Cameron. 1991) กลาววา ความตระหนักรู

ในตนเองมีหลายดาน ทั้งในดานอารมณ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ เปนตน แตในหลาย ๆ ดานนั้นมีดาน                 

ที่จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจอยู 4 ดาน ซึ่งถือวาเปนแกนสําคัญของความตระหนักรูในตนเอง 

ไดแก 

1.  ดานคานิยม 

2.  ดานรูปแบบทางความคิด 

3.  ดานการปรับตัว 

4.  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

ทั้ง  4  ดานนี้ถาไดมีการพัฒนาก็จะชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเองมากข้ึน  

และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  โดยผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดพอสังเขปไวดังนี้ 

1.  ดานคานิยม 

ฟทเธอร (Feather. 1975) ไดใหความหมายของคานิยมโดยอางจากโรคีซ 

(Rokeach)  ซึ่งแยกใหเห็นวาคานิยมมี 2 ชนิดดังนี้ คานิยมเปนความเช่ืออยางหนึ่ง ซึ่งเปนแนวทางใน

การประพฤติ (Mode of Conduct) และเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิต (End–state of Existence) 
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เปนส่ิงที่ตนเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติหรือเปาหมายชีวิต

อยางอ่ืน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคานิยมสรุปไดวา คานิยมเปนส่ิงที่บุคคล        

ยึดมั่นเปนแนวคิด ความรูสึก ความตองการ เปนแรงจูงใจ หรือส่ิงที่ชวยกระตุนใหบุคคลสามารถ

ตัดสินใจเลือกแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 

คานิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเปนอยางมาก โดยเฉพาะพฤติกรรม                  

ที่บุคคลแสดงออกมาเนื่องจากสาเหตุปจจัยบางอยาง เชน ความหิว ความสนใจ ความตองการ สวน

คานิยมจะเปนลักษณะของจิตใจที่ชวยกําหนดทิศทางของพฤติกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้บุคคลจะเลือกประพฤติ

ปฏิบัติตามคานิยมที่ตนเองใหความสําคัญมากกวาคานิยมอ่ืน 

2.  ดานรูปแบบการคิด 

ประสาท อิศรปรีดา (2538: 167) กลาววา รูปแบบการคิดเปนวิถีทางของแตละ

บุคคลในการที่จะรับสารขอมูล การจัดระเบียบสารขอมูล และกระบวนการประมวลผลจากขอมูล 

วิถีทางเหลานี้เปนลักษณะเฉพาะตัวที่แตละบุคคลมักจะกระทําเชนนั้นในสถานการณตาง ๆ  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับรูปแบบการคิดขางตน สรุปไดวา รูปแบบ 

การคิดเปนกระบวนการทางการคิดที่บุคคลแตละคนใชเปนแนวทางในการรับรู แปลความและโตตอบ 

สารขอมูลในสถานการณตาง ๆ ซึ่งทําใหแตละบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกัน 

วีทเท็น และคาเมรอน (Whetten; & Cameron. 1991) กลาววา รูปแบบการคิด

เปนวิธี หรือแบบแผนซึ่งแตละบุคคลใชในการรวบรวมขอมูลขาวสารและกระบวนการใหและรับขอมูล

ขาวสาร 

3.  ดานการปรับตัว 

สุภาพรรณ โคตรจรัส (2522: 29) ไดกลาวถึงการปรับตัวตามทฤษฎีของรอยส 

(Roy) ไววา  การปรับตัว หมายถึง วิถีทางที่ตองรักษาไวซึ่งความมั่นคงในชีวิตจากกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

เกิดจากการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม หรือส่ิงเรา ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความตองการพื้นฐานของ

มนุษย บุคคลจึงตองมีการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของรางกาย จิตใจ และสังคม 

อรพินทร ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2532: 6-7) กลาววา การปรับตัว หมายถึง            

การที่บุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับตนเองและโลกภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและนาพึงพอใจ                   

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม มีความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต 

วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ (2544: 2) ไดกลาวถึง การปรับตัว หมายถึง กระบวนการ 

ที่บุคคลใชความพยายามในการปรับตนเอง เมื่อตองเผชิญกับสภาพปญหา ความอึดอัดใจ ความคับ-
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ของใจ ความเครียด ความทุกขใจ ความวิตกกังวล ฯลฯ จนเปนสภาพการณที่บุคคลนั้น ๆ สามารถอยู

ในสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการปรับตัวขางตนสรุปไดวา การปรับตัวไปสู 

การเปล่ียนแปลง หมายถึง การที่บุคคลปรับกายและใจใหเขากับส่ิงแวดลอม ส่ิงเรา หรือสถานการณ

ตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปอยางมีความสุข และยอมรับหรือรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการกระทําของ

ตนเอง 

บุคคลที่ปรับตัวไดนั้น จะประกอบไปดวยลักษณะที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่น                  

ในตนเอง ความเปนตัวของตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง มีความเปนอิสระ เปนที่ยอมรับของกลุม                       

มีความมั่นคงทางอารมณ และแสดงออกอยางเหมาะสมกับกาละเทศะ 

4.  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

การที่มนุษยอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุข ก็เพราะทุกฝายตางก็ปฏิบัติตอกัน

เปนอยางดี นอกจากนั้นการปฏิบัติตอกันตองเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของตนเอง 

และสอดคลองกับวัฒนธรรมของตนดวย ส่ิงที่สําคัญคือทุกฝายตองปฏิบัติตอกันดวย ความจริงใจ          

การกระทําซึ่งกันและกันดวยการนี้เรียกวา พฤติกรรมความสัมพันธระหวางบุคคล ซุทซ (Schut. 1966) 

ไดศึกษาคนควาลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลและเสนอทฤษฎีโดยใชชื่อวา ทฤษฎีพื้นฐาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งมีใจความวา การที่บุคคลจะมีความสัมพันธกันในลักษณะใดนั้นข้ึนอยู

กับความตองการพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก   

ประการที่ 1 การรวมประสานสัมพันธ (inclusion) เปนพฤติกรรมที่แสดงออก

เนื่องจากความตองการเกี่ยวกับการรวมตัวของบุคคล   

ประการที่ 2 การควบคุม (control)  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกอันเนื่องจาก               

ความตองการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ และเปนการใชอิทธิพลผลักดันผูอ่ืน พฤติกรรมการควบคุมมัก

เกิดข้ึนหลังจากเกิดปญหาในการรวมตัวของบุคคล สําหรับบุคคลที่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมจะ

แสดงออกดวยความพอใจ คือ การใชอํานาจในการควบคุมโดยที่ไมมีความขัดแยงเกิดข้ึน   

ประการที่ 3 ความรักใครผูกพัน (affection) เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนทั้งภายในและ

ภายนอก การแสดงออกซ่ึงความรักใครผูกพันอาจมาจากความตองการทางดานอารมณ ไดแก                   

ความใกลชิดสนิทสนม ความรักและความเกลียด การแสดงออกในความรักใครนั้นต้ังอยูบนพื้นฐาน

แหงอารมณ สําหรับบุคคลที่ประสบความสําเร็จนั้น พฤติกรรมทางดานความรักใครผูกพันจะดําเนินไป

อยางมีอุปสรรค มีแตความสบายใจในการมีความสัมพันธกับคนอ่ืน แมแตในเร่ืองของอารมณ                     

ก็เชนเดียวกัน บุคคลเหลานี้จะตระหนักวาตนเปนคนที่นารักนาคบหา เปนผูรวมงานได มีความมั่นใจ 

ในตนเอง 
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เมื่อบุคคลมีความสัมพันธกันแตละคนก็จะแสดงพฤติกรรมและความตองการ

เฉพาะตนซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการในวัยเด็ก ซึ่งพฤติกรรมและ          

ความตองการที่แสดงออกมานั้นสามารถจัดเปนรูปแบบที่บุคคลพยายามปรับตัวเขาหากันได                     

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  พยายามปรับปรุงตัวเขาหากันโดยแสดงความรูสึกที่ตองการ บุคคลจะ

พยายามแสดงความรูสึกที่เปนความตองการ ถาอีกบุคคลมีความตองการที่คลายกัน อาจจะมี

ความสัมพันธตอกันได 

2.  พยายามปรับตัวเขาหากันโดยฝายหนึ่งฝายใดเปนผูเร่ิมในการเขารวมกิจกรรม

กอน ในการนี้ฝายหนึ่งจะแสดงความตองการของตน ถาอีกฝายไมตอบสนอง ความสัมพันธที่ดี ก็จะไม

เกิดข้ึน 

3.  การปรับตัวโดยการแลกเปลี่ยน ความตองการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะ

ที่เขากันไดของซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้โดยการแสดงความตองการดังกลาวใหอีกคนหนึ่งทราบ ในกรณีนี้

ความพอใจของสมาชิกไมตรงกันหรือบุคคลไมสามารถแสดงความตองการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเอง

พอใจใหผูอ่ืนทราบไดแลว บุคคลทั้งสองฝายยอมเขากันไมได 

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา ความสัมพันธของบุคคลในสังคมหรือสถาบัน

อาจมีลักษณะที่ เขากันได หรือเขากันไมได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับบุคคลที่ สัมพันธกันตามลักษณะใน                         

การแสดงออกนั้น ๆ 

ความตระหนักรูในตนเอง เปนคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มี

ความสําคัญที่จะสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก เปนไปตามความตองการ        

ของสังคม ระลึกรู สามารถควบคุมอารมณ เลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและถูกตอง เมื่อนักเรียน

สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ควบคุมตนเอง การกระทําที่จะทําใหเกิดความขัดแยง ความรุนแรง ก็จะลด

นอยลง  ประกอบกับถานักเรียนมีความเมตตา รูจักการใหอภัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมเห็นประโยชน

ของสวนรวมเปนที่ต้ัง ไมมีความเห็นแกตัว นักเรียนก็จะมีภูมิคุมกันที่ดี ไมปฏิบัติตนในทางที่จะสราง

ความเดือดรอนใหกับสังคม เลือกและตัดสินใจปฏิบัติไดอยางเหมาะสม นักเรียนก็จะไมตกเปน

เคร่ืองมือของการใชความรุนแรงในอนาคต 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับความตระหนักรูในตนเอง สามารถสังเคราะห             

พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเองแยกเปนดาน ๆ ไดดังตาราง 2 
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ตาราง  2  สังเคราะหความหมายที่แสดงคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง 

 

องคประกอบของ 

ความตระหนกัรูในตนเอง 
ความหมาย 

ดานคานิยม -  การตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยม  ความเช่ือ  

จริยธรรมอันดีงามของสังคม 

ดานรูปแบบการคิด -  การแกไขสถานการณดวยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

-  การใหเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองตอส่ิงเรา 

ดานการปรับตัว -  การปรับพฤติกรรมของตนเอง  เมื่อเจอสถานการณที่ตนรูสึกไมพอใจ

ไดอยางเหมาะสม 

-  การยอมรับในพฤติกรรมที่ตนเคยปฏิบัติ   และพรอมที่จะปรับ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

-  การแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

    

จากตาราง 2 สามารถสรุปพฤติกรรมตามองคประกอบของความตระหนักรูใน

ตนเองตามแนวคิดของวีนเท็น และคาเมรอน (Whetten; & Cameron. 1991) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานคานิยม  หมายถึง การตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยม ความเช่ือ จริยธรรมอันดี

งามของสังคม ดานรูปแบบการคิด หมายถึง การแกไขสถานการณดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

พรอมทั้งใหเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองตอส่ิงเรา ดานการปรับตัว หมายถึง               

การปรับพฤติกรรมของตนเอง เมื่อเจอสถานการณที่ตนรูสึกไมพอใจไดอยางเหมาะสม และยอมรับ               

ในพฤติกรรมที่ตนไดเคยปฏิบัติ และพรอมที่จะปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล หมายถึงการแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

1.3.2  ความเมตตากรุณา 

ความเมตตากรุณานั้น มีผูใหความหมายไวตางกัน ทั้งในดานพุทธศาสนาและ

สังคมศาสตร โดยแยกคําเมตตาและกรุณาออกจากกัน และใหความหมายไวดังนี้ 

1.3.2.1  ความหมายของความเมตตา 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของเมตตา                 

ไววา เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดู  ความปรารถนาจะใหผูอ่ืนไดสุข เปนขอ 1 ในพรหมวิหาร 4 

คือ  เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา. (ป) 
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พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซึ่งเขียนโดยพระธรรมปฎก (ป.อ.ป

ยุตฺโต) (2551: 324) ไดใหความหมายของคําวาเมตตาไววา เมตตา หมายถึง ความรัก ปรารถนาดี 

อยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษย สัตวทั่วหนา 
ประมวลศัพท 6 ศาสนา ซึ่งเขียนโดยปน มุทุกันต (2534: 253) ไดใหความหมาย               

ของคําวาเมตตาไววา เมตตา หมายถึง ความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก (พระราชวรมุณี) (ม.ป.ป.: ออนไลน) 

เมตตา ความรักที่จะใหเปนสุข ตรงขามกับความเกลียดที่จะใหเปนทุกข เมตตาเปนเคร่ืองปลูกอัธยาศัย

เอ้ืออารี ทําใหมีความหนักแนนในอารมณไมรอนวูวาม เปนเหตุใหเกิดความเปนมิตร ไมเปนศัตรู           

ไมเบียดเบียนใคร แมสัตวที่เล็กเพียงไหน ใหเดือดรอนทรมานดวยความเกลียด โกรธ หรือสนุกก็ตาม 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2535) ไดกลาววา เมตตา คือ ความรักใคร  

ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข ความปรารถนาที่จะใหผูอ่ืน

ไดรับความสุข สามารถแสดงออกไดโดยการชวยเหลือ การกระทํา หรือวาจา รวมถึงการไมคิดราย             

ตอผูอ่ืนดวย 
กรมวิชาการ (2528: 75) ไดใหความหมายของเมตตาวาเปนความปรารถนาให

ผูอ่ืนเปนสุข เมื่อตนมีความสุขแลวก็อยากใหผูอ่ืนมีความสุขบาง คุณธรรมขอนี้เปนเหตุใหมนุษยรักใคร

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนความรักที่บริสุทธิ์ไมเจือปนดวยราคะ เปนความรักที่ประกอบดวยไมตรีจิต            

คิดอยากใหผูอ่ืนมีความสุขสําราญ เชน ความรักของบิดามารดาที่มีตอบุตรธิดา เปนตน 
1.3.2.2  ความหมายของกรุณา 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: online) ไดใหความหมาย                 

ของกรุณาไววา กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข เปน 1 ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา; ใชประกอบหนากริยาแสดงความขอรองอยางสุภาพ เชน กรุณาสง; ใชรวมกับ

คํา พระ เปนสรรพนามสําหรับพระเจาแผนดิน เชน กราบบังคมทูลพระกรุณา. (ป) 
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซึ่งเขียนโดยพระธรรมปฎก (ป.อ.ป

ยุตฺโต) (2551: 7) ไดใหความหมายของคําวากรุณาไววา กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะชวยให 

พนทุกข ความหวั่นใจ เมื่อเห็นผูอ่ืนมีทุกข คิดหาทางชวยเหลือปลดเปล้ืองทกุขของเขา  
ประมวลศัพท 6 ศาสนา ซึ่งเขียนโดยปน มุทุกันต (2534: 253) ไดใหความหมาย 

ของคําวากรุณาไววา กรุณา หมายถึง ความรูสึกสงสาร อยากใหเขาพนทุกขเมื่อเห็นผูอ่ืนตกทุกข 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2535) กลาววา กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะ

ชวยใหผูอ่ืนพนทุกข ความปรารถนาที่จะใหผูอ่ืนไดรับความสุข  สามารถแสดงออกไดโดยการชวยเหลือ 

การกระทํา หรือวาจา รวมถึงการไมคิดรายตอผูอ่ืนดวย 
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จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับความเมตตาและกรุณา  สรุปไดวา                 

ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุขทั้งกายและใจ เปนความรูสึกทีเ่กดิ

จากความสงสาร ความตองการใหผูอ่ืนพนทุกข อยากชวยเหลือผูอ่ืน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เสียสละ                  

ใหอภัย และสุภาพออนโยน 
1.3.2.3  ความสําคัญของความเมตตากรุณา 
นิรมล เสริฐศรี (2550: 26-27) กลาววา ความเมตตากรุณานั้นเปนส่ิงสําคัญยิ่ง        

ตอความสันติสุขของสังคม จะตองปลูกฝงคุณธรรมเชนนี้ใหเกิดข้ึนในหัวใจของคนไทยทุกคน จะตอง

ชวยกันทั้งสถานศึกษาและชุมชน ตองดําเนินการต้ังแตเยาววัยเพื่อใหเกิดเปนอุปนิสัย การที่จะเกิด

ลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยไดนั้น จะตองเกิดทั้งความเขาใจในความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเมตตา

กรุณา จะตอง มีทัศนคติที่ดีตอความเมตตากรุณาและดวยการปฏิบัติจริงดวย หากจะกลาวถึงความ

เมตตากรุณาเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถปลูกฝงความเมตตาลงในหัวใจคนได ตองปฏิบัติจริงจึง

จะสามารถทําใหคนเกิดความเมตตากรุณาข้ึนในจิตใจได อันจะนําไปสูการสรางสันติสุขในสังคม 
สายไหม ศรีโภคา (2549: 11) กลาววา ความเมตตากรุณา เปนหลักธรรม                 

ใหคนเรานํามาประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตองดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความปรารถนาดี           

ตอกัน และทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
วนิดา ขําเขียว (2545: 15) กลาววา ผูที่มีเมตตาเปนผูปฏิบัติธรรมพ้ืนฐานที่

นําไปสูการละการยึดถือในตัวตน อันเปนหนทางท่ีสําคัญที่จะนําไปสูการหลุดพนจากวัฏสงสารและ                         

ในขณะเดียวกันถาแตละคนสรางเมตตาธรรมใหเกิดข้ึนในจิตใจแลว สันติภาพยอมเกิดข้ึนไดอยาง  

แนนอน 
พระราชสุทธิญาณมงคล (2544: 249) กลาววา เมตตาทําใหเกิด 1) เขาใจกัน      

2) ทําใหเห็นใจกันได 3) ทําใหพึ่งพากันได 
ฟน ดอกบัว (2542: 297) กลาววา หากทุกคนมีเมตตาตอกัน การลวงละเมิดศีล 5            

ก็จะไมเกิดข้ึน กลาวคือเมื่อมีเมตตาปราณีตอผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน เมื่อมีเมตตาก็จะไมลักไมโกงทรัพย             

ของผูอ่ืน เพราะจะทําใหเขาเดือดรอน เมื่อมีเมตตาก็จะไมแยงคูครองของผูอ่ืน เพราะเปนการทําลาย

เกียรติของผูอ่ืน เมื่อมีเมตตาก็จะไมหลอกลวง ไมใสรายทําใหผูอ่ืนเขาใจผิด เมื่อมีเมตตาก็จะไมคาฝน

หรือเฮโรอีน ยาบาใหแกใครเพราะจะทําใหคนอ่ืนเดือดรอน เพราะฉะนั้นเมตตาจึงเปนรากฐานของ

ธรรมทั้งหลาย คนเมื่อมีเมตตาก็ยอมปรารถนาดีซึ่งกันและกันจึงไมเบียดเบียนทํารายกันในทุกรูปแบบ                  

เมื่อคนเราไมเบียดเบียนทํารายกันสังคมก็จะสงบสุข 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความสําคัญขางตน สรุปไดวา เมตตากรุณา              

เปนหลักธรรมพื้นฐานที่สําคัญที่ควรพัฒนาใหเกิดข้ึนในทุกคน เพราะเม่ือมีความเมตตากรุณา ก็จะทํา
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ใหการประพฤติปฏิบัติอยูบนความเขาใจ เห็นใจ และเปนมิตร การจะสรางความเมตตากรุณาใหเกิดข้ึน

ในคน  จะตองสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเมตตากรุณาใหเกิดข้ึนในคน และในขณะเดียวกัน

ก็ใหคนเหลานนั้นไดฝกปฏิบัติในส่ิงที่สอดคลองกับคุณธรรมความเมตตากรุณา ก็จะทําใหความเมตตา

กรุณาเกิดข้ึนในจิตใจของคนได ทายที่สุดสังคมก็จะมีแตความสงบสุข 
1.3.2.4  พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะความเมตตากรุณา 
พฤติกรรมของผูที่มีคุณลักษณะความเมตตากรุณา สามารถแสดงออกในลักษณะ

ตาง ๆ ไดดังนี้กรมวิชาการ (2528: 75-81)    
1. ไมประทุษรายตอชีวิตของคนและสัตว หมายถึง การไมทํารายคนและสัตวให

ไดรับความเจ็บปวด หรือไดรับอันตรายถึงชีวิต ไมทรมานสัตว ไมฆาสัตวโดยไมมีประโยชน 
2. ใหความคุมครองชวยเหลือผูที่ออนแอกวา ผูที่มีกําลังแข็งแกรงกวาควรให

ความคุมครองและชวยเหลือผูที่ออนแอในการดําเนินชีวิต เชน การชวยยกของใหคนชรา การเสียสละที่

นั่งใหคนพิการ 
3. แบงปนส่ิงของเคร่ืองใช  และอาหารใหแกผูที่สมควรไดรับการแบงปน ไดแก 

คนที่มีความเปนอยูขัดสน แรนแคน คนประสบภัยพิบัติตาง ๆ และสัตวเล้ียง 
4. ใหกําลังใจและความชวยเหลือผูที่กําลังตกทุกข  ไมซ้ํา เ ติม  เยาะเยย 

สมน้ําหนาผูที่มีทุกข ควรแสดงความเสียใจ ปลอบใจ ปลอบขวัญ ใหคลายทุกขคลายความเศราโศก

เสียใจ 
5. ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไดแก ไมทําใหผูอ่ืนหมดเปลืองเงินทอง หมดความสุข          

เกิดความเดือดรอนรําคาญ 
6. ชวยประกอบกิจการของสวนรวมไดแก การสละแรงงานและทรัพย เพื่อทํา

ความเจริญหรือรวมกิจกรรมกับผูอ่ืน 
7.  ใหอภัยผูอ่ืน เมื่อผูใดทําอะไรลวงเกินเรา จะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม เราไม          

ผูกใจเจ็บ คิดพยาบาท อาฆาต จองเวร หรือหาทางแกแคน 
8. สุภาพออนโยน ไดแก การแตงกายสุภาพ มีความออนนอม วาจาออนหวาน              

ถือเปนการแสดงความเมตตาอยางหน่ึง กลาวคือ กายสุภาพและวาจาออนหวานยอมไมเปนที่รําคาญ         

แกผูพบเห็น 

9. ไมยอมรับสวนแบงในส่ิงที่ตนมีอยูแลวและไมจําเปน สละสิทธิในสวนของตน

ใหแกผูที่ขาดแคลนและมีความจําเปนกวา  

เจริญ ไวรวัจนกุล (2531: 208-209) กลาววา การแสดงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมี

ความเมตตากรุณามีลักษณะดังนี้ 
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1.  ไมยอมรับสวนแบงในส่ิงที่ตนมีอยูแลวและไมจําเปน 

2.  เสียสละในสวนแบงของตนใหกับผูที่ขาดแคลน และมีความจําเปนกวา 

3.  เลือกรับฟงในคําพูดที่กอใหเกิดไมตรี 

4.  เสนอตัวชวยเหลือแนะนําทบทวนใหแกผูที่ยังไมเขาใจ 

5.  แสดงความยินดีในความสุข ความสําเร็จของผูอ่ืน 

6.  ใหเพื่อนหยิบยืมหนังสือเคร่ืองเขียนเมื่อตนไมจําเปนตองใช 

7.  ไมรังแกสัตวหรือเพื่อน 

8.  พูดสุภาพออนโยนตอบุคคลทั่วไป 

9.  แสดงความเคารพนอบนอม 

10.  แบงปนส่ิงของเคร่ืองใชแกผูอ่ืนตามกําลังของตน 

11.  พูดปลอบโยนเมื่อผูอ่ืนมีทุกข 

12.  ชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 

13.  ไกลเกล่ียความแตกแยกในหมูคณะ 

14.  ไมนําเอาคําพูดที่ไมดีจากคนอ่ืนมาเลาใหเพื่อนฟง 

15.  แสดงความเปนเพื่อน 

16.  แนะนําอธิบายคนอ่ืน ๆ ในการเรียน  และการปฏิบัติตน 

17.  พูดจาเปนการใหกําลังใจแกเพื่อน 

18.  ลงมือชวยเหลือเพื่อนเมื่อไดรับการขอรอง 

19.  เมื่อทํางานรวมกันก็รับผิดและชวยกันแกไขรวมกัน 

20.  ไมนําเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเอง 

21.  บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 

22.  พูดชักชวนผูอ่ืนใหปฏิบัติเพื่อสวนรวม 

23.  พูดมีเหตุผล 

24.  เมื่อทํางานเปนกลุมก็ไมนําผลงานของกลุมมาเปนผลงานของตน 

25.  ไมพูดจาใหกลุมหมดกําลังใจในการทํางาน 

26.  ไมนําของสวนรวมมาใชประโยชนสวนตัว 

27.  รวมลงมือชวยกลุมแกปญหาตาง ๆ โดยตลอด 

28.  เลือกพูดแตในส่ิงที่ดีงามของสมาชิกแตละคนในกลุม 

สนวน ลีโทชวลิต (2528: 6) ไดกลาววาพฤติกรรมที่แสดงถึงความเมตตากรุณา           

มีดังนี้ 
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1.  ไมฆา หรือขมเหงรังแก ตลอดจนทํารายดวยลักษณะตาง ๆ ตอมนุษยและสัตว

ทั้งปวง 

2.  ใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนดวยความยินดี 

3.  ไมขมขู ดูหมิ่น เสียดสี พูดจาดวยความกร้ิวโกรธเคียดแคน 

4.  ไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน 

5.  เสียสละทรัพยสินสวนตนใหกับผูที่ขาดแคลนและมีความจําเปนกวา 

6.  แสดงความสลดใจและพูดใหกําลังใจเมื่อผูอ่ืนประสบความทุกข 

7.  แนะนําและชวยเหลือผูอ่ืนดวยความปรารถนาดี 

8.  แสดงอาการตอผูอ่ืนดวยความสุภาพนุมนวล พูดจาไพเราะ 

9.  สนับสนุนผูอ่ืนใหบริจาคทาน 

10.  เปนมิตรแทของผูอ่ืน แมวาเขาจะคิดรายแกตน 

11.  ใหอภัยเมื่อมีผูอ่ืนทําใหตนเดือดรอน 

12.  มีความรักและเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

13.  มีความสามัคคีในหมูคณะ 

14.  บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะความเมตตากรุณา

ขางตนสรุปไดวา ผูที่มีความเมตตากรุณา คือ ผูที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เสียสละและ

ใหอภัย และสุภาพออนโยน แสดงรายละเอียดดังตาราง 3 
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ตาราง 3 วิเคราะหความหมายของคุณลักษณะความมีเมตตากรุณา 

 

กรมวิชาการ เจริญ  ไวรวัจนกุล สนวน  ลีโทชวลิต ความหมาย 

- ใหการคุมครอง

ชวยเหลือผูที่ออนแอ 

- ใหกาํลังใจและความ

ชวยเหลือผูทีก่าํลังตก

ทุกข 

-  ชวยประกอบกิจการ

ของสวนรวม 

- เสนอตัวชวยเหลือ 

แนะนาํ ทบทวน 

- ใหเพื่อหยิบยืมหนังสือ 

เคร่ืองเขียน 

- ชวยเหลือเกือ้กูลผูอ่ืน 

- ไกลเกล่ียความแตกแยก 

- แนะนํา อธิบายคนอืน่ ๆ 

ในการเรียนและปฏิบัติตน 

- พูดจาเปนการให

กําลังใจแกเพือ่น 

- ลงมือชวยเหลือเพื่อน

เมื่อไดรับการขอรอง 

- บําเพ็ญประโยชนตอ

สวนรวม 

- พูดชักชวนผูอ่ืนให

ปฏิบัติเพื่อสวนรวม 

- รวมลงมือชวยเหลือ

กลุมแกปญหาตาง ๆ 

- ใหความชวยเหลือ

เกื้อกูล 

-  แสดงความสลดใจและ

พูดใหกาํลังใจ 

- แนะนําและชวยเหลือ

ผูอ่ืน 

-  สนับสนนุผูอ่ืนให

บริจาคทาน 

- ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

- ไมประทุษรายตอคน

และสัตว 

- ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

- ไมรังแกสัตวหรือเพื่อน 

- ไมนําเอาคําพูดที่ไมดี

จากคนอ่ืนมาเลาใหฟง 

- ไมนําเอาผลงาน            

ของผูอ่ืนมาเปนผลงาน

ของตน 

- ไมฆา หรือขมเหงรังแก 

- ไมขมขู ดูหมิน่ เสียดสี 

- ไมเบียดเบียนผูอ่ืนให

เดือดรอน 

- มีความรักและเคารพใน

สิทธิของผูอ่ืน 

- ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

กรมวิชาการ เจริญ  ไวรวัจนกุล สนวน  ลีโทชวลิต ความหมาย 

 - ไมพูดจาใหกลุมหมด

กําลังใจ 

- ไมนําของสวนรวมมาใช

ประโยชนสวนตัว 

  

-  แบงปนส่ิงของเคร่ืองใช  

และอาหาร 

-  ใหอภัยผูอ่ืน  เมื่อถูก

ลวงเกิน 

- ไมยอมรับสวนแบงใน

ส่ิงที่ตนมีอยูแลวและไม

จําเปน 

- ไมยอมรับสวนแบงใน

ส่ิงที่ตนมีอยูแลวและไม

จําเปน 

- เสียสละสวนแบงของ

ตนใหกับผูที่คลาดแคลน 

- แบงปนส่ิงของเคร่ืองใช 

- เสียสละทรัพยสินสวนตน 

-  เปนมิตรแทของผูอ่ืน 

แมวาเขาจะคิดราย 

- ใหอภัยเมื่อผูอ่ืนทาํให

ตนเดือดรอน 

- บําเพ็ญประโยชนตอ

สวนรวม 

- เสียสละและให

อภัย 

- สุภาพออนโยน - แสดงความยินดีใน

ความสุขของผูอ่ืน 

- พูดสุภาพออนโยน 

- แสดงความเคารพนอบนอม 

- พูดจาปลอบโยนเม่ือผูอ่ืนมี

ทุกข 

-  เลือกพูดแตส่ิงที่ดีงาม 

-  แสดงอาการตอผูอ่ืน

ดวยความสุภาพ 

- สุภาพออนโยน 

 

 คุณลักษณะความเมตตากรุณา  เปนคุณลักษณะพื้นฐานในการอยูรวมกันใน

สังคม  เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข  การพัฒนาคุณลักษณะความเมตตากรุณาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา                   

ถือไดวามีความสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมโดยปราศจาก              

ความรุนแรง  เพราะการรูจักชวยเหลือผูอ่ืน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เสียสละและใหอภัย และ

สุภาพออนโยน  

1.3.3  จิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะมีความสําคัญสําหรับสังคม ชวยใหการอยูรวมกันในสังคมมีความปกติสุข     

ซึ่งคุณลักษณะหนึ่งที่จะทําใหเกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะ คือ จิตอาสา ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
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จิตอาสา เปนพลังแหงความดี การชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน รูตนวากําลังทําส่ิง

ที่มีคุณคาตอผูอ่ืนหรือประโยชนสวนรวม เปนการดึงความดีของมนุษยออกมา ดวยหลักการอันดีงาม                 

จนกอใหเกิดพลังแหงความเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ (วิชัย วงษใหญ.  2552) 

พระไพศาล วิสาโล (2550: ออนไลน) กลาววา จิตอาสา หมายถึง จิตที่เปยมบุญ จิตที่

พรอมจะสละเวลา แรงกาย สติปญญาเพื่อสาธารณชน และอาสาสมัคร (volunteer) เปนการสมัครใจ

ทํางานใด ๆ โดยไมหวังผลตอบแทน การเลือกกระทําส่ิงตาง ๆ ที่เห็นวา เปนส่ิงที่ควรกระทําและเปน

ความรับผิดชอบตอสังคมและไมหวังส่ิงตอบแทน ผูที่จะมีจิตอาสาจะตองเปนผูที่เปดใจ (open mind) 

ยอมรับผูอ่ืน หรือยอมรับความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน เรียนรู (learn) การเปนอาสาสมัคร  ซึ่งไมไดเปน

การใหฝายเดียว เปนการเรียนรูรวมกันอยางไมเห็นแกตัว (unselfishly) มีความรักและเมตตามอบให

ผูอ่ืน ตามความปรารถนา (need) และความตองการของผูอ่ืน อาสาสมัครควรใสใจคนหาความ

ปรารถนาและตอบสนองความปรารถนาอ่ืน เสียสละเวลา (time) ของตนเอง ซึ่งไมจําเปนตองเปน

ระยะเวลายาวนาน  เนนความใสใจ ความพยายาม (effort) เปนความพยายามที่จะเรียนรูแกปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ โดยใชพลังชีวิต (energy) ซึ่งเปนพลังทางจิตใจที่ส่ือใหรูวาการกระทําเหลานั้นเปน

การกระทําที่เกิดจากความสมัครใจและเต็มใจ  และผลสําเร็จของผูมีจิตอาสา (result) คือ ความสุขใจ

และประสบการณที่ไดเรียนรูรวมกัน 

  จากความหมายของจิตอาสาขางตนแสดงใหเห็นวาจิตอาสาเปนคุณลักษณะทางดาน

จิตใจที่มีความสําคัญและควรจะสรางใหเกิดข้ึนในคนทุกคน เปนคุณลักษณะที่เปนสวนหนึ่งของ                    

จิตสาธารณะ ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี

คุณลักษณะดังกลาว สําหรับจิตสาธารณะนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

1.3.3.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะเปนคําศัพทที่เร่ิมมีการใชเมื่อไมนานมานี้เอง และมีผูเรียกคํานี้

แตกตางกันไป เชน จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกทางสังคม ความสํานึกทาง

สังคม รวมไปถึงคําที่เกี่ยวของกัน เชน การเห็นประโยชนสวนรวม เปนตน ซึ่งคําเหลานี้มีความหมาย

ใกลเคียงกัน ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (2542: 14) ไดใหความหมาย                       

จิตสาธารณะวาเปนการรูจักเอาใจใสเปนธุระ และเขารวมในเร่ืองของสวนรวมที่เปนประโยชนตอชาติ 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543: 17) ไดใหความหมายของจิตสาธารณะวา 

หมายถึง ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืนหรือสังคม 

พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง 
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บุญสม หรรษาศิริพจน (2542: 71-73) ใชคําวาจิตสํานึกที่ดีในสังคมแทนคําวา      

จิตสาธารณะ และไดใหความหมายไววา การปฏิบัติตนและการมีสวนรวมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน          

การชวยกันดูแลชุมชนของตน การใหความรวมมือ การเสียสละกําลัง กําลังทรัพย เพื่อการรักษา           

ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อสาธารณูปโภคในชุมชน การใหความเปนมิตรและมีน้ําใจตอกัน 

ชัยวัฒน ถิระพันธ (2542: 21-27) กลาวถึงจิตสาธารณะในความหมายท่ีวา

สาธารณะ คือ ส่ิงที่รวมกันสราง รวมกันยื้อแยงมาจากรัฐ มีกระบวนการตอสูจนรูสึกเปนเจาเขาเจาของ

รวมกัน 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2544: 22) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะเปนคุณธรรมหรือขอ

เรียกรองสําหรับสวนรวมในสภาพการณที่เกิดความไมปกติสุข ความรวมมือของพลเมืองในการกระทํา

เพื่อบานเมือง   

1.3.3.2  องคประกอบของคุณลักษณะจิตสาธารณะ 

องคประกอบของจิตสาธารณะนั้นมีการแบงองคประกอบที่แตกตางกันไปตาม

ระดับอายุของกลุมตัวอยางที่ ศึกษา โดยในระดับกอนประถมศึกษานั้นจะใชคําวา การรักษา

ส่ิงแวดลอม การอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนองคประกอบเบ้ืองตนของการมีจิตสาธารณะ สวนในระดับ

ประถมศึกษา หรือระดับอายุที่มากข้ึน มีการศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะโดยใชคําที่แตกตางกันไป เชน 

จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ จิตสํานึกตอสวนรวม โดยมีองคประกอบของส่ิงที่

ศึกษาแตกตางกันไป ในที่นี้จะนําเสนอในระดับอุดมศึกษาข้ึนไปเทานั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14) ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ: 

ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางหลายกลุม คือ กลุมทํางาน ขาราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ทํางานสํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขาย ธุรกิจสวนตัว กลุมนักศึกษาที่สูงกวา

ระดับมัธยมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ โดยไดจัดองคประกอบของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 4 ดาน คือ 

1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ 

2. ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 

3. ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสารณสมบัติ 

4. ดานนโยบายและการบริหารจัดการ 
โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถาม แบบทดสอบแบบส้ัน          

แบบสัมภาษณ การสัมภาษณแบบสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

หฤทัย อาจปรุ (2544: 46) ไดใชองคประกอบของการมีจิตสาธารณะของ

นักศึกษาพยาบาลปที่ 1-4 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา

องคประกอบ การมี    จิตสาธารณะ 6 ดาน คือ 
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1. ดานความตระหนกัถึงปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน 

2. ดานการวิเคราะห วพิากษ วิจารณปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 

3. ดานความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี 

4. ดานการรับรูความสามารถในการผลักดันเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 

5. ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาในสังคม 

6. ดานการมีเครือขายในการทาํกิจกรรมทางสังคม 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบของคุณลักษณะของจิต

สาธารณะ  สรุปไดวา องคประกอบของจิตสาธารณะมีดังนี้ ดานความตระหนักถึงปญหาในสังคม ดาน

ความเขาใจปญหาในสังคม ดานการคิดวิเคราะห วิพากษ วิจารณปญหาในสังคม ดานการสรางกรอบ

แนวคิดวิธีการแกปญหาในสังคม และดานการปฏิบัติเพื่อแกปญหาในสังคม   

1.3.3.3  พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะจิตสาธารณะ เปนส่ิงที่จําเปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับคนใน

สังคมไทย เพราะเม่ือคนมีจิตสาธารณะแลว ก็จะมีความรับผิดชอบตอสังคม เห็นประโยชนของ

สวนรวม  ทําใหสังคมมีแตความสันติสุข การจะรูไดวาบุคคลใดมีจิตสาธารณะนั้นสามารถสังเกตได

จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละบุคคลดังนี้ 

ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547: 12-13) กลาววา บุคคลที่มีจิตสาธารณะจะตอง

แสดงคุณลักษณะและพฤติกรรมดังนี้   

1.  การหลีกเล่ียงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 

ที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม สังเกตไดจาก  

1.1  การดูแลรักษา เชนเมื่อใชแลวมีการเกบ็รักษา 

1.2  ลักษณะของการใช เชน มกีารใชอยางประหยัดและทะนุถนอม 

2.  การถือหนาที่ในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมเปนส่ิงที่ตน

สามารถทําได  สังเกตไดจาก 

2.1  การทําตามหนาที่ที่ถูกกําหนด 

2.2  การรับอาสาเพื่อจะทําบางอยางเพื่อสวนรวม 

3.  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดยไมยึด

ครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใชของสวนรวมนั้น  

สังเกตไดจาก 

 3.1  ไมนําของสวนรวมมาเปนของตนเอง 

 3.2  แบงปนหรือเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
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ยุทธนา วรุณปติกุล (2542: 181-183) กลาววา บุคคลที่มีจิตสาธารณะจะตอง

แสดงคุณลักษณะและพฤติกรรมดังนี้ 

1. การทุมเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติ

ตามสิทธิเทานั้น แตตองปฏิบัติเพื่อชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอ่ืน เพื่อพัฒนาสังคมดวย อาทิ ถา

ตองการใหผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชน ก็ตองใหความ

ใสใจและติดตาม ไมเพียงทําการหยอนบัตรเลือกต้ังเทานั้น ตองเสียสละเวลาเขาไปมีสวนรวมกับ

การเมืองทองถิ่นและในสถาบันตาง ๆ 

2. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระแสปจเจกชนนิยม สงผลใหคน       

ในสังคมมีลักษณะปดกั้นตัวเอง ไมไววางใจผูอ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกัน ไมสนใจ

การเมือง  ทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจของสังคม เพื่อผลประโยชนของสวนรวม ดังนั้นผูมีจิต

สาธารณะตองเปนพลเมืองในฐานที่เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความอดทน ตระหนักวา

การมีสวนรวมไมทําใหไดอยางที่ตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย 

และหาวิธีการอยูรวมกับความขัดแยง โดยการแสวงหาทางออกรวมกัน การจําแนกประเด็นปญหา       

การใชเหตุผลในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การตัดสินใจ ตองมีการพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็น       

การตัดสินใจ ตองมีการพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันมากที่สุด เพื่อหาขอยุติ สรางการเขา

รวมรับรู ตัดสินใจและผนึกกําลัง เพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย 

3. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ      

เพื่อสวนรวมและเพื่อคุณธรรมมากข้ึน 

4. การลงมือกระทํา การวิพากษ วิจารณปญหาที่เกิดข้ึนเพียงอยางเดียวไม

สามารถทําใหสถานการณดีข้ึนตองลงมือกระทํา โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางพื้นฐานใหการอบรม

ดานจริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานที่ฝกทักษะและการใหความรูตองรับ

ชวงตอในการสรางคานิยมที่เหมาะสมตอจากครอบครัวรวมทั้ง เครือขายสังคมที่เกิดข้ึน ระหวางเพื่อน

บาน ที่ทํางาน สโมสร สมาคมตาง ๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเร่ืองของตนเองเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอ่ืน 

ชวยธํารงรักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลสูงตอสังคม คือ สถาบัน

ศาสนา และส่ือมวลชนนับวามีบทบาทสําคัญในการรวมสรางสังคมใหเขมแข็ง 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะจิตสาธารณะ        

สรุปไดวา จิตสาธารณะ หมายถึง การกระทําที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติดวย          

การเอาใจใสดูแลเปนธุระและเขารวมในเร่ืองของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม โดยพิจารณา

จากการที่บุคคลหลีกเล่ียงการใชหรือกระทําที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอของสวนรวม มุงปฏิบัติเพื่อ

สวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวม เชน การทําตามหนาที่ที่กําหนด การดูแลความสงบเรียบรอย      
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การรักษาสาธารณะสมบัติ รับรูถึงปญหาที่เกิดข้ึน มีสวนรวมในการหาแนวทางปองกันแกไข และ

ติดตามประเมินผล รวมไปถึง การรับอาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม เคารพสิทธิของผูอ่ืนในการใช

ประโยชนรวมกันของสวนรวม โดยไมปดกั้นการใชประโยชนของบุคคลอ่ืน มีการแบงปนหรือเปดโอกาส

ใหผูอื่นใชของสวนรวมไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตนเอง 

ผลจาการวิเคราะห สังเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่จะเกิดจาก   

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย คุณลักษณะความตระหนักรู

ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ พบวา คุณลักษณะยอย หรือพฤติกรรมที่แสดงออก        

ของนักเรียนมีบางสวนที่ซอนทับกัน เชน พฤติกรรมการชอบชวยเหลือผูอ่ืน ซึ่งเปนหนึ่งในคุณลักษณะ 

ความเมตตากรุณา มีความสอดคลองกับพฤติการณการรับอาสาทําบางอยางเพื่อสวนรวม ซึ่งเปน

พฤติกรรมหนึ่งในคุณลักษณะตามแนวคิดจิตปญญาศึกษา และตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติ                 

จนสอดคลองกับคานิยม  ความเช่ือ และจริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้นในการจัดประสบการณ

หรือ ส่ิงเราใหกับนักเรียนผูวิจัยไมไดจัดแยกตามพฤติกรรมการเรียนรู เนื่องจากประการณหรือส่ิงเรา

เพียงส่ิงเดียวอาจทําใหเกิดคุณลักษณะที่สําคัญตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไดทั้งสามคุณลักษณะ 
1.4  การเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
การเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนเสมือนข้ันตอนในการจัด          

มวลประสบการณหรือส่ิงเราใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพตามความตองการหรือเปาหมายของการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ธนา นิลชัยโกวิทย (2551: 24-25) กลาววา จิตตปญญาศึกษาเปนแนวทางที่สําคัญสําหรับ

สังคม  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1. เนนการพัฒนาดานในและการเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐานในตนเองท่ีเช่ือมโยงกับ            

ความเขาใจโลกและเปลี่ยนแปลงโลกใหดีข้ึน เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษย และสรรพส่ิงตาง ๆ               

ที่เชื่อมโยงกัน 

2. เนนการพัฒนาแบบองครวมที่เชื่อมโยงระหวางจิตและปญญา ระหวางตนเองและ           

สรรพส่ิง 

3. เนนความรัก ความเมตตา ทั้งตอตนเองและสรรพส่ิง 

4. เนนการเรียนรูทามกลางการปฏิบัติที่เปนจริงในบริบทของสังคมไทย 

และหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา สามารถสังเคราะหออกมา

ไดเปน “หลักจิตตปญญา 7” หรือเรียกช่ือยอภาษาอังกฤษวา 7 C’s ไดแก (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551:           

144-151) 

1.  การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ (Contemplation) 
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2. ความรักความเมตตา (Compassion) 

3. การเช่ือมโยงสัมพันธ (Connectedness) 

4. การเผชิญความจริง (Confronting  Reality) 

5. ความตอเนื่อง (Continuity) 

6. ความมุงมัน่ (Commitment) 

7. ชุมชนแหงการเรียนรู (Community) 

ชลลดา ทองทวี และคณะ (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551:  25; อางถึงจาก ชลลดา ทองทวี.  

2551: 47-48) ไดสรุปไวในการสํารวจและสังเคราะหความรูจิตตปญญาศึกษาเบ้ืองตนวาแนวคิดหลัก 

ที่จิตตปญญาศึกษาจะตองใหความสําคัญ ไดแก 

1. ประสบการณตรงของการเรียนรู ที่จะนํามาซ่ึงความรูความเขาใจที่สัมพันธกับชีวิตจริง 
ของนักเรียน 

2. การรับฟงอยางลึกซ้ึง และการเรียนรูดวยใจเปดกวาง 
3. เคารพศักยภาพในการเรียนรูของทุกคนอยางไรอคติ 

4. การนอมใจอยางใครครวญ 

5. การเฝามองเห็นตามความเปนจริง  
6. การใหความสําคัญกับความสดของปจจุบันขณะ (นาจะหมายถึงการใหความสําคัญ       

กับประสบการณที่สัมผัสไดในขณะนั้น) 

7. คุณคาและรากฐานทางภูมิปญญาอันหลากหลายของทองถิ่นและวัฒนธรรม 

8. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกนั 

จิรัฐกาล พงศภคเธียร (2551: 38-40) การจัดการศึกษาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา                 

ที่ดําเนินการอยูในสถาบันการศึกษา ไดแก Naropa University ประเทศอเมริกา, Buddhist Tsu Chi  

University ประเทศไตหวัน, California Institute of Integral Studies (CIIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ Sathya Sai Institute of Higher Learning ประเทศอินเดีย มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา            

ที่สามารถนํามาปรับใชใหเขากับบริบทของไทยไดหลายประการ ไดแก 

1. ปจจัยภายใน 

1.1  มีกิจกรรมที่บมเพาะความรักความเมตตา  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม

อาสาสมัครหรือการทํางานบริการชุมชน 

1.2  มีกิจกรรมที่บมเพาะความตระหนักรูและปญญาญาณ เชน กิจกรรมนั่งสมาธิ 

เรียนชงชา ฝกวาดภาพเขียนและเขียนพูกันจีน เจริญสติ การแสดงความเคารพ เปนตน 

1.3  มีกิจกรรมที่เปนการเรียนรูผานประสบการณตรง 
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1.4  มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการคิดใครครวญ เห็นความเชื่อมโยง การคิดเชิงวิพากษ 

และการมีวิจารณญาณ 

2. ปจจัยภายนอก 

2.1  เนนการเรียนรูแบบองครวม (มีนโยบาย/เปาหมาย/พันธกิจของสถาบันสนับสนุน  

มีเนื้อหลักสูตรและกิจกรรมสนับสนุน) 

2.2 เนนความเปนกัลยาณมิตร  บรรยากาศของความรักความเมตตาและ                       

การแลกเปล่ียนเรียนรู (มีความใกลชิดระหวางอาจารยและนักศึกษา) 

2.3  เนนความเปนแบบอยางของครู (ครูตองเปนตนแบบที่ดี ครูรวมปฏิบัติ) 

3. ปจจัยเกื้อหนุน 

3.1  บรรยากาศและส่ิงแวดลอมเกื้อกูลตอการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  

มีความเปนธรรมชาติ มีความสวยงาม มีพื้นที่สําหรับปฏิบัติกิจกรรม 

3.2  การกําหนดเนื้อหาแนวจิตตปญญาศึกษา สอดแทรกคุณคาความดี ความงาม 

ความจริง มุงเนนสรางคนที่สมบูรณ การสอนสรรพวิชาบนฐานของความเปนมนุษย เปนความรูเชิง          

สหวิทยาการ เนนการปฏิบัติแนวบูรณาการ กาย จิต วิญญาณ และผสานทฤษฎีเขากับการปฏิบัติ 

3.3 การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูที่มีกิจกรรมเชิงจิตตปญญา เชน งานอาสา 

สมัคร การภาวนา   

3.4 มีวัฒนธรรมองคกรแนวจิตตปญญาศึกษา ใชหลักพรหมวิหาร 4 มุงเนน             

การรูเทาทันปจจุบันขณะ บมเพาะความเปดรับความหลากหลาย สนับสนุนความยั่งยืน เนน            

การบูรณาการเชิงองครวมและสรางสรรคในการปฏิบัติในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

3.5  มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม  

ประเวศ วะสี (2549) ไดกลาวไวในการประชุมเสวนา “จิตตปญญาศึกษา: การเรียนรู               

จากภายใน” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วาจิตตปญญาศึกษา เปนการเรียนรูภายใน การศึกษาดานใน

เพื่อใหเกิดความสมบูรณ เกิดการพัฒนาอยางแทจริง กระบวนการเรียนรูจิตตปญญาศึกษามี ดังนี้ 

1.  การเขาถึงโลกและชีวิต เรามองโลก มองธรรมชาติอยางไร หากเราเขาถึง ความจริง 

จะพบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเราเขาถึงความเปนธรรมชาติก็จะเขาถึงความเปนอิสระ 

2.  กิจกรรมตาง ๆ เชนกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร 

สุนทรียสนทนา เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ 

3.  การปลีกวิเวกไปอยูในธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ได รูจักตนเอง เมื่อจิตสงบ                 

ความเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณตาง ๆ ข้ึน 

4.  การทําสมาธิ 



 

 

39 

วิจักขณ พานิช (2548) กลาววา การเอาใจใสจิตใจในกระบวนการเรียนรูนั้นสามารถทําได            

3 ลักษณะ คือ 

1.  การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง ฟงดวยใจ ดวยความต้ังใจ สัมผัสได

ถึงรายละเอียดของส่ิงที่เราฟงอยางลึกซึ้งดวยจิตต้ังมั่น ในที่นี้ยังหมายถึงการรับรูในทางอ่ืน ๆ ดวย เชน       

การมอง การอาน การสัมผัส 

2.  การนอมสูใจอยางใครครวญ (Contemplation) เปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟง

อยางลึกซึ้ง กอปรกับประสบการณที่ผานเขามาในชีวิตในทางอ่ืน ๆ เมื่อเขามาสูใจแลวมีการนอมนํามา

คิดใครครวญดูอยางลึกซ้ึง ซึ่งตองอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเปนพื้นฐาน จากนั้นก็ลองนําไปปฏิบัติ

เพื่อใหเห็นผลจริง ก็จะเปนการพอกพูนความรูเพิ่มข้ึนในอีกระดับหนึ่ง 

3.  การเฝามองเห็นตามที่เปนจริง (Meditation) การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา คือ         

การเฝาดูธรรมชาติที่แทจริงของจิต  นั่นคือการเปล่ียนแปลงไมคงที่  ความบีบค้ันที่ เกิดจาก                        

การเปล่ียนแปลง และสภาวะของการเปนกระแสแหงเหตุปจจัยที่ล่ืนไหลตอเนื่อง จากการปฏิบัติภาวนา

ฝกสังเกตธรรมชาติของจิต จะทําใหเราเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูภายนอก เห็นความเปนจริง              

ที่พนไปจากอํานาจแหงตัวตนของตน ที่หาไดมีอยูจริงตามธรรมชาติ  เปนเพียงการเห็นผิดไปของจิต

เพียงเทานั้น 

สรยุทธ รัตนพจนารถ (2551: 89-90) กลาวถึง Center for Contemplative Mind in Society           

ที่ไดแบงประเภทของการฝกปฎิบัติออกเปน 7 แนวทางหลักดังตาราง 3 (สรยุทธ รัตนพจนารถ. 2551; 

อางอิงจาก Center for Contemplative Mind in Society.  n.d.: online) 
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ตาราง  4  แนวทาง  เปาหมาย  และรูปแบบการปฏิบัติตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 

แนวทาง เปาหมาย รูปแบบ 

1. การปฏิบัติผานความสงบนิ่ง มุงเนนความต้ังมั่นของรางกาย

และจิตใจ 

- ทําสมาธ ิ

2.  การปฏิบัติผานการ

เคล่ือนไหว 

ฝกสังเกตและมีสติอยูกับการ

เคล่ือนไหวรางกาย 

-  โยคะ 

-  ชี่กง ไทเกก การเดิน 

3.  การปฏิบัติผานกระบวนการ

เชิงสรางสรรค 

สังเกตใครครวญภายในและ

พัฒนาญาณทัศนะและความ

ละเอียดออนประณีต 

-  การวาดภาพ 

-  จัดดอกไม 

-  เขียนพูกนัจีน 

4.  การปฏิบัติผานการทาํ

กิจกรรมทางสังคม 

สัมผัสเรียนรูและใครครวญเห็น

ความเชื่อมโยงแหงปจจัยของ

ความสุขและทุกขในชีวิตจริง 

-  การเจริญสติใน

ชีวิตประจําวัน 

-  การทํากิจกรรมอาสาสมัคร 

5.  การปฏิบัติผานกระบวนการ

เชิงสัมพันธ 

ฝกสติเฝามองสภาวะภายใน  

สะทอนตนเอง  อาศัย

ความสัมพันธของกัลยาณมติร

สะทอนซึ่งกนัและกัน 

-  สุนทรียสนทนา 

-  การฝกฟงอยางลึกซึ้ง 

-  การสนทนากับเสียงภายใน 

-  การเขียนบันทกึ 

6.  การฝกปฏิบัติผานกิจกรรม

ศักด์ิสิทธิ ์

สัมผัสพลัง/จิตวิญญาณของธรรมชาติ  

เปดทัศนะและสัมผัสเรียนรูตนเอง  เพื่อ

พัฒนาความสงบรมเย็นและละเอียด

ประณีตภายใน 

-  การสวดมนตภาวนา 

-  นิเวศภาวนา 

-  การปลีกวิเวกสัมผัสธรรมชาติ 

7.  การปฏิบัติผานกจิกรรม

รังสรรค 

ระลึกถึงพระผูเปนเจา  พระผู

ศักด์ิสิทธิ์  จิตบริสุทธิ ์

-  การสวดมนต 

-  การอานพระคัมภีร 

-  เมตตาภาวนา   

 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด         

จิตตปญญาศึกษา สรุปไดวา การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  

ประกอบไปดวย กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา            

ดังตาราง 5    
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ตาราง 5 สังเคราะหกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 

กระบวนการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ชื่อ – สกุล กิจกรรม

ฝกสมาธ ิ

กิจกรรม

เสริมสราง

คุณลักษณะ 

กิจกรรม

พัฒนา  

การคิด 

กิจกรรม

สรางความ

เช่ือมโยง 

กิจกรรมที่

เนนการ

ปฏิบัติ 

ธนา  นิลชัยโกวิทย      

ชลลดา  ทองทว ี และคณะ      

จิรัฐกาล  พงศภคเธียร      

ประเวศ  วะสี      

วิจักขณ  พานชิ      

Center for Contemplative  

Mind  in  Society 

     

คริสโตเฟอร  ดี  เซสสัมส      

อาเทอร  ซาเยอนซ      

  

จากตาราง  5 สังเคราะหกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด                  

จิตตปญญาศึกษาสรุปไดวา กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษาจะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ  โดยกิจกรรมเหลานั้นเปนกิจกรรม 

ที่ฝกสมาธิ เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค พัฒนาการคิด และสรางความเชื่อมโยง มีรายละเอียด

ดังตาราง  6 
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ตาราง 6 กิจกรรม  แนวทาง  รูปแบบกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดจติตปญญาศึกษา 

 

กิจกรรม แนวทาง รูปแบบ 

สรางความพรอม - ฝกปฏิบัติดวยการสงบนิง่ 

- ฝกปฏิบัติดวยการเคลื่อนไหว 

-  การทําสมาธิ 

-  โยคะ 

-  กิจกรรมสรางความจดจอ 

พัฒนาคุณลักษณะ - ฝกปฏิบัติโดยการเรียนรู

ตนเอง 

- ฝกปฏิบัติเรียนรูสังคม 

-  บันทึกความดี 

-  กิจกรรมกลุม 

-  กิจกรรมอาสาสมัคร 

พัฒนาการคิด - ฝกปฏิบัติเชิงสรางสรรค -  กิจกรรมวาดภาพ 

-  สุนทรียศิลป 

-  จัดดอกไม 

-  กิจกรรมคําถามพัฒนา    

การคิด 

สรางความเช่ือมโยง -  ฝกปฏิบัติผานกจิกรรมสังคม -  กิจกรรมอาสาสมัคร 

-  กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

-  กิจกรรมกลุม 
 

ตาราง 6 แสดงใหเห็นวากิจกรรมที่สังเคราะหไดจากตาราง 5 มีแนวทางที่นําไปสูการปฏิบัติ      

ไดจริง พรอมทั้งมีรูปแบบกิจกรรมที่เปนตัวอยางเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและเกิดการเรียนรูนําไปสู              

การเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคในตัวนักเรียน และเมื่อนํามาจัดลําดับเปนข้ันตอนการเรียนรู

สามารถจัดลําดับไดดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ข้ันตอนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 

  ตามแนวคิดจติตปญญาศึกษา 
 

ซึ่งรายละเอียดของข้ันตอนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาทัง้ 3 ข้ัน มีดังนี ้

ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม  เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ คือ การฝกปฏิบัติ

ดวยความสงบนิ่ง และการฝกปฏิบัติดวยการเคล่ือนไหว มุงเนนใหนักเรียนเกิดการจดจอกับอารมณ 

ความรูสึก ส่ิงเรา เพียงอยางใดอยางหนึ่ง จนเกิดสมาธิ  เพื่อนําไปสูการเรียนรูในข้ันตอนตอไป ซึ่งในข้ัน

นี้มีกิจกรรมตัวอยางมานําเสนอดังนี้ 
 
กิจกรรม  รักษาน้ํา (ตัวอยาง) 
วิธีดําเนินการ 

1.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน  

2. คัดเลือกหัวหนากลุม 

3.  ยืนเปนวงกลม  เวนระยะหางระหวางนักเรียนแตละคน ๆ ละ 2-3 กาว   

4.  นักเรียนที่เปนหัวหนากลุมรับแกวน้ําที่มีน้ําอยูเต็มแกวแลวเขาประจําตําแหนง เมื่อไดยิน

เสียงสัญญาณเร่ิม นักเรียนที่ถือแกวน้ําเร่ิมเดินไปขางหนาเพื่อสงแกวน้ําใหกับคนถัดไป นักเรียนที่รับ

แกวน้ําแลวเดินไปสงใหคนถัดไป สงตอไปเร่ือย ๆ คนที่สงน้ําแลวใหยืนอยูที่เดิม ทําเชนนี้จนกวาจะได

ยินสัญญาณหยุด 

5.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม ถึงเหตุที่ทําใหเกิดความผิดพลาด

และเกิดความสําเร็จ (พิจารณาจากน้ําที่อยูในแกววาเหลือเทาเดิมหรือไม) 
ผลที่ไดรับ 

1.  นักเรียนไดรับการฝกการจดจอตอพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดียว 

ข้ันที่  1  การสรางความพรอม 

ข้ันที่  2  การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด 

ข้ันที่  3  สรางความเช่ือมโยง 

กิจกรรมฝกสมาธ ิ

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและการคิด 

กิจกรรมสรางความเช่ือมโยง 
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2.  นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจดจอ 

กิจกรรม  ถั่วเขียวแสนซน (ตัวอยาง) 
วิธีดําเนินการ 

1.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน แลวนั่งเปนวงกลม 

2.  คัดเลือกหัวหนากลุม 

3.  นักเรียนรับอุปกรณในการทํากิจกรรม  ซึ่งประกอบไปดวย   

3.1  เมล็ดถั่วเขียวจํานวน 20 เม็ด 

3.2  ตะเกียบไม 1 คู 

3.3  ขวดแกวใส 

4.  ครูอธิบายวิธีการเลนเกม คือ ใหนักเรียนแตละคนในกลุมใชตะเกียบคีบเมล็ดถั่วเขียวคน

ละ 5 เม็ด ใสลงในขวดแกวใส 

5.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนปรึกษา กําหนดแนวการดําเนินการในกลุมดวยความสงบเปน

เวลา  2 นาที 

6.  เร่ิมเลนเกม 

7.  ครูสัมภาษณหัวหนากลุมหนาช้ันเรียนตามแนวคําถามตอไปนี้ 

7.1  นักเรียนวางแผนการเลนเกมอยางไร ทําไมถึงวางแผนเชนนั้น 

7.2  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเพื่อนทําไมไดดังใจคิด 

7.3  นักเรียนคิดวาทุกคนมีความสามารถเทากันหรือไม 

7.4  นักเรียนคิดวามีใครที่เหมือนกันบาง เพราะอะไร 

7.5  นักเรียนไดอะไรจากการเลนเกมบาง เพราะเหตุใด 
ผลที่ไดรับ 

1.  นักเรียนไดรับการฝกการจดจอตอพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดียว 

2.  นักเรียนไดรับรูวาไมมีใครที่เหมือนกัน  การทํากิจกรรมกลุมเปนความรับผิดชอบรวมกัน 

แพชนะเปนเร่ืองธรรมดา การเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุขมีความสําคัญมากกวาการเอาชนะกัน 

 

ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด เปนข้ันตอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจาก              

การปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คําถามที่เปดกวางหรือปญหา การปฏิบัติ และการสะทอนผล 

ดวยกิจกรรม ที่มุงเนนในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค และการคิด 

ในการเสริมสรางคุณลักษณะและการคิดดวยการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองทํา             

ความเขาใจกับวิธีการเสริมสรางคุณลักษณะ และวิธีการเสริมสรางการคิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  การเสริมสรางคุณลักษณะ   

กองวิจัยทางการศึกษา (2542: 24-37) ไดรวบรวมวิธีการเสริมสรางคุณลักษณะได            

4 วิธี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การปรับพฤติกรรม 

พฤติกรรมในที่นี้ หมายถึง อาการที่บุคคลแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก เชน             

การเดิน  การพูด และหมายความรวมไปถึงพฤติกรรมภายใน เชน ความกลัว ความเกลียด เปนตน  

โดยแนวคิดยึดหลักวากลุมคนที่อยูรวมกันมาก ๆ เปนสังคมนั้น  เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ มีระบบ 

จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ  สําหรับควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ใหเปนไปตาม

แนวทางที่พึงประสงค ผูที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากกฎเกณฑระเบียบตาง ๆ ก็จะตองปรับพฤติกรรม

ใหเขาสูแนวทางที่พึงประสงคจึงจะมีชีวิตที่สงบสุข 

เทคนิคการปรับพฤติกรรมแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1.1  เทคนิคที่ใชเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมที่นักเรียนไมเคยกระทํามากอน แยกยอย

ออกเปน 

 1.1.1  การแตงพฤติกรรม (shaping) ใชในการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค  

ซึ่งนักเรียนไมเคยกระทํามากอน เชน การนําเอาเงินหยอดกระปองออมสิน 

 1.1.2  การใชตัวแบบ (modeling) วิธีการนี้ใชในการสรางบุคคลหรือกลุม

บุคคลใหกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การใหนักเรียนเลนบทบาทสมมติ เพื่อใหนักเรียนเห็นผล 

ที่เกิดข้ึนเมื่อไมยอมทําการบาน   

1.2  เทคนิคที่ใชเพื่อแตงพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหเหมาะสมข้ึน  แยกออกเปน 

1.2.1  การวางเงื่อนไขผลกรรม (contingency management) เทคนิคนี้         

ทําใหเกิดผลบวกกับนักเรียนเมื่อกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงคออกมา ซึ่งส่ิงที่เสริมแรง เชน การให        

คําชมเชย การใหขอมูลยอนกลับ  การใหรางวัล  

1.2.2   การควบคุมตนเอง (self control)  เปนรูปแบบการปรับพฤติกรรมที่ให

ผูปรับพฤติกรรมดูแลและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง   

1.3  เทคนิคการลดความถี่ของพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหนอยลง แยกออกเปน 

1.3.1  การหยุดยั้ ง  ( extinction)  ได แก  การ ยุ ติการให การ เส ริมแรง              

ตอพฤติกรรมที่เคยไดรับการเสริมแรงอันเปนผลทําใหพฤติกรรมนั้นลดลง และอาจหายไปในท่ีสุด เชน 

นักเรียนซ้ือของใชราคาแพงเกินความจําเปน แลวเพื่อน ๆ ใหความสนใจ ถาหากเพื่อน ๆ เลิกให          

ความสนใจ พฤติกรรมการใชเงินซ้ือของราคาแพงน้ันก็อาจหายไปได 
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1.3.2 การลงโทษ  (punishment) เปนการให ส่ิงที่ ไมนาพึงพอใจ  หรือ               

ถอดถอนส่ิงที่พึงพอใจหลังจากที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เพื่อใหพฤติกรรมนั้นยุติลง 

เชน นักเรียนหลีกเล่ียงไมยอมเขาแถวในตอนเชา เพราะกลัวแดด ครูก็อาจลงโทษดวยการใหยืนเขาแถว

หนาเสาธงกลางแดดนานกวา 10 นาที 

1.3.3 การตําหนิ (reprimand) เปนการให ส่ิงที่ ไมพึงพอใจกับนักเรียน

หลังจากที่แสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   

1.3.4  การแกไขเกินกวาเหตุ (over correction) เปนการใหนักเรียนแกไข

พฤติกรรมที่ทําผิดใหมากกวาที่กระทําลงไปจริง เชน นักเรียนไมยอมทําการบานที่ส่ัง จํานวน 2 ขอ    

ครูส่ังใหนักเรียนทําการบานมาสง 4 ขอ ในวันรุงข้ึน 

1.3.5 การปรับสินไหม (response cost) เปนการถอดส่ิงที่นักเรียนพอใจ

ออกหลังจากที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน นักเรียนเปดพัดลมทิ้งไวแมไมมีใครอยูใน

ชั้นเรียน ครูส่ังใหนักเรียนงดเปดพัดลมเปนเวลา 3 วัน 

2.  การทําคานิยมใหกระจาง 

แนวคิดนี้เปนการหาหนทางใหคนแตละคนรูจักตนเอง และรูจักคนอ่ืนในความหมาย 

คือ  ตองการใหรูวาตนเองคิดอยางไร รูสึกอยางไร ตอปรากฏการณที่เกิดข้ึนมุงใหแตละคนสํารวจ

ตนเอง โดยจะมีฝายหนึ่งชวยกระตุนโดยใชเทคนิคคําถามปลายเปดอันจะนําไปสูความเขาใจในตนเอง

อยางกระจางแจง ตัวอยางเชน 

โดยข้ันตอนในการสรางคานิยมมีดังนี้ 

การเลือก 1.  ใหโอกาสเลือกอยางเสรี 

   2.  มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

   3.  ใหโอกาสคิด พิจารณาอยางรอบคอบและเปนไปตามลําดับข้ัน 

การใหคา 4.  ยอมรับ มีความพอใจหลังจากการเลือก 

   5.  เต็มใจที่จะยืนยันความคิดเห็นที่ตนตัดสินใจและสามารถอธิบาย

เหตุผลใหผูอ่ืนฟงได 

การปฏิบัติ 6.  ไดแสดงพฤติกรรมอะไรสักอยางหนึ่งตอทางเลือกที่ตนตัดสินใจ 

   7.  กระทํา (ปฏิบัติ) ซ้ําจนเกิดเปนนิสัย 

3.  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

การใช เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนการนําเอาแนวคิดของทฤษฎีการใช เหตุผล                      

เชิงจริยธรรมของโคลเบิรกมาปลูกฝงจริยธรรม โดยมีความคาดหวัง คือ ใหนักเรียนมีพัฒนาการของ

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงอยางนอยถึงข้ันทําตามกฎเกณฑของสังคม โดยพัฒนาการทางจริยธรรม
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ของนักเรียนไมสามารถกระทําไดดวยการสอน ไมอาจทําไดดวยการแสดงตัวอยางใหดู และไมอาจทํา

ไดดวยวิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ แตจริยธรรมพัฒนาข้ึนไดดวยการนึกคิดของแตละคนตามลําดับข้ัน  

และตามระดับพัฒนาการทางปญญาที่ผูกพันกับอายุ หากยังไมถึงวัยอันสมควร พัฒนาการบางสวน

ของจริยธรรมก็ไมอาจเกิดข้ึนได กิจกรรมที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางจริยธรรม คือ  

กิจกรรมดานการอภิปรายที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย  โดยเนนหนักในการเลือก

ทางเลือกทางดานจริยธรรม ซึ่งมีภาวะในการขัดแยงในตัวของมันเอง (moral  dilemma) ซึ่งทางเลือก 

ที่ปรากฏทั้งสองทางนี้ไมพึงประสงคทั้งคู สภาพทางเลือกดานจริยธรรมเปนสภาพการณที่บุคคลแตละ

บุคคลกําลังเผชิญหนากับทางเลือกของการกระทํา 2 ทางเลือกหรือมากกวานั้น  ทางเลือกทั้งคูนี้มีอยู

และสามารถเปนไปไดจริง ๆ และทางเลือกแตละทางเหลานี้ ไมวาจะเลือกทางเลือกใดก็ตาม                  

เมื่อกระทําลงไปแลวจะกอใหเกิดภาวะความเครียด และภาวะความขัดแยงข้ึนในจิตใจของตัวผูเลือก  

โดยเมื่อผูเลือกตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งลงไปแลว ก็จะตองใหเหตุผลที่ตนคิดวาเปนเหตุใหเลือก

ทางเลือกนั้น ๆ และเหตุผลที่ใหออกมานี้ คือ ระดับของเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้นมีหรือคิด  

ออกมาได 

ข้ันตอนในการอภิปรายการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

1. การนําเสนอปญหา ไดแก การนําเสนอสถานการณที่กอใหเกิดภาวะใน             

การขัดแยงในตัวมันเองข้ึน ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน การเลาเร่ืองใหฟง ใหนักเรียนอาน   

2. ใหขอเสนอแนะการกระทํา ที่จะเปนการแกปญหานั้น และพิจารณาผลจาก     

การตัดสินเหลานั้น สงเสริมใหนักเรียนไดตัดสินใจเลือกการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เขาเห็นสมควร         

ซึ่งในข้ันนี้จะเกิดมีประเด็นขอขัดแยงในเหตุผลของการตัดสินใจเกิดข้ึนไดมากมาย 

3. แบงกลุมยอยใหแตละกลุมพิจารณาถึงเหตุผลที่มีการอภิปรายกันในกลุมใหญ

แลกเปล่ียนเหตุผลของแตละคน 

4. รวมกันอภิปรายกันทั้งชั้นอีกคร้ังหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

เหตุผลของตน ขณะเดียวกันก็ไดรับฟงเหตุผลของคนอ่ืนดวย นักเรียนแสดงเหตุผลของตนเพื่อทาทาย

เหตุผลของคนอ่ืน และเหตุผลของคนอ่ืนที่อาจทาทายเหตุผลของนักเรียนดวยเชนกัน (วิธีการแสดง

เหตุผล การับฟงเหตุผล การถูกทาทายทางเหตุผล การซักถาม การอภิปราย การวิพากษวิจารณ และ

การเปรียบเทียบเหตุผลตาง ๆ) จะแตกตางออกไปตามระดับการพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของนักเรียนและการกระทํากิจกรรมดังกลาวนี้จะชวยใหนักเรียนไดมีพัฒนาการการใชเหตุผล                

เชงิจริยธรรมในระดับที่คอย ๆ สูงข้ึน 

5.  สรุปขออภิปราย เปนการนําเอาขออภิปรายตาง ๆ ของนักเรียนรวบรวมเขาไว

ดวยกัน 
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4.  กระบวนการกลุม 

คําวา กระบวนการกลุม มีคําที่ใชเรียกช่ือดวยกันหลายคําในความหมายเดียวกัน เชน  

กระบวนการกลุม กลุมสัมพันธ พลวัตกลุม พลังกลุม หรือกลศาสตรกลุม ในภาษาอังกฤษก็มีคําที่ใชได 

หลายคํา เชน Group Dynamics, Group Process, Group Psychology เปนตน 

กระบวนการกลุมเปนวิทยาการแขนงหนึ่งซึ่งพยายามศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับกลุมคน  

เพื่อใหไดซึ่งความรูที่จะนําไปใชในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของคนอันจะ

เปนประโยชนในดานการเสริมสรางความสัมพันธและการปรับปรุงการทํางานของกลุมคนใหมี        

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

กระบวนการกลุม หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมคนเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมให

สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของกลุมที่ต้ังไว โดยใชศักยภาพของสมาชิกในกลุมสรางสรรคอยางเต็ม

ความสามารถ 

หลักการสอนตามหลักการของกระบวนการกลุม   

1. ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูจะตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 

ชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และเรียนอยางมีชีวิตชีวา 

2. ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ มนุษยเปนสัตวสังคม จําเปนตองอาศัยอยู

รวมกับผูอ่ืน ซึ่งมีความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรม ซึ่งมีผลกระทบตอกันและกันอยูเสมอ การฝกให

นักเรียนไดเรียนรูในลักษณะกลุม จะชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเรียนรูที่จะปรับตัว            

ใหสามารถอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

3. ยึดการคนพบดวยตนเองเปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรู ซึ่งวิธีการนี้จะ

ชวยใหนักเรียนจดจําไดดี และชวยใหกอเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดมากกวาการเรียนรูที่ไดรับ

จากการบอกเลาจากผูอ่ืน 

4. เปนเทคนิคการสอนที่มุงใหนักเรียนใชกระบวนการเรียนรูมากกวาจะเนนที่   

การจดจําตัวความรู 

วิธีการสอนที่สามารถนํามาใชรวมกับกระบวนการสอนแบบกระบวนการกลุมมีดังนี้ 

1. เกม ครูสามารถที่จะนําเกมหรือคิดเกมข้ึนเพื่อใหนักเรียนภายใตกระบวนการ

กลุมไดลงเลนเกมภายใตกติกาที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดวิเคราะหความรูสึกนึกคิด ใชความคิด           

การพิจารณาตัดสินใจ และชวยใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

2. บทบาทสมมติ วิธีการนี้ใชเทคนิคการใหนักเรียนสวมบทบาทเปนบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง (ในลักษณะคลายบทบาทของตัวละคร) แลวแสดงออกตามบทบาทที่กําหนดข้ึนมานั้น 
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จากนั้นใหกลุมนักเรียนแสดงความคิดเห็น วิจารณหรือใหขอเสนอแนะตอเหตุการณที่เกิดข้ึนจาก

บทบาทสมมตินั้น 

3. กรณีตัวอยาง เปนวิธีการสอนที่ครูนําเอาเหตุการณ เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

จริงนํามาดัดแปลงใหกลุมนักเรียนไดศึกษา วิเคราะห อภิปราย หรือหาทางแกปญหาซ่ึงจะชวยให

นักเรียนรูจักคิด พิจารณาถึงขอมูลที่ไดมา นําเสนอความคิดเห็นของตน รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน    

4. สถานการณจําลอง เปนการจําลองสถานการณจริง หรือสรางสถานการณให

ใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหกลุมนักเรียนไดเขาไปอยูในสถานการณดังกลาวนั้น แลวเกิดมี

ปฏิกิริยาโตตอบกันไปมาในกลุมนักเรียน 

5. ละคร วิธีการนี้ใชวิธีการใหกลุมนักเรียนไดแสดงบทบาทเปนตัวละครใน

เร่ืองราวใด ๆ ที่ผูกข้ึน โดยผูแสดงจะตองแสดงไปตามบทบาทและบุคลิกของตัวละครที่กําหนด เทคนิค

นี้จะชวยใหนักเรียนเขาใจถึงความรูสึก นึกคิด เหตุผลและการกระทําของบุคคลอ่ืน 

6.  กลุมยอยและการระดมสมอง ไดแก การแบงนักเรียนหองหนึ่ง ๆ เปนกลุมยอย

เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงออก 

ลําดับข้ันและหนาที่ของครูในการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 

1. เตรียมการสอน ในการสอนโดยใชกระบวนการกลุม การเตรียมการสอนเปน

ส่ิงสําคัญ ทั้งในสวนของแผนการสอนซึ่งตองมีจุดมุงหมายของการสอนแตละคร้ังอยางชัดเจน เตรียม

อุปกรณ ส่ือที่จะใช ข้ันตอนของกระบวนการกลุมที่จะดําเนินการ แนวการประเมินผลหลังการสอน 

2. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันนี้ ครูจะดําเนินการสอนไปตาม

แผนการสอนท่ีกําหนด ซึ่งอาจแบงไดเปนข้ันยอย ๆ คือ 

 2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการปูพื้นหรือสรางบรรยากาศในการเรียน 

 2.2 ข้ันประกอบกิจกรรม ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติรวมกัน 

 2.3 ข้ันอภิปราย วิเคราะห เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็น วิเคราะหพฤติกรรม เหตุการณตาง ๆ อภิปรายรวมกัน 

 2.4 ประยุกตใชและสรุป หลังจากการสอนแลว ครูจะตองชวยกระตุนให

นักเรียนไดคิดตอไปถึงการนําเอาส่ิงที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริงในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง บุคคลอ่ืน                        

การแกปญหาสังคม ฯลฯ จากนั้นครูและนักเรียนจึงชวยกันสรุปถึงผลการเรียนรูทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณลักษณะสรุปไดวา การเสริมสราง

คุณลักษณะมีดวยกันหลายวิธี  ไดแก การปรับพฤติกรรม การทําคานิยมใหกระจาง การใชเหตุผล เชิง

จริยธรรม กระบวนการกลุม ซึ่งในแตละวิธีสามารถเสริมสรางไปพรอมกับการพัฒนาการคิดได   
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2.  การเสริมสรางการคิด 

กองวิชาการ (2551: 2-3 )การสงเสริมการคิดของนักเรียนสามารถทําไดดังนี ้

1.  ควรเร่ิมฝกใหนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอความคิดของผูอ่ืน คือ มีใจกวาง ดังนั้น 

2. ควรต้ังคําถามปลายเปดใหนักเรียนฝกคิด  เปนการทาทายความคิดและ

จินตนาการของนักเรียน 

3.  ครูเปนตนแบบของความรับผิดชอบและการใฝเรียนรู เพื่อสรางวัฒนธรรมทาง

ความคิดใหกับนักเรียน 

4.  สรางบรรยากาศท่ีทําใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบกระตือรือรน อยากคนพบ           

อยากทดลอง อยากปฏิบัติ มิใชบรรยากาศของการนิ่งเฉย เฉ่ือยชา คอยฟงคําส่ัง หรือคําอธิบายของครู

อยางเดียว 

5.  การสื่อสารทางบวก ครูตองไมใสใจวาความคิดหรือผลลัพธของความคิดของ

นักเรียนจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว จะผิดหรือถูก แตครูควรมุงใหกําลังใจ และต้ังคําถาม

กระตุนความคิดของนักเรียน 

6.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดหองเรียนจะเปน

การปลูกฝงทักษะการคิดแกนักเรียน 

จะเห็นไดวาการเสริมสรางคุณลักษณะและการเสริมสรางการคิดเปนกระบวนการ                        

ที่สอดคลองกัน จากตัวอยางวิธีการเสริมสรางคุณลักษณะที่กองวิจัยทางการศึกษา (2542) รวบรวมมา

กับการเสริมสรางการคิดที่กองวิชาการ (2551) แสดงใหเห็น เปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาควบคู

กันไปเพราะจิตและการคิดเปนองคประกอบดานในของมนุษย เมื่อมนุษยแสดงพฤติกรรมจิตและการ

คิดก็จะทํางานไปพรอม ๆ กัน ตัวอยางของความสอดคลองของวิธีการเสริมสรางคุณลักษณะและการ

คิดแสดงไวในตาราง  7   
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ตาราง  7  ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางคุณลักษณะและการเสริมสรางการคิด 

 

การเสริมสรางคุณลักษณะ การเสริมสรางการคิด 

-  กระบวนการกลุม -  ฝกใหนักเรียนมีทัศนคติเชงิบวกตอความคิด

ของผูอ่ืน 

-  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม -  ต้ังคําถามปลายเปดใหนักเรียนฝกคิด   

-  การทําคานยิมใหกระจาง   -  ครูเปนตนแบบของความรับผิดชอบและการใฝ

เรียนรู 

-  การปรับพฤติกรรม   -  สรางบรรยากาศทีท่ําใหนกัเรียนเกิดความ

รับผิดชอบกระตือรือรน   

-  การใชเหตุผล เชิงจริยธรรม 

-  การทําคานยิมใหกระจาง   

-  การส่ือสารทางบวก   

-  การปรับพฤติกรรม   

-  การทําคานยิมใหกระจาง   

-  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

-  กระบวนการกลุม 

-  นกัเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน   

 

จากตาราง 7 พบวา การเสริมสรางคุณลักษณะและการเสริมสรางการคิดสามารถดําเนินการ

ควบคูกันไป ดังนั้นในข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด ซึ่งเปนข้ันตอนในการพัฒนา

คุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสราง

คุณลักษณะและการคิดใหกับนักเรียนได   

ตัวอยางกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะและการคิดนอกเหนือจากที่อธิบายไวขางตนมีอีกหลาย

กิจกรรม เชน กิจกรรมจัดดอกไม ซึ่งเสริมสรางจิตใหออนนอม และเสริมสรางการคิดสรางสรรค 

กิจกรรมสุนทรียศิลป เปนเสริมสรางจิตที่ออนนอมและสมาธิ และเสริมสรางการคิดสรางสรรค และ

กิจกรรมสะทอนคิด เปนกิจกรรมที่เสริมสรางสมาธิ ความเมตตากรุณา ความตระหนักรูและจิต

สาธารณะ และเสริมสรางการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดวิพากษ และการคิดสรางสรรค 

ข้ันที่ 3 สรางความเชื่อมโยง เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองใชความรูและประสบการณที่ไดเรียนรู    

ในข้ันตอนที่ 2 มาคิดใครครวญ เช่ือมโยงกับประสบการณเกาเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ ที่นักเรียนเคย

ไดรับ เพื่อกําหนดพฤติกรรมในอนาคต โดยใหนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณภายใตความเสมอภาค

กัน เปนการฝกปฏิบัติผานกิจกรรมสังคม 
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ในข้ันที่ 3 อาจดําเนินการในหรือนอกโรงเรียนก็ได สําหรับกิจกรรมในโรงเรียนมีหลายกิจกรรม  

เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสุนทรียสนทนา และกิจกรรมถามตอบ และกิจกรรมที่ให

นักเรียนทํานอกโรงเรียน เชน กิจกรรมบันทึกของฉัน กิจกรรมอาสาพัฒนา และกิจกรรมชวยแม แสดง

ใหเห็นวาการเรียนรูไมไดส้ินสุดเพียงในหองเรียนเทานั้น นักเรียนสามารถนําผลการเรียนรูไปฝกปฏิบัติ

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนได กิจกรรมทั้งหลายไมไดมีความตายตัว สามารถ

ปรับเปล่ียนใหสามารถเรียนรูไดทั้งในและนอกโรงเรียน  

แตการพัฒนาจะเกิดข้ึนและเปนไปดวยดีนั้นตองมีองคประกอบหรือปจจัยสนับสนุนการ

เรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สามารถสรุปไดเปน 2 สวนที่สําคัญคือ 

1. สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ ตองเปนบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการเรียนรู มีความเปน

ธรรมชาติ สงบ มีความสวยงาม ปลอดภัย มีพื้นที่ มีแหลงเรียนรู 

2. ครู เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะใน
ตัวนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เนื่องจากครูตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มีความ

เมตตากรุณา พรอมที่จะรับฟง และสามารถเตรียมสภาพแวดลอม กิจกรรม และมีความรูความเขาใจ

ในกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนานักเรียน 
1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
จิตตปญญาศึกษาเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาดานในของมนุษย ในประเทศไทยยังมีการศึกษา        

ในเร่ืองเหลานี้คอนขางนอย ซึ่งสวนหน่ึงอาจมองวาการศึกษาเร่ืองเหลานี้ดูเหมือนจะเปนนามธรรม ที่

จับตองยาก แตส่ิงเหลานี้เปนความจําเปนระดับชาติที่เราควรหันมามองและรวมมือกันในการพัฒนา 

เพราะปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่นับวันจะย่ิงรุนแรง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีดังนี้ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2551) หรือศูนยคุณธรรม ไดนําเสนอ

รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะจิตตปญญาศึกษาใหแกนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และ 3) เพื่อทดลองหลักสูตรและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ นิสิตสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 

29 คน ผลการฝกอบรมพบวา ดานจิตใจผูเขารับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในเร่ืองสมาธิ  

และความตระหนักรูภายในตน โดยผูเขาอบรมสามารถนํากิจกรรมตามหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวัน

ได สวนดานปญญามีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในดานเขาใจตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน จะเห็นไดจาก
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กิจกรรมสุนทรียสนทนา กิจกรรมการผอนคลายตระหนักรู และการสะทอนคิด ซึ่งการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว เปนผลมาจากการรายงานตนเองของผูเขารับการอบรม สะทอนถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร

ที่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้  ถาผูเขารับการอบรมไดนํากิจกรรมทั้งหมดไปปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ ยอมจะทําใหเกิดคุณลักษณะทางจิตตปญญาที่เปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน   

จิ รัฐกาล  พงศภคเธียร  (2550) ได ศึกษาการวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย  เพื่ อประมวล  วิ เคราะหองคความรู เกี่ ยวกับจิตตปญญาศึกษาที่

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ กระทําอยู และวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูบนฐานจิตตปญญาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยปจจัยที่สําคัญในการจัดการศึกษาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

คือ ปจจัยภายใน ไดแก ความรักความเมตตา ความตระหนักรู ประสบการณตรง คิดใครครวญ                

เห็นเช่ือมโยง การคิดเชิงวิพากษ และวิจารณญาณ ปจจัยภายนอก ไดแก การเรียนรูแบบองครวม 

กัลยาณมิตร แบบอยางของครูผูสอน ปจจัยเกื้อหนุน ไดแก สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เนื้อหา 

หลักสูตร วัฒนธรรมองคกร และการจัดการเรียนรู 

 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการบูรณา

การคุณคาของความเปนมนุษยโดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหยั่งรูดวยตนเองในการศึกษามีการ

คนควาวิเคราะหเอกสารทั้งในและตางประเทศ พบวา ในตางประเทศไดใหการยอมรับการเรียนรูแบบ

บูรณาการคุณคาความเปนมนุษย มีหลักฐานการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของนักเรียน ครู 

และผูปกครอง ซึ่งเกิดจากการมีคุณคาความเปนมนุษยทั้ง 5 ประการไดแก ความจริง ความรัก           

ความเมตตา ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และอหิงสา ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบดังกลาวพรอมกับ

นํามาทดลองกับนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย พบวา รูปแบบดังกลาวสามารถชวยใหนักเรียนเกิด

การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค   

พิพัฒน ปนจินดา (2541: 52) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบการสอนจริยศึกษาเพื่อยกระดับ 

เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยการอภิปรายกลุม และการสอนโดยใชวิธีเบญจขันธในระดับประถมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนมัชฌัณติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่เรียนจริยศึกษา                

เพื่อยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีเบญจขันธมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โนซาวา อะยาโกะ (Nozawa, Ayako.  2004)  นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย                  

โตรอนโต ประเทศแคนาดาไดศึกษาเร่ือง “A way to awakening: Five educator’experiences of 

integrating  contemplative practices into their live (Ontario)” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาถึง

การฝกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางเปนองครวมของนักศึกษาจํานวน 5 คน ที่ไดฝกสมาธิ โยคะ และ

ไทเกก (Tai chi)  มาเปนเวลา 6-15 ป โดยใชวิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม และการใชทัศนศิลป 
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และบทรอยกรองเพ่ือส่ือถึงประสบการณของผูเขารวมการวิจัยไดดียิ่งข้ึน การศึกษาพบวาการนําแนว

ปฏิบัติแบบจิตตปญญาศึกษาไปใชในชีวิตครู สงผลตอการพัฒนาตัวครูอยางเปนองครวมทั้งในแง

คุณภาพชีวิตสวนตนและในแงคุณภาพการสอน โดยพบวาครูที่ปฏิบัติสมาธิแบบจิตตปญญาศึกษานี้         

มีการรับรูตนเอง ที่สูงข้ึน สอนไดอยางเปนธรรมชาติสอดคลองกับธรรมชาติของตนเองไดดียิ่งข้ึน และ

ยังพบวาครูเหลานี้ ยังสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนองครวม  และเรียนรูที่จะพัฒนา

ตนเองไดดียิ่งข้ึนดวยเชนกัน โดยผูวิจัยไดเสนอวาควรมีการนําแนวปฏิบัติแบบจิตตปญญาศึกษาเขาไป

ใชในการปรับปรุงหลักสูตรฝกหัดครูใหมีความเปนองครวมมากข้ึน (Holistic Teacher Education) 

คอนติ สกอตต และเดวิด แพททริค (Conti, Scott; & David Patrick.  2002)  นักศึกษา

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศึกษาเร่ือง “The spiritual life of teachers: A study of 

holistic  education and the holistic perspective”  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อทําใหเกิด

ความเขาใจเร่ืองการศึกษาอยางเปนองครวมที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน โดยศึกษาชีวิตของครูมัธยม 4 คน 

โดยเฉพาะในมิติทางจิตวิญญาณโดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ครูเหลานี้ลวนแตใช               

แนวทางการเรียนรูแบบองครวมในการออกแบบการเรียนการสอนในระดับสูง และยังใชหลักการเรียนรู

แบบองครวมในการสรางความตระหนักรูในชีวิตสวนตัว นอกจากนี้ยังพบอีกวาครูเหลานี้สะทอนใหเห็น

สอดคลองและบูรณาการระหวางการเรียนรูที่เปนองครวมในตัวครูเองกับการเรียนรูที่เปนองครวม              

ที่ถายทอดใหลูกศิษย โดยครูเหลานี้มักจะเนนเร่ือง “การมีจิตต่ืนรู”  เปนแกนสําคัญของการคิด              

แบบเช่ือมโยง  อันเปนหัวใจของการเรียนรูแบบองครวมในเร่ืองของปรัชญาและกระบวนทัศนสวน

บุคคลซ่ึงกระทบทั้งในแงหลักการดําเนินชีวิตสวนตนและการทําหนาที่ครูอยางไมสามารถแยกออกจาก

กันได ครูผูสอนในแนวจิตตปญญาศึกษายังมุงพัฒนานักเรียนทั้งดานสติปญญา อารมณ สังคม และ

จิตวิญญาณ อยางบูรณาการควบคูกันไปโดยไมแยกสวนจากกัน ทายที่สุดงานช้ินนี้ยังชี้ดวยวาครู               

ที่ประสบความสําเร็จในการสอนแบบองครวมมักมีความเชื่อและศรัทธาตอวิชาชีพครูสูง และมองงาน

สอนเปนงานที่มีคุณคาทางจิตวิญญาณตอตนเอง 

คารซีเมเยอร แอนเน (Karsemeyer Anne.  2000)  นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัย             

โตรอนโต ประเทศแคนาดา ศึกษาเร่ือง “Moved by the spirit: A narrative inquiry” ศึกษาเร่ือง            

การประยุกตใชหลักการเรียนรูแบบองครวมและจิตตปญญาศึกษาในการสอนสายศิลปพบวา                 

แนวปฏิบัติของจิตตปญญาศึกษาทําใหเกิดการหลอมรวมของรางกายจิตใจ และอารมณของนักเรียน

นาฎศิลป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนําไปใชในกลุมเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ เชน เด็กออทิสติก หรือ

เด็กที่มีปญหาทางดานอารมณ แนวทางปฏิบัติทางดานจิตตปญญาศึกษาทําใหเด็กมีสมาธิในการเรียน

ข้ึน และมีการยอมรับตนเองและบุคคลรอบขางไดดียิ่งข้ึนดวย รวมทั้งเปนการคนหาและดึงศักยภาพ         
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ที่ซอนอยูในตัวเด็กเหลานี้ออกมาใหปรากฏ โดยผูวิจัยสรุปวาควรมีการนําหลักจิตตปญญาศึกษาและ

การเรียนรูแบบองครวมไปใชในการจัดหลักสูตรใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษมากยิ่งข้ึน 

บอรควิสท และสมิดกัลล (Borquist; & Schmidgall.  1997) ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

สําหรับสอนวิชาทักษะทางสังคม (Social Skill) ที่ใชวิธีการฝกโดยเนนรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative Learning) และการฝกแกปญหาความขัดแยงเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ

นักเรียนระดับมัธยมปลาย ทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบท รวมทั้งเปนการสงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ (Character Education) ใหเพียงพอและเหมาะสม โดยต้ังเกณฑในการ

ประเมินผลโครงการอยางชัดเจน ผลปรากฏวาการจัดกระบวนการตามโครงการทําใหนักเรียนลด

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมลงได 

บารททิสทิซ และคณะ (Battistich; et al.  1997) ไดทําการศึกษาวิจัยตอเนื่องนาน 15 ป โดย

มีแนวทางศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่พัฒนาจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งโครงการโปรแกรม 

การเรียนการสอนจะเนนในเร่ืองของความรูสึก การเปนสวนรวมในชุมชน การฝกทักษะในการแกไข

ปญหา การเรียนรูตามความสนใจ การสรางความตระหนักในความตองการและความจําเปนของผูอ่ืน 

การเคารพตนเอง เอาใจเขามาใสใจเรา โดยใชการวัดพฤติกรรมระดับการแสดงออกของเด็กพบวา            

เด็กมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมสูงข้ึนตามลําดับ ซึ่งผลการวิจัยนี้ถูกนําไปใช

อยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษาทั้งในและตางประเทศ สรุปได

วา จิตตปญญาศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคได ดวยการพัฒนาทางจิตและการคิด 

และการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ โดยครูตองเปนแบบอยางที่ดี ภายใต

บรรยากาศที่เหมาะสม    
 

2.  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา        

ปที่ 4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จําเปนตองศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทํา        

ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
2.1  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544 
หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ (สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. n.d.: online) 

1. ระดับชวงช้ัน 

กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของนักเรียน ดังนี ้
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ชวงช้ันที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที ่1-3 

ชวงช้ันที ่2 ชั้นประถมศึกษาปที ่4-6 

ชวงช้ันที ่3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 - 3 

ชวงช้ันที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 - 6 

2. สาระการเรียนรู 

กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ

การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 

2.1  ภาษาไทย 

2.2  คณิตศาสตร 

2.3  วิทยาศาสตร 

2.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.6  ศิลปะ 

2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

2.8  ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ

จัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาวิกฤตของชาติ กลุมที่สองประกอบดวย       

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระ                 

การเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยาง

สรางสรรค 

3. กิจกรรมพฒันาผูเรียน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง

ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขา

รวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตัวเองตาม 

ความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปน

มนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนอง

นโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อ
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พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน             

เพื่อสังคม 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สรุปไดวา 

สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร 

และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลัก                    

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาวิกฤตของชาติ 

กลุมที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ          

เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน

อยางสรางสรรค ซึ่งสาระการเรียนรูทั้งสองกลุมนี้จัดการเรียนรูโดยเนนที่เนื้อหา สาระ มากกวากิจกรรม 

ซึ่งแตกตางจากหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติผานกิจกรรม        

ที่สามารถปลูกฝงและเสริมเสริมคุณลักษณะ (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. 2549; 

สํานักงานสภาการศึกษา. 2551) ดังนั้นหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนจึงเปนหลักสูตรที่เนน

กิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ แสดงออกในรูปของพฤติกรรม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ที่จะนําไปสู

คุณลักษณะที่ดีสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร โดยผูวิจัยไดจัดหลักสูตรเสริมนี้ไวเปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.2  การพัฒนาหลักสูตร 
กอนจะกลาวถึงหลักสูตรเสริม ผูวิจัยขอกลาวถึงหลักสูตรโดยท่ัวไปพอสังเขป เนื่องจาก

หลักสูตรเสริมและหลักสูตรทั่วไปนั้นมีองคประกอบของหลักสูตร และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร                  

ที่เหมือนกัน จะแตกตางกันในสวนของรายละเอียดของจุดมุงหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนรู และ

การประเมินผล  ดังนั้นการทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปจะชวยสรางกรอบ

แนวคิดในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมตอไป  

รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญจําเปนที่จะทําใหการพัฒนา

หลักสูตรเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และเปนระบบ ไดมีนักการศึกษาไดเสนอรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรไวหลายทาน แตรูปแบบที่ไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Ralph Tyler. 1950) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

(Taba. 1962: 422-425) และอเล็กซานเดอร (Saylor, Alexander. 1981: 30-39) ซึ่งมีรายละเอียด         

ดังตาราง 8  
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ตาราง  8  สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 

รูปแบบการพฒันาหลักสูตร

ของไทเลอร 

รูปแบบการพฒันาหลักสูตร

ของทาบา 

รูปแบบการพฒันาหลักสูตร

ของเซเลอรและอเล็กซานเดอร 

ข้ันที่  1  กําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 

ข้ันที่  1  วิเคราะหสภาพปญหา  

ความตองการ 

ข้ันที่   1  กําหนดเปาหมาย  

วัตถุประสงคและขอบเขต 

 ข้ันที่  2  กําหนดจุดมุงหมาย  

ข้ันที่  2  เลือกประสบการณใน

การเรียนรู 

ข้ันที่  3  เลือกเนื้อหาสาระ ข้ันที่  2  การออกแบบหลักสูตร 

 ข้ันที่   4  จัดรวบรวมเนื้อหา

สาระ 

 

 ข้ันที่  5  เลือกประสบการณ

การเรียนรู 

 

ข้ันที่  3  จัดประสบการณการ

เรียนรู 

ข้ันที่  6  จัดประสบการณการ

เรียนรู 

ข้ันที่  3  การนําหลักสูตรไป

ทดลองใช 

ข้ันที่  4  การประเมินผล ข้ันที่  7  การประเมิน ข้ันที่  4  การประเมินหลักสูตร 

  

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดยข้ันที่ 1 ของไทเลอรคือ กําหนด

จุดมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับข้ันที่ที่ 1 และ 2 ของทาบาคือ การวิเคราะหสภาพปญหา              

ความตองการ  และตรงกับข้ันที่ 1 ของเซเลอรและอเล็กซานเดอรคือ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค

และขอบเขต ทําใหเห็นวาข้ันตอนแรกของการพัฒนามุงเนนในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดวยการศึกษา

การศึกษาเอกสาร  สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาความตองการจําเปนในการสรางหลักสูตร ผล

การศึกษาจะเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมายและขอบเขตของหลักสูตร 

ผูวิจัยจึงกําหนดข้ันที่ 1 ของการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ข้ันที่ 2 ของไทเลอรคือ เลือกประสบการณในการเรียนรู สอดคลองกับข้ันที่ 3, 4 และ 5 ของ

ทาบาคือ เลือกเนื้อหาสาระ จัดรวบรวมเนื้อหาสาระ และเลือกประสบการณเรียนรู และตรงกับข้ันที่ 2 

ของเซเลอรและอเล็กซานเดอรคือ การออกแบบหลักสูตร เปนการรางโครงรางหลักสูตรโดยอาศัยขอมูล

ที่เก็บรวบรวมไดในข้ันที่ 1 มากําหนดองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร ไดแก เนื้อหาสาระ กิจกรรม

การเรียนรูกมวลประสบการณ วิธีการวัดและการประเมินตามจุดประสงคของหลักสูตร ผูวิจัยจึงกําหนด
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ข้ันที่ 2 ของการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ การพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันที่ 3 ของไทเลอรคือ จัดประสบการณการเรียนรู สอดคลองกับข้ันที่ 6 ของทาบาคือ                      

จัดประสบการณการเรียนรู และตรงกับข้ันที่ 3 ของเซเลอรและอเล็กซานเดอรคือ การนําหลักสูตรไป

ทดลองใชเปนนํามวลประสบการณ กิจกรรม เนื้อหาสาระที่กําหนดไวไปทดลองกับกลุมตัวอยางเพื่อหา

ประสิทธิผลของหลักสูตร สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดข้ันที่ 3 ของการพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ            

การทดลองใชหลักสูตร  

ข้ันที่ 4 ของไทเลอรคือ การประเมินผล สอดคลองกับข้ันที่ 7 ของทาบาคือ การประเมิน และ

ตรงกับข้ันที่ 4 ของเซเลอรและอเล็กซานเดอรคือ การประเมินหลักสูตร เปนข้ันตอนที่มุงตรวจสอบ

ประสิทธิผลของหลักสูตร  วาเปนไปตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว  และนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงแกไข

หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงกําหนดข้ันที่ 4 ของการพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ             

การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทําใหทราบวาข้ันตอนในการพัฒนา

หลักสูตรมี 4 ข้ันตอนที่สําคัญ ไดแก การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร การทดลองใช

หลักสูตร และ การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร ซึ่งข้ันตอนดังกลาวสามารถใชเปนข้ันตอนในการพัฒนา

หลักสูตรเสริมไดดวยเชนกัน จะเห็นไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม         

ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอไปก็มีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรเชนเดียวกันนี้ 

กอนจะกลาวถึงหลักสูตรเสริม ผูวิจัยตองการแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางรูปแบบ           

การพัฒนาหลักสูตรกับกระบวนการจัดทําหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของกรมวิชาการ (กรม

วิชาการ.  2546: 4-5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                      

1. ศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โครงสรางหลักสูตร         

ของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนา ผูเรียน            

ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

2. ศึกษาขอมูลสารสนเทศ เชน สภาพความพรอมของโรงเรียน สภาพของชุมชนทองถิ่น

สภาพปญหาและความตองการของนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน                        

ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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3. วางแผนและจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยกําหนดวัตถุประสงคกระบวนการ 

วิธีดําเนินการ ส่ือ/อุปกรณ และการประเมินผลการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง               

กับเปาหมายที่วางไว เพื่อใหเกิดการพัฒนานักเรียนอยางแทจริง 

4. กําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ครูที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. กําหนดการประเมินและเกณฑการประเมิน การผานกิจกรรมแตละภาคเรียนช้ันป 

และชวงช้ันใหเปนไปตามกําหนด 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของกรม

วิชาการ (2546: 4-5) สรุปไดวา ข้ันที่ 1 และ 2  ของกรมวิชาการสอดคลองกับข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูล

พื้นฐาน ข้ันที่ 3, 4 และ 5 ของกรมวิชาการสอดคลองกับข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรที่ผูวิจัยสรุปไว

ขางตน ซึ่งความสอดคลองนี้แสดงใหเห็นวา ข้ันตอนการสรางหลักสูตรมีเพียง 4 ข้ันตอน ตามที่ผูวิจัย

สรุปไวขางตนผูวิจัยจึงยึดข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวเปนข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

โดยมีข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันที่ 4 ข้ันประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนข้ันตอนใน        

การหาประสิทธิผลของหลักสูตรและปรับปรุง แกไขหลักสูตรใหมีความสมบูรณ 
2.3  การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
การพัฒนาหลักสูตรกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมมีข้ันตอนหรือรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร        

ที่เหมือนกัน ดังตาราง 8 ซึ่งแสดงไวขางตน ดังนั้นหลักสูตรเสริมมีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร               

4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ข้ันที่ 3 การทดลองใช

หลักสูตร และข้ันที่ 4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร   
2.3.1  ลักษณะของหลักสูตรเสริม 
จากการศึกษารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรทําใหเขาใจข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งมีลักษณะความเปนสากล กลาวคือ รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรทั่วไปกับหลักสูตรเสริมมีข้ันตอน

ในการพัฒนาเหมือนกัน ดังนั้นความแตกตางระหวางหลักสูตรทั้งสองประเภทคงไมไดอยูที่รูปแบบ         

การพัฒนาหลักสูตร การทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรเสริม จะทําใหเห็นความแตกตาง

และจุดเดนที่สําคัญของหลักสูตรเสริมที่ตางจากหลักสูตรทั่วไป จึงทําใหมีหนวยงานและนักการศึกษา

หลายทานกลาวถึงไวมีรายละเอียดดังนี้ 

กรมวิชาการ (2546: 34) ไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดหลักสูตรเสริมที่เนนความถนัด

และความสนใจของนักเรียนไวดังนี้ 



 

 

61 

1.  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเกิดทักษะ

ประสบการณ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามทักษะ 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจที่ดี 

4. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

5. มีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

ไพโรจน นาคะสุวรรณ และวันนอร  มะทา (2528: 8) ไดสรุปวัตถุประสงคกวาง ๆ ใน      

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวดังนี้ 

1. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความถนัด  ความสนใจและความสามารถพิเศษ 

2. เพื่อใหรูจักใชเวลาวางอยางมีคุณประโยชนและมีเพื่อนมากข้ึน 

3. เพื่อฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามกระบวนการประชาธิปไตย   

4. เพื่อใหเกิดทักษะในการทํางานรวมกัน  และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

5. เพื่อใหนักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อสวนรวม เคารพบุคคล

อ่ืน และสรางสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

6. เพื่อปลูกฝงคานิยม  คุณธรรมและจริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของชาติ 

7. เพื่อฝกฝนใหเปนผูมีระเบียบวินัย รูจักควบคุมตนเองและเคารพกฎเกณฑตาง ๆ         

ในสังคม  

8. เพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจ  และดานบุคลิกภาพ 

9. เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเปนการผอนคลายความตึงเครียด 

10. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  และสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 

คลารก (วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล.  2544: 83; อางอิงจาก Clark.  1997) ไดเสนอแนะวา  

หลักสูตรเสริมอาจใชแนวคิดการจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาของเบนจามิน บลูม (Benjamin 

Bloom) ในมิติดานสติปญญามาประยุกตใชได ซึ่งจุดมุงหมายดานสติปญญามี 6 ประการโดยเรียง

พฤติกรรมจากงายไปหายากไวดังนี้ 

1. ความรูความจํา คือ ความสามารถในการจําและระลึกได เกี่ยวกับขอเท็จจริงของเร่ือง  

เหตุการณ ปรากฏการณ รายละเอียดของความรูในเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ สูตร   
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2. ความเขาใจ คือ ความสามารถในการจับใจความสําคัญ  อธิบายความหมายของ

ความรูที่ยากใหงาย แปลความ ตีความ ประเด็นที่มีความหมายแฝงใหเปนภาษาท่ีงาย คาดคะเน

แนวโนมเกี่ยวกับปรากฏการณใหม 

3. การนําไปใช  คือ  ความสามารถในการนําเอาหลักการ  สูตร  กฎเกณฑหรือ

วิธีดําเนินการตาง ๆ ไปใชในสถานการณจริง ใชพิจารณากรณีตัวอยางใหมหรือใชแกปญญา

สถานการณใหม 

4. การวิเคราะห คือ ความสามารถในการคนหาหรือแยกแยะ เนื้อหาสาระของความรู  

รวมทั้งเร่ืองราวเหตุการณ เพื่อระบุถึงองคประกอบที่สําคัญ ขอเท็จจริงที่ซอนเรน 

5. การสังเคราะห คือ ความสามารถในการผสมผสานความรูหลาย ๆ ดาน และเช่ือมโยง

ความรูกับประสบการณเดิม ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคทั้งในเชิงภาษา ในเชิงแนวคิดตลอดจนการ

วางแผนและการออกแบบผลิตผลงานใหม 

6. การประเมินคา คือ ความสามารถในการสรุปตัดสินคุณคาของส่ิงตาง ๆ หรือตัดสิน       

การกระทําวาเหมาะสมหรือไม โดยยึดหลักเกณฑเชิงวิชาการหรือเกณฑที่สังคมยอมรับ 

หลักสูตรเสริมตองสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  และเพิ่มเสริมการเรียนรูอ่ืน ๆ 

ทั้งสาระและกระบวนการท่ีไมปรากฏในหลักสูตรปกติ เชน การคิดระดับสูง และสหวิทยาการ เปนตน  

หลักสูตรเสริมจะสงเสริมการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง การใชยุทธศาสตรการสอนของครู และ        

การใชเวลาการเรียนรูนอยลง โดยนักเรียนสามารถจบการศึกษาในระบบตามที่ไดกําหนดไว เพราะการ

เรียนรูเปนเร่ืองกระบวนการพัฒนาการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ขณะที่ความสามารถในการ

เรียนรูของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อเทียบกับทฤษฎีการคิดของ บลูม (Bloom) หรือการ

จัดลําดับวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จากลําดับงายสูลําดับยาก  

พบวา หลักสูตรสถานศึกษาจะมุงเนนการเรียนรูดานความรูความจํา ดานการเขาใจ และดาน           

การนําไปใช ขณะที่หลักสูตรเสริมจะมุงเนนการเรียนรูดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะห และ

ประเมินคา 

เพอรโต (Piirto. 1994: 376-399) ไดกําหนด 5 เกณฑสําคัญสําหรับหลักสูตรเสริมไวดังนี้ 

1. หลักสูตรเสริมควรอยูบนพื้นฐานของคุณลักษณะการเรียนรูเชิงวิชาการของนักเรียน          

โดยพิจารณาจากอัตราความสามารถในการเรียนรู  ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม                       

เชิงสรางสรรค เชิงวิจารณญาณ และเชิงวิเคราะห และความสามารถในการกักเก็บขอมูลความรู                 

ที่ประกอบดวยขอเท็จจริงและกระบวนการปฏิบัติ 

2. หลักสูตรเสริมควรมีความเขมแข็งในวิชาการโดยไมละเลยองคความรูดานจารีต
ประเพณี 
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3. หลักสูตรเสริมควรเปนสหวิทยาการ เปรียบเสมือนแผนภาพวงลอ ที่ประกอบไปดวย

หลากหลายวิชา เชน ศิลปะ มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ภาษาและปรัชญา  

เปนตน 

4. หลักสูตรเสริมควรมุงเนนโครงรางสําคัญ 6 ประเด็น ซึ่งใน 5 ประเด็นแรกจากแนวคิด

ของเอลเลียท ไอสเนอร (Elliot Eisner) ซึ่งกลาวในป 1985 และโฮเวิลด การดเนอร (Howard Gardner) 

ไดเพิ่มแนวคิดอีก 1 ประเด็น ในป 1991 โดยมีรายละเอียดเปนลําดับตอไปนี้ 

4.1 มุงเนนความสัมพันธสวนบุคคล 

4.2 มุงเนนวิทยาศาสตรประยุกต 
4.3 มุงเนนหลักการและเหตุผลเชิงวิชาการ 
4.4 มุงเนนการปรับตัวทางสังคมและการสรางสังคมใหม 
4.5 มุงเนนพัฒนากระบวนการทางปญญา 

4.6 มุงเนนวิธีการเขาใจอยางถองแท เชน ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห นักเรียนตอง

สามารถแจกแจงองคประกอบ สังเกต จําแนกความเหมือนและความตาง เปรียบเทียบและเห็น             

ความผิดแผก จัดลําดับ กําหนดมาตรการ สรุป เห็นความสัมพันธ พบประเด็นสําคัญ ตัดสินดวยเหตุ

และผล อุปมาอุปมัย คาดการณ อางอิง และประเมินได 

5. หลักสูตรเสริมควรมีความสมดุล มีความเปนบูรณาการ  และมีความหมาย 

ลักษณะของหลักสูตรเสริมที่แตกตางกับหลักสูตรแกนกลางมีดังนี้ (Barbara Clark.  

1997: 258; citing Kaplan.  1986; Laurence Coleman.  1985: 315-316; citing Kaplan.  1979)  

1. เนื้อหาที่จัดใหกับนักเรียนเปนการตอบสนองตอปญหาที่นักเรียนสนใจ 

2. การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการ 
3. ประสบการณที่จัดใหกับนักเรียนเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ 

4. เปนการจัดการเรียนการสอนในเชิงลึกใหกับนักเรียน และนักเรียนสามารถเลือก

เนื้อหาที่นักเรียนสนใจ 

5. จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
6. เปนการพัฒนาผลผลิตที่มีความซับซอน หรือใชทักษะการคิดระดับสูง 

7. มุงใหเกิดการทํางานอยางอิสระ 

8. มีการพัฒนาทักษะและวิธีการวิจัย 

9. มีการบูรณาการทักษะการคิดพื้นฐานกับการคิดระดับสูง 
10. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่แปลกใหม และสรางสรรค 
11. สงเสริมการพัฒนาผลผลิตดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
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12. สรางความเขาใจในตนเองใหเกิดกับนักเรียน 

13. การประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะของการเรียนรู เชน                

การประเมินตนเอง 

จอยซ  และคณะ (Joyce; Dana; & Linda Boyce.  1996: 12-13)  อธิบายลักษณะ                   

ที่แตกตางของหลักสูตรเสริมกับหลักสูตรแกนกลางดังนี้ 

1. มุงศึกษาส่ิงที่ลึกหรือกวางกวาส่ิงที่เรียนรูจากหลักสูตรแกนกลาง เปนการศึกษา

ภายใตโลกของความเปนจริง และแกปญหาในส่ิงที่นักเรียนตองการจะรู 

2. ใหความสําคัญกับการปลูกฝงระเบียบวินัยในการอยูรวมในสังคม 

3. เปนการพัฒนาการคิดระดับสูง เปนการบูรณาการส่ิงที่ไดเรียนรู และสรางโอกาส          

ในการประยุกตใชความรูของนักเรียนที่ไดเรียนรูมา 

4. ชวยใหนักเรียนไดปรับเปล่ียนการเรียนรู โดยจะใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ            

ไดฝกปฏิบัติ วางแผน การปฏิบัติตามหนาที่ และการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 

5. เปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียน 

6. เสริมการเรียนรูที่เปนปญหาของนักเรียน 

7. เปนการพัฒนานักเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

8. จัดตามความตองการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน 

9. ใชการประเมินตามสภาพจริง 
แมคคาวน (ปรียานุช สถาวรมณี. 2548: 56-57; อางอิงจาก McKown. 1952: 1-8)  

กลาววา หลักสูตรเสริมไมใชส่ิงใหม เพราะหลักสูตรเสริมเกิดพรอมกับสถานศึกษา จากอดีตจนถึง

ปจจุบันครูสวนใหญคงสนใจงานสอนในช้ันเรียนเปนหลัก ครูจึงไมทราบถึงความสนใจทางสังคมและ

ทางกายภาพของนักเรียนเพราะเขาใจวาการสอนสําคัญกวาการเรียนรู และการทํางานหลักสําคัญกวา

การทํางานที่มีประโยชนเหลานี้ เปนการสกัดการศึกษาของนักเรียนแตละคน เพราะการศึกษาใน              

ยุคใหม นักเรียนตองเปนผูรอบรูทั้งดานจิตใจ รางกาย สังคม และการมีอาชีพ 

ดังนั้นในป ค.ศ. 1952 การจัดทําหลักสูตรเสริมจึงมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 8 ประการ

ดังตอไปนี้ 

1.  การลงทุนเพื่อตอบแทนทางการจัดการศึกษา ซึ่งเปนความตองการข้ันพื้นฐาน                 

ที่สําคัญโดยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสอันมีคามากมายซึ่งเปนแรงขับที่จะสงผลใหมีการตอบแทนจาก

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

2. การเตรียมนักเรียนสูชีวิตจริงในระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการเรียนรูเร่ืองประชาธิปไตย 
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3. การเพิ่มปริมาณการเปนตัวของตัวเอง โดยการสงเสริมใหเห็นคุณคาการแสดงออก      

ดวยตนเอง   

4. การเรียนรูความรวมมือทางสังคม โดยการสงเสริมใหเห็นคุณคาการแสดงออก                

โดยตนเอง สูการลดความเห็นแกตัวลงในที่สุด 

5. การเพิ่มความสนใจของนักเรียนในโรงเรียน โดยการเพิ่มโอกาสใหนักเรียนเปนผูให

มากกวาผูรับ อันเปนการเพิ่มจํานวนนักเรียนในการไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 

6. การสรางขวัญกําลังใจในโรงเรียน โดยพัฒนานักเรียนไมเพียงใหเกิดความภาคภูมิใจ          

ในโรงเรียนเทานั้น แตเกิดความผูกพันกับโรงเรียนดวย 

7. การสนับสนุนกฎระเบียบ โดยการใหนักเรียนเปนผูต้ังกฎระเบียบมาตรฐานของตน        

ซึ่งหลักสูตรจะประกอบดวยกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความกดดันทางสังคมเกี่ยวกับ

ระเบียบตาง ๆ ในโรงเรียนไดในระดับสูง 

8. การคนพบและการพัฒนาคุณภาพและความสามารถพิเศษ โดยการใหโอกาส 

นักเรียนคนพบและพัฒนารวมกับกลุมเพื่อนในวัยเดียวกันที่มีอุดมการณและความเขาใจตอส่ิงที่สนใจ

ตรงกัน อันเปนแนวพัฒนาใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และเปนพลเมืองดี ซึ่งเปนจุดประสงคหลัก 

ของการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรเสริม สรุปไดวา หลักสูตรเสริม หมายถึง         

มวลประสบการณที่จัดข้ึนเพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะที่สําคัญควบคูไปกับการพัฒนา           

การคิด ดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริงหรือคลายจริง และ

เช่ือมโยงส่ิงที่ไดปฏิบัติกับชีวิตประจําวัน ในบรรยากาศการเรียนที่มีความเคารพซ่ึงกันและกัน มี          

ความเสมอภาคกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู สะทอนผลการปฏิบัติ และการประเมินในหลายมิติ 
2.3.2  แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ 
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะใหกับนักเรียน ผลการศึกษาจะทําใหเห็น

รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ ซึ่งผูวิจัยจะนําผลการศึกษาไปวิเคราะหและสังเคราะห

รวมกับแนวทางในการพัฒนานักเรียนของหลักสูตรเสริมเพื่อใหไดลักษณะของหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคในลําดับตอไป โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพฒันาคุณลักษณะ

มีดังตอไปนี้ 

กรมวิชาการ (2546: 173-185) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการศึกษาเพื่อเสริมสราง     

คุณลักษณะที่นําไปสูความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน (คุณลักษณะของความสมานฉันทและเอ้ือ
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อาทรประกอบดวย มีคุณธรรม มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจ รูรักสามัคคี พึ่งพาเกื้อกูลกัน มีจารีต

ประเพณีที่ดีงาม และรักภูมิใจในชาติและทองถิ่น) มีการดําเนินงานดังนี้ 

1. สอดแทรกกระบวนการปลูกฝงอยูในการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 

2. สรางความตระหนักและจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณลักษณะ 

3. ใหทุกคน ทุกฝายไดมีสวนรวมในการปลูกฝงหรือเสริมสรางคุณลักษณะ 

4. สอนสอดแทรกในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมุงเนนการใชกระบวนการ

กลุม 

5. สรางสถานการณ บทบาทสมมติ 

6. ฝกปฏิบัติ 

7. การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู 
8. การอบรมส่ังสอน 

เดิมแท ชาวหินฟา และคณะ (2550) ไดศึกษาแนวทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผาน

ระบบการศึกษา กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน พบวา แนวทางการศึกษาที่ประสบ

ความสําเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญตอไปนี้ 

1. เปาหมายการศึกษาที่เดนชัด ทุกช้ันเรียนมีเปาหมายเดียวกันคือฝกหัดนักเรียน ใหมี

คุณธรรมนําความรู ดวยไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 คุณธรรมนําความรูคือเปาหมายหลักในระบบ

การศึกษาแหงนี้ ในที่นี้คุณธรรมมีความหมายอยางเปนรูปธรรม คือ เมตตากรุณา ปติยินดี ใหโดยไม

เห็น แกตัว และรูพอ รูคุณ ยกยอง รัก 

2. หลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแตเพิ่มวิชาจริยศิลปศึกษา  

การสอนวาทธรรม และกิจกรรมหลากหลายที่สงเสริมพัฒนาการดานจิตใจ   

3. การสอนวาทธรรมเปนการกระตุนจิตสํานึกคุณธรรม โดยในทุกเชาเมื่อเขาชั้นเรียน         

ครูประจําชั้นจะกลาวถึงวาทธรรมประจําสัปดาห แลวเลานิทานหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับวาทธรรม

ดังกลาว  ใหเวลานักเรียนไดนั่งสมาธิ พรอมคิดเปรียบเทียบนิทานกับตนเอง เมื่อคิดแลวก็ใหนักเรียน

แสดงออก โดยใหนักเรียนวาดรูปและตอบคําถามซ่ึงไมมีถูกไมมีผิด คําถามจะกระตุนใหนักเรียน

จินตนาการ คิด วิเคราะหดวยตนเอง ใชเวลาในชวงนี้ประมาณ 30 นาที ภาพวาดวาทธรรมที่ส่ือ

ความหมายไดดีจะไดรับการคัดเลือกใหติดบอรดของโรงเรียนทุกสัปดาห กระบวนการสอนวาทธรรม

ไมไดจบเพียงในหองเรียน แตตอเนื่องสูจิตสํานึกคุณธรรมดวยการสัมผัสผูทุกขยากในสังคม กระตุนจิต

เมตตาและการสนับสนุนชวยเหลือ  เปนการสรางเมล็ดพันธุแหงความดี ซึ่งสรุปกระบวนการปลูก

จิตสํานึกคุณธรรมไดดังนี้ เขาใจ คิด(วิปสสนา) แสดงออก(ปญญา) สัมผัส(กระตุนจิตเมตตา) ทําทันที

(กรุณา) ทําอีก(มุทิตา อุเบกขา) 
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4. วิชาจริยศิลปศึกษา 2 คาบตอสัปดาห เปนการอบรมคุณธรรม ความประพฤติ 

มารยาท  วินัย และความรูใหแกนักเรียน ผานศิลปะและวัฒนธรรมด้ังเดิม เชน การชงชา การจดัดอกไม 

การเขียนพูกันจีน มารยาท และวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยหมุนเวียนเรียนศิลปะดานละ 8 สัปดาห 

วิชานี้เปนหัวใจของการบูรณาการความรูกับคุณธรรมในกระบวนการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษาไทย

สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางกวางขวาง เพราะไทยมีวัฒนธรรมด้ังเดิม เชน ศิลปะการปนตุกตา

ชาววัง ศิลปะการประดิษฐขนมและอาหารไทย ศิลปะการรอยมาลัย และอ่ืน ๆ และเรียนรูมารยาท    

อ่ืน ๆ ควบคูไปกับการเรียนรูศิลปะ เชน มารยาทในการกินด่ืม มารยาทในการเสิรฟ และที่สําคัญที่สุด 

คือ ฝกคิดคํานึงถึงจิตใจผูรับ 

5. วิชาการทุกดาน  ครูจะสอดแทรกวาทธรรม  และการเ ช่ือมโยงสูจริยธรรมใน

ชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนคิดเปรียบเทียบและบูรณาการความรูเขากับชีวิตจริง 

6. ส่ือการสอน ทั้งดานความรูวิชาการ และคุณธรรม มิใชมีเพียงหนังสือบนกระดาษ และ

คําพูดลอย ๆ แตนักเรียนจะไดฝกปฏิบัติดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน การทดลองใหเห็นจริง           

การบันทึก การเขียนรายงาน การรายงานหนาชั้น การยกยอง และขอบคุณเพื่อนแตละคนในกลุม             

การเขียนบทความ การวาดรูป การแสดงละคร ประดิษฐอุปกรณการแสดง การเลานิทาน 

7. กระตุนจิตอาสา ดวยการเปนอาสาสมัครในโรงเรียน ใหนักเรียนอาสาสมัครในรูปแบบ       

ของชมรม ซึ่งนักเรียนจะทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่แตกตางกัน เชน อาสาสมัครหองสมุด 

อาสาสมัครแยกวัสดุรีไซเคิล อาสาสมัครดูแลความสะอาดในโรงเรียน อาสาสมัครหองพยาบาล เปนตน 

8. การบําเพ็ญสาธารณกิจนอกโรงเรียน สถานศึกษาจะนํานักเรียนและผูปกครองไป

บําเพ็ญสาธารณกิจทุกสัปดาห เชน ในโรงพยาบาลบานพักคนชรา เปนการพัฒนาเพื่อใหนักเรียนเกิด

จิตออนนอม  ใหแสดงความรักความเอาใจใสตอผูคน และการฝกหัดกิริยามารยาท 

9. การประเมินผลการศึกษา สถานศึกษามีคะแนนความประพฤติใหนักเรียนทุกคน                         

การประเมินพัฒนาการผานสมุดส่ือใยรัก ซึ่งใชเปนส่ือเช่ือมโยงระหวางเด็ก ครู พอแม รวมกันติดตาม

พัฒนาการของนักเรียน 

จินตนา พุทธเมตะ (2548) ไดศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมของประเทศเกาหลี ซึ่งแยกการปลูกฝงคุณธรรมเปน 2 ประเภท คือ การปลูกฝงคุณธรรม

ครอบครัว และ การปลูกฝงคุณธรรมในหองเรียน ในที่นี้ขอนําเสนอเพียงการปลูกฝงคุณธรรมในสังคม 

นักเรียนจะไดรับ การเรียนการสอนผานหลักสูตรการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน วิธีการสอน

คุณธรรม จริยธรรม จะใชหลักการสอนของขงจ้ือ ผสมผสานกับแนวคิดสมัยใหม ซึ่งมีวิธีการสอน

คุณธรรม จริยธรรม 2 วิธี คือ 
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1.  การสอนระดับหองเรียน มุงอภิปรายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเนนการหาสาเหตุและ

เหตุผลที่ดีในการประพฤติตนใหเปนคนดีตามหลักจริยธรรม มีการยกกรณีปญหาคุณธรรมจริยธรรม

เปนส่ือเปนขอมูลและใหนักเรียนเปนผูคิดวิเคราะหเพื่อหาความเปนจริงที่ถูกตองตามหลักการและ

เหตุผล 

2. การสอนในหลักสูตรแฝง ซึ่งนักเรียนจะเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณและ
ส่ิงแวดลอมที่เปนจริง  วิธีการนี้จะสงผลตอนักเรียนอยางลึกซึ้งและยาวนานมากกวาหลักสูตรที่เปนใน

โรงเรียนหรือในหองเรียน 

มหาวิทยาลัยนาโรปะไดกอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2517 โดยเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเซ ซึ่งเปน

อาจารยผูสืบทอดคําสอนของพุทธศาสนาแนวธิเบต นิกายคากิวและนิงมา เมื่อรัฐบาลจีนทําการยึด 

ธิเบต ตรุงปะ จําตองล้ีภัยออกมาตามแนวเทือกเขาหิมาลัย มายังตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในชวง

เวลานั้นทานยังไดทําการเผยแพรธรรมมะอยางสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับสมเด็จองคทะไลลามะ และ

อาจารยฝายธิเบตคนอื่น ๆ และในป พ.ศ. 2509 ทานไดรับทุนการศึกษาสปอลดิ้ง ใหไดเขาศึกษา           

ดานศาสนาเชิงเปรียบเทียบ ปรัชญาการศึกษา และศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ

อังกฤษ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจนแตกฉาน และเขาถึงความตองการ

ทางดานจิตวิญญาณของโลกตะวันตก (ณัฐฬส วังวิญู.  2546: ออนไลน) 

เมื่อทานกอต้ังมหาวิทยาลัยนาโรปะข้ึนมา โดยมีวิสัยทัศนทางการศึกษาวานาโรปะจะเปน

มหาวิทยาลัยที่หลอมรวมเอาองคประกอบของการสอนดานจิตหรือภาวนา และการศิลปะแขนงตาง ๆ 

รวมทั้งการศึกษาแนวตะวันตก ผนวกไวดวยกัน และในป พ.ศ. 2520 ทานไดกอต้ังศูนยปฏิบัติธรรม

นานาชาติชัมบาลาข้ึนสําหรับฆราวาสผูที่สนใจในการปฏิบัติ จนเมื่อ พ.ศ. 2530 ทานไดเสียชีวิต  และ

ทิ้งผลงานและเอกลักษณเฉพาะตัวของทานไวในความทรงจําของผูคน และสานุศิษยมหาวิทยาลัย       

นาโรปะ รวมถึงหนังสือที่ทานนิพนธอีกหลายเลม 

ณัฐฬส วังวิญู (2546: ออนไลน) กลาวถึงเปาหมายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนา

โรปะวาประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบ คือ 

1.  ความรูเทาทันปจจุบันขณะ การบมเพาะความรูเทาทันปจจุบันขณะ เปนหัวใจสําคัญ

ของการศึกษาแนวภาวนา การฝกฝนการรูเทาทันนี้หมายถึง การรับรูถึงประสบการณ ที่เกิดจาก

กระบวนการเรียนรูในแตละขณะอยางถี่ถวน ไมวาจะเปนการเทาทันกระบวนการทางความคิด การรับรู

ความรูสึกผานผัสสะตาง ๆ เมื่อรางกายและจิตใจหลอมรวมกันไดโดยผานกระบวนการเรียนรูแบบองค

รวม การสื่อสารแบบเปดกวางและชัดเจนทําใหเกิดความตระหนักรูและช่ืนชมโลกไดอยางเต็มเปยม

และเปดกวาง การฝกปฏิบัติเปนการเรียนรูผานประสบการณตรง เปนการเรียนรูที่สัมผัสไดดวยตน 
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2.  สรางสรรคชุมชนแหงการเรียนรู เปนการเรียนรูที่เกิดจากปฏิสัมพันธและปะทะสังสรรค   

ในความสัมพันธที่เรามีตอผูคนและส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้ นาโรปะจึงมีความมุงมั่น          

ในการกอใหเกิดบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตรและชุมชนแหงการเรียนรูข้ึน 

3.  บมเพราะความเปดกวาง เปนการสรางคุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คุณลักษณะ

เหลานั้นถือไดวาเปนคุณลักษณะที่นําไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาดานในอยางสมดุล คือ                    

1) ความเปดใจและความเคารพในประสบการณตรงของตนเอง เปนการรับรูอยางตรงไปตรงมาและ

เปดกวาง 2) ทักษะการส่ือสารและการสรรคสรางความสัมพันธที่สรางสรรค เปนการส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพ และพรอมที่จะเรียนรู ยอมรับ และช่ืนชมคุณคาของประสบการณของผูอ่ืน 3) ฝกฝน         

การคิดวิเคราะหใหแหลมคมลุมลึก เปนการมองโลกอยางเขาใจ เห็นความเชื่อมโยง เขาใจเหตุปจจัย 

และผลของเหตุเหลานั้น 4) ชื่นชมในความมั่งค่ังรํ่ารวยในภูมิปญญาของโลก  เปนการเรียนรูและช่ืนชม

ในความหลากหลาย 5) การกระทําที่มีประสิทธิภาพ เปนความสามารถในการนําเอาความรูหรือ          

ความเขาใจที่ตนไดมาไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มรดกแหงการศึกษาแนวพุทธ เปนการเรียนรูบนพื้นฐานการฝกปฏิบัติ 3 ประการ 

ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา 

5. วิถีแหงภูมิโลก เปนการเขาถึงความรูและภูมิปญญาตาง ๆ ที่มีอยูในโลก 

6. การไมฝกใฝในลัทธิความเชื่อหรือศาสนาใด ๆ และความเปดกวาง เปนการทํา        

ความเขาใจกับสภาวะและประสบการณของความเปนมนุษย ดวยมรดกตกทอดทางปญญา สงเสริมให

เรียนรูขามวัฒนธรรม ระบบความเช่ือ แนวทางแหงจิตวิญญาณ และปรัชญาที่แตกตางหลากหลาย 
2.3.3  หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
หลักสูตรเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนหลักสูตรที่พัฒนาตามรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรทั่วไป และมีองคประกอบของหลักสูตรเชนเดียวกับหลักสูตรทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร

เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคจึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามองคประกอบ

หลักสูตรของหลักสูตรทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนาหลัก สูตร เปนกระบวนการที่ ทํ า ใหห ลัก สูตรมีความสอดคลองกับ                       

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและปญหาที่ตองการแกไข ในการพัฒนาหลักสูตร เปนการพัฒนา

องคประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวย จุดมุงหมาย เนื้อหา ประสบการณ และการประเมินผล 

เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว โดยในการจัดองคประกอบของหลักสูตรนั้น ควรคํานงึถงึความสัมพนัธ

เชื่อมโยงกันทั้งแนวต้ังและแนวนอน โดยในแนวนอนของการจัดหลักสูตรจะเกี่ยวของกับขอบขายของ

หลักสูตรและการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน สวนแนวต้ังของการจัดหลักสูตรนั้นจะเกี่ยวของกับ        

การเรียงลําดับข้ันตอนและความตอเนื่อง โดยองคประกอบของหลักสูตรจะประกอบดวยองคประกอบ
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หลัก 4 ประการ คือ จุดมุงหมาย (objective) เนื้อหา (content) ประสบการณการเรียนรู (learning 

experience) และการประเมิน (evaluation) (Tyler. 1950: 96; Taba. 1962: 422-426) ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. จุดมุงหมาย หมายถึง ความมุงหวังที่ตองการใหเกิดกับนักเรียนภายหลังไดรับหลักสูตร  

หรือส่ิงที่กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 

2. เนื้อหา หมายถึง สาระสําคัญของความรูที่นํามาถายทอดใหกับนักเรียน เปนเคร่ืองมือ      

ในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมาย      

โดยเนื้อหาจะตองสามารถกระตุนหรือเราใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย ในการเลือก

เนื้อหา  ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา รวมทั้งการจัดลําดับของเนื้อหาที่ดีทําใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดงาย    

3. ประสบการณการเรียนรู หมายถึง ปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางนักเรียนกับสถานการณ  
ปฏิกิริยาการเรียนรูจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกตามจุดมุงหมายและเนื้อหา            

ที่ระบุไว ประสบการณการเรียนรูเปนเสมือนวิธีการที่จะทําใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง        

ที่กําหนดไว 

4. การประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบวาประสบการณ          

การเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียน สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดตรงตามจุดมุงหมาย

หรือไม มากนอยเพียงใด และเปนแนวทางในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง การประเมินควรครอบคลุม

ทั้งในมิติของความกาวหนาและผลลัพธ 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับหลักสูตรเสริมคุณลักษณะที่มีองคประกอบ

สอดคลองกับหลักสูตรทั่วไปคือ จุดมุงหมาย เนื้อหา ประสบการณเรียนรู และการประเมิน ผูวิจัยจึงนํา

องคความรูที่ไดศึกษาไวในหัวขอ 2.2.1 ลักษณะหลักสูตรเสริม และหัวขอ 2.2.2 แนวทางในการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคมาสังเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ         

ที่พึงประสงคตามองคประกอบของหลักสูตรไดดังตาราง 9 
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ตาราง  9  สังเคราะหลักษณะของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึประสงคตามองคประกอบ 

      ของหลักสูตร 
 

องคประกอบของหลักสูตร 

แนวคิด 

จุด
มุง
หม
าย

 

เน
ื้อห
า 

ปร
ะส
บก
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ณ
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รเรี
ยน
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เม
นิ 

            กองวิจัยทางการศึกษา (2546: 173 - 185) ศึกษาสภาพ

การจัดการเรียนการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่นําไปสู

ความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  มีการดําเนินงานดังนี้ 

1. สอดแทรกกระบวนการปลูกฝงอยูในการดําเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรม 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.  สรางความตระหนักและจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอ  

การเสริมสรางคุณลักษณะ 

             3.  ใหทุกคน  ทุกฝายไดมีสวนรวมในการปลูกฝงหรือ

เสริมสรางคุณลักษณะ 

             4.  สอนสอดแทรกในระหวางจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอน  และมุงเนนการใชกระบวนการกลุม 

             5.  สรางสถานการณ  บทบาทสมมติ 

             6.  ฝกปฏิบัติ 

             7.  การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู 

             8.  การอบรมส่ังสอน 

             แนวทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษา  

กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้  ไตหวัน  พบวา  แนวทางการศึกษาท่ี

ประสบความสําเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมข้ึนอยูกับองคประกอบ

ที่สําคัญตอไปนี้   

           1. เปาหมายการศึกษาท่ีเดนชัด  ทุกช้ันเรียนมีเปาหมาย

เดียวกันคือฝกหัดนักเรียนใหมีคุณธรรมนําความรู   
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ตาราง  9 (ตอ) 

 

องคประกอบของหลักสูตร 
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           2.  หลักสูตรสถานศึกษาใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ  

แตเพิ่มวิชาจริยศิลปศึกษา การสอนวาทธรรม และกิจกรรม

หลากหลายที่สงเสริมพัฒนาการดานจิตใจ   

           3.  การสอนวาทธรรมเปนการกระตุนจิตสํานึกคุณธรรม  

โดยในทุกเชาเมื่อเขาช้ันเรียน  ครูประจําชั้นจะกลาวถึงวาทธรรม

ประจําสัปดาห  แลวเลานิทานหรือเ ร่ืองราวที่ เกี่ยวของกับ  

วาทธรรมดังกลาว  ให เวลานักเ รียนไดนั่ งสมาธิ  พรอมคิด

เปรียบเทียบนิทานกับตนเอง  เมื่อคิดแลวก็ใหนักเรียนแสดงออก 

โดยใหนักเรียนวาดรูปและตอบคําถามซึ่งไมมีถูกไมมีผิด คําถาม

จะกระตุนใหนักเรียนจินตนาการ คิด วิเคราะหดวยตนเอง ใชเวลา

ในชวงนี้ประมาณ 30 นาที   

            4.  วิชาจริยศิลปศึกษา  2  คาบตอสัปดาห  เปนการ

อบรมคุณธรรม  ความประพฤติ  มารยาท  วินัย  และความรูใหแก

นักเรียน  ผานศิลปะและวัฒนธรรมด้ังเดิม   

            5. วิชาการทุกดาน  ครูจะสอดแทรกวาทธรรม  และการ

เ ช่ือมโยงสูจ ริยธรรมในชีวิตประจําวัน   เพื่อใหนักเ รียนคิด

เปรียบเทียบและบูรณาการความรูเขากับชีวิตจริง 

            6.  ส่ือการสอน  ทั้งดานความรูวิชาการ  และคุณธรรม  

มิใชมีเพียงหนังสือบนกระดาษ  และคําพูดลอย ๆ   แตนักเรียนจะ

ไดฝกปฏิบัติดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

            7.  กระตุนจิตอาสา  ดวยกันเปนอาสาสมัครในโรงเรียน  

ใหนักเรียนอาสาสมัครในรูปแบบของชมรม  ซึ่งนักเรียนจะทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่แตกตางกัน 
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ตาราง  9  (ตอ) 
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            8.  การบําเพ็ญสาธารณกิจนอกโรงเรียน  สถานศึกษาจะ

นํานักเรียนและผูปกครองไปบําเพ็ญสาธารณกิจทุกสัปดาห   

            9.  การประเมินผลการศึกษา  สถานศึกษามีคะแนน

ความประพฤติใหนักเรียนทุกคน  การประเมินพัฒนาการผาน

สมุดส่ือใยรัก ซึ่งใชเปนส่ือเช่ือมโยงระหวางเด็ก ครู พอแม รวมกัน

ติดตามพัฒนาการของนักเรียน 

คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ของประเทศเกาหลี ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

            1.   การสอนระดับหองเ รียน  มุ งอภิปรายคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อเนนการหาสาเหตุและเหตุผลที่ดีในการประพฤติตน

เปนคนดีตามหลักจริยธรรม  มีการยกกรณีปญหาคุณธรรม

จริยธรรมเปนส่ือเปนขอมูลและใหนักเรียนเปนผูคิดวิเคราะหเพื่อ

หาความเปนจริงที่ถูกตองตามหลักการและเหตุผล 

             2.  การสอนในหลักสูตรแฝง   ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู

คุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณและส่ิงแวดลอมที่เปนจริง  

วิธีการนี้จะสงผลตอนักเรียนอยางลึกซ้ึงและยาวนานมากกวา 

ลักษณะของหลักสูตรเสริมที่แตกตางกับหลักสูตร

แกนกลางมีดังนี้ (Barbara  Clark.  1997: 258; citing Kaplan.  

1986; Laurence Coleman. 1985: 315-316; citing Kaplan. 

1979)  

1. เนื้อหาที่จัดใหกับนักเรียนเปนการตอบสนองตอ
ปญหาที่นักเรียนสนใจ 
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ตาราง  9 (ตอ) 
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            2.  การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการ 

            3.  ประสบการณที่จัดใหกับนักเรียนเนนใหนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติ 

            4. เปนการจัดการเรียนการสอนในเชิงลึกใหกับนักเรียน  

และนักเรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ 

            5. จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตนเอง 

            6. เปนการพัฒนาผลผลิตที่มีความซับซอน  หรือใชทักษะ

การคิดระดับสูง 

            7.  มุงใหเกิดการทํางานอยางอิสระ 

8.  มีการพัฒนาทักษะและวิธีการวิจัย 

9.  มีการบูรณาการทักษะการคิดพื้นฐานกับการคิดระดับสูง 

10.  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่แปลกใหม  และ

สรางสรรค 

11 .  ส ง เส ริมการพัฒนาผลผลิตดวย เทคโนโลยีที่

หลากหลาย 

12. สรางความเขาใจในตนเองใหเกิดกับนักเรียน 

13. การประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสมสอดคลองกับ

ลักษณะของการเรียนรู เชน การประเมินตนเอง 

จอยค และคณะ (Joyce; Dana; & Linda.  1996: 12-

13; citing O’Day; & Smith. 1993; Erb. 1994) อธิบายลักษณะ

ของหลักสูตรเสริมมีดังนี้ 
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ตาราง  9 (ตอ) 

 

องคประกอบของหลักสูตร 

แนวคิด 

จุด
มุง
หม
าย

 

เน
ื้อห
า 

ปร
ะส
บก
าร
ณ


กา
รเรี
ยน
รู 

กา
รป
ระ
เม
นิ 

1. มุงศึกษาส่ิงที่ลึกหรือกวางกวาส่ิงที่เรียนรูจากหลักสูตร
แกนกลาง เปนการศึกษาภายใตโลกของความเปนจริง  และ

แกปญหาในส่ิงที่นักเรียนตองการจะรู 

2. ใหความสําคัญกับการปลูกฝงระเบียบวินัยในการอยู
รวมกันในสังคม 

3. เปนการพัฒนาการคิดระดับสูง  เปนการบูรณาการส่ิง
ที่ไดเรียนรู  และสรางโอกาสในการประยุกตใชความรูของนักเรียน

ที่ไดเรียนรูมา 

4. ชวยใหนักเรียนไดปรับเปลี่ยนการเรียนรู โดยจะให
นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ไดฝกปฏิบัติ วางแผนการปฏิบัติ

ตามหนาที่ และการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 

5. เปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียน 

6. เสริมการเรียนรูที่เปนปญหาของนักเรียน 

7. เปนการพัฒนานักเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

8. จัดตามความตองการ ความสนใจ และความถนัดของ

นักเรียน 

            9.  ใชการประเมินตามสภาพจริง 
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ตาราง  9 (ตอ) 

 

องคประกอบของหลักสูตร 
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             เปาหมายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาโรปะวา

ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 6 ประกอบ คือ (ณัฐฬส  

วังวิญู.  2546: ออนไลน) 

 1.  ความรูเทาทันปจจุบันขณะ การบมเพาะความรูเทา

ทันปจจุบันขณะ  เปนหัวใจสําคัญของการศึกษาแนวภาวนา  การ

ฝกฝนการรูเทาทันนี้หมายถึง การรับรูถึงประสบการณที่เกิดจาก

กระบวนการเรียนรู ในแตละขณะอยางถี่ถวน ไมวาจะเปนการเทา

ทันกระบวนการทางความคิด การรับรูความรูสึกผานผัสสะตาง ๆ   

 2.  สรางสรรคชุมชนแหงการเรียนรู เปนการเรียนรูที่เกิด

จากปฏิสัมพันธและปะทะสังสรรค ในความสัมพันธที่เรามีตอผูคน

และส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน   

 3.  บมเพราะความเปดกวาง เปนการสรางคุณลักษณะที่

สําคัญ 5 ประการ คุณลักษณะเหลานั้นถือไดวาเปนคุณลักษณะที่

นําไปสูการปฏิบัติและการพัฒนาดานในอยางสมดุล คือ 1) ความ

เปดใจและความเคารพในประสบการณตรงของตนเอง 2) ทักษะ

การสื่อสารและการสรรคสรางความสัมพันธที่สรางสรรค  

3) ฝกฝนการคิดวิเคราะหใหแหลมคมลุมลึก 4) ชื่นชมในความม่ัง

ค่ังรํ่ารวยในภูมิปญญาของโลก 5) การกระทําที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง  9 (ตอ) 

 

องคประกอบของหลักสูตร 
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            4.  มรดกแหงการศึกษาแนวพุทธ เปนการเรียนรูบน

พื้นฐานการฝกปฏิบัติ 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา 

            5.  วิถีแหงภูมิโลก เปนการเขาถึงความรูและภูมิปญญา

ตาง ๆ ที่มีอยูในโลก 

            6.  การไมฝกใฝในลัทธิความเชื่อหรือศาสนาใด ๆ และ

ความเปดกว าง  เปนการทํ าความเข า ในกับสภาวะและ

ประสบการณของความเปนมนุษย  ดวยมรดกตกทอดทางปญญา  

สงเสริมใหเรียนรูขามวัฒนธรรม  ระบบความเช่ือ  แนวทางแหงจิต

วิญญาณ  และปรัชญาที่แตกตางหลากหลาย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 9 แสดงการสังเคราะหลักษณะของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ตามองคประกอบของหลักสูตร สรุปไดวา หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะอาจจัดใหกับนักเรียน               

ในรูปแบบของโครงการ กิจกรรม และการฝกอบรม โดยในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ     

ที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จะจัดการเรียน            

การสอนผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 และเมื่อนําแนวคิดของหลักสูตรเสริมและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคมาสรุป        

ตามองคประกอบของหลักสูตรเสริม ไดดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ  3  ลักษณะของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึประสงคตามองคประกอบ 

       ของหลักสูตร 

องคประกอบของหลกัสูตร 
กองวิจัยทางการศึกษา(2546) ขอ 1 จุดมุงหมายของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ   

1.  มุงสรางความตระหนักใหเกิดขึน้กับนักเรียน 

2.  ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปนจริง 

3.  ใหนักเรียนไดอภิปรายเก่ียวกับปญหา  พรอมท้ังหาสาเหตุ  และวิธีการแกปญหา 

4.  เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูไปใชในชีวิตจริง 

5.  พัฒนาการคิด  คุณลกัษณะ  และการแกไขปญหาอยางหลากหลาย 

เนื้อหาของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ 
1.  เน้ือหาเปนเน้ือหาที่ปลกูฝงคุณลักษณะ  และสอดคลองกับปญหาของนักเรียน 

2.  เน้ือหาสามารถพัฒนาการคิด  และเชื่อมโยงการคิดกับชีวิตจริงของนักเรียน 

3.  เน้ือหาสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการแกปญหา 

4.  เน้ือหาสอดคลองกบัสถานการณ  สิ่งแวดลอมท่ีเปนจริง  และนาสนใจ 

ประสบการณการเรียนรูของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ 
1.  ประสบการณการเรียนรูอาจจัดในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมหรือรายวิชา  

หรือสอดแทรกมาในรายวิชา 

2.  ประสบการณการเรียนรูตองใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติท้ังในสถานการณจําลอง  

สถานการณจริง  และเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตจริง 

3.  ประสบการณการเรียนรูเนนการทํากิจกรรมกลุม  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู  และ

แสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง 

4.  ประสบการณการเรียนรูควรมีความหลากหลาย  เชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ เขา

ดวยกันเพ่ือพัฒนาการคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

การประเมินของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ 
1. ประเมินตามสภาพจริงไมเนนการแขงขัน 

2.  ประเมินตนเอง  เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับตนเอง 

3.  ประเมินจากผลงาน  การทํากิจกรรม  ไมเนนตัดสิน  แตเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะและแกไข 

การพัฒนาคณุลกัษณะในไตหวนั ขอ 4 

การพัฒนาคณุลกัษณะในเกาหลี ขอ 2, 3 

บารบารา คลารก (1997) ขอ 3, 5 

แนวคิด 

จอยค และคณะ(1996) ขอ 2 - 5 

การพัฒนาคณุลกัษณะในนาโรปะ ขอ 1-5 

การพัฒนาคณุลกัษณะในไตหวนั ขอ 1-2 

การพัฒนาคณุลกัษณะในเกาหลี ขอ 1, 4 

บารบารา คลารก (1997) ขอ 1-4 

จอยค และคณะ(1996) ขอ 1-4 

การพัฒนาคณุลกัษณะในนาโรปะ ขอ 1,2,4 

กองวิจัยทางการศึกษา (2546) ขอ 1,2 

การพัฒนาคณุลกัษณะในไตหวนั ขอ 1-4 

การพัฒนาคณุลกัษณะในเกาหลี ขอ 1,2,4 

บารบารา คลารก (1997) ขอ 1-4 

จอยค และคณะ(1996) ขอ 1-4 

การพัฒนาคณุลกัษณะในนาโรปะ ขอ 1-4 

การพัฒนาคณุลกัษณะในไตหวนั ขอ 1 

การพัฒนาคณุลกัษณะในเกาหลี ขอ 1 

บารบารา คลารก (1997) ขอ 1-3 

จอยค และคณะ(1996) ขอ 1-3 
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
เฉลิมพล สวัสด์ิพงษ (2551) ไดพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ือ

เสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ

ชี้แนะปญญาเพื่อใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะการเห็นคุณคาในตนเองในระดับที่สูงข้ึน และจะสงผลดี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ดวยการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เปนการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย        

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคา

ในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา หลักการและจุดมุงหมาย ตองการพัฒนา

สมรรถภาพดานสติปญญาไปพรอมกับสมรรถภาพดานเจตคติ ใหความสําคัญกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง โดยใหความสําคัญกับเจตคติเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธ

เชิงบวก อีกทั้งเนนกระบวนการคิดและแกปญหา เนื้อหาตองมีความเหมาะสมกับนักเรียน มีลักษณะ

สหวิทยาการบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืน กิจกรรมการเรียนการสอนตองสรางเจตคติเชิงบวก 

กระตุนปญญานักเรียน และฝกการกลาแสดงออกโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งกิจกรรมการเรียน            

การสอนแบบชี้แนะปญญาจะมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางในการสรางเสริมความรูและ         

การเห็นคุณคาในตนเอง ตามหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินผลตองใชการประเมิน

ตามสภาพจริง และการวัดการเห็นคุณคาของโปป (Pope) 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เปนการนําขอมูลที่ไดศึกษามากําหนดหลักการและ

จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหา คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน             

การประเมินผล พรอมทั้งแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารใบงานประกอบแผนการเรียนรู หลังจากนั้น

นํารางหลักสูตรไปหาประสิทธิภาพโดยใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษพิจารณาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะ นําผลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย ผลการทดลองพบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของการเห็นคุณคาในตนเองกอนเรียนกับหลังเรียน หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนที่มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในการเรียนรู  

กลุมยอยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ดับ .01 



 

 

80 

ข้ันตอนที่ 4 การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เปนการสอบถามความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนแนวทางหนึ่งที่ใชในการ

ติดตาม  เพื่อนํามาใชประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนการสอน

เพื่อชี้แนะปญญา บทบาทของครูนับวามีความสําคัญตอการกระตุนใหนักเรียนแสวงหาคําตอบ ซึ่งเปน

หลักการสําคัญของการสอนแบบนี้ 

จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมุงเนนการเสริมสราง

สมรรถภาพทางดานไอซีทีทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ ดวยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอน  

ดังนี้   

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญทางดานไอซีที เพื่อกําหนดสมรรถภาพ

ทางดานไอซีทีสําหรับนักศึกษา ซึ่งสรุปไดวาสมรรถภาพทางดานไอซีทีที่นักศึกษาวิชาชีพครูขาดและ

ควรไดรับการเสริมสราง ไดแก ความรู ทักษะ และเจตคติทางดานไอซีที จากนั้นจึงไดนําขอมูลดังกลาว

มาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 

ข้ันตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรเสริม  เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตรเสริมใหสอดคลองกับ

ขอมูลพื้นฐาน โดยในหลักสูตรเสริมประกอบดวยหลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรเสริม วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมและโครงสรางของหลักสูตรเสริม หลักสูตรนี้มี 4 หนวย

การเรียน เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมสรรถภาพทางดานไอซีทีและกิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนน

การเรียนรูจากการปฏิบัติ  แลวนําโครงรางหลักสูตรเสริมไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคลอง พบวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรเสริมเหมาะสมและสอดคลองกับนักศึกษาและ

สมรรถภาพทางดานไอซีที  จากนั้นจึงนําขอมูลจากการประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมมาปรับปรุง 

เพื่อใหโครงรางหลักสูตรเสริมเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม นําโครงรางหลักสูตรที่ปรับปรุง

แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จํานวน  26 คน รูปแบบการทดลองใชหลักสูตรเสริมเปนแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง ซึ่งผล         

การทดลองพบวา  สมรรถภาพทางดานไอซีทีภายหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริมสูงกวากอน              

การทดลองใชหลักสูตรเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวา หลักสูตรเสริม                    

ที่พัฒนาข้ึนสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางดานไอซีทีสําหรับนักศึกษาได 

ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม จากผลการประเมินการทดลองใชหลักสูตร พบวา               

ทุกองคประกอบของหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสม แตอยางไรก็ตามภายหลังทดลองใชหลักสูตรเสริม          
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ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย ขยายเวลาการปฏิบัติกิจกรรม ปรับปรุงภาษาที่ใชและปรับข้ันตอน            

การปฏิบัติกิจกรรมใหมีความตอเนื่องกัน 

ปรียานุช สถาวรมณี (2548) ไดพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด                

เชิงวิเคราะหของนักเรียน โดยมุงพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก ดาน

การจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ ผลการวิจัย พบวา                    

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน ดวย 3 หลักการ ไดแก  

หลักเอกัตบุคคล หลักประชาธิปไตย และหลักการปฏิบัติ  ที่สอดแทรกยุทธศาสตรการมีสวนเกี่ยวของ

ของนักเรียนของแอสติน ผลการทดลองทําใหเห็นวาระดับทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน        

ทั้ง 5 ดาน หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม สรุปไดวา หลักสูตรเสริมเปน

สวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคและ

การคิด เปนการสนับสนุนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรูหลักทั้ง 8 กลุมสาระ

การเรียนรู ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของหลักสูตรบูรณาการ สาระการเรียนรูเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันตอนที่ 4 การแกไขและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 
3.  แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติมีสวนสําคัญในการปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  

เนื่องจากหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด         

จิตตปญญาศึกษา เปนหลักสูตรที่มุงใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดรับประสบการณจากการปฏิบัติใน

สถานการณจริงหรือคลายจริง จนเกิดนิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  

ดังนั้นการทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงมีความสําคัญในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรูในหลักสูตร ซึ่งผลการศึกษาแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)  หรือเรียกยอ ๆ วา  AL เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริงที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางความรู ความสามารถ ทักษะ ความคิด เจตคติ คานิยมของตนเอง

ข้ึนมา โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดแกปญหาของตนเอง โดยคิดคําถามของตนเอง และแสวงหา

คําตอบดวยตนเอง แสวงหาคําตอบดวยการลงมือปฏิบัติกระทําจริง ทั้งในสถานการณที่เกิดข้ึนจริง           

มีการวิพากษ วิจารณ การอภิปราย การพิจารณา การไตรตรอง การทบทวนและการสะทอน               

ความคิดเห็นของตนออกมาที่เกิดขึ้นจริงในที่ทํางาน การเรียนรูจากการปฏิบัติ จึงเปนความพยายาม
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เชื่อมโยงระหวางทฤษฎี และปฏิบัติเปนการรวบรวมความรูใหม หรือประสบการณใหมเขากับความรู

เดิมหรือประสบการณเดิม เพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงของบุคคล   

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติถือกําเนิดข้ึนโดย เร็ก รีวานส (Reg Revans. 2007)             

นักฟสิกสชาวอังกฤษที่ไดชื่อวาเปนบิดาแหงการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติแตเดิมไมไดรับการยอมรับ เนื่องจากการอธิบายแนวความคิดหลักของการเรียนรูจากการปฏิบัติ

ไมมีความชัดเจนมากนัก แตในปจจุบันการเรียนรูจากการปฏิบัติไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดย

เปนที่ตองการขององคกรทุกประเภทท่ีตองการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร โดยอาศัยทรัพยากรที่มี

อยูในองคกรเปนปจจัยหลักในการพัฒนา แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัตินอกจากจะนําไปใชในเชิง

ธุรกิจแลวยังถูกนําไปใชทางการศึกษาในโรงเรียนอีกดวย (Ingils. 1994) การเรียนรูจากการปฏิบัติได

ผสมผสานแนวคิดของการสะทอนกลับ (reflection) และการปฏิบัติ (action) เขาดวยกัน โดยเปนการ

เรียนรูที่เกิดจากประสบการณที่ไดรับการพิจารณาซํ้าไปซ้ํามา เพื่อทําความเขาใจเหตุการณที่เกิดข้ึนใน

อดีต การทําความเขาใจกับการกระทําของตนเองจะทําใหนักเรียนสามารถคนพบแนวทางปฏิบัติใหม ๆ 

ที่เปนไปได แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติมีความเช่ือวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้นจะตองมี

กระบวนการสะทอนผล ซึ่งถือไดวาเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การ

สนทนาเชิงเหตุผลหรือสารสนทนาเพื่อสืบหาสาเหตุ ก็เปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่สําคัญ

ประการหนึ่ง (McGill; & Brockbank.  2004: 13-14) 

ดังนั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนความพยายามเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ         

เปนการรวบรวมความรูใหมหรือประสบการณใหมเขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเพื่อนําไปสู        

การเปล่ียนแปลงของบุคคล แตอยางไรก็ตามการเรียนรูจากการปฏิบัติตองอาศัยการเขารวมของผูมี

สวนรวมในการสนทนาพูดคุย การปฏิบัติตอกันดวยความเสมอภาคของสมาชิกในกลุม การใชเวลา

รวมกันในการสะทอนความคิด ส่ิงที่ไดเรียนรูและวิธีการเรียนรู โดยส่ิงที่ไดเรียนรูจะมุงเนนไปที่

กระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป ทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติไดรับการยอมรับ

มากข้ึน เนื่องจากสามารถทําใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสนับสนุนตอ

บริบททางสังคม  
3.1  ความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
อาชัญญา รัตนอุบล (2547: 1-3) กลาววา การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่มีพื้นฐาน

จากการที่บุคคลที่เรียนรูไดเผชิญกับสภาพปญหาจริงที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนปญหาในการทํางานหรือ

ปญหาในชีวิตจริง แลวตองการที่จะหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยพยายามที่จะเรียนรูจาก

การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปญหานั้น 
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สุชาดา รังสินันท (2545: 73) กลาววา การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการแกปญหา  

การพัฒนาบุคคลและองคกร ที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุมบุคคลเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อรวมกันคนหาวิธีการ

แกปญหาที่สําคัญบางอยางที่เกิดข้ึน โดยการรวมกันคิด แลกเปล่ียนประสบการณ ขอคิดเห็น และ

มุมมองระหวางกันและในที่สุดก็นําส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกันไปทดลองแกปญหา โดยองคประกอบพื้นฐาน

ของการเรียนรูจากการปฏิบัติจะประกอบดวย บุคคล กลุม ปญหา การปฏิบัติ   

วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2545: 18-19) กลาวา การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการ

เรียนรูที่แทจริง  ที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร เปน

การปรับเปล่ียนการเรียนรูจาก On–the job Training มาเปน On–the job Learning และเปน         

การเรียนรูจากประสบการณผานการรวมมือ การสื่อสารและการเอาจริงเอาจัง โดยการเรียนรูจาก            

การปฏิบัติจะใหความสําคัญกับประเด็นที่กลุมเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรคจริงในการปฏิบัติงาน 

วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (ม.ป.ป.: ออนไลน)  กลาววา การเรียนรูจากการปฏิบัติ หมายถึง      

การเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหปญหาผานกระบวนการเรียนรูและการสะทอนกลับอยางตอเนื่อง               

โดยการทํางานบนปญหาจริง และสะทอนกลับดวยประสบการณของตนเอง เสนอแนวทางแกปญหา 

และนําแนวทางการแกปญหาที่ผานการพิจารณาแลวไปปฏิบัติ 

แมคกิลคและบรอคแบงค (McGill; & Brockbank.  2004: 13) กลาววา การเรียนรูจาก          

การปฏิบัติเปนการเรียนรูที่ถูกสรางข้ึนบนความสัมพันธระหวางการสะทอนความคิดกับการปฏิบัติ                 

โดยอาศัยประสบการณจากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางใหมที่เปนไปไดในการประพฤติปฏิบัติในอนาคต 

ดังนั้นการสะทอนความคิดเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

ดิลเวิรท (Dilworth.  1998: 35) กลาววา การเรียนรูจากการปฏิบัติ คือนําผูคนมารวมกันดวย

เหตุผลที่วาเพื่อแกปญหาใหลุลวง คุณคาเบ้ืองตนอยูที่การเรียนรูที่เกิดข้ึน ความสามารถในการเรียนรู

ขององคกรจะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคกร 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูจากการปฏิบัติ สรุปไดวา การเรียนจาก              

การปฏิบัติ เปนกระบวนการแสวงหาคําตอบและแกไขปญหา ดวยการเรียนรูที่มุงเนนใหปฏิบัติ เปด

โอกาสใหสรางความรู ใชความคิดและทักษะในการฝกปฏิบัติ และการสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อปรับ                

การปฏิบัตินั้น ใหสอดคลองกับความสามารถของตนเอง กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติมี                  

การวิพากษวิจารณ การอภิปราย การไตรตรอง ทบทวน และสะทอนความคิดเห็นจากการปฏิบัติ จึงถือ

ไดวาการเรียนรูแบบนี้เปนการเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ เขากับวิถีชีวิต สรางสรรคประสบการณใหมเพื่อ

นําไปสูการเปล่ียนแปลง ของบุคคล 
3.2  องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
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การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนกระบวนการในการแสวงหาคําตอบดวยการปฏิบัติ โดยใช

ความคิด  ทักษะที่มีอยูในการปฏิบัติ แลวสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อปรับการปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน                  

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ

ของการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งมีนักการศึกษาไดทําการศึกษาไวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รีวานส (Revans.  2007: online) ไดระบุทฤษฎีของการเรียนรูจากการปฏิบัติวาเปน                

การกระทํากับการเรียนรูที่เกิดควบคูกันไป โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 

คือ การเรียนรู (Learning) ความรูที่มีอยูเดิม (Programmed Knowledge) ไดมาจากตําราหนังสือ                        

การบรรยาย กรณีศึกษา การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน สถานการณจําลอง เปนตน ดังนั้นจึง

อาจไมเหมาะกับความจําเปนของการปฏิบัติงานในทุกวันนี้ การถามเปนการไดมาซึ่งความรูใหม 

(Questioning insight) การถามจะไดความรูมากกวาความรูเดิม และการถามสามารถวัดไดวา

สารสนเทศที่มีอยูเพียงพอตอความจํา เปน จะนําไปสูการตัดสินใจ และหาสารสนเทศที่เหมาะสม                   

ซึ่งองคประกอบของการเรียนรูสามารถนํามาสรางเปนสมการไดดังนี้ 

  L     =  P+Q 

โดย     L     คือ การเรียนรู (Learning) 

P     คือ ความรูที่มีอยูเดิม (Programmed Knowledge)     

Q    คือ การถามเปนการไดมาซึ่งความรูใหม (Questioning insight) 

ตอมา ดิลเวิรท (Dilworth. 1998) กลาววา การเรียนรูของคนจะเกิดข้ึนโดยมีสมการ L = 

P+Q+R  คือ การเรียนรู (Learning) เกิดจากความสัมพันธของความรูที่เคยรับรูหรือเกิดข้ึนมาแลว 

(Programmed instruction)รวมกับการสอบถาม (Questioning) และการคิดไตรตรองส่ิงใหมๆ 

(Reflection)   

แตมารควอรด (Marquardt.  1999) อธิบายองคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติไวดังนี้ 

1. ปญหา (Problem)  การเรียนรูจากการปฏิบัติ ตองกําหนดกรอบปญหา (โครงการ 

กิจกรรม  ประเด็น การทํางาน) และวิธีการแกปญหา ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดของบุคคล ทีม หรือองคกร 

โดยปญหาควรมีลักษณะที่สําคัญอยูภายใตความรับผิดชอบของทีม และจัดใหมีโอกาสสําหรับ              

การเรียนรู การเลือกปญหาเปนพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติ เพราะบุคคลเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อ

เขาไปปฏิบัติ ซึ่งจะไดรับผลสะทอนกลับมา 

ลักษณะของปญหา 

1. เกี่ยวของกับองคกรหรือหนวยงาน 

2. เกี่ยวของกับการจัดการ และความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
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3. เกี่ยวของกับการพัฒนาของแตละบุคคล เชน คุณภาพ ความสามารถ หรือพฤติกรรมที่

บุคคลคนหาเพื่อที่จะปรับปรุง 

การคัดเลือกปญหาที่เหมาะสมกับการเรียนรูจากการปฏิบัติมีเงื่อนไขหลายประการดังนี้ 

1. โครงการที่ถูกเลือกจากกลุมจะตองเปนปญหางาน หรือประเด็นจริงในองคกร                  

ซึ่งจําเปน ตองไดรับการแกไข และเกิดข้ึนในกรอบของเวลาจริง ซึ่งควรมีความสําคัญอยางแทจริงและ

ไมเปนเพียงแคปญหาทางสมมติฐาน 

2. โครงการตองมีความเปนไปได นั่นคือ โครงการตองอยูภายใตความสามารถของกลุม            

ในการเขาใจปญหาและกําหนดวิธีการแกไขปญหาที่เปนไปได 

3. ปญหาควรอยูภายใตความรับผิดชอบของกลุม หรือกลุมตองไดรับการมอบอํานาจ               

ในการกระทําบางส่ิงเกี่ยวกับปญหา ซึ่งควรเปนปญหาหรืองานที่ผูมีสวนรวมมีความสนใจในสิ่งนั้นและ        

ถาสามารถแกไขไดก็จะทําใหเกิดความแตกตาง 

4. โครงการตองใหโอกาสการเรียนรูกับสมาชิก และควรเปนส่ิงที่เปนไปไดกับสวนอ่ืน             

ขององคกร 

นอกจากนี้ผูสนับสนุนการเรียนรูจากการปฏิบัติ ยังแนะนําวาผูมีสวนรวมที่มาจากสถานที่ตาง 

ๆ กัน  และมีประสบการณกับปญหาที่แตกตางกัน  จะทําใหเกิดการต้ังคําถามใหม ๆ และนําไปสูการ

แกปญหาที่ดีกวา 

2.  กลุม (group) แกนหลักในการเรียนรูจากการปฏิบัติคือ กลุมการเรียนรูจากการปฏิบัติ              

ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 4-8 คน ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยช้ีใหเห็นวากลุมที่มีสมาชิกนอยกวา 4 คน จะไม

ทําใหเกิดความแตกตาง การสรางสรรค และการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงที่เพียงพอ และกลุม                     

ที่มากกวา 8 คน จะมีความซับซอนเกินไป การสรางกลุมที่แตกตางกันจะทําใหเกิดมุมมองที่แตกตาง

กันและไดรับมุมมองใหม ๆ กลุมประกอบดวยบุคคลจากบทบาทและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งข้ึนอยูกับชนิด

ของปญหาในการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยในบางสถานการณกลุมอาจประกอบดวยบุคคลที่มาจาก

องคกรอ่ืน การนําบุคคลจากสถานที่แตกตางกันในองคกรใหมาอยูดวยกัน จะทําใหไดรับความรูใหม 

และสรางความผสมผสานขององคกรผานการสรางเครือขายที่ไมเคยมีมากอน 

คุณลักษณะของกลุมการเรียนรูจากการปฏิบัติ ควรเปนดังนี้ 

1. การไดรับมอบหมายในการแกปญหา 

2. ความสามารถในการรับฟง  การถามคําถามตนเองและผูอ่ืน 

3. ความเต็มใจในการเปดกวางและเรียนรูจากสมาชิกกลุมอ่ืน 

4. คุณคาของบุคคลอ่ืนและการใหความนับถือแกบุคคลอ่ืน 

5. การไดรับมอบหมายในการลงมือปฏิบัติและการไดรับความสําเร็จ 
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6. การตระหนักถึงตนเองและความสามารถของผูอ่ืนในการเรียนรูและการพัฒนา 

3.  กระบวนการถามและการสะทอนกลับ (questioning and reflection process) โดยเนน         

การถามคําถามที่ถูกตองมากกวาการตอบคําถามที่ถูกตอง การเรียนรูจากการปฏิบัติจะจัดการกับ

ปญหาผานกระบวนการที่รวมถึงการถามคําถามในตอนเริ่มตน การทําปญหาใหชัดเจน การสะทอน

กลับและการกําหนดวิธีการแกปญหาที่เปนไปไดกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

การถามคําถามจะทําใหบุคคลไดคิด โดยจัดใหคําถามถูกถามในลักษณะของการสนับสนุน        

ไมสันนิษฐานเอาเอง คําถามแบบชวยเหลือจะชวยทําใหบุคคลไดคิดอยางลึกซ้ึงมากข้ึน การถาม

คําถามในการเรียนรูจากการปฏิบัตินั้น ลักษณะคําถามไมใชการคนหาคําตอบ เปนการคนหาที่ลึกไป

อีก การถามคําถามไมใชเพียงแคสืบหาวิธีการแกปญหาแตเปนโอกาสในการสํารวจ 

การสะทอนกลับถือวาเปนหัวใจของการเรียนรูจากการปฏิบัติ การสะทอนกลับจะสราง                     

การสนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุมฟงอยางต้ังใจ และเขียนประสบการณของผูอ่ืนแตละคน

ออกมาและพิจารณาในเร่ืองของการปฏิบัติ กระบวนการถามคําถามและการสะทอนกลับ จะชวยใน

การสนับสนุนสมาชิกในการมองซ่ึงกันและกันเหมือนกับเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู ในการเรียนรู

จากการปฏิบัติ  สมาชิกควรเปดใจในการลองใชวิธีการใหม ๆ ของการทําส่ิงตาง ๆ การทดลอง              

การสะทอนกลับบนประสบการณ การพิจารณาผลลัพธ หรือผลของประสบการณ และทําซํ้าวงจร          

โดยการลองใชความรูที่ไดรับใหมในสถานการณที่แตกตางกัน 

4. การลงมือปฏิบัติ (resolution to take action) จากคํากลาวของการเรียนรูจากการปฏิบัติ

ที่วา  ไมมีการเรียนรูที่แทจริงโดยปราศจากการปฏิบัติ บุคคลจะไมมั่นใจวาแนวคิดหรือแผนการจะมี

ประสิทธิภาพจนกระทั่งแนวคิดหรือแผนการน้ันจะถูกนําไปใช ดังนั้นกลุมการเรียนรูจากการปฏิบัติควร

จะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวคิดและคําแนะนําของกลุม และการทดสอบแนวคิดใน         

การปฏิบัติจะทําใหสมาชิกในกลุมรูวาแนวคิดของสมาชิกมีประสิทธิภาพและนําไปปฏิบัติไดหรือไม         

ดิกซอน (Dixon.  1998) กลาววา การเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุดเกิดข้ึนเมื่อผูมีสวนรวมสะทอนผล      

การปฏิบัติของตนเอง  ไมใชผลการวางแผนของตนเอง การปฏิบัติในการเรียนรูจากการปฏิบัติไมใช   

การพัฒนาการใหคําแนะนํา  แตเปนการลงมือปฏิบัติ 

5.  วิทยากรกระบวนการ (facilitator) บางทีเรียกวากลุมผูใหคําแนะนํา อาจเปนสมาชิกของ

กลุมทํางาน หรือเปนผูมีสวนรวมจากภายนอก วิทยากรกระบวนการเปนบุคคลที่สําคัญมากในการชวย

ใหผูมีสวนรวมในการสะทอนวาบุคคลกําลังเรียนรูอะไร และบุคคลจะแกไขปญหาไดอยางไร 

วิทยากรกระบวนการควรไดรับการฝกอบรมและทําความเขาใจวาการปฏิบัติของวิทยากร

กระบวนการสามารถชวยในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ วิทยากรกระบวนการจะมีความสามารถ

และความมั่นใจเพียงพอที่จะทํางานกับกระบวนการที่เปนพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมทั้ง
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การจัดใหมีสถานที่สําหรับสมาชิกทุกคน โดยการเนนไปที่งาน/โครงการที่ทําอยู การใชวิธีการถาม

คําถาม การมีความต้ังใจในการฟง การใหเวลาสําหรับการสะทอนกลับ การสรางที่เนนความสําคัญของ

การเรียนรูและการหลีกเล่ียงการพิจารณา 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ สรุปไดวา           

องคประกอบหลักของการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ ปญหาหรือคําถามที่เปดกวาง การปฏิบัติ            

การสะทอนผลการปฏิบัติ โดยมีองคประกอบที่สนับสนุนการเรียนรู คือ กลุม และความสามารถ

วิทยากรกระบวนการ 
3.3  ขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติมีองคประกอบที่สําคัญหลายองคประกอบ ซึ่งเปนส่ิงเราหรือมวล

ประสบการณที่ทําใหนักเรียนเกิดการคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง เกิด

ทักษะ  และเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามความตองการของผูออกแบบการเรียนรูนั้น                    

ในการจัดการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ผูวิจัยตองออกแบบการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกวางแผน            

การปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มารควอรด (Marquardt.  1999) อธิบายข้ันตอนของการเรียนรูจากการปฏิบัติไวดังนี้ 

1.  กําหนดสถานการณของปญหา โดยเปนปญหา งาน หรือประเด็นจริงในองคกร                        

ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขและเกิดข้ึนในกรอบของเวลาจริง ตองมีความเปนไปได และอยูภายใต           

ความรับผิดชอบของกลุม 

2. การถามคําถามและการสะทอนการเรียนรู โดยเนนการถามคําถามที่ถูกตองมากกวา           

การตอบคําถามที่ถูกตอง ซึ่งลักษณะคําถามจะไมใชการคนหาคําตอบ แตจะเปนการคนหาที่ลึกลงไป

อีก และมีการสะทอนคิดอยางวิเคราะหผานประสบการณในอดีต เพื่อคนหาแนวคิดที่เหมาะสมกับ

เหตุการณ และชวยในการคนหาแนวทางใหมของการปฏิบัติ 

3. การวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหา โดยสมาชิกในทีมจะรวมกันเสนอแนะแนว

ทางแกไขปญหา ผานการอภิปรายกลุม การคนพบ และการเรียนรูจากกันและกัน และคัดเลือก                 

แนวทางแกไขปญหาที่มีความเปนไปได พรอมกับวางแผนเพื่อนําแนวทางแกปญหาไปปฏิบัติ 

4. การนําวิธีการแกปญหาไปปฏิบัติ  โดยนําแนวทางแกไขปญหาที่ ไดไปปฏิบัติใน

สถานการณจริง 

5. การประเมินผล โดยประเมินผลที่ไดรับหลังจากการนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติและ

นํามาปรับปรุงแกไข เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขที่ดีที่สุดตอไป 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติ สรุปไดวา การเรียนรู

จากการปฏิบัติมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ข้ันที่ 1 กําหนดปญหาหรือคําถามที่ตองการให       
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นักเรียนหาคําตอบ ข้ันที่ 2 การถามคําถามและการสะทอนผล ข้ันที่ 3 การวางแผน ข้ันที่ 4 การปฏิบัติ  

และข้ันที่ 5 การประเมินผล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ควรให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาว แตยืดหยุนข้ันตอนตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับกิจกรรม

หรือมวลประสบการณที่จัดใหกับนักเรียน บางข้ันตอนอาจไมมีรูปแบบที่ชัดเจน แตเปนข้ันตอนที่อยู        

ในกระบวนการคิดของนักเรียนอยูแลว 
3.4  ปจจัยทีท่ําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะ

ทําใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค การเรียนรูจะตองเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง พรอมกับมี

โอกาสไดคิดวิเคราะหสะทอนกลับ (Reflection) การเรียนรูจะยิ่งสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึนถาการเรียนการ

สอนนั้นจัดข้ึนโดยคํานึงถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งมารควอรด (Marquardt.  

1999) ไดนําเสนอปจจัยสวนบุคคลไว 12 ประการ ที่จะชวยกระตุนผลักดันใหผูปฏิบัติเกิดการเรียนรู 

และพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1.  มีการคิดสะทอนกลับเชิงวิเคราะหจริงจัง โดยไมเขาขางตนเองในกิจกรรมที่ทําลงไป 

(วิเคราะหอยางเปนธรรม) 

2. มีการสอบถามขอมูล ขอคิดเห็นจากผูอ่ืนที่รวมรูเห็น รวมทั้งการต้ังคําถามแกตนเองหรือ              

ผูอ่ืนที่รวมในการปฏิบัติดวย 

3.  มีจิตใจที่เปดกวางยอมรับความเห็นตรงขาม พรอมมุงมั่นที่จะปรับเปล่ียน 

4.  มีความมุงหวังที่ชัดเจนในการพัฒนาความมีคุณคาแกตนเอง 

5.  มีความสามารถในการจัดการบังคับควบคุมตนเองในการเรียนรูไดจริงและเขาใจตัวเองได

ชัดเจน 

6.  มีความออนไหวนอมรับความเอ้ืออาทรจากผูอ่ืนและใหแกผูอ่ืน เพื่อสัมพันธภาพท่ีจะ

เรียนรูรวมมือกัน 

7.  มีความสามารถและทักษะในการรับฟงอยางมีประสิทธิภาพ และสรางสรรค 

8.  มีความกลาผจญกับคําติชม  ความลมเหลว  จากการลงมือปฏิบัติ พรอมกับไมมี             

การเสแสรง หรือปดบังความลมเหลว หรือขอบกพรอง 

9.  มีความสามารถในการสนับสนุนชวยเหลือแนะนําผูอ่ืนใหเกิดการเรียนรูได(เพราะสะทอน

ความมุงมั่นของตนเองที่ตองการเรียนรูเชนกัน) 

10. มีความสามารถในการพูดชี้แนะใหผูอ่ืนสามารถคิดวิเคราะหและเรียนรูจากการลงมือทํา

จริงพรอมทั้งมีความสามารถในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

11. มีความเฉลียวฉลาด รอบคอบและมีสํานึกที่ดีตองาน ตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอองคกร 
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12. มีความระวัง ต่ืนตัว และศึกษาเขาใจตนเองอยูเสมอ (ไมเผลอ หรือพลาดพล้ังโดยไมรูทัน

การณหรือไมรูตัว) 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งเปนปจจัย

ภายในตัวบุคคลที่จะสนับสนุนการเรียนรูจากการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จไดดียิ่งข้ึน ทําใหเห็นวา           

การเตรียมนักเรียนสําหรับการเรียนรูลักษณะนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   
3.5  ประโยชนของการเรยีนรูจากการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่มีความสําคัญตอการปลูกฝงและเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค เนื่องจากการเรียนในรูปแบบนี้มีประโยชนหลายประการ ซึ่งวีระวัฒน           

ปนนิตามัย (2545: 31)  ไดอธิบายไวดังนี้ 

1. ชวยในการแกไขปญหาการทํางานทีย่ากและทาทายความสามารถของผูปฏิบัติ 

2. ชวยสรางกลุมทํางานทีเ่หนียวแนน  รวมกนัแกไขปญหาอยางตรงจุด ประหยัด และคุมคา 

3. พัฒนาระบบการคิด การเรียนรูรวมกนัของสมาชิก ใหมีความคิดสรางสรรค 

4. สรางความสัมพันธ การส่ือสารที่ดีตอกัน  มีสวนในการสรางภาวะผูนาํในองคกร 

5. ชวยสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตอบรับกับการเปล่ียนแปลงไดเปนอยางดี 

จากการศึกษาการเรียนรูจากการปฏิบัติ สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูจาก            

การปฏิบัติที่สัมพันธกับการเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด ไดแก 1) การถามคําถามที่เปดกวางหรือ 

การเสนอปญหาใหกับนักเรียน เปนองคประกอบที่ทําใหนักเรียนเกิดการคิด และถาเปนคําถาม                      

เชิงคุณธรรม ก็จะทําใหนักเรียนไดคิดและแกปญหาเชิงคุณธรรม ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมาตอบหรือ

แกไขปญหา 2) การปฏิบัติ  เปนการนําผลจากการคิดมาทดลองปฏิบัติโดยไมตัดสินวาผลนั้นจะถูกหรือ

ผิด  เพราะจะเปนการทําลายกําลังใจของนักเรียน  ในองคประกอบนี้ครูมีบทบาทในการใหขอเสนอแนะ

และกําลังใจกับนักเรียน  เพื่อไมใหนักเรียนรูสึกทอแทในการปฏิบัติ  และเปนกําลังใจเมื่อนักเรียน

ปฏิบัติไมประสบผลตามที่นักเรียนคาดหวังไว 3) การสะทอนผล เปนการแสดงผลการปฏิบัติ อภิปราย

ผลที่ได  นําเสนอ และพรอมที่ปรับปรุงผลโดยการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหม ที่จะชวยใน            

การตอบถามหรือแกไขปญหาของนักเรียนได ซึ่งองคประกอบเหลานี้อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู 

ในหลักสูตร ซึ่งแสดงไดดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ  4  องคประกอบในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู 

 

4.  แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่มีความสําคัญในการพัฒนานักเรียน              

ผลการประเมินจะสะทอนคุณลักษณะที่นักเรียนเปนอยูตามความเปนจริง เนื่องจากการประเมินตาม

สภาพจริงเปนการประเมินในหลายมิติ นักเรียนสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงพฤติกรรมของ

ตนเอง ใหสอดคลองกับคุณลักษะอันดีงามที่เปนบรรทัดฐานของสังคม การทําความเขาใจเกี่ยวกับ       

การประเมินตามสภาพจริงจําเปนตองทําความเขาใจในประเด็นตอไปนี้ ความหมายของการประเมิน

ตามสภาพจริง แนวคิดพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 

องคประกอบของการประเมินตามสภาพจริง ข้ันตอนของการประเมินตามสภาพจริง วิธีที่ใชใน                

การประเมินตามสภาพจริง และประโยชนของการประเมินตามสภาพจริง  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
4.1  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 33) ไดใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไววา                   

การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนจากกระบวนการ

ทํางานและจากผลงาน ตลอดจนแฟมสะสมของนักเรียนในบริบทของการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

กรมวิชาการ (2545: 20) ไดใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไววา การประเมิน          

ตามสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรม

ที่มอบหมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง (real life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึง

เปนงานที่มีสถานการณซับซอน (complexity)  และเปนองครวม (holistic) มากกวางานที่ปฏิบัติใน

กิจกรรมทั่วไป 

การถามคําถามที่เปดกวางหรือ

การเสนอปญหาใหกับนักเรียน 

การปฏิบัติ 

การสะทอนผล 

กระบวนการจดัการเรียนรู 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 175) ไดใหความหมายของ          

การประเมินตามสภาพจริงไววา การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินการกระทํา การแสดงออก

หลาย ๆ ดานของนักเรียนตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมิน

แบบไมเปนทางการ การทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออก โดยเนน

นักเรียนเปนผูคนพบและเปนผูผลิตความรู ไดฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความ

สมารถ  

สุวิมล วองวานิช (2546: 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการตัดสิน

ความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของนักเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเร่ืองราว

เหตุการณ  สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน เปนส่ิงเราใหนักเรียนตอบสนองโดย       

การแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ 

จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงสรุปถึงความรู ความสามารถและทักษะตาง ๆ ของนักเรียนวามีมากนอย

เพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

เบอรค (Burke.  1999: 9) ไดกลาววาการประเมินตามสภาพจริง เปนวิธีการประเมินที่เนน 

การใชทักษะ และใชการคิดระดับสูง ซึ่งเนนที่การผลิตหรือปฏิบัติภาระงานที่มีความหมายทาทาย

ความสามารถของนักเรียน โดยใชความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อสรางสรรค

ความรูมากกวาที่จะเปนการผลิตซ้ํา 

เกย (Gay.  1996: online)  กลาววา  การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการวัดผลและ

ประเมินผลที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท (Constructivist paradigm)  ซึ่งเช่ือมโยง

โดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลเปนสําคัญ 

โรส และเกย (Ross, Rolheiser; & Gray.  1998: 300) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง

เปนการสังเกตการทํางานที่มีความซับซอน หรือการแกปญหาที่สอดคลองกับชีวิตจริง และเนน           

การทํางานเปนกลุมมากกวาการทํางานเพียงคนเดียว และเนนการประเมินของผูมีสวนเกี่ยวของ 

ฮารท (Hart.  1994: 106) กลาววาการประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการเก็บรวบรวม

และจัดเตรียมขอมูลเพื่อปฏิบัติตามความตองการที่หลากหลายของการประเมินผล โดยเนนทั้ง          

การสะทอนภาพ และการวัดการปฏิบัติงานของนักเรียนและสถานการณที่เกี่ยวกับชีวิตจริง 

วิกกินส (Wiggins.  1990: online) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมนิผลไป

ตามความเปนจริง เปนการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงานที่มีคุณคา มีความหมาย 

และมีประโยชนอยางแทจริงตอนักเรียน โดยใชสติปญญาของนักเรียน 
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จากเอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของการประเมินตามสภาพจริง สรุปไดวา การประเมิน           

ตามสภาพจริงมีความหมายดังนี้ 

1.  เปนการประเมินที่ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลายวิธี  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู

ของนักเรียน  คุณภาพงาน  ที่แสดงถึงทักษะของนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  เปนวิธีการประเมินที่สะทอนใหเห็นพฤติกรรม และทักษะที่จําเปนของนักเรียนใน               

สถานการณที่เปนจริงหรือคลายจริง ในหลาย ๆ ชวงเวลา 

3.  เปนการประเมินเชิงปฏิบัติที่สัมพันธและมีความหมายตอการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน 

4.  เปนการประเมินที่ใชเคร่ืองมือที่หลากหลาย   
4.2   แนวคิดพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง 
ปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริงมีดังนี้ (ชวลิต  ชูกําแพง. 2550:          

38-39; อางอิงจาก สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.  2544: 98-99) 

1.  การประเมินตามสภาพจริงมุงเนนความรูในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีความหมายไดหลากหลาย  

มิไดมีความหมายเดียวในทุกคนทุกโอกาส 

2.  การเรียนรูเปนเร่ืองของกระบวนการท่ีเปนธรรมชาติมีการบูรณาการและเปนสวนหนึ่งของ

ชีวิต  มิใชเปนเร่ืองของการหยิบยื่นหรือปอนใหเรียนรู นักเรียนตองกระตือรือรนที่จะคนควาเพื่อหา

ความหมายของส่ิงที่เรียน การเรียนรูจึงเปนผลการปฏิบัติจริงมากกวาการทําซ้ํา หรือทําตามการบอก

กลาวเทานั้น 

3.  การประเมินตามสภาพจริงมุงเนนกระบวนการ และผลผลิตที่เกิดข้ึน กระบวนการ                         

มีความสําคัญเชนเดียวกับผลผลิตจากการกระทํา มุงเนนการพิจารณาวานักเรียนไดเรียนรูอะไร เรียนรู

ไดอยางไร และทําไมจึงเรียนรูเชนนั้น 

4.  การประเมินตามสภาพจริงมุงเนนการสืบสวนสอบสวน กลาวคือ เนนพัฒนาทักษะ            

การแกปญหาตามสภาพที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนจะตองสังเกต คิด ถาม และทดสอบ

ความคิดของตนเอง 

5.  การประเมินตามสภาพจริงมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุน และอํานวยความสะดวกตอ          

การเรียนรูของนักเรียน เมื่อนักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนจะชวยใหนักเรียนไดรับ

แนวทางใหม ๆ  และสามารถพัฒนาการเรียนรูไดกวางขวางมากข้ึน นอกจากนี้จุดมุงหมายของ              

การประเมินไมไดตองการจัดลําดับหรือประเภทของนักเรียนแตอยางใด 

6.  การประเมินตามสภาพจริงเนนการเชื่อมโยงระหวางพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

เมื่อนักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมการเรียน นักเรียนยอมเกิดความสนใจที่จะศึกษา และเกิด

ความพยายามยิ่งข้ึน ซึ่งสงผลใหเรียนรูส่ิงนั้น ๆ ไดอยางมาก 
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7.  การประเมินตามสภาพจริงมีความเชื่อวาการตัดสินใจในส่ิงที่จะสอน และส่ิงที่จะวัดเปน

เร่ืองอัตนัยและเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับคุณคา 

8.  การประเมินตามสภาพจริง เนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยครูควรรวมมือกับ

นักเรียนในการตัดสินใจ เกี่ยวกับส่ิงที่เรียนและรวมกันตรวจสอบวาไดเรียนรูมากนอยเพียงใด ซึ่ง

นับเปนกระบวนการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตย 

9.  การประเมินตามสภาพจริงเช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากความรวมมือ 

กลาวคือ  นักเรียนและครูถือวาเปนผูเรียนที่ตองรวมมือกัน  มีอิสระที่จะแสดงออกทางความคิดซึ่งกัน

และกัน     

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของแนวคิดพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดวา                  

การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินภายใตความเชื่อที่วาความรูไมไดมีเพียงความหมายเดียว         

ในทุกคนทุกโอกาส การเรียนรูที่แทจริงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติตามสภาพจริง ที่มุงพัฒนาทั้ง          

พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ผลการประเมินไมไดเปนการตัดสินและจัดลําดับ แตเปนขอมูล

ยอนกลับเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจสภาพของตนเอง หาวิธีการแกปญหา เพื่อพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน 

โดยครูจะเรียนรูรวมกันไปกับนักเรียน 
4.3  ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะทั้งครูและนักเรียนตองรวมมือกันปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่

ใหเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกัน ครูตองจัดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและแสดงความคิด

สรางสรรค  ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสัมพันธกับสาระการเรียนรูของหลักสูตร และมีความหมายตอ           

การนําไปใชในชีวิตจริงของนักเรียน โดยใชทักษะการคิดและการแกปญหาในระดับที่สูงข้ึน 

ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงมีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ.  2542: 183) 

1.  การประเมินตามสภาพจริงไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน (skill assessment)  แตเนน

การประเมินที่ซับซอน (complex thinking skill) ในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา และการ

ประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

2.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน 

3.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน (current 

work) ของนักเรียน และส่ิงที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

4.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานที่เปนจริง โดยพิจารณาจากงาน

หลาย ๆ ชิ้น 
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5.  ผูประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล

เกี่ยวกับตัวนักเรียน 

6.  การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

7.  นําการประเมินตนเองมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง 

8.  การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้งสองลักษณะ  คือการประเมินจากการ

ปฏิบัติจริง  และการประเมินงานจากการปฏิบัติในแฟมสะสมงาน 

อนุวัติ คุณแกว (ศศิมา อินทนะ.  2551: 19-20; อางอิงจาก อนุวัติ คุณแกว. 2548: 113) 

กลาวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงดังนี้ 

1.  เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนบนรากฐานของ

ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู  โดยใชเคร่ืองมือการประเมินที่หลากหลาย 

2.  การประเมินตามสภาพจริง  จะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรูทางสติปญญา

ที่หลากหลาย 

3.  หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริง คือหลักสูตร           

ตองพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู และตองเรียนรูใหทันกับกระแส  

การเปล่ียนแปลงของโลก 

4.  การเรียนการสอน การประเมินผล จะตองหลอมรวมกัน และประเมินตองประเมินตอเนื่อง  

ตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยนักเรียนมีสวนรวม 

5.  การเรียนการสอน การประเมิน เนนสภาพที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติ ความ

เปนจริงของการดําเนินชีวิต และควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดงานดวยตนเอง 

6. การเรียนการสอนตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ใกลเคียงหรือสภาพที่ เปนจริง                         

ในชีวิตประจําวันเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

โคล  และคณะ(Cole; et al.  2000: 8) ไดเสนอลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคของการกําหนดภาระงานควรชัดเจน และครูผูสอนควรรูวาทําอยางไรจึงจะได

ผลลัพธหรือผลที่ตองการนั้น 

2. ครูควรออกแบบกิจกรรมการประเมินผลที่สัมพันธกับเปาหมายของการจัดกิจกรรม          

การเรียนการสอน แลวใหนักเรียนนําความรูที่เรียนมาใชปฏิบัติ 

3. ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติมากกวาหนึ่งวิธี 
4. เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกชิ้นงานมาเพื่อประเมิน 

อัลเลน (Allen.  1996: 3) ไดใหขอเสนอวาถาครูไมมีความชัดเจนในมิติของการปฏิบัติ 

กลาวคือไมสามารถจัดระดับการปฏิบัติจากดีมากจนถึงการปฏิบัติที่ควรปรับปรุงแลว ครูจะไมสามารถ
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สอนนักเรียนใหปฏิบัติจนบรรลุจุดเปาหมายหรือระดับการปฏิบัติที่นับวาดีที่สุดได รวมทั้งไมสามารถ

ชวยแนะนําในการประเมินตนเองแกนักเรียนไดเลย นอกจากนั้นเกณฑการใหคะแนนตองมี                  

ความตอเนื่องและสามารถใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกนักเรียนในการพัฒนางานใหดีข้ึนได 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดวา

ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินทักษะที่มีความซับซอน วัดความกาวหนาของ

นักเรียน สะทอนคุณลักษณะของตนเอง ประเมินการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มีการประเมินหลายคน

หลายวิธี ทําใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และสามารถประเมินจากนักเรียนและผลงาน 
4.4  องคประกอบของการประเมินตามสภาพจริง 
องคประกอบของการประเมินตามสภาพจริงมีดังนี้ (ชวลิต  ชูกําแพง.  2550: 39-40) 

1.  การปฏิบัติในสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงออกแบบข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบัติ       

ในสภาพจริง เชน นักเรียนเรียนเขียน ตองเขียนใหผูอานจริงเปนผูอาน มิใชเรียนการเขียนแลววัด

นักเรียน ดวยเพียงการใชแบบทดสอบวัดการสะกดคํา หรือตอบคําถามเกี่ยวกับหลักการเขียน หรือถา

ใหนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร ทํางานคนควาวิจัย หรือการทําโครงงานแทนการทดสอบเพียงความจํา

เกี่ยวกับขอเท็จจริงในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 

2.  เกณฑที่ใชในการประเมินที่เปนแกนแท เกณฑที่ใชในการประเมินตองเปนเกณฑประเมิน

แกนแทของการปฏิบัติมากกวาเกณฑมาตรฐานที่สรางข้ึน โดยเฉพาะเกณฑที่เปนแกนแทนี้เปนเกณฑ 

ที่เปดเผยและรับรูกันอยูในโลกของความเปนจริงของทั้งตัวนักเรียนเองและผูอ่ืน ไมใชเกณฑที่เปน

ความลับปกปดอยางการประเมินแบบด้ังเดิม การใหนักเรียนรูวาตนเองมีภารกิจอะไรและมีเกณฑ

อยางไร การเปดเผยเกณฑการประเมินไมใชการคดโกง ถาภารกิจนั้นเปนเร่ืองของการปฏิบัติจริง แตถา

ภารกิจที่ใหทําเปนเร่ืองของการหาคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว เชน สอบแบบเลือกตอบ              

การเปดเผยคําตอบกอนยอมไมควรทํา 

3.  มีการประเมินตนเอง จุดประสงคของการประเมินตามสภาพจริงคือ 1) เพื่อชวยใหนักเรียน

พัฒนาความสามารถในการประเมินงานของตน โดยเทียบกับมาตรฐานทั่วไปของสาธารณชน            

2) เพื่อปรับปรุง ขยับขยาย และเปล่ียนทิศทางการดําเนินงาน 3) เพื่อริเร่ิมในการวัดความกาวหนาของ

ตนในแบบตาง ๆ หรือจุดตาง ๆ อยางไมมีการวัดเชนนี้มากอน จะเห็นไดวาการประเมินตนเองเปน          

การทํางานที่ตน เปนผูชี้นําตนเอง ปรับปรุงจากแรงจูงใจของตนเอง ซึ่งเปนส่ิงจําเปนตอมนุษยในโลก

ของความเปนจริง 

4.  การนําเสนอผลงาน กิจกรรมการนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูที่หยั่งรากลึก เนื่องจาก

นักเรียนไดสะทอนความรูสึกของตนวารูอะไร และนําเสนอเพื่อใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได ซึ่งเปนส่ิงที่ทํา

ใหแนใจวานักเรียนไดเรียนรูในหัวขอนั้น ๆ อยางแทจริง นอกจากนี้คุณลักษณะของการประเมินผลตาม
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สภาพจริงเชนนี้มีประโยชนในการตอบสนองตอเปาประสงคที่ สําคัญอีกหลายประการ  คือ                       

1) เปนการบอกวางานของนักเรียนมีความสําคัญมากพอที่จะใหผูอ่ืนรับรูและช่ืนชมได 2) เปดโอกาสให

ผูอ่ืน เชน ครู เพื่อนนักเรียน ผูปกครองไดเรียนรู ตรวจสอบ ปรับปรุง และชื่นชมในความสําเร็จอยาง

ตอเนื่อง และ 3) เปนตัวแทนของการบรรลุถึงเปาหมายในการวัดทางการศึกษาอยางแทจริงและ                

มีชีวิตชีวา 

การศึกษาข้ันพื้นฐานมุงหวังที่จะสรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู คนไทยในอนาคตจะตองเปนคนดี มีความสุข มีความรู เปนคน

เกง  ดังนั้นลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงจึงตองคํานึงถึงลักษณะตอไปนี้ (เอกรินทร          

ส่ีมหาศาล;  และสุปรารถนา ยุกตะนันทน.  2546: 20-24) 

1.  เปาหมายและกระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุงเสริมสรางเยาวชนไทยใหเปนคนเกง  

คือ สามารถคนพบจุดเดนจุดดอยของตนเองและพยายามพัฒนาตนเองใหจุดดอยลดลง สงเสริม

จุดเดน ใหพัฒนาสูศักยภาพสูงสุด และเปนคนดีที่สามารถสรางประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติได โดยเฉพาะเปนคนมีความสุข รูจักกําหนดเปาหมายของตนเอง สามารถเลือกวิธี

ปฏิบัติไปสูความสําเร็จ และมีความพึงพอใจจากผลการประเมินตนเอง ตามเปาหมายของตนเองเปน

สําคัญ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว การจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการจัดการเรียนรูที่มี

ความหมาย ตอชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนตองมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง การเรียนรูสาระตาง ๆ ตามหลักสูตรตองมีโครงสรางความรูและบริบทที่สอดคลองกับ

ประสบการณการเรียนรูในชีวิตจริงของนักเรียน 

2.  กระบวนการปฏิบัติในสภาพจริง เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเปนการออกแบบ

เคร่ืองมือเพื่อประเมินการปฏิบัติในสภาพจริงของนักเรียน งานที่มอบหมายใหนักเรียน ควรเปนงานที่      

ทาทาย กระตุนใหนักเรียนไดใชความสามารถสูงสุดและสัมพันธกับชีวิตจริง ใชสติปญญาที่สูงข้ึนไป

เร่ือย ๆ ตามวัยและระดับชั้นเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายใหกับนักเรียน 

และส่ิงที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความสนใจ ประสบการณเดิมที่มี

ผลตอการพัฒนาความรูความสามารถ และการคนหาจุดเดนจุดดอยของนักเรียนที่แตกตางกันไปตาม

ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

3.  กระบวนการวัดและการประเมินผล ตองสอดคลองกับเปาหมายและความคาดหวังของ

หลักสูตรและสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยระบบการวัดจะตองเนนกระบวนการ และผลงาน             

เนนความสามารถจริงที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต การวัดผลตองสะทอนใหเห็นถึงการใช

ความคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห การคิดไตรตรองอยางมีวิจารณญาณ และการใชเหตุผลใน             
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การแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน โดยมีการจําลองสภาพจริงในสังคม ชุมชน เขามาเปนบริบทสวนหนึ่ง

ของการวัดและประเมินผลนักเรียน ซึ่งเปนกระบวนการประเมินผลที่สะทอนใหเห็นสภาพการจัด         

การเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ชุมชน และสังคม 

4.  เกณฑที่ใชสําหรับประเมิน การประเมินตามสภาพจริงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

แกไขจุดดอย  เสริมจุดเดนของนักเรียน  และเปนการประเมินสาระสําคัญของการเรียนรูที่นักเรียนเกิด        

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงตองมีการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูใหชัดเจน  

และเปนที่รับรูของนักเรียน ผูปกครอง ครู รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 

5.  การประเมินตนเอง เปนหลักการสําคัญอยางหนึ่งของกระบวนการประเมินตามสภาพจริง  

เพราะนักเรียนเปนผูปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด การประเมินตนเอง

ระหวางปฏิบัติภาระงานจึงเปนภารกิจจริงที่นักเรียนตองรับผิดชอบตอตนเองในการพัฒนา

ความสามารถจนทํางานนั้นไดสําเร็จตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร และนําผลการเรียนรูที่ไดไป

ปรับปรุงและขยายผลใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป 

6.  การนําเสนอผลงาน เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูและ

ภาระงานที่มอบหมาย จนไดผลงานหรือผลการเรียนรูตามเกณฑคุณลักษณะที่กําหนดไวแลว หลักการ

สําคัญอีกอยางหน่ึงของกระบวนการประเมินตามสภาพจริง คือ เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอ

ผลงานที่เปนผลการเรียนรูของตนเองหรือกลุม ซึ่งสวนใหญนิยมนําเสนอดวยปากเปลา ประกอบการจดั

แสดงผลงานที่สําคัญใหผูปกครอง เพื่อนนักเรียน ครูและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผลการเรียนรู สามารถ

ตรวจสอบคุณภาพที่เกิดข้ึนจริง หรือขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงใหสอดคลองกับเกณฑที่ใช 

จากการศึกษาที่ เกี่ยวของกับองคประกอบของการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดวา 

องคประกอบของการการประเมินตามสภาพจริง คือ วัตถุประสงคและเปาหมาย กระบวนการปฏิบัติ

ตามสภาพจริง  กระบวนการวัดและประเมินผล เกณฑในการประเมิน การประเมินตนเอง และ                 

การนําเสนอผลงาน 
4.5  ขั้นตอนในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงมีการดําเนินงานตามข้ันตอนตอไปนี้ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ.  

2544: 1) 

1.  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมินตองสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน  

จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย 

2.  กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน เชน

ความรู ทักษะ และกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน 
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3.  กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน นักเรียนประเมินตนเอง          

เพื่อนนักเรียน ครู ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของประเมินเปนตน 

4.  เลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม               

แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ 

5.  กําหนดเวลาและสถานท่ีที่ประเมิน เชน ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม ระหวาง

ทํางานกลุม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง พักกลางวัน ฯลฯ 

6.  วิเคราะหผลและวิธีการจัดขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา

วิเคราะห  โดยระบุส่ิงที่วิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ

วิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

7.  กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวา 

นักเรียนทําอะไรไดสําเร็จ หรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การให

คะแนน อาจจะใหในภาพรวมหรือแยกเปนรายขอใหสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู 

เฮอรแมน อาซแบคเตอร  และวินเทอร (North Central Regional Education Laboratory.  

1999: 1-11; citing Hermann, Aschbacher; & Winter.  1992)  ไดใหแนวในการประเมินตามสภาพ

จริงไวดังนี้ 

1.  ระบุวัตถุประสงคของการประเมินที่ชัดเจน และจะไมคาดหวังผลการประเมินในส่ิงที่ไมได

ออกแบบไว  โดยมีวัตถุประสงคพื้นฐาน  2 ประการ สําหรับการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้                 

1) เพื่อตัดสินในส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรู หรือผลที่เกิดจากการเรียนรูของนักเรียน 2) เพื่อวินิจฉัยนักเรียน 

วามีจุดเดน จุดดอยอยางไร เพื่อจะไดวางแผนการสอนไดเหมาะกับนักเรียน 

2.  นิยามส่ิงที่ตองการประเมินโดยตอบคําถามจากประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 

2.1  ทักษะทางดานความรู ความคิดที่ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาคืออะไร 

2.2  ปญหาชนิดใดที่ตองการใหนักเรียนแกไข 

2.3  ความคิดรวบยอดคืออะไร และหลักการใดที่ตองการใหนักเรียนนําไปประยุกตใช 

เพื่อเขาใจสาเหตุและผลของความสัมพันธระหวางอดีตกับปจจุบันหรือเพื่อนําหลักการพื้นฐานทางดาน

เศรษฐศาสตรไปใชในการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

3.  กําหนดวิธีการประเมินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว 

4.  กําหนดตัวอยางภาระงานท่ีตองการใหนักเรียนแสดงทักษะ ความสําเร็จ ความสามารถ             

โดยหลีกเล่ียงภาระงานที่เปนกิจกรรมที่ไมมีคุณคาและไมมีความหมายตอนักเรียน 
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5. ระบุเกณฑและมาตรฐานสําหรับตัดสินการปฏิบัติภาระงานท่ีเลือกไว  โดยระบุ              

ความเปนไปได และตองเตรียมตัวอยางใหกับนักเรียน 

6.  พัฒนาความเช่ือมั่นของกระบวนการประเมิน ที่ไดผูประเมินที่แตกตางกันทําการประเมิน             

ในเวลาที่แตกตางกัน ใหผลการประเมินที่เหมือนกันหรือเกือบคลายกัน หรืออาจใชผูประเมินคนเดียว

ประเมินนักเรียนแตละคนโดยใชเกณฑเดียวกัน 

7.  ควรพิจารณาเร่ืองของความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือและความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ                   

ในการประเมิน โดยพิจารณาจากความสอดคลองที่ผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับข้ันตอนในการประเมินตามสภาพจริง พอสรุปไดวา 

ข้ันตอนในการประเมินตามสภาพจริงมี 7 ข้ันตอน คือ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย กําหนด

ขอบเขตในการประเมิน  กําหนดผูประเมิน  เลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน กําหนดเวลา

และสถานที่ ที่ประเมิน วิเคราะหผลและการจัดขอมูลการประเมิน  และกําหนดเกณฑในการประเมิน 
4.6  วิธีที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่เนนใหนักเรียนปฏิบัติ ถาสามารถปฏิบัติไดใน

สถานการณจริงจะดีมาก แตถาไมได อาจใชสถานการณจําลองที่พยายามใหเหมือนจริงมากที่สุด หรือ

อาจจะใหนักเรียนไปปฏิบัตินอกหองเรียน หรือที่บาน แลวเก็บผลงานไว โดยอาจจะเก็บไวในแฟมสะสม

งาน แลวครูเรียกมาประเมินในภายหลัง สถานการณที่ประเมินควรเปนสถานการณที่สามารถประเมิน

ไดหลายมิติ เชน ทักษะความรู ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะตาง ๆ วิธีการที่ใชประกอบการ

ประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน สรุปไดดังนี้  (ทิวัตน มณีโชติ.  2550: 131) 

1. การสังเกต 

2. การสัมภาษณ 
3. การตรวจงาน 

4. การรายงานตนเองของนักเรียน 

5. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ 
6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง 
7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 

การใหคะแนนการประเมินตามสภาพจริงมี 2 แนวทาง คือ การประเมินในลักษณะภาพรวม  

และการประเมินในลักษณะการวิเคราะหสวนยอย 

สําหรับการประเมินตามสภาพจริงมีการหัวใจสําคัญของการประเมิน คือ ตองสอนและให

นักเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริง 
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4.7  ประโยชนของการประเมินตามสภาพจริง 
เอกรินทร ส่ีมหาศาล และสุปรารถนา ยุกตะนันทน  (2546: 30-31) กลาวถึงประโยชนของ            

การประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้ 

1.  เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง ทํา

ใหนักเรียนเขาใจและรูจักตนเองมากข้ึนตามหลักการประเมินตนเอง 

2.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกันในการพัฒนาทักษะการเรียน ทักษะวิชาการ 

ทักษะสังคม การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และการปฏิบัติงานอยางมีความหมาย

ตอการเสริมสรางทักษะชีวิตและการทํางาน 

3.  สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนเรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับครู  

และมีโอกาสซอมเสริมปรับปรุงผลการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา 

4.  เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานที่ดีของตนในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด สามารถ

เพิ่มแรงจูงใจทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน เพราะไดรับทราบผลยอนกลับ คําแนะนํา หรือคํา

ชมเชยจากครูและเพื่อน ๆ 

5.  สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามความแตกตางของนักเรียนแตละคนไดอยางแทจริง ชวย

ใหนักเรียนเห็นแนวทางการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนที่ตนถนัด 

6.  กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูมีสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน  

นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา และผูมีอุปการคุณตอโรงเรียน 

7.  เปนวิธีการวัดโดยการสังเกตจากหลักฐานที่แสดงความพยายามของนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง  จนเกิดพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จของนักเรียนแตละคนในแตละชวงช้ันของ

หลักสูตร 

8.  เปนวิธีการวัดที่มีความเที่ยงตรงสูง เพราะสามารถประเมินความสามารถดานตาง ๆ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนแตละคนไดตรงตามสภาพที่แทจริง 

9.  ขอมูลจากการวัดทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนชวยสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูตามเกณฑวิชาชีพครู และเปนฐานขอมูลสําหรับใชประกอบการ

ประชุมนิเทศภายในหมวด ฝาย กิจกรรม และโครงการตาง ๆ ที่จัดข้ึนตามเปาหมายของหลักสูตร

สถานศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับประโยชนของการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดวา  

ประโยชนของการประเมินตามสภาพจริงทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได พัฒนาทักษะการทํางาน เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู เพิ่มบทบาทในการทํางาน กอใหเกิด
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สัมพันธภาพท่ีดี เปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีความตรงในการวัด และเปนขอมูลที่ดีในการแกไข

เชิงนโยบาย 

ดังนั้ นสามารถส รุปลักษณะของการประเ มินตามสภาพจริ ง เปนแผนภาพได ดั ง                         

ภาพประกอบ  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ  5   แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 
 

ความหมาย 

แนวคิดพื้นฐาน 

ลักษณะ 

องคประกอบ 

ขั้นตอน 

วิธีที่ใช 

ประโยชน 

 เปนการประเมินที่ใชเทคนิคและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบผลการ

เรียนรูของนักเรียน  คุณภาพงาน  ที่แสดงถึงทักษะของนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย  วิธีการประเมินตองสะทอนใหเห็นพฤติกรรม  และทักษะท่ีจําเปนของนักเรียนใน

สถานการณที่ เปนจริงหรือคลายจริง และเปนการประเมินเชิงปฏิบัติที่ สัมพันธและมี

ความหมายตอการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน 

 เปนการประเมินภายใตความเช่ือที่วาความรูไมไดมีเพียงความหมายเดียวในทุกคนทุก

โอกาส  การเรียนรูที่แทจริงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติตามสภาพจริง  ที่มุงพัฒนาท้ังพุทธิ

พิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย  ผลการประเมินไมไดเปนการตัดสินและจัดลําดับ แตเปน

ขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจสภาพของตนเอง  หาวิธีการแกปญหา เพื่อพัฒนา

ตนเองใหดีย่ิงขึ้น โดยครูจะเรียนรูรวมกันไปกับนักเรียน 

เปนการประเมินทักษะที่ มีความซับซอน   วัดความกาวหนาของนักเรียน   สะทอน

คุณลักษณะของตนเอง  ประการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มีการประเมินหลายคนหลายวิธี  

ทําใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง  และสามารถประเมินจากนักเรียนและผลงาน 

วัตถุประสงคและเปาหมาย  กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริง  กระบวนการวัดและ

ประเมินผล  เกณฑในการประเมิน  การประเมินตนเอง  และการนําเสนอผลงาน 

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  กําหนดขอบเขตในการประเมิน  กําหนดผูประเมิน  

เลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน  กําหนดเวลาและสถานท่ีที่ประเมิน  วิเคราะห

ผลและการจัดขอมูลการประเมิน  และกําหนดเกณฑในการประเมิน 

การสังเกต  การสัมภาษณ  การตรวจงาน  การรายงานตนเองของนักเรียน  การบันทึกจาก 

ผูที่เก่ียวของ  การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  หรือการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 

ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  พัฒนาทักษะการทํางาน  

เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู  เพิ่มบทบาทในการทํางาน  กอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี  เปน

แนวทางในการพัฒนาตนเอง  มีความตรงในการวัด  และเปนขอมูลที่ดีในการแกไขเชิง

นโยบาย 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการประเมินตามสภาพจริงกับหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ไดผล         

ดังภาพประกอบ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  6  ความสัมพันธระหวางการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินในหลักสูตร  

       เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิด 

       จิตตปญญาศึกษา 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา แนวคิดใน             

การพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ และแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง สรุป      

ไดวา แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา ประสบการณ 

ผูประเมินหลายคน 
 -  นกัเรียนประเมินตนเอง 

 -  เพื่อนนักเรียน 

 -  ผูปกครอง 

 -  ครู 

ประเมินหลายชวงเวลา 
 -  กอนเรียน 

 -  ระหวางเรียน 

 -  หลังเรียน 

การประเมินประสิทธิผลและ 
การประเมินเพื่อปรับปรุง 

และแกไขหลกัสูตร 

ประเมินดวยเครื่องมือหลายประเภท 
 -  แบบวัดคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 

 -  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

 -  ผลงานนักเรียน 

 -  การสังเกต 

 -  การสนทนากลุม 

 -  แบบประเมนิตนเอง 
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และการประเมินในหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ใหสอดคลองกับลักษณะของหลักสูตรเสริม ดังภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ความสัมพนัธระหวางแนวคิดในการวิจยักับองคประกอบของหลักสูตร 

 

5.  สรุปผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด 

จิตตปญญาศึกษามีจุดเนนที่สําคัญหลายประการที่จะชวยใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ไดแก  ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สวนที่เกี่ยวของกับครูถือไดวา                      

มีความสําคัญสูงสุด ครูตองมีความรู มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรม โดยเฉพาะความเมตตา

กรุณา เนื่องจากความเมตตากรุณาของครูมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกถึง                  

ความปลอดภัยในการแสดงออกและเรียนรูมวลประสบการณที่จัดใหกับนักเรียน   

หลักสูตรนี้มุงพัฒนาดานในซ่ึงประกอบดวยการคิดและคุณลักษณะ ภายใตสถานการณ             

ความไมสงบ มีการใชความรุนแรงอยางตอเนื่องในพื้นที่ที่อยูอาศัย มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม

และการดํารงชีวิต ดวยคาดหวังวาเมื่อนักเรียนไดรับหลักสูตรจนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค นักเรียน

จะเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเอ้ืออาทร มีน้ําใจ เขาใจตนเองและผูอ่ืน ทําใหบรรยากาศของ                       

ความหวาดระแวงและความรุนแรงลดนอยลง และเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาการคิด นักเรียน              

จะเปนผูมีเหตุผล เปดกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมถูกชักจูงไปกระทําในส่ิงที่ผิด 

หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด               

จิตตปญญาศึกษา  คํานึงถึงแนวคิดจิตตปญญาศึกษา แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการเรียนรู         

จากการปฏิบัติ และแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง โดยผูวิจัยเช่ือวานักเรียนจะเกิดคุณลักษณะ              

จุดมุงหมาย 

เนื้อหา 

ประสบการณการเรียนรู 

การประเมนิ 

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 
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ดานในไดนั้น นักเรียนจะตองไดรับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรที่มุงปลูกฝง

และเสริมสรางคุณลักษณะที่สําคัญควบคูไปกับการพัฒนาการคิด ดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนให

นักเรียน ไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริงหรือคลายจริง และเช่ือมโยงส่ิงที่ไดปฏิบัติกับชีวิตประจําวันใน

บรรยากาศการเรียนที่มีความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความเสมอภาคกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

สะทอนผลการปฏิบัติ  และการประเมินตามสภาพจริง 

สําหรับการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยใชวิธีการและกระบวนการประเมิน            

ตามสภาพจริง  ซึ่งเปนการประเมินเพื่อพัฒนา ที่ประเมินดวยเคร่ืองหลายประเภท ผูประเมินหลายคน 

และประเมินหลายชวงเวลา การประเมินประสิทธิผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริม ได

จากผลการตอบแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียน ผลการ

ตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียน และผลการประเมินในกระบวนการจัด             

การเรียนรูระหวางจัดกิจกรรมดวยกระบวนการที่ผูวิจัยกําหนด 

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

และแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง ถูกนํามาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ในองคกอบที่สําคัญของหลักสูตร 

ไดแก จุดมุงหมาย เนื้อหา ประสบการณการเรียนรู และการประเมิน สามารถสรุปแนวคิด องคประกอบ

ของหลักสูตร และผลการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรไดดังภาพประกอบ 8   
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ภาพประกอบ 8 สรุปแนวคิด องคประกอบของหลักสูตร และผลการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริม 

องคประกอบของหลักสูตร 

จุดมุงหมาย   
-  มุงเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคและการคิด 

เนื้อหา  
-  เนื้อหาท่ีจัดใหกับนักเรียนสอดคลองกับการเสริมสราง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค  

-  เนื้อหาเปนเนื้อหาแบบสหวิทยาการ มีการจัด

เรียงลําดับไดอยางเหมาะสม 

การประเมิน   

-  มีการประเมินเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร 

-  เปนการประเมินเปนการประเมินเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ประสบการณการเรียนรู   
-  เปนประสบการณที่เสริมสรางคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  สอดคลองตามพัฒนาการของนักเรียน 

-  มุงเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ คิดใครครวญ สราง

ปฏิสัมพันธ  ดวยกิจกรรมกลุม ภายใตบรรยากาศของ

ความเทาเทียมและความเมตตากรุณา 

-  มีการสะทอนผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

-  มีการเช่ือมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับชีวิตจริง 

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา  
-  กําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

- เนื้อหาที่จัดใหกับนักเรียนเปนเน้ือหาเชิงคุณธรรมที่

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

-  ประสบการณการเรียนรู เปนประสบการณที่เสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค และการคิดของนักเรียน 

-  การประเมินเปนการสะทอนผลเพื่อพัฒนา ไมใช        

การตัดสินผลการเรียน 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
-  กําหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและองคประกอบ

ของหลักสูตร 

-  เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 

-  ทําใหเห็นความสําคัญจําเปนของหลักสูตรเสริมในแงมุม

ที่ตางจากหลักสูตรทั่วไป 

แนวคิดการเรยีนรูจากการปฏิบัต ิ 
- เปนการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณ

จริงหรือคลายจริง 

-  เปนการเรียนรูเกิดจากคําถามหรือปญหา  การสะทอน

ผล  และการฝกปฏิบัติ 

แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 
-  เปนการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน 

-  เปนการประเมินผลการปฏิบัติ ดวยเคร่ืองมือหลาย

ประเภท ที่อาศัยผูประเมินหลายคน ในหลายชวงเวลา 

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

-  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ไดแก ความตระหนักรู        

ในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ   

-  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) เพื่อมุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตา

กรุณา และจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยอาศัย

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 4 ข้ันตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และสถิติที่ใชใน                     

การวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การพัฒนาหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา            

ความตองการจําเปนในการสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา ปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา พรอมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     

กบัจิตตปญญาศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาความตองการจําเปน ในการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.  สํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจํานวน       

21 คน ถึงความตองการในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

3.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด                 

จิตตปญญาศึกษา 

4. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ                

ที่พึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร เปนการกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร        

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลอง         

กับจุดมุ งหมายและแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  พรอมทั้ งกําหนดวิธีการวัดและการประเมิน                       

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรดังนี้ 

1.  รางโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ใหสอดคลองกับผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 
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2.  ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลอง           

ของโครงรางหลักสูตร 

3. ปรับปรุงหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4          

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนท่ี  3  การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

จํานวน  35 คน ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เปนเวลา 20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง เพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  ทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

2.  หาประสิทธิผลจากการทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ขั้นตอนที่  4  การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร เปนการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร โดยนําผล

จากการประเมินผลการใชหลักสูตรมาประกอบการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร ทําใหหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้สามารถแสดงได          

ดังตาราง 10 
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ตาราง  10 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรเส ริมสราง คุณลักษณะที่พึ งประสงคของนัก เ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
1.  ศกึษา
ขอมูล  
พื้นฐาน   
 

 1.  เพื่อศึกษาเอกสาร  

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ

กับปญหาความ

ตองการจําเปนในการ

เสริมสรางคุณลักษณะ

ที่พงึประสงค 

2.  เพื่อสํารวจความ

ตองการของครูและ

ผูบริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับการเสริมสราง

คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคของนกัเรียน 

 

 

 

3.  เพื่อศึกษาเอกสาร  

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ

กับคุณลักษณะตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

4.  เพื่อศึกษาเอกสาร  

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ

กับการพัฒนาหลักสูตร    

เสริมสรางคุณลักษณะ    

ที่พงึประสงคของ

นักเรียนตามแนวคิด        

จิตตปญญาศึกษา 

-  ศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

-  วิเคราะหผล

การสํารวจจาก

แบบสํารวจ

ความตองการ

ของครู  

บุคลากร

ทางการศึกษา

และผูบริหาร

สถานศึกษา 

-  ศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัที่

เกี่ยวของ 

 

-  ศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัที่

เกี่ยวของ 

-  เอกสารและ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

-  ครูและผูบริหาร

สถานศึกษา 

โรงเรียน           

เมืองปตตานี 

จํานวน  21  คน 

 

 

 

 

-  เอกสารและ

งานวิจยัที่

เกี่ยวของ  

 

-  เอกสารและ 

งานวิจยั            

ที่เกีย่วของ 

-  สภาพปญหาปญหา

ความตองการและ

ความจําเปนในการ

เสริมสรางคุณลักษณะ

ที่พงึประสงค 

 

-  ความตองการในการ

เสริมสรางคุณลักษณะ 

ที่พงึประสงคใหกับ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

-  คุณลักษณะ             

ที่พงึประสงค                

ตามแนวคิด                  

จิตตปญญาศึกษา 

-  แนวการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคของนกัเรียน

ตามแนวคิดจติต

ปญญาศึกษา 
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ตาราง  10 (ตอ) 

 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
2.  การ
พัฒนา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  เพื่อรางโครงราง

หลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถม-

ศึกษาปที่  4  ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา   

2.  เพื่อตรวจสอบโครงราง

หลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  4 

 

 

3.  เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะ        

ที่พงึประสงคของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  

ตามแนวคิด                   

จิตตปญญาศึกษา 

 

 

-  เขียนโครงราง

หลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา       

ปที่ 4 

-  นาํแบบประเมิน

ความเหมาะสม

และความ

สอดคลองของ

หลักสูตร ฯให

ผูเชี่ยวชาญ

ประเมิน 

-  ปรับปรุง     

หลักสูตรตาม

ความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

-  ผลการศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน

ในข้ันตอนที่  1 

 

 

 

-  ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  6  คน  

 

 

 

 

 

-  แบบประเมนิ

ความเหมาะสม

และสอดคลอง

ของหลักสูตรฯ 

ที่ไดรับการ

ประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  6  คน 

-  โครงรางหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  

ตามแนวคิดจติตปญญา

ศึกษา 

-  ความคิดเหน็และ

ขอเสนอแนะของ      

ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

-  โครงรางหลักสูตรที่

ปรับปรุงตามความ

คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
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ตาราง  10 (ตอ) 

 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
3.  การ
ทดลองใช
หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อทดลองใชหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนกัเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  

ตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษา 

 

 

2.  เพื่อหาประสิทธิผล

จากการทดลองใช

หลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  4           

ตามแนวคิด จิตตปญญาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

-  นาํโครงราง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 

ตามความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ

ไปทดลองใชกบั

นักเรียนกลุม-

ทดลองจํานวน  

35 คน 

-  วิเคราะหผล

การประเมนิความ

เหมาะสมและ

ความสอดคลอง

ของโครงราง

หลักสูตรฯ           

ที่ผูเชี่ยวชาญ

ประเมิน 

-  วิเคราะห        

ความแตกตาง

ของคุณลักษณะ 

ที่พงึประสงคกอน

และหลังการจัด

กิจกรรมตาม

หลักสูตรฯ ของ

นักเรียนกลุมทดลอง 

-  กลุมทดลอง

เปนนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษา  

ปที่  4  จํานวน  

1  หองเรียน  

จํานวน 35คน   

 

 

-  แบบประเมนิ

ความเหมาะสม

และสอดคลอง

ของหลักสูตรฯ

ที่ไดรับการ

ประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  6  คน  

-  แบบวัด

คุณลักษณะ       

ที่พงึประสงค      

ที่ไดจากการวดั

นักเรียนกลุม-

ทดลองจํานวน  

35 คน 

 

-  ผลการประเมิน        

ประสิทธิผลของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

-  หลักสูตรที่ผาน            

การประเมนิประสิทธิผล 
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ตาราง  10 (ตอ) 

 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  การ
ปรับปรุง
และแกไข
หลักสูตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เพื่อปรับปรุงและแกไข

หลักสูตร   

-  วิเคราะหความ

แตกตางของ

คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคระหวาง

นักเรียนกลุม

ทดลองและกลุม

ควบคุมหลังการ

จัดกิจกรรมตาม

หลักสูตรฯ  

-  วิเคราะหความ

พึงพอใจของ

นักเรียนกลุม

ทดลองที่มีตอ

หลักสูตรฯ หลัง

การจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตร ฯ 

-  ปรับปรุงและ

แกไขหลักสูตรตาม

ผลการประเมินการ

ใชหลักสูตร 

-  แบบวัด

คุณลักษณะที่

พึงประสงคที่ได

จากการวัดกับ

นักเรียนกลุม

ทดลองและ

กลุมควบคุม

กลุมละ  35 คน 

 

- แบบวัดความ

พึงพอใจของ

นักเรียนตอการ

จัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรฯ 

 

 

-  การประเมิน

การใชหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หลักสูตรที่มคีวาม

สมบูรณ 

 

จากตาราง 10 เปนข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

        ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา   

 

ขั้นตอนที่  1 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่  2 
การพัฒนาหลักสูตร 

ขั้นตอนที่  3 
การทดลองใชหลักสูตร 

ขั้นตอนที่  4 
การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 

ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหาความตองการจําเปนใน

การเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สํารวจความตองการของครูและผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงค   

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ร า งห ลัก สูตร เส ริมสร า ง คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงค ของนัก เ รียน   

ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูเช่ียวชาญ   

ปรับปรุงหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่ เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง     

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

หาประสิทธิผลจากการทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ   

ที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญา

ปรับปรุงและแกไขหลักสูตร โดยนําผลการประเมินตามสภาพจริงในการจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรมาปรับปรุงและแกไขหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
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การดําเนินงานทั้ง 4 ข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาความตองการจําเปนในการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษา

พบวา สังคมไทยยังขาดความสมดุล มีปญหามากมายที่ตองแกไข เชน ความยากจน ยาเสพติด  

อาชญากรรมและครอบครัวแตกแยก เปนตน ปญหาการปรับตัวเพื่อใหรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง  

ความรุนแรงในการแขงขันไมใหตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบ ปญหาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม  

ปญหาการศึกษาที่ขาดเอกภาพดานนโยบาย ปญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยม 

ปญหาทางดานวัฒนธรรม การละเลยวัฒนธรรมที่ดีงาม และปญหาทางศาสนา สถาบันทางศาสนา

ไดรับการยอมรับในฐานะที่พึ่งทางใจนอยลง การดําเนินกิจกรรมทางศาสนายังคงเนนพิธีกรรมมากกวา

การเนนดานหลักธรรม  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-

2552 และแนวนโยบายของรัฐบาล พอสรุปไดวานโยบายที่สามารถแกปญหาดังกลาวไดตองเนนที่  

การพัฒนาคนใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.  สํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจํานวน          

21 คน  ถึงความตองการในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน เพื่อเปนขอมูลใน      

การตัดสินใจทดลองใชสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4             

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี เขตพื้นที่

การศึกษาปตตานี เขต 1 โดยใชแบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษาถึงความตองการในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

โดยแบบสํารวจดังกลาวแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถาม และสวนที่ 2 ขอคําถาม เปนขอความที่ถามครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษา ถึงความคิดเห็นวาครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาวามี ความตองการ

หรือไมตองการใหมีการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับนักเรียนโรงเรียนเมืองปตตานีในระดับ

มากหรือนอยเพียงใด แบบสํารวจความตองการเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

จํานวน 9 ขอ 5 ระดับ โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  กอนเปดภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2552 และนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อหาคาเฉล่ียและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เมื่อไดคาเฉลี่ย นําคาเฉลี่ยมาแปลความตามเกณฑการแปลความซึ่งมี 5 ระดับ  
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ผลการวิเคราะหพบวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 20 คน จากจํานวน 67 คน 

และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 คน จากจํานวน 3 คน มีความตองการใหเสริมสรางคุณลักษณะ                  

ที่พึงประสงคกับนักเรียนโรงเรียนเมืองปตตานีอยูในระดับมาก (Mean=4.42) แสดงใหเห็นวาครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการอยูในระดับที่ควรนําหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี  

เนื่องจากระดับคาเฉล่ียของความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา      

มีคาต้ังแต 3.5 ข้ึนไป (Best.  1981)  

3. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด            

จิตตปญญาศึกษา เปนการศึกษาแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด              

จิตตปญญาศึกษา  ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคกับการแกไขปญหา            

ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย และความสอดคลองระหวางการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด 

จิตตปญญาศึกษากับแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนการศึกษาแหงชาติ                

พ.ศ. 2545-2552 และแนวนโยบายของรัฐบาล จากหนังสือ บทความ งานวิจัย และแหลงขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษา พบวา จิตตปญญาศึกษา เปนการศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน                         

ซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการ                 

คิดใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ            

จนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยง

ส่ิงที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษาซ่ึงประกอบดวย  ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปน

คุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข อันจะชวยแกปญหาที่เปนอยู

ในสังคมไทยได และสอดคลองกับแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2552 และแนวนโยบายของรัฐบาล 

4.  การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ       

ที่พึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรเสริมในหนังสือ บทความ งานวิจัย และแหลงขอมูล

อิเล็กทรอนิกส พบวา หลักสูตรเสริมในการวิจัยคร้ังนี้ เปนมวลประสบการณที่จัดข้ึนเพื่อปลูกฝงและ

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคควบคูไปกับการพัฒนาการคิด ดวยกิจกรรมที่เสริมสรางสติ สมาธิ  
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คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการคิด โดยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริงหรือคลายจริง 

และเชื่อมโยงส่ิงที่ไดปฏิบัติกับชีวิตประจําวันในบรรยากาศการเรียนที่มีความเคารพซ่ึงกันและกัน มี

ความเสมอภาค มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และสะทอนผลการปฏิบัติ ซ่ึงหลักสูตรเสริมเปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือกระบวนการคิด เพื่อให

นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระไดดียิ่งข้ึน และจาก                     

การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยยังพบอีกวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามี        

3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด และข้ันที่ 3 

สรางความเชื่อมโยง สําหรับการพัฒนาหลักสูตรเสริมนั้นมีข้ันตอนในการพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร และข้ันที่ 4            

การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร      
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร   

ข้ันตอนในการสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่  4   ตามแนวคิดจิตตปญญามีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รางโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา          

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ตามองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร คือ 

1.1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เปนการกําหนดความตองการจําเปนจาก                   

การพิจารณาขอมูลพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน ซึ่งไดมาจาก

การสังเคราะหแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คุณลักษณะดังกลาวเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญใน            

การแกปญหาทางสังคม 

1.2  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย               

ที่เกี่ยวของกับจิตตปญญาศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเสริม การพัฒนาหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการประเมินตามสภาพจริง เพื่อนํา

ขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4                  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในแตละองคประกอบของหลักสูตร 

1.3  วัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จนเกิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค   

1.4  โครงสรางของหลักสูตรเสริม ผูวิจัยกําหนดโครงสรางของหลักสูตรเสริมสราง         

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาให

สอดคลองกับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  
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โดยมีกรอบโครงสรางของหลักสูตรเสริมมีรายละเอียดดังตาราง 11 

 

ตาราง  11  หนวยการเรียนรู  รายละเอียดหนวยการเรียนรู  และจํานวนช่ัวโมง 

 

หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

1 บทนาํ การทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การปฏิบัติตน

ในเวลาเรียน   จุดมุงหมาย   และวิธีการประเมินใน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2 

2 คุณคาความ     

เปนมนุษย 

การเรียนรูความหมายของมนุษย  และคุณคาของมนุษย

ซึ่งไมไดอยูที่วัตถุรอบกายภายนอก   แตอยูที่ คุณคา  

ทางจิตใจ  คุณคาทางจิตใจเกิดจากการคิดดี  และทําดี  

ซึ่งส่ิงเหลานี้  คือ  ส่ิงที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว 

2 

3 คนดีในชุมชน   การทําความเขาใจกับลักษณะของคนดี  คนมีคุณธรรม  

เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับพฤติกรรมที่ตนเอง

ปฏิบัติ จากการเรียนรูคุณลักษณะของคนดีในชุมชน 

2 

4 เรียนรูจากตัวอยาง การเรียนรูคุณลักษณะของคนดีจากการแลกเปล่ียน

เรียนรู   เปนการสรางประสบการณในการสนทนา  

แลกเปล่ียนประสบการณ  และสรางแรงจูงใจใหนักเรียน

ประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงาม 

2 

5 ปญหาของฉัน   การทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไมดีในตนเอง  

เรียนรูการแกปญหาดวยการทํากิจกรรมกลุม  รับฟง

ขอคิดเห็นในการแกไขพฤติกรรม  บันทึก  สรุป  และ

กําหนดแนวทางในการแกไขพฤติกรรมของตนเอง 

2 

6 ตัวฉันกับชุมชน   การทําความเขาใจกับพฤติกรรมที่เปนคุณลักษณะที่ไมดี

ของตนเอง  วิเคราะหผลของพฤติกรรมที่มีตอเพื่อน  

ครอบครัว  และชุมชน 

2 

7 ปญหาในชุมชน   การเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู  วิเคราะห

ปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน  กําหนดวิธีการ แกไขปญหา  

โดยเร่ิมตนการแกไขจากตนเองกอน 

2 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

8 มีน้ําใจไดอะไร   การเรียนรูคุณลักษณะความมีน้ําใจ  ทั้งตอตนเอง  ผูอ่ืน  

และส่ิงแวดลอม  พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ําใจ  และ

ผลที่เกิดข้ึนจากความมีน้ําใจ 

2 

9 ปฏิบัติการของ

ความมนี้ําใจ 

ฝกปฏิบัติความมีน้ําใจจากสถานการณที่ครูกําหนดให

และเรียนรูจากการฝกปฏิบัติความมีน้ําใจดวยตนเอง 

2 

10 จิตนอบนอม การนอบนอม  เร่ิมจากการเห็นคุณคาของความเปน

มนุษย  เคารพคุณคา  และออนนอมตอตนเองและผูอ่ืน  

ฝกปฏิบัติดวยกิจกรรมของความออนนอม  เรียนรูผลของ

ความออนนอม  และนําผลการปฏิบัติสูบาน 

2 

11 เอ้ือเฟอเผ่ือแผ การเอ้ือเฟอเผ่ือแผเปนการแบงปนส่ิงของที่ตนมีหรือส่ิงที่

จะไดรับแตตนเองไมมีความจําเปนที่จะตองใชใหกับผูที่มี

ความจําเปนมากกวา  การเอ้ือเฟอเผ่ือแผอาจไมใชเปน

การเอ้ือเฟอส่ิงของแตเปนการเอื้อเฟอแรง  ซึ่งเปนส่ิงที่มี

อยูในตัวคนทุกคน 

2 

12 ใครครวญเกิด

ปญญา   

การสนทนากลุมเพื่อใหนักเรียนไดคิดใครครวญถึง  

มวลประสบการณที่ไดเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณ

จากการเรียนรูกับเพื่อนรวมกลุม  และเพื่อนรวมหอง  

ดวยคําถามที่ครูกําหนดให  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

ตนเอง  เรียนรูเพื่อนรวมหอง  และนําผลการเรียนรูไปใช  

ในชีวิตประจําวัน 

2 

13 เบียดเบียนเปน

อยางไร 

การเบียดเบียนสงผลรายทั้งตอตนเอง   ผู อ่ืน   และ

ส่ิงแวดลอม  นักเรียนควรใครครวญพฤติกรรมท่ีตน  

เคยปฏิบัติวาเปนการเบียดเบียนตนเอง  ผู อ่ืน  และ

ส่ิงแวดลอมหรือไมอยางไร  และควรแกไขพฤติกรรม

เหลานั้นอยางไร 

2 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

14 การใหอภัยนัน้ทาํ

ยาก   

การใหอภัยนั้นทํายาก  เพราะการใหอภัยเกิดข้ึนจากจิต

ภายในออนนอม  รูจักระงับอารมณ  เมื่อนักเรียนเรียนรู  

ที่จะใหอภัย  และสามารถใหอภัยตนเองและผู อ่ืนได  

ความรุนแรงก็จะลดนอยลง 

2 

15 สุภาพออนโยนดี

อยางไร 

คนสุภาพออนโยน  จะเปนที่รักใครของคนรอบขางและผูที่

ใกลชิด  เปนคุณลักษณะที่แสดงถึง  จิตใจที่ออนนอม  

โดยเร่ิมจากการพูดและการทําความเคารพตอบุคคล  

ที่ควรเคารพดวยความสุภาพออนโยน 

2 

16 หนาที่ของ

พลเมืองที่ดี 

หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ

ชุมชน  ใครครวญพฤติกรรมที่ตนเองเคยปฏิบัติสอดคลอง

กับคุณลักษณะของพลเมืองดีหรือไม   และกําหนด

พฤติกรรมในอนาคตที่ควรปฏิบัติ 

2 

17 การมีสวนรวมตอ

ชุมชน   

คุณลักษณะของพลเมืองที่ ดี  เ รียนรูการมีสวนรวม  

ในการดูแลรักษาของสวนรวม วิเคราะหปญหาที่เกิดกับ

สาธารณะสมบัติในโรงเรียน วางแผนเพ่ือดูแลสาธารณะ

สมบัติในโรงเรียน 

2 

18 บําเพ็ญประโยชน  นําผลจากการเรียนรูและการวางแผนในหนวยการเรียนรู  

17  มาฝกปฏิบัติ  โดยการบําเพ็ญประโยชน 

2 

19 สะทอนผลการ

บําเพ็ญประโยชน 

การบําเพ็ญประโยชนทําใหเรารูจักเสียสละแรงกาย  

แรงงาน  ผลจากการปฏิบัติจะเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติ  ผูมีสวน

รวมในการใชสาธารณะสมบัติ  และผูมีหนาที่ดูแลรักษา

สาธารณะสมบัติ  การไดสนทนาแลกเปลี่ยน  แสดง

ความรู สึกระหวางกลุมคนดังกลาว  เปนการพัฒนา

คุณลักษณะของนักเรียน 

2 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

20 ประเมินตัวฉัน   สรุปผลการเ รียนรู  สนทนา  ใครครวญ  สรางความ

ประทับใจ โดยใหนักเรียนแสดงความรูสึกของตนเอง  

ตอการเรียนรูในวิชานี้  

2 

   

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ใชเวลา 20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน  

40 ชั่วโมง    

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักวิชาการหลายทาน อาทิเชน เดิมแท ชาวหินฟาและคณะ (2550) การศึกษาการเสริมสราง

คุณลักษณะในประเทศไตหวันซ่ึงใชเวลา 2 คาบตอสัปดาห และอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดจัด

กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะกับนักเรียนเปนเวลา 40 ชั่วโมง (วิวัฒน คติธรรมนิตย. ม.ป.ป.: 

ออนไลน) ผลคือนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค แสดงใหเห็นวาเวลาที่ผูวิจัยใชในการจดักจิกรรม

ตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด        

จิตตปญญาศึกษามีความเพียงพอ 

โดยในแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. สาระสําคัญ เปนองคความรูที่ครูตองใชในการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรู 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับนักเรียนหลังไดเรียนรูจากการจดั
กิจกรรมในหนวยการเรียนรู 

3. จุดประสงคการเรียนรู เปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับนักเรียนซ่ึงจะ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

4. สาระการเรียนรู เปนส่ิงที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู เปนข้ันตอนการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามี 3 ข้ัน ไดแก 

ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ คือ การฝก

ปฏิบัติดวยความสงบนิ่ง และการฝกปฏิบัติดวยการเคลื่อนไหว มุงเนนใหนักเรียนเกิดการจดจอกับ

อารมณ  ความรูสึก ส่ิงเรา เพียงอยางใดอยางหนึ่ง จนเกิดสมาธิ เพื่อนําไปสูการเรียนรูในข้ันตอนตอไป 
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ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด เปนข้ันตอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คําถามที่เปดกวางหรือปญหา การปฏิบัติ และการสะทอนผล 

ดวยกิจกรรมที่มุงเนนในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค และการคิด 

ข้ันที่ 3 สรางความเช่ือมโยง เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองใชความรูและประสบการณที่

ไดเรียนรูในข้ันตอนที่ 2 มาคิดใครครวญ เชื่อมโยงกับประสบการณเกาเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ ที่นักเรียน

เคยไดรับ  เพื่อกําหนดพฤติกรรมในอนาคต โดยใหนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณภายใตความเสมอ

ภาคกัน เปนฝกปฏิบัติผานกิจกรรมสังคม 

6.  ส่ือการเรียนรูและแหลงเรียนรู เปนส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ

สาระการเรียนรู และกระบวนการจัดการเรียนรู 

7.  การวัดและการประเมินผล เปนการวัดและประเมินที่มุงพัฒนานักเรียน โดยผลการวัด

และประเมินตองสามารถอธิบายไดวานักเรียนเกิดการเรียนรูในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือไม

อยางไร 

8.   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู เปนส่ิงที่ครูบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน 

บันทึกดังกลาวเปนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดกิจกรรมในหนวยการเรียนรู เพื่อนําผล                 

การบันทึกมาประกอบการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 

2.  ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของโครงรางหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้ 

การตรวจโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา            

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาโดยใชผูเชี่ยวชาญประเมินมี 2 ลักษณะ คือ 

1. การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาวาในแตละ

องคประกอบของหลักสูตร ไดแก ปญหาและความจําเปนของหลักสูตรฯ หลักการของหลักสูตรฯ 

โครงสรางหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือ/แหลง

เรียนรู และการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมมากนอยเพียงไร 

ในงานวิจัยนี้ใชผู เ ช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

จํานวน 6 คน ประเมินโครงรางหลักสูตรโดยเคร่ืองมือในการประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสม

ของโครงรางหลักสูตร ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เมื่อไดผลการประเมินนําผลการ

ประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาคาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
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เมื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ 

พบวา ในทุกองคประกอบของหลักสูตรมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูระหวาง 4.67-5.00 ซึ่งคาเฉลี่ย

ดังกลาวอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุดทุกรายการประเมิน  และคาเฉล่ียดังกลาวมีคามากกวา 

3.50 แสดงวา ในแตละองคประกอบของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีความเหมาะสมสามารถนําไปทดลองใชกับ

นักเรียนกลุมตัวอยางได (Best. 1981) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา รายการประเมินที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แหลงเรียน (5.00) สาระการเรียนรู (4.95) และส่ือการเรียนรู (4.95) 

ตามลําดับ สวนรายการประเมินที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ โครงสรางหลักสูตร(4.67) ซึ่งสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดในภาคผนวก ง 

2. การประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาวาในแตละ

องคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกันหรือไม 

ในงานวิจัยนี้ใชผู เ ช่ียวชาญในการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

จํานวน 6 คน ประเมินโครงรางหลักสูตรโดยเคร่ืองมือในการประเมิน คือ แบบประเมินความสอดคลอง

ของโครงรางหลักสูตร ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ เมื่อไดผลการประเมินนําผลการ

ประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Indexes หรือ 

IOC) 

เมื่อนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหดวยสูตรที่กลาวมาขางตนพบวา คา

ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง .67-1.00 แสดงวา ประเด็นตามขอคําถามมีความสอดคลองไม

ตองเปล่ียนแปลงรายละเอียดในแตละองคประกอบของหลักสูตร เนื่องจากมีคาดัชนีความสอดคลอง

ต้ังแต.50 ข้ึนไป  และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา รายการประเมินที่มีระดับความสอดคลอง

สูงสุด คือ มีระดับของความสอดคลองเทา 1.00 อยู16 รายการประเมิน ไดแก ปญหาและความจําเปน

ในการพัฒนาหลักสูตรฯ กับหลักการของหลักสูตรฯ  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ 

กับจุดประสงคของหลักสูตรฯ  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ กับแนวทาง                   

การแกปญหา ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ กับโครงสรางหลักสูตรฯ หลักการของ

หลักสูตรฯกับจุดมุงหมายของหลักสูตรฯ สะทอนใหเห็นการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

หลักการของหลักสูตรฯกับโครงสรางหลักสูตรฯ โครงสรางหลักสูตรฯกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

จุดประสงคการเรียนรูกับสาระการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล สาระ           

การเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู กิจกรรมกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ส่ือเรียนรูกับการวัดและ

ประเมินผล แหลงเรียนรูกับการวัดและประเมินผล และจุดมุงหมายของหลักสูตรกับจุดประสงค        
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การเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู สวนรายการประเมินที่มีระดับความสอดคลองตํ่าสุด คือ 

กระบวนการเรียนรูกับส่ือ 

 3.  การปรับปรุงหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา           

ปที่ 4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญที่ไดเสนอแนะไว

ในแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของโครงรางหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ปรับรายละเอียดในโครงสรางหลักสูตร ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ในแตละหนวยการเรียนรู 

3.2  ปรับรูปแบบการพิมพ และแกไขคําผิด 

3.3  ปรับสาระการเรียนรูในหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู และภาษาใหเหมาะสมกับ        

วุฒิภาวะของนักเรียน 

3.4  กําหนดหลักเกณการใหคะแนนในใบงาน และสรางแบบประเมินในสวนที่ยังไมครบ 

3.5  ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร   

การทดลองใชหลักสูตรผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู โดยตองจัดเตรียมส่ือ วัสดุ  

และอุปกรณ แหลงเรียนรู สถานที่ เคร่ืองมือวัดและประเมิน ที่จําเปนตองใชในตละหนวยการเรียนรูไว

ลวงหนา เมื่อถึงเวลาที่กําหนดผูวิจัยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู และในทุก ๆ 2 สัปดาห 

ผูวิจัยสุมนักเรียนจํานวน 8-10 คน มาจัดการสนทนากลุม เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและประเมินความรูสึก

ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ในการทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยเลือกโรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปตตานีเขต 1 เปนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง โดยประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียน   เมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต1 ปการศึกษา 2552 จํานวน                    

5 หองเรียน จํานวน 172 คน ซึ่งมีการจัดหองเรียนแบบคละกัน ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยาง ดวยการสุม
อยางงายมา 2 หองเรียน โดยมีหนวยการสุม คือ หองเรียน แลวสุมหองเรียนที่ไดเปนกลุมควบคุมและ

กลุมทดลอง ในการทดลองผูวิจัยมีการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา            

ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ตามแบบแผนการทดลองสองกลุม ทดสอบกอน-หลัง (Pretest-Posttest 

Control Group Design) (Campbell; & Stanley. 1963: 13) 
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร   
ข้ันตอนนี้เปนการปรับปรุงและแกไขหลักสูตร โดยนําผลจากการประเมินตามสภาพจริงมา

ประกอบ การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร ทําใหหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การหาประสิทธิผลจากการทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จําเปนตองมีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยจึงสรางเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอ
หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษามี 9 ขอ 

2. แบบประเมินโครงรางหลักสูตร เปนแบบประเมินที่แยกออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มี 10 ขอ และตอนที่ 2 ประเมินความสอดคลองของ     

โครงรางหลักสูตร มี 23 ขอ 

3. แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนแบบวัดที่แยกออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1                

แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง มี 21 ขอ ตอนที่ 2 แบบวัดความเมตตากรุณา มี 20 ขอ 

และแบบวัดจิตสาธารณะ มี 13 ขอ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา มี 14 ขอ 

เคร่ืองมือวัดและประเมินดังกลาว มีรายละเอียดของการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เกณฑการประเมิน และการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือมีสําคัญตอการวิจัยเปนอยางมาก เนื่องจากการมีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพจะ

ทําใหงานวิจัยดังกลาวมีความนาเช่ือถือ  ผูจัยมีข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือแตละฉบับดังนี้ 

1,1  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา        

ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา 
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1.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบสํารวจความตองการของ

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.1.2  สรางขอคําถามที่สามารถสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษา

และผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จํานวน 10 ขอ โดยขอคําถามตองมี                   

ความสอดคลองกับนิยาม ซึ่งความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด                      

จิตตปญญาศึกษา เปนความปรารถนาและเห็นคุณคาของการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคดวย

ข้ันตอนและกระบวนการตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.1.3  นําขอคําถามที่สราง ข้ึนไปให ผู เ ช่ียวชาญ  จํานวน  6 คน  ตรวจสอบ                  

ความเที่ยงตรง 

1.1.4  ผูวิจัยนําขอคําถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พรอมทั้ง

คัดเลือกขอคําถามที่มีคาความดัชนีความสอดคลองต้ังแต .50 ข้ึนไป ผลการคัดเลือกไดขอคําถาม               

ที่สามารถสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา          

10 ขอ มาจัดพิมพเปนแบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

1.1.5 นําแบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4                

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปทดลองใชกับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนเมืองปตตานีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน           

เพื่อนําผลที่ไดมาทดสอบคาอํานาจจําแนกโดยหาความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวมทั้งฉบับที่ตัดขอนั้นออก (Item total for Corrected) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหพบวา มีขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 

9 ขอ แลวจึงนําขอที่ผานการทดสอบมาจัดพิมพเปนแบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทาง   

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญา 
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1.1.6 ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสํารวจความตองการของครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha-Coefficient)  ของ ครอนบาค กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปน

กลุมตัวอยางผลที่ไดแบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษามีคาความเช่ือมั่น .81     

1,2 แบบประเมินโครงรางหลักสูตร   

1.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบประเมินโครงรางหลักสูตร 

1.2.2  สรางขอคําถามที่สามารถประเมินความเหมาะสมของโครงรางจํานวน 10 ขอ  

และประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรจํานวน 23 ขอ โดยขอคําถามตองครอบคุมในทุก

องคกอบของหลักสูตร และมีความสอดคลองกับนิยาม 

1.2.3  นําขอคําถามที่สราง ข้ึนไปให ผู เ ช่ียวชาญ  จํานวน  6 คน  ตรวจสอบ          

ความเที่ยงตรง 

1.2.4  ผูวิจัยนําขอคําถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พรอมทั้ง

คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต.50 ข้ึนไป ผลการคัดเลือกไดขอคําถามที่สามารถ

ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรจํานวน 10 ขอ และประเมินความสอดคลองของโครงราง

หลักสูตรจํานวน 23 ขอ มาจัดพิมพเปนแบบแบบประเมินโครงรางหลักสูตร   

1,3  แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะ            

ที่พึงประสงคซึ่งประกอบดวยความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 

1.3.2 สรางขอคําถามที่สามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเ รียน                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แยกเปนแบบวัดความตระหนักรูในตนเองจํานวน 28 ขอ แบบวัดความเมตตา

กรุณา 28 ขอ และแบบวัดจิตสาธารณะ 21 ขอ โดยขอคําถามตองมีความสอดคลองกับนิยามและ

ครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้น ๆ 

1.3.3  นําขอคําถามที่สราง ข้ึนไปให ผู เ ช่ียวชาญ  จํานวน  6 คน  ตรวจสอบ           

ความเที่ยงตรง 

1.3.4  ผูวิจัยนําขอคําถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้ง

คัดเลือกขอคําถามที่มีคาความดัชนีความสอดคลองต้ังแต .50 ข้ึนไป ผลการคัดเลือกไดขอคําถามที่วัด
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คุณลักษณะความตระหนักรูในตนเองจํานวน 27 ขอ ความเมตตากรุณาจํานวน 26 ขอ และ                       

จิตสาธารณะจํานวน 20 ขอ มาจัดพิมพเปนแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1 . 3.5 นํ า แบบวั ด คุณ ลั กษณะที่ พึ ง ป ร ะส งค ไ ปทดลอ ง ใ ช กั บนั ก เ รี ย น                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน  40 คน  เพื่อนําผลที่ไดมาทดสอบคาอํานาจจําแนกโดยหาความสอดคลองระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับที่ตัดขอนั้นออก (Item total for Corrected) แลวคัดเลือก               

ขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัด                  

ความตระหนักรูในตนเอง มีขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 21 ขอ แบบวัดความเมตตา

กรุณามีจํานวน 20 ขอ และแบบวัดจิตสาธารณะ จํานวน 13 ขอ แลวจึงนําขอที่ผานการทดสอบมา

จัดพิมพเปนแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.3.6  ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)  ของ ครอนบาค กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ผลที่ได 

คือ แบบวัดความตระหนักรูในตนเองมีคาความเช่ือมั่น .83 แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณามีคา            

ความเชื่อมั่น .85 และแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะมีคาความเช่ือมั่น .79     

1,4  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

1.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

1.4.2  สรางขอคําถามที่สามารถวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรม    

ตามหลักสูตร จํานวน 15 ขอ  

1.4.3  นําขอคําถามที่สราง ข้ึนไปให ผู เ ช่ียวชาญ  จํานวน  6 คน  ตรวจสอบ                   

ความเที่ยงตรง 

1.4.4  ผูวิจัยนําขอคําถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พรอมทั้ง

คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต .50 ข้ึนไป ผลการคัดเลือกไดขอคําถามที่สามารถ

วัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 15 ขอ มาจัดพิมพเปนแบบวัดความพึง

พอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

1.4.5  นําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรไป

ทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปตตานีเขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน   เพื่อนําผลที่ไดมาทดสอบคาอํานาจจําแนกโดยหา 

ความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับที่ตัดขอนั้นออก (Item total for 

Corrected) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห
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พบวา มีขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 14 ขอ แลวจึงนําขอที่ผานการทดสอบมา

จัดพิมพเปนแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

1.4.6  ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ  

ครอนบาค กับนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาความเช่ือมั่น .83     
2.  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา             

ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด                   

จิตตปญญาศึกษา 

 

ระดับความตองการ 

ขอความ 

มา
กท
ี่สุด

 

 (5
) 

มา
ก 

   
   

  

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

   
   

  

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

0 นักเรียนควรไดรับการเสริมสรางทางดาน

คุณธรรม 

     

00 ควรมีหลักสูตรที่สามารถพัฒนา

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใหกับนักเรียน 
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2.2  แบบประเมินโครงรางหลักสูตร   

2.2.1  ตัวอยางแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
 

ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

0 ปญหาและความจําเปนของ
หลักสูตรฯ 

     

0.0  มี ความจําเป นที่ ต องพัฒนา

หลักสูตรฯ 

     

0.00  ปญหาและความจําเปนสอดคลอง  

กับสภาพความเปนจริง 

     

 

2.2.2  ตัวอยางแบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

 

รายการประเมนิ 
สอดคลอง 

(1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมสอดคลอง 

(-1) 

0 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ 

กับหลักการของหลักสูตรฯ 

   

00 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร

ฯกับจุดประสงคของหลักสูตรฯ 
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2.3  แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะมีตัวอยางและ

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

2.3.1  ตัวอยางแบบวัดความตระหนักรูในตนเอง 

 

ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 

ทุก
ครั้
ง  

   
 

(4
) 

บอ
ยค
รั้ง

   
 

(3
) 

บา
งค
รั้ง

   
 

(2
) 

ไม
เค
ย 

   
  

(1
) 

0 ฉันสามารถบอกไดวาตอนนี้ฉันรูสึกเชนไร     

00 เมื่อฉันโกรธหรือไมพอใจ  ฉันจะใชกําลัง     
 

2.3.2  ตัวอยางแบบวัดความเมตตากรุณา 
  

ระดับการปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 

ทุก
ครั้
ง  

   
 

(4
) 

บอ
ยค
รั้ง

   
 

(3
) 

บา
งค
รั้ง

   
 

(2
) 

ไม
เค
ย 

   
  

(1
) 

0 ฉันแบงปนส่ิงของ  เชน  ยางลบ  ดินสอ  

ใหกันเพื่อนในหองเรียน 

    

00 เมื่อฉันเห็นครูถือของ  ฉันจะรีบเขาไปชวย

ครูถือในทันที 
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2.3.3  ตัวอยางแบบวัดจิตสาธารณะ 
 

ระดับการปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 

ทุก
ครั้
ง  

   

(4
) 

บอ
ยค
รั้ง

   
 

(3
) 

บา
งค
รั้ง

   
 

(2
) 

ไม
เค
ย 

   
  

(1
) 

0 เมื่อฉันเห็นน้ําเปดอยู  ฉันจะรีบเขาไปปด

ทันที 

    

00 เมื่อฉันอานหนังสือในหองสมุดเสร็จแลว  

ฉันจะนําหนังสือนั้นไปเก็บไวที่ชั้นวางหนังสือ 

    

 

2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนกัเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  
 

ระดับความพงึพอใจของนักเรียนตอการจดักิจกรรม 

ตามหลักสูตร 
ขอ ขอความ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

0 ฉันชอบกิจกรรมที่ครูจัดให      

00 ฉัน คิดว ากิ จก ร รมที่ ค รู จั ด ให มี

ประโยชน 

     

 
3.  เกณฑการประเมิน 

3.1  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา           

ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา มีเกณฑในการประเมินดังนี้ 

คะแนน 1  หมายถึง ทานมีความตองการหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในระดับนอยที่สุด 

คะแนน 2  หมายถึง  ทานมีความตองการหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในระดับนอย 
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คะแนน 3  หมายถึง  ทานมีความตองการหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในระดับปานกลาง 

คะแนน 4  หมายถึง  ทานมีความตองการหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในระดับมาก 

คะแนน 5 หมายถึง ทานมีความตองการหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในระดับมากที่สุด 

3.2  แบบประเมินโครงรางหลักสูตร แยกเปน 

3.2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มีเกณฑในการประเมิน

ดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะปานกลาง 

คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด  

3.2.2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร มีเกณฑในการประเมิน

ดังนี้ 

คะแนน -1 หมายถึง มีความเห็นวาไมสอดคลอง 

คะแนน 0 หมายถึง มีความเห็นวาไมแนใจ   

คะแนน +1 หมายถึง มีความเห็นวาสอดคลอง  

3.3  แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค มีเกณฑในการประเมินดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียน 

คะแนน 2 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียน

บางคร้ัง 

คะแนน 3 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียน

บอยคร้ัง 

คะแนน 4 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนทุกคร้ัง  

3.4  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร มีเกณฑในการ

ประเมินดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับนอยที่สุด 
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คะแนน 2 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับนอย 

คะแนน 3 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับปานกลาง 

คะแนน 4 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับมาก 

คะแนน 5 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับมากที่สุด 
4.  เกณฑการแปลความ 

4.1  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา           

ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา มีเกณฑการแปลความดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 คะแนน หมายถึง มีความตองการนอยที่สุด  

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 คะแนน หมายถึง มีความตองการนอย 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 คะแนน หมายถึง มีความตองการปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 คะแนน หมายถึง มีความตองการมาก   

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 คะแนน หมายถึง มีความตองการมากที่สุด 

4.2  แบบประเมินโครงรางหลักสูตร แยกเปน 

4.2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มีเกณฑการแปลความ

ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด  

4.2.2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร มีเกณฑการแปลความ

ดังนี้ 

คาเฉลี่ยตํ่ากวา .50 คะแนน หมายถึง มีความเห็นวาไมสอดคลอง 

คาเฉลี่ยต้ังแต .50 คะแนน ข้ึนไป หมายถึง มีความเห็นวาสอดคลอง 
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4.3  แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค มีเกณฑการแปลความดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 คะแนน หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือ           

การปฏิบัติของนักเรียน 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 คะแนน หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติ

ของนักเรียนในบางคร้ัง 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 คะแนน หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติ

ของนักเรียนบอยคร้ัง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.00 คะแนน หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติ

ของนักเรียนทุกคร้ัง 

4.4  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร มีเกณฑการแปล

ความดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00-1.49 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอ          

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉล่ีย 1.50-2.49 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอ      

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.50-3.49 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอ         

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50-4.49 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอ    

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนตอ          

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ครูจัดใหอยูในระดับมากที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงการเก็บขอมูลเปน            

3 ชวง มีรายละเอียดดังนี้ 

ชวงที่ 1 กอนใชหลักสูตร ผูวิจัยนําแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคไปวัดกับนักเรียนกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง   

ชวงที่ 2 ระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม ประเมินผลงานนักเรียน สัมภาษณ 

สนทนากลุม และอ่ืน ๆ เพื่อวัดการเปล่ียนแปลงของนักเรียน และนําขอมูล ขอสังเกตมาปรับปรุงและ

แกไขหลักสูตร และพัฒนาการจัดกิจกรรมในหนวยการเรียนรูตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ชวงที่ 3 หลังใชหลักสูตรเสริม ผูวิจัยนําแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคไปวัดกับนักเรียน

กลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 1 หองเรียน และนําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไป

วัดกับนักเรียนกลุมทดลอง 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1.  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในชวงที่ 1 และ 3 มาวิเคราะหดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  
2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1  สถิติที่ใชหาคาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 2.1.1 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item–Objective Congruence Indexes หรือ 

IOC) ซึ่งคํานวณไดจากสูตร (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 165) 

 
N

R
IOC ∑=  
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 

∑R หมายถงึ ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชีย่วชาญในแตละระดับ 

ความสอดคลอง 

N หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

2.1.2  การหาคาอํานาจจําแนกโดยหาความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวมทั้งฉบับที่ตัดขอนั้นออก (Item total for Corrected) ซึ่งคํานวณไดจากสูตรสหสัมพันธ 

อยางงายของเปยรสัน (สมบัติ  ทายเรือคํา. 2551: 112) 

( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑
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2222
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เมื่อ xyr  หมายถึง คาความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวมทั้งฉบับที่ตัดขอนั้นออก 

Y  หมายถึง คะแนนรวมทั้งฉบับที่ตัดคะแนนขอที่  iX  ออก 

iX  หมายถึง คะแนนขอที่ i 
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2.1.3  คาความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งคํานวณไดจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา        

(α - Coefficient) (Friedenberg, Lisa. 1995: 156) 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

2
t

2
i

S
S

1
1k

kα  

เมื่อ α  หมายถึง คาความเช่ือมั่น 

   k  หมายถึง จํานวนขอ 

   ∑ 2
iS  หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนรายขอ 

   2
tS  หมายถึง ความแปรปรวนรวม 

2.2  สถิติพื้นฐาน 

2.2.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

N
X

X ∑=  

เมื่อ X  หมายถึง คาเฉลี่ยเลขคณิต 

∑X  หมายถงึ ผลรวมทัง้หมดของขอมูล 

N  หมายถงึ จาํนวนขอมูลทั้งหมด X 

2.2.2  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

( )
1-n

X-X
S

n

1i

2
i∑

==  

เมื่อ S          หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

( )∑
=

n

1i

2

i X-X หมายถึง ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนคนที่ i กับคาเฉล่ีย 

เลขคณิตยกกําลังสองจนถึงคนที่ n 

n         หมายถึง จํานวนขอมูลทั้งหมด 

2.3  สถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร ซึ่งใชทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตร  

2.3.1  Pillai-Bartlett trace ( V ) คือ สถิติที่คํานวณไดจาก 

∑ +
=

p
i

i1
V

λ
λ   

2.3.2  Wilks’lambda (Λ ) คือ สถิติที่คํานวณไดจาก 

( )( ) ( )321 1...11
1

λλλ +++
=Λ  
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2.3.3  Hotelling’s trace (T ) คือ สถิติที่คํานวณไดจากผลรวมของ 

∑=
P

λT  

2.3.4  Roy’s  largest  root ( R ) คือ สถิติที่คํานวณไดจากคาที่ใหญที่สุด 

(max)

(max)

1
R

λ
λ
+

=  

 

เมื่อ λ  หมายถึง คาไอเกน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห

ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4            

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน 

 ตอนที ่2 การพัฒนาหลักสูตร     

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผล  

 กอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยขอกําหนดสัญลักษณที่ใชประกอบการแสดงผล

การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
X   แทน  คาเฉลี่ย 

SD  แทน  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

SS  แทน  ผลรวมของกําลังสอง (Sum of square) 

df  แทน คาองศาอิสระ (Degrees of freedom) 

MS  แทน  คาเฉลี่ยของกาํลังสอง (Mean Square) 

MD แทน  ความแตกตางของคาเฉลี่ย (Mean Difference) 

F  แทน  คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณ (Multivariate F test) 

Sig.  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

T แทน  การวัด แบงเปน กอนการทดลอง (T1) และหลังการทดลอง (T2) 

N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

ตอนท่ี  1  คาสถิติพื้นฐาน   
 การวิจัยคร้ังนี้มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 35 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 70 คน นําผลที่

ไดจากการวัดดวยแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน (คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จาก             
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การวัดกอนและหลังการทดลอง โดยจําแนกตามประเภทของกลุม เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ไดผลดังตาราง 12 

ตาราง 12 คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของคุณลักษณะที่พงึประสงคและ        

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร จําแนกตามประเภทของกลุม               

และการวัด 
 

กลุมทดลอง (N = 35) กลุมควบคุม (N = 35) 

T1 T2 T1 T2 รายการ 

X  SD X  SD X  SD X  SD 

1.  คุณลักษณะที่พึงประสงค         

  1.1  ความตระหนักรูใน

ตนเอง 

2.49 .40 3.45 .36 2.62 .36 2.79 .35 

  1.2  ความเมตตากรุณา 2.34 .52 3.46 .41 2.53 .42 2.56 .46 

  1.3  จิตสาธารณะ 2.63 .48 3.24 .46 2.82 .46 2.68 .47 

2.  ความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตร 

- - 4.50 .39 - - - - 

  

จากตาราง 12 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรู        

ในตนเอง ความเมตตากรุณา กอนทดลองมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับบางคร้ัง สวนจิตสาธารณะมี

ระดับการปฏิบัติอยูในระดับบอยคร้ัง หลังการทดลองกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค                

ทุกคุณลักษณะมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับบอยครั้ง สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมมีคุณลักษณะ         

ที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะกอนทดลองมีระดับ

การปฏิบัติอยูในระดับบอยคร้ัง   

จะเห็นไดวาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม คุณลักษณะ                 

จิตสาธารณะมีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับการปฏิบัติบอยคร้ัง 

เพื่อใหเห็นความเปล่ียนแปลงไดชัดเจนข้ึนผูวิจัยขอนําเสนอคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนกลุมทดลองทั้งกอนและหลังการทดลองดังตาราง 13 
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ตาราง 13 คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง 

หลังการทดลอง กอนการทดลอง 

คนที ่

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A2
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
2)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
2)

 

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A1
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
1)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
1)

 

A2
-A

1 

B2
-B

1 

C2
-C

1 

1 81 74 44 49 45 36 32 29 8 

2 79 78 43 54 54 32 25 24 11 

3 70 66 37 58 46 31 12 20 6 

4 75 70 49 54 55 45 21 15 4 

5 70 72 46 46 43 38 24 29 8 

6 77 75 46 69 66 42 8 9 4 

7 74 72 41 47 48 34 27 24 7 

8 81 74 47 59 62 46 22 12 1 

9 79 74 45 48 41 33 31 33 12 

10 78 78 47 67 67 46 11 11 1 

11 76 78 48 60 59 44 16 19 4 

12 71 66 38 63 63 32 8 3 6 

13 68 63 41 59 49 39 9 14 2 

14 58 52 39 49 46 38 9 6 1 

15 71 68 34 41 44 26 30 24 8 

16 78 76 40 56 42 30 22 34 10 

17 74 68 42 64 54 29 10 14 13 

18 67 62 42 60 49 36 7 13 6 

19 56 60 39 47 45 38 9 15 1 

20 82 78 42 52 41 28 30 37 14 

21 56 49 25 33 29 21 23 20 4 

22 76 76 44 62 66 43 14 10 1 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

กลุมทดลอง 

หลังการทดลอง กอนการทดลอง 

คนที ่

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A2
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
2)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
2)

 

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A1
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
1)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
1)

 

A2
-A

1 

B2
-B

1 

C2
-C

1 

23 73 74 44 40 42 27 33 32 17 

24 78 71 43 39 34 24 39 37 19 

25 59 65 43 54 41 28 5 24 15 

26 64 65 41 53 35 34 11 30 7 

27 69 67 46 53 45 34 16 22 12 

28 82 74 46 56 50 37 26 24 9 

29 71 67 45 44 30 28 27 37 17 

30 74 72 40 55 55 38 19 17 2 

31 62 52 38 56 40 36 6 12 2 

32 72 70 44 56 47 33 16 23 11 

33 84 80 46 45 28 31 39 52 15 

34 66 54 36 45 34 32 21 20 4 

35 83 80 44 40 43 29 43 37 15 

X  72.40 52.37 20.03 69.14 46.80 22.34 20.03 22.34 7.91 
  

จากตาราง 13 แสดงใหเห็นคะแนนที่เพิ่มข้ึนของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลองมี

คะแนนสูงกวากอนการทดลองทุกคน โดยคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเองมีคะแนนเพิ่มข้ึนจาก

กอนการทดลองโดยเฉล่ีย 20.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 84 คะแนน คุณลักษณะความเมตตากรุณา

มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองโดยเฉลี่ย 22.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน และ

คุณลักษณะจิตสาธารณะมีคะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองโดยเฉลี่ย 7.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

52 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลในคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเองพบวานักเรียนที่มี

คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ นักเรียนคนที่ 35 มีคะแนนเพิ่มข้ึน 43 คะแนน และนักเรียนที่มี



 

 

 

141 

คะแนนเพิ่มข้ึนตํ่าสุดคือ นักเรียนคนที่ 25 มีคะแนนเพิ่มข้ึน 5 คะแนน คุณลักษณะความเมตตากรุณา 

มีนักเรียนที่คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ นักเรียนคนที่ 33 มีคะแนนเพิ่มข้ึน 52 คะแนน และ

นักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มข้ึนตํ่าสุดคือ นักเรียนคนที่ 12 มีคะแนนเพิ่มข้ึน 3 คะแนน และคุณลักษณะ       

จิตสาธารณะมีนักเรียนที่คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ นักเรียนคนที่ 24 มีคะแนนเพิ่มข้ึน        

19 คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มข้ึนตํ่าสุดคือ นักเรียนคนที่ 8,10,14,19 และ 22 มีคะแนน

เพิ่มข้ึน 1 คะแนน สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม ผลตางของคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังเรียน

กับกอนเรียนมีทั้งที่เพิ่มข้ึน เทากัน และลดลงจากกอนการทดลอง ซึ่งรายละเอียดดังตาราง 14 
 

ตาราง 14 คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมควบคุม 

หลังการทดลอง กอนการทดลอง 

คนที ่

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A2
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
2)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
2)

 

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A1
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
1)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
1)

 

A2
-A

1 

B2
-B

1 

C2
-C

1 

1 62 55 43 36 34 27 26 21 16 

2 56 59 28 53 49 41 3 10 -13 

3 52 41 25 56 56 42 -4 -15 -17 

4 44 38 27 39 39 29 5 -1 -2 

5 72 73 46 61 54 36 11 19 10 

6 53 53 39 61 59 40 -8 -6 -1 

7 65 55 34 39 39 30 26 16 4 

8 53 45 35 68 55 36 -15 -10 -1 

9 48 24 18 55 49 33 -7 -25 -15 

10 46 47 34 58 52 39 -12 -5 -5 

11 59 48 34 53 38 30 6 10 4 

12 56 52 35 62 64 46 -6 -12 -11 

13 69 59 33 62 56 38 7 3 -5 

14 55 44 31 56 48 33 -1 -4 -2 



 

 

 

142 

ตาราง 14 (ตอ) 
 

กลุมควบคุม 

หลังการทดลอง กอนการทดลอง 

คนที ่

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A2
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
2)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
2)

 

คว
าม
ตร
ะห
นกั
รู

ใน
ตน
เอ
ง (

A1
) 

คว
าม
เม
ตต
า

กรุ
ณ
า 

(B
1)

 

จิต
สา
ธา
รณ

ะ

(C
1)

 

A2
-A

1 

B2
-B

1 

C2
-C

1 

15 51 48 32 51 52 45 0 -4 -13 

16 69 48 37 54 59 42 15 -11 -5 

17 53 49 29 62 60 40 -9 -11 -11 

18 64 63 40 60 58 37 4 5 3 

19 56 52 40 42 36 34 14 16 6 

20 56 44 40 48 50 31 8 -6 9 

21 64 45 34 59 44 35 5 1 -1 

22 58 45 35 59 55 37 -1 -10 -2 

23 59 51 38 52 42 31 7 9 7 

24 50 45 30 53 49 40 -3 -4 -10 

25 66 58 33 46 56 32 20 2 1 

26 60 53 38 63 51 41 -3 2 -3 

27 73 69 49 64 72 51 9 -3 -2 

28 61 55 39 56 52 39 5 3 0 

29 67 51 33 62 56 41 5 -5 -8 

30 54 47 42 57 51 39 -3 -4 3 

31 51 53 35 54 46 28 -3 7 7 

32 65 47 29 63 61 40 2 -14 -11 

33 57 52 34 53 42 31 4 10 3 

34 67 68 41 49 43 30 18 25 11 

35 58 58 31 57 44 38 1 14 -7 

X  58.54 51.26 34.89 54.94 50.60 36.63 3.60 .66 -1.74 
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จากตาราง 14 แสดงใหเห็นคะแนนของนักเรียนกลุมควบคุมหลังเรียนเปรียบเทียบกับ          

กอนเรียน ที่มีทั้งเพิ่มข้ึน เทากัน และลดลงจากกอนเรียน โดยคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเองมี

คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองโดยเฉลี่ย 3.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 84 คะแนน คุณลักษณะ

ความเมตตากรุณามีคะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองโดยเฉลี่ย .66 คะแนน จากคะแนนเต็ม         

80 คะแนน และคุณลักษณะจิตสาธารณะมีคะแนนลดลงจากกอนการทดลองโดยเฉล่ีย -1.74 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลในคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง

พบวานักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ นักเรียนคนที่ 1 และ 7 มีคะแนนเพิ่มข้ึน           

26 คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ นักเรียนคนที่ 8 มีคะแนนลดลง -15 คะแนน 

คุณลักษณะความเมตตากรุณามีนักเรียนที่คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ นักเรียนคนที่ 34          

มีคะแนนเพิ่มข้ึน 25 คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ นักเรียนคนที่ 9 มีคะแนน

ลดลง 25 คะแนน และคุณลักษณะจิตสาธารณะมีนักเรียนที่คะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนสูงสุด คือ 

นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนเพิ่มข้ึน 16 คะแนน และนักเรียนที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ นักเรียนคนที่ 

3 มีคะแนนลดลง 17 คะแนน   

 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร   
ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา           

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ หลักการและเหตุผล แนวคิด

พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ 

การเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู เมื่อไดโครงรางหลักสูตร  

ผูวิจัยนําโครงรางหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง

ของโครงรางหลักสูตร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมพบวา โครงรางหลักสูตรมีความหมาะสมโดย

เฉล่ียอยูระหวาง 4.67-5.00 ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาวแสดงใหเห็นวาหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมิน สําหรับผลการตรวจสอบความสอดคลองพบวา         

คาดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง .67-1.00 แสดงใหเห็นวา ในแตละองคประกอบของหลักสูตร         

มีความสอดคลองกัน 

เมื่อผูวิจัยปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จึงนําหลักสูตรไปทดลองใชกับ

นักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 35 คน ซึ่งเปนนักเรียนโรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปตตานีเขต 1 เปนเวลา 20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเปนเวลา 40 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล

ของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิด            

จิตตปญญาศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดใน ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผล 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผล   
กอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอตกลง

เบ้ืองตนของสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ซึ่งมีขอตกลงเบ้ืองตน 4 ขอ 

ดวยกัน คือ ขอที่ 1 ความสัมพันธของตัวแปรตาม ถาตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตองใชสถิติ MANOVA ทดสอบความแปรปรวน แตถาตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกันก็ไม

จําเปนตองใชสถิติ MANOVA ในการทดสอบความแปรปรวน สามารถใชสถิติ t-test ในการทดสอบ

ความแตกตางได ในการทดสอบครั้งนี้ผูวิจัยใชคะแนนที่เพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองของคะแนน

คุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 

(difference score) เปนคะแนนในการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร โดยคาที่ใชในการทดสอบ

คือ Bartlett’s Test of  Sphericity ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงตองทดสอบความแปรปรวนดวยสถิติ MANOVA  ขอที่ 2 การแจก

แจงปกติหลายตัวแปร   ในการทดสอบนี้ ผู วิจัยใชการทดสอบดวยคา  Kolmogorov-Smirnov               

คา Shapiro-wilk  และ Normal Q-Q Plot  เพื่อแสดงใหเห็นวาตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก 

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ แตละตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคง

ปกติ ซึ่งนําไปสูการแจกแจงปกติหลายตัวแปรไดผลการทดสอบพบวา ตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะไมมีความแตกตางกับการแจก

แจงปกติ  และเมื่อนําคะแนนในแตละคุณลักษณะที่พึงประสงคไปเขียนกราฟ Normal Q-Q Plot แสดง

ใหเห็นวามีการแจกเปนโคงปกติในทุก ๆ คุณลักษณะที่พึงประสงค ขอที่ 3 การเทากันของเมทริกซ

ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม ในการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้ผูวิจัยใชสถิติบอก (Box’s 

Test of Equality of Covariance Matrices) ไดผลการวิเคราะหพบวาเมทริกซความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนรวมมีความเทากัน จึงสามารถใชสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรไดขอที่ 4 

ความอิสระ ขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้จะสงผลใหระดับα ที่ใชจริงมีคาสูงกวาระดับα ที่ระบุไวหลายเทา 

วิธีการแกไขสามารถทําไดโดยการลดระดับนัยสําคัญทางสถิติใหเล็กในการทดสอบสมมติฐาน (ผจงจิต 

อินทสุวรรณ. 2545: 40-41; อางอิงจาก Hair Anderson; Tatham; & Black. 1998: 348; Stevens. 

1992: 243) ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง 

ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะมีระดับ α  ที่ใชจริงประมาณ .73, .74 และ .60 ตามลําดับ  

แสดงใหเห็นวาระดับα สูงกวาระดับα สูงกวาที่ต้ังไวคือ .05 ประมาณ 14, 14 และ 12 เทาตามลําดับ 

ดังนั้นในการทดสอบผูวิจัยจึงขอต้ังระดับ α  ในการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรไวที่ .001   

ถาการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงใหเห็นระดับ α  จริงอยูที่ .014, 0.14 และ.012 
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ตามลําดับ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนไดในภาคผนวก จ  และ                  

ผลการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรไดผลดังตาราง 15 

 

ตาราง 15 คาทดสอบความแตกตางของคุณลักษณะที่พึงประสงคระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

  

แหลงความแปรปรวน ชื่อสถิติ F Sig. 

Intercept Pillai’s Trace 

Wilk’ Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

38.109 

38.109 

38.109 

38.109 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

Group Pillai’s Trace 

Wilk’ Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

22.198 

22.198 

22.198 

22.198 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

 

*** p < .001 

 

จากตาราง 15 พบวา ความแปรปรวนของคะแนนหลังการทดลองที่เปล่ียนแปลงไปจากกอน              

การทดลองในตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา 

และจิตสาธารณะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวามีอยางนอย                         

1 คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองและ 

กลุมควบคุม 
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ตาราง 16 คาทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรระหวางกลุมทดลองและกลุมทดลองในแตละ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

แหลง 

ความแปรปรวน 

คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค 
SS df MS F Sig. 

Intercept ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู ใ น

ตนเอง 

ความเมตตากรุณา 

จิตสาธารณะ 

22.155 

23.144 

3.944 

1 

1 

1 

22.155 

23.144 

3.944 

95.275 

75.141 

14.300 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

Group ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู ใ น

ตนเอง 

ความเมตตากรุณา 

จิตสาธารณะ 

10.710 

20.574 

9.657 

1 

1 

1 

10.710 

20.574 

9.657 

46.058 

66.798 

35.016 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

Error ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู ใ น

ตนเอง 

ความเมตตากรุณา 

จิตสาธารณะ 

15.813 

20.944 

18.754 

68 

68 

68 

.233 

.308 

.276 

  

Total ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู ใ น

ตนเอง 

ความเมตตากรุณา 

จิตสาธารณะ 

48.678 

64.662 

32.355 

70 

70 

70 

   

 

*** p < .001 

 

จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวาความแปรปรวนระหวางกลุมทดลองและกลุมทดลองในแตละ

คุณลักษณะที่พึงประสงคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แตเนื่องจากในแต

ละคุณลักษณะที่พึงประสงคแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม จึงไมจําเปนตอง

ทดสอบรายคู   
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ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก                 

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปล่ียนแปลงไปจากหลังการทดสองสูง

กวานักเรียนกลุมควบคุมในทุกคุณลักษณะที่พึงประสงค 

และเมื่อนักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ                  

ที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ตลอดเวลา                  

20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 40 ชั่วโมง นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุดคือ ไดคาเฉลี่ย 4.50 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร            

โดยสรุปดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4             

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา มีข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน  

ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนนี้ของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เปนการศึกษาเอกสาร งานวิจัย สํารวจ

ความตองการจําเปนของของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โดยแยกเปนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 20 คน จากครูและบุคลากรทางการศึกษา 67 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน          

จากผูบริหารสถานศึกษา 3 คน ในโรงเรียนกลุมตัวอยาง วิเคราะห และสังเคราะหเอกสาร งานวจิยั เพือ่

ทําความเขาใจกับสภาพสังคม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม กฎหมาย และแนวนโยบายของภาครัฐ 

เช่ือมโยงแนวคิดจิตตปญญาศึกษากับการแกปญญาตามแนวนโยบายของรัฐบาลใหสอดคลองสภาพ

ปญหาและบริบทของสถานศึกษา   
ขั้นตอนที ่2 การพัฒนาหลักสูตร 
สรางหลักสูตรโดยนําผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัย สํารวจ วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล

พื้นฐานมาเขียนเปนโครงรางหลักสูตร เมื่อไดโครงรางหลักสูตรนําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองในแตละองคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยนําผลการ
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ประเมินมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและดัชนีความสอดคลอง พรอมทั้งปรับปรุงและแกไขหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหโครงรางหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งข้ึน กอนนําไปทดลองใช

หลักสูตร 
ขั้นตอนที ่3 การทดลองใชหลักสูตร 
ข้ันตอนนี้ผูวิจัยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมือง

ปตตานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน 

ดวยแบบแผนการทดลองแบบสองกลุม ทดสอบกอน-หลัง (Pretest-Posttest Control Group Design) 

ที่มีนักเรียน 2 กลุม แยกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 35 คน และมีการทดสอบกอนและ

หลังการทดลองใชหลักสูตรดวยแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีการวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรหลัง การทดลอง การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความ

แตกตางของคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิต

สาธารณะในตัวนักเรียน  กอนและหลังการใชหลักสูตร โดยใชสถิติการทดสอบความแปรปรวนหลาย

ตัวแปร (MANOVA)  
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแกไขหลักสูตร 
จากการทดลองใชหลักสูตรและการประเมินผลการใชหลักสูตร ผูวิจัยไดนําผลมาปรับปรุง

หลักสูตร โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับเวลาที่กําหนด เนื่องจากกิจกรรมที่จัดใหกับ

นักเรียนบางกิจกรรมใชเวลาเกินจากเวลาที่กําหนด  จึงตองปรับลดปริมาณของกิจกรรมเพื่อให

เหมาะสมกับเวลาที่ต้ังไว ภาษาที่ใชตองปรับใหสอดคลองกับวุฒิภาวะ วัฒนธรรมทางภาษาในทองถิ่น 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ  สามารถเรียนรู จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4            

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ผลการศกึษาขอมูลพื้นฐาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา และ

คุณลักษณะ ที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา จากการสํารวจความตองการของครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาพบวา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษามีความตองการใหนักเรียนไดรับการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิด       
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จิตตปญญาศึกษาอยูในระดับมาก และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษายังพบอีกวา จิตตปญญาศึกษา เปนการศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานในที่

ประกอบดวยจิตและการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่เสริมสรางสติ สมาธิ คุณธรรมจริยธรรม 

และกระบวนการคิด จนเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่มีความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปด

กวางสามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จนเกิดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตา

กรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน แสดงให

เห็นวาแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสามารถพัฒนามนุษยในยุคโลกาภิวัฒนใหสามารถอยูรวมกันอยาง

สันติสุขได      
2. ผลการพฒันาหลกัสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4            

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก                 

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ โดยใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน ซึ่งมี

องคประกอบที่สําคัญคือ หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร จุดมุงหมายของ

หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล 

โดยข้ันตอนท่ีใชกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด       

จิตตปญญาศึกษา ผลการสังเคราะหพบวา ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี 3 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 

การสรางความพรอม ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด และข้ันที่ 3  สรางความเช่ือมโยง 

ในการกิจกรรมการเรียนรูตองอาศัยเอกสารหลักสูตร ซึ่งเปนเอกสารที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 6 คน ดวยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

ผลการประเมินพบวา โครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน และ

มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตร   

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรประกอบดวย แบบวัด

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ

จํานวน 6 คน ไดแก แบบวัดความตระหนักรูในตนเองที่มีคาอํานาจจําแนก (Item total Correlation)         

ในแตละขออยูระหวาง .20-.61 และมีคาความเช่ือมั่น (Alpha-Coefficient) .83 แบบวัดความเมตตา

กรุณาที่มีคาอํานาจจําแนก ในแตละขออยูระหวาง .20-.73 และมีคาความเช่ือมั่น .85 และแบบวัด         

จิตสาธารณะที่มีคาอํานาจจําแนกในแตละขออยูระหวาง .34-.57 และคาความเช่ือมั่น .79 และ

เคร่ืองมือที่ใชวัดความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่วัดหลัง       

การทดลองใชหลักสูตร ไดแก แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่
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ไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูเช่ียวชาญจํานวน 6 คน มีคาอํานาจในแตละขออยูระหวาง 

.34-.65 และคาความเช่ือมั่น .83 
3. ผลการทดลองใชหลักสตูร 
จากการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 35 คน พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง 

ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปล่ียนแปลงไปจากหลังการทดสองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

ในทุกคุณลักษณะที่พึงประสงค  และเมื่อนักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ตลอดเวลา 20 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 40 ชั่วโมง นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

ตามหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุดคือ ไดคาเฉลี่ย 4.50 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การศกึษาขอมูลพื้นฐาน 
จากการการสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา              

ถึงการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนพบวา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษามีความตองการใหมีการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกนักเรียนอยูในระดับมาก  

แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยม ปญหาการละเลย

วัฒนธรรมอันดีงาม การใชความรุนแรง และความแตกแยกทางสังคม สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน

ในเชิงลบ ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนยังไมไดตอบสนอง

ตอการเปล่ียนแปลงดังกลาวเทาที่ควร ทําใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารมีความตองการ       

ที่จะเปล่ียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวของนักเรียน   

แนวคิดจิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค                    

ของนักเรียน จากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารพบวา แนวคิดจิตตปญญาศึกษาสามารถพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่จะสงผลใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง         

ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 88) ชลลดา ทองทวี 

และคณะ (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551: 20; อางอิงจาก ชลลดา ทองทวี; และคณะ.  2551: 25) ธนา           

นิลชัยโกวิทย (2551: 143) สุมน อมรวิวัฒน (2549) จูดี ลีฟ (Judy Lief.  2008: Online) คริสโตเฟอร 

เซสสัมส (Christopher Sessums.  2007: Online) วิลเลียม เจมส (William James. 1890) ดีบอราห         

เฮยเนส (Deborah Haynes. n.d.: online) และอาเทอร ซาจอง (Arthur Zajonc. n.d.: online) มี
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ความเห็นตรงกันวา ความตระหนักรูในตนเองและความเมตตากรุณาเปนคุณลักษณะที่สําคัญตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา และราชบัณฑิตยสถาน (2551: 88) ธนา นิลชัยโกวิทย (2551: 143) และ

สุมน อมรวิวัฒน (2549) มีความเห็นสอดคลองกันวา จิตสาธารณะเปนอีกคุณลักษณะหน่ึงที่สําคัญ

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา   

นอกจากนี้ชลลดา ทองทวี และคณะ (ธนา นิลชัยโกวิทย.  2551: 20; อางอิงจาก ชลลดา ทอง

ทวี;และคณะ. 2551: 25)  และคริสโตเฟอร เซสสัมส (Christopher Sessums. 2007: Online)  ยังเห็น

วากิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาคือ การฝก

สมาธิ  และกิจกรรมพัฒนาการคิด และควรใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ทําใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากสถานการจริงหรือคลายจริง สอดคลองกับแนวคิดของเฮรอน (Heron. 1992: 

162-171) ที่วาการเรียนรูจากประสบการณตรง เปนการเรียนรูจากการสัมผัสส่ิงตาง ๆ โดยตรง รับรู

พลังและสภาวะที่เปนองครวม ส่ิงนั้นอาจจะเปนสถานท่ี สถานการณ กิจกรรม หรือส่ิงของ และ

ความเห็นดังกลาวก็สอดคลองกับแนวคิดของจิรัฐกาล พงศภคเธียร (2551: 53) ที่วา การพัฒนา           

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับกลุมจําเปนตองใหนักเรียนไดเรียนรู

จากการปฏิบัติจริง สําหรับการวัดและการประเมินผลการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียน

ควรไดรับการประเมินตามสภาพจริง  ซึ่งเปนการประเมินที่ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถพัฒนาทักษะการทํางาน เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู เพิ่มบทบาทใน       

การทํางาน กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี เปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีความตรงในการวัด และเปน

ขอมูลที่ดีในการแกไขเชิงนโยบาย ตรงกับความเห็น ของแนวคิดของเอกรินทร ส่ีมหาศาล และ                   

สุปรารถนา ยุกตะนันทน (2546: 30-31) ที่วาการประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่สามารถ

พัฒนาคน ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ทั้งยังสรางความพึงพอใจใหกบัผูถูกประเมินอีกดวย 
2. การพัฒนาหลกัสูตร 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสํารวจความตองการ

ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน      

มากําหนดเปนหลักการและเหตุผลของหลักสูตรและจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามแนวคิด         

การพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba. 1962: 12) ที่ตองมีการวิเคราะหผูเรียนและสังคม แลวกําหนด

จุดมุงหมาย เนื้อหา ประสบการณการเรียนและการประเมินผล แตเนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร

เสริมที่มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4           

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546: 34) และไพโรจน นาคะสุวรรณ 

และวันนอร มะทา (2528: 8)ที่วาหลักสูตรเสริมควรเปนหลักสูตรที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คานิยม          
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ที่พึงประสงค ฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตย สรางความสามัคคี 

ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อสวนรวม และเคารพบุคคลอ่ืน   

 กิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการพัฒนา

นักเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ัน ไดแก 

ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ คือ การฝกปฏิบัติดวย         

ความสงบนิ่ง และการฝกปฏิบัติดวยการเคลื่อนไหว ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด เปน

ข้ันตอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ข้ันที่ 3 สรางความเช่ือมโยง เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองใช

ความรูและประสบการณที่ไดเรียนรูในข้ันตอนที่ 2 มาคิดใครครวญในสภาวะที่ตนเองกําลังผอนคลาย 

เปนการเปดพื้นที่ในการพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ  เช่ือมโยงกับประสบการณเกาเพื่อกําหนด

พฤติกรรมในอนาคต ซึ่งทั้ง 3 ข้ันตอนสอดคลองกับแนวคิดของธนา นิลชัยโกวิทย (2551: 24-25)           

ชลลดา ทองทวี และคณะ (ธนา นิลชัยโกวิทย. 2551:  25; อางถึงจาก ชลลดา ทองทวี. 2551: 47-48) 

จิรัฐกาล พงศภคเธียร (2551: 38-40) ประเวศ วะสี (2549) วิจักขณ พานิช (2548) คริสโตเฟอร 

เซสสัมส (Christopher Sessums.  2007: Online)  และอาเทอร ซาจอง (Arthur  Zajonc. n.d.: 

online)      

ผลการสรางหลักสูตรพบวา หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว โดยมีคาเฉล่ียของ           

ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริมในแตละองคประกอบอยูระหวาง 4.67-5.00 แสดงวา

องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู ในระดับมากที่ สุด  และโครงรางหลักสูตรมี                   

ความสอดคลองกันทุกองคประกอบโดยมีคาต้ังแต 0.67-1.00 ซึ่งเกินกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 

มากกวาหรือเทากับ 0.50 ทุกคา แสดงวา ในแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมี                      

ความสอดคลองกัน การที่หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางมีระบบ และพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนของการพัฒนา

หลักสูตร พรอมทั้งมีการสํารวจความตองการของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนที่มีกลุมตัวอยาง จึงสงผลใหหลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพ และดวยการจัดกิจกรรมที่เนน            

ใหนักเรียนไดเรียนรูจากปฏิบัติจริง อาศัยกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ตระหนักรูถึงคุณคา

ของส่ิงตาง ๆ โดยปราศจากอคติ จนเกิดความรักความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึก            

ตอสวนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลอง

กับธนา นิลชัยโกวิทย (2551: 3-25) กลาวถึงการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลง และกอบแกว               

มโนมัยพิบูลย (2551: 57-71) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพื่อ      

การเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐาน ที่วาประสบการณสามารถเช่ือมโยงตนเองกับโลก โดยอาศัยความรัก 

ความเมตตา ทั้งตอตนเองและสรรพส่ิง เนนการปฏิบัติตามบริบทของสังคม เคารพศักยภาพของตนเอง



 154 

และผูอ่ืน ทําใหผูเรียนเกิดสํานึกใหม เปล่ียนมุมมองเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยและธรรมชาติ ตระหนักถึง

ภาระหนาที่ของตนเองที่มีตอมนุษยและธรรมชาติ 
3. การทดลองใชหลกัสูตร 
การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยนําหลักสูตรไปทดลองใชกับ                

กลุมทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปตตานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน เพื่อตองการวัดความเปลี่ยนแปลง             

ของคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมตามหลักสูตรของนักเรียน ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร และ

เพื่อใหแนใจวานักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปล่ียนแปลงไปหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู          

ตามหลักสูตร อันเนื่องมาจากนักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึง

กําหนดกลุมควบคุม  เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองปตตานี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาปตตานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน ซึ่งมีลักษณะคลายกับ            

กลุมทดลอง 

เนื่องจากโรงเรียนเมืองปตตานีมีการจัดชั้นเรียนแบบคละกัน ดวยเหตุผลที่ตองการใหแตละ

หอง มีนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออนเทา ๆ กันในทุกหองเรียน นักเรียนที่เรียนเกงจะไดชวย

นักเรียนที่เรียนปานกลางและเรียนออนใหเรียนเกงข้ึน และนักเรียนที่เรียนปานกลางจะไดชวยนักเรียน

ที่เรียนออนใหเกงข้ึนดวยเชนกัน ทําใหนักเรียนทุกหองเรียนมีลักษณะคลายกัน อีกทั้งโรงเรียนแหงนี้ยัง

มีการจัดการเรียนการสอนแบบสอนเวียน กลาวคือ มีครูสอนประจําวิชา ดังนั้นนักเรียนทุกคน ทุกหอง

จะไดเรียนกับครูคนเดียวกันเปนสวนใหญ เหตุผลดังกลาวจึงเปนสวนหน่ึงที่แสดงใหเห็นวานักเรียนแต

ละหองมีระดับสติปญญาและคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเฉล่ียคลายคลึงกัน 

ในขณะทําการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยเร่ิมตนดวยการทําความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เรียนรูการอยูรวมกันดวยความเทาเทียม การมีความเมตตากรุณา

ตอตนเอง ผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม และการมีจิตสาธารณะ ผานข้ันตอนที่เร่ิมตนดวยการฝกการจดจอ เพื่อ

สรางสติและสมาธิ   การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค การสะทอนคิดเพื่อ

ทบทวนพฤติกรรมของตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับตนเองและผูอ่ืน         

สรางความมั่นใจในตนเอง  ตลอดจนหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงรวมกัน ในบรรยากาศแหง       

ความเมตตากรุณา  จนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค  กอนนักเรียนจะได รับการจัดกิจกรรม                       

ตามหลักสูตร นักเรียนกลุมทดลองเปนนักเรียนที่ไมมีสมาธิ สงเสียงดัง พูดคุยกัน และใชเวลาวางกับ
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การเลน มีเพียงนักเรียน 2-3 คน เทานั้นที่ดูเรียบรอยและสนใจเรียน กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร

สรางความแปลกใหมใหกับนักเรียน นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสในแสดงออก มีสิทธิเสรีภาพของ        

ความเปนมนุษยเทาเทียมกัน นักเรียนไดรับอะไร ๆ ที่เหมือน ๆ กัน ผูวิจัยพูดคุยกับนักเรียนดวยถอยคํา

ที่สุภาพ แสดงความเปนมิตร และมอบความรักความเมตตาใหกับนักเรียนตลอดเวลา ในขณะที่

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไมมีการบังคับ นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ ส่ิงหนึ่งที่ผูวิจัย

ย้ําเตือนนักเรียนอยูเสมอคือ นักเรียนตองใหเกียรติผูอ่ืน เพราะทุกคนเทาเทียมกัน ถานักเรียนประพฤติ

ตนดวยการเบียดเบียนผูอ่ืน เชน การสงเสียงดัง การเลนในขณะเรียน แสดงวานักเรียนขาดความรัก

ความเมตตา ไมคํานึงวาการกระทําของตนเองจะสงผลเสียตอผูอ่ืนอยางไร เมื่อไรที่นักเรียนคุยหรือสง

เสียงดัง ผูวิจัยจะหยุดและพูดคุยกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดใครครวญถึงพฤติกรรมที่ตนเองไดปฏิบัติ 

เมื่อกระทําเชนนี้บอยคร้ัง  การพูดคุยหรือการสนทนานอกประเด็นก็นอยลง  การเรียนรูและ                       

ความสนุกสนานก็เกิดข้ึน สงผลใหนักเรียนมีสมาธิกับการทํากิจกรรมตามหลักสูตรมากข้ึน   

เหตุการณหนึ่งในหลาย ๆ เหตุการณที่ผูวิจัยประทับใจ คือ ในขณะที่ใหนักเรียนทํากิจกรรม          

มีนักเรียนคนหนึ่งพยายามชวนเพื่อนคุย เพื่อนกลับตอบดวยถอยคําสุภาพวา “คอยคุยนะ ตอนนี้เรา

กําลังทํางานอยู ขอทํางานกอน แตถาจะใหชวยสอนการบานเราจะชวย” ซึ่งโดยปกติแลวนักเรียนคนนี้

มักสงเสียงดังในเวลาเรียน    

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเร่ือย ๆ หลังจากจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได 5 สัปดาห การเขาแถว

หนาเสาธง การเดินแถว การวางรองเทา ความต้ังใจในการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองดีข้ึนทุกขณะ 

และส่ิงหนึ่งที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงคือ เมื่อไรที่นักเรียนพบผูวิจัย นักเรียนจะทําความเคารพดวย

กิริยาที่ออนนอม และถาผูวิจัยถือของนักเรียนจะชวยถือโดยไมตองใหผูวิจัยเอยปากขอรอง   

เมื่อเวลาผานไปได 10 สัปดาห นักเรียนมีสติกับตัวเองมากข้ึน รับรูอารมณความรูสึก 

แสดงออกถึงความตระหนักรูในตนเอง สังเกตไดจากนักเรียนพยามทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยไม

สนใจส่ิงรอบขาง นักเรียนสนใจส่ิงที่ผูวิจัยใหนักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่นักเรียนช่ืนชอบ และสรางความ

สนุกสนานคือ กิจกรรมโยคะอาสนะ และกิจกรรมปฏิบัติอยางออนนอม นักเรียนปฏิบัติอยางต้ังใจ 

แสดงใหเห็นความพยายาม การมีสติจดจอกับการเคล่ือนไหวรางกาย ออนนอมและเปนกันเอง 

หลังการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรทุก ๆ 2 สัปดาห  ผูวิจัยจะสุมนักเรียนมาจํานวน 8-10 คน 

เพื่อทําการสนทนากลุม สอบถามถึงผลการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ใบงาน ส่ือ และบรรยากาศใน

การจัดกิจกรรม นักเรียนที่ถูกสุมจะตอบคําถามดวยความต้ังใจ เนื่องจากมีการบันทึกเทป แตเมื่อผาน

ไปไดประมาณ 5 นาที นักเรียนพูดคุยดวยถอยคําที่แสดงถึงความเปนกันเอง ทุกคนไดรับโอกาสใน        

การแสดงความคิดเห็น ตามความตองการของตนเอง ผลการสนทนาแสดงใหเห็นวานักเรียนมี           

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ตองการใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ ไดเรียนรูจากกิจกรรม      
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ตามหลักสูตรดวยเชนกัน และใหมีกิจกรรมลักษณะนี้ในทุกภาคเรียน และเมื่อเวลาผานไป 15 สัปดาห 

มีกิจกรรมหนึ่งที่ผูวิจัยใหนักเรียนปฏิบัติคือ ฟงเพลง แลววาดรูป โดยเพลงท่ีผูวิจัยใหนักเรียนฟง คือ

เพลงดาวลูกไก หลังทํากิจกรรมมีคําถามเก่ียวกับตัวระครคือ นักเรียนคิดวาพฤติกรรมของลูกไกดี

หรือไมดีอยางไร มีนักเรียนคนหนึ่งยกมือแลวตอบวา “การกระทําของลูกไกดูเหมือนจะเปนการแสดง

ความรักที่มีตอแมไก จึงกระโดดเขากองไฟเพื่อฆาตัวตายตามแมไก หนูเห็นวาไมถูกตอง แสดงวาลูกไก

ไมรักตัวเอง แกปญหาดวยวิธีการที่ผิด ๆ ถาเปนหนูจะไมทําเชนนั้น” ความคิดเห็นของนักเรียนคนนี้

แสดงใหเห็นทรรศนะในการมองโลก และเหตุผลที่แตกตางออกไป  

ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่แสดงถึงความประทับใจและความช่ืนชมที่ผูวิจัย          

มีตอนักเรียนกลุมทดลอง นักเรียนทั้ง 35 คน เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เมื่อจัดกิจกรรม            

ตามหลักสูตรเสร็จส้ิน นักเรียนไดรับการวัดดวยแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคและแบบวัด            

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร แลวนําผลมาวิเคราะหคุณลักษณะ                

ที่พึงประสงคที่เปล่ียนแปลงไปของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับ

นักเรียนกลุมควบคุม ซึ่งอยูในส่ิงแวดลอมและบริบทเดียวกันพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง  ความมีเมตตากรุณา และจิตสาธารณะสูงข้ึนกวากอน

ทดลองและการเปล่ียนแปลงดังกลาวสูงกวาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับนักเรียนกลุมควบคุมใน        

ทุกคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001 แสดงใหเห็นวาแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียนไดจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา(2546) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการคุณคาความเปนมนุษย 

ซึ่งทําใหนักเรียน ครู และผูปกครองเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม จากการมีคุณคา

ความเปนมนุษยทั้ง 5 ประการ ไดแก ความจริง ความรักความเมตตา ความประพฤติชอบ ความสงบ

สุข และอหิงสา ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบดังกลาวพรอมกับนํามาทดลองกับนักเรียนนักศึกษาใน

ประเทศไทยพบวา รูปแบบดังกลาวสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงความคิดและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค เชนเดียวกับบารททิสทิซ และคณะ (Barttistich; et al. 1997) ไดทําการศึกษา

วิจัยตอเนื่องนาน 15 ป โดยมีแนวทางศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การเรียนการสอนที่พัฒนาจริยธรรมของ

นักเรียน ซึ่งโครงการโปรแกรมการเรียนการสอนจะเนนในเร่ืองของความรูสึก การเปนสวนรวมในชุมชน 

การฝกทักษะในการแกไขปญหาการเรียนรูตามความสนใจ การสรางความตระหนักในความตองการ

และความจําเปนของผูอ่ืน การเคารพตนเอง เอาใจเขามาใสใจเรา โดยใชการวัดพฤติกรรมระดับ             

การแสดงออกของเด็กพบวา เด็กมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมสูงข้ึนตามลําดับ   

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด จะเห็นไดวา นักเรียนกลุมทดลองทุกคนมีระดับ

คุณลักษณะ ที่พึงประสงคสูงข้ึน โดยเฉพาะคุณลักษณะความเมตตากรุณามีระดับการเปล่ียนแปลง
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โดยเฉล่ีย(1.12) เนื่องจากแนวคิดจิตตปญญาศึกษาใหความสําคัญกับความเมตตากรุณาเปนอันดับ

แรก เพราะ บรรยากาศของความรักความเมตตาจะสงผลใหนักเรียนรูสึกถึงความปลอดภัย มีความสุข

ในการเรียน เกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก เกิดการเรียนรูส่ิงใหม และพรอมที่จะเปล่ียนแปลง โดย

ความรักความเมตตาที่เกิดข้ึนนั้นตองเร่ิมจากครูเปนผูมอบใหนักเรียนกอน และเมื่อนักเรียนสัมผัสได 

นักเรียนก็จะมอบใหครูเอง  

เมื่อนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรู  เปดกวางรับส่ิงใหม ๆ ความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม

ก็เกิดข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งเปนกิจกรรมเปนการพัฒนาความตระหนักรู ทําใหนักเรียนเปนผูที่มีสติ มีสมาธิ 

สงผลใหนักเรียนทุกคนมีระดับความตระหนักรูในตนเองสูงข้ึนดวยเชนกัน (.96) โดยเร่ิมตนจากการให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติจากจดจอกับการเคล่ือนไหวรางกาย ลมหายใจ การแปลงวัตถุ และการนั่งสมาธิ 

การฝกลักษณะนี้เนนความตอเนื่อง กระทําซ้ําบอยคร้ัง ผลทําใหนักเรียนสามารถคิดใครครวญกอนทีจ่ะ

แสดงพฤติกรรมหรือพูดออกมา กรอปกับนักเรียนมีจิตเมตตากรุณาก็จะทําใหพฤติกรรมหรือคําพูด              

ที่ออกมานั้นเปนที่ชื่นชอบ ของบุคคลทั่วไป และเมื่อนักเรียนไดผลสะทอนจากบุคคลรอบขางในเชิงบวก

แลว พฤติกรรมของนักเรียน ก็จะมีความคงทนมากยิ่งข้ึน 

ระดับการเปล่ียนแปลงของคุณลักษณะจิตสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดเมื่อเทียบ

กับคุณลักษณะที่พึงประสงคอ่ืน (.61) เนื่องจากคุณลักษณะจิตสาธารณะเปนคุณลักษณะที่สําคัญของ

การเปนพลเมืองดี ชวยสังคม หลีกเล่ียงในการสรางความเสียหายใหกับสวนรวม ตองเกิดจากการมี      

จิตอาสา ปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอ่ืนโดยที่ผูอ่ืนไมตองรองขอ พรอมที่จะปฏิบัติตนเพื่อสวนรวมดวย

ความเต็มใจ โดยไมตองการผลตอบแทน คุณลักษณะจิตสาธารณะนี้เกิดข้ึนไดยากตองอาศัยเวลา         

ในการฝกปฏิบัติ เรียนรูจากผลของการปฏิบัติ เปล่ียนแปลงตนเอง ถึงแมหลักสูตรจะมีการสอดแทรก

กิจกรรมที่เสริมสรางคุณลักษณะจิตสาธารณะในทุกหนวยการเรียนรูก็ตาม แตการจัดการเรียนรู        

ตามหลักสูตรที่เปนรูปธรรมนั้นอยูในหนวยการเรียนรูที่ 16-20 เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําคุณลักษณะ             

จิตสาธารณะเกิดการเปล่ียนแปลงนอยที่สุด      

นอกจากนักเรียนกลุมทดลองจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคไปในทางที่ดีข้ึน        

กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหกับนักเรียนยังสรางความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรอยู         

ในระดับมากที่ สุด ความพึงพอใจในการเรียนรูทําใหนักเรียนเปดกวางยอมรับส่ิงใหม ๆ เกิด                    

การเปล่ียนแปลงตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ จิรัฐกาล พงศภคเธียร (2551: 38-40) ที่วา                

การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดนกัเรียนตองมีความพึงพอใจ และไวใจ  
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดังกลาวขางตน ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางที่พงึปฎิบัติดังนี ้

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช อาจแบงไดเปน 2 แนวทาง กลาวคือ  
1.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1.1 ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรตระหนักและเห็นความสําคัญของ            

การเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาไปปรับใชกับนักเรียนทุกสถานศึกษา 

เพื่อใหนักเรียนมีจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จนเกิดคุณลักษณะความตระหนัก

รู ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับการปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจําวัน และอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

1.1.2 ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรสงเสริมใหมีการนําแนวคิด              

จิตตปญญาศึกษาไปปรับใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง           

8 กลุมสาระการเรียนรู เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เปนตน 

1.1.3  ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูผูสอน

เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อครูผูสอนทุกคนจะไดรวมกัน

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดกระบวนการเรียนรู                 

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม การบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนรู  เปนตน 
1.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

1.2.1  กอนที่ผูสอนจะนําหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน          

ชั้นประถม ศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ควร

ศึกษาเอกสารหลักสูตรทั้งฉบับอยางละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจ จนทําใหการจัดกิจกรรมมี

ประสิทธิผล 

1.2.2  การนําหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชควรคํานึงถึงลักษณะที่คลายคลึงและแตกตาง

กันของนักเรียนกับกลุมตัวอยาง และบริบทของโรงเรียน 

1.2.3  การนําหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใชครูควรจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน เคร่ืองมือ วัสดุ

อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมลวงหนา 
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1.2.4  การนําหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาไปใช ครูควรมีบทบาทในการสนับสนุน แนะนํา               

ใหกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางมีความสุข 
2.  ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

2.1  ควรทําการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยบูรณา

การแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเขากับสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เชน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เปนตน 

2.2 ควรทําการศึกษาโดยการศึกษาความตอเนื่องของการเสริมสรางคุณลักษณะ                 

ที่พึงประสงคตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาโดยใชระยะเวลาที่นานข้ึนและมีการเก็บขอมูลอนุกรมเวลา  

(Time series) เพื่อทราบถึงพัฒนาการ 

2.3  ควรศึกษาผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ                       

ที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เพิ่มในสวนที่เกี่ยวของ

กับสติปญญา เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการคิด  

2.4  ควรวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค

จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา           

ปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
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ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4                  

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
 
 
 
 
 

 
อัคพงศ  สุขมาตย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปตตานี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานีเขต  1 
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คํานํา 
 

 หนังสือคูมือครู  หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  

4  ตามแนวคิด จิตตปญญาศึกษาพัฒนาข้ึนเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยหลักสูตร

มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  ซึ่งประกอบดวยความตระหนักรูในตนเอง  

ความเมตตากรุณาและ จิตสาธารณะ  ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติที่เนนใหนักเรียนไดฝกและเรียนรู

จากการปฏิบัติ และการประเมินตามสภาพจริงที่เปนการประเมินในหลายมิติ  นักเรียนเชื่อมโยงส่ิงที่ได

เรียนรูกับชีวิตประจําวันไดทั้งในปจจุบันและอนาคต   
 

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญที่กรุณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเคร่ืองมือและ         

การพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ ขอขอบคุณผูบริหาร อาจารย และนักเรียนโรงเรียนเมือง

ปตตานี ที่ไดใหความรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ 
 

 ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ตรวจสอบ  สงเสริมและเสนอแนะจนเปนผลให

หลักสูตรฉบับนี้มีความสมบูรณ 

 

 

       อัคพงศ  สุขมาตย 

       นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร 

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในชวงหาทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยประสบปญหามากมายจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแส

โลกาภิวัตนของโลก ทั้งปญหาทางสังคม ปญหาทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรม 

และปญหาทางศาสนา  ดวยเหตุดังกลาวรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                      

แผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลจึงกําหนดนโยบายที่มุงพัฒนาคน ซึ่งเปนฐานสําคัญ

ของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาสังคมใหเปนสังคมสันติสุข ดวยการเสริมสรางคนใหเปนคนที่มี

คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ในทางปฏิบัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาคน โดยการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหกับนักเรียน  ซึ่งถือไดวาเปนทรัพยากร

มนุษยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนา

หลักสูตรที่สามารถเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน   

 แนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค                        

ซึ่งประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ดวยการเสริมสราง 

การคิดและคุณลักษณะควบคูกันไป โดยใหนักเรียนไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติ เกิดการคิด

ใครครวญ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม และเช่ือมโยงส่ิงที่ไดเรียนกับการปฏิบัติตนใน

ชีวิตประจําวัน 

 หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา                  

เปนหลักสูตรที่อาศัยกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียน ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจนเกิด           

การเรียนรู และมีการประเมินผลการเรียนรูจากกิจกรรมดวยแบบประเมินตนเอง แบบทดสอบ แบบวัด

ความพึงพอใจ  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และอ่ืน ๆ โดยผูประเมินหลายคน ไดแก ตัวนักเรียนเอง 

เพื่อนนักเรียน ครู  และผูปกครอง ซึ่งการประเมินดังกลาวเปนการประเมินเพื่อพัฒนา จนทําใหนักเรียน

เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีการประเมินหลายครั้ง ทั้งกอนการใชหลักสูตร ระหวางการใช

หลักสูตร และหลังการใชหลักสูตร 

 
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรฉบับนี้เปนหลักสูตรที่จัดทําข้ึนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งเปน

คุณลักษณะที่ทําใหนักเรียนสามารถอยูรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมี

ความสุข  มีความสมานฉันทและเอ้ืออาทร โดยหลักสูตรไดพัฒนาข้ึนจากแนวคิดตอไปนี้ 
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1.  การศึกษาเอกสาร งานวิจัย ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญในการเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร                         

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2. การเรียนรู มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลาย ดวยการฝกปฏิบัติ ทั้งที่

เปนกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม มีชวงเวลาที่ใหนักเรียนไดคิดใครครวญ แลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวาง นักเรียนกับเพื่อนนักเรียน นักเรียนกับครู นักเรียนกับผูปกครอง และนักเรียนกับบุคคลซ่ึงเปน

แหลงเรียนรู 

3. การประเมิน  เปนการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน ดวยการประเมินในหลายมิติ กลาวคือ                

การประเมินดวยเคร่ืองมือหลายชนิด ผูประเมินหลายคน และประเมินหลายชวงเวลา ทําใหนักเรียนได

เรียนรูดวยตนเอง ไดเห็นมุมมองของผูอ่ืนที่มีตอตนเอง เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง                     

ที่เหมาะสม ทายที่สุดนักเรียนก็จะเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

เมื่อนักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรนี้แลว นักเรียนควรเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคดังตอไปนี้ 

1.  ความตระหนักรูในตนเอง การรับรูถึงอารมณของตนเองวาเปนเชนไรทั้งในยามที่มีอารมณ

ปกติ  เปนการระลึกรูอารมณ ความคิด การกระทําวาทําอะไรอยู รูวาตนเองกําลังรูสึกอยางไร              

มีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของอารมณที่เกิดข้ึนวาเปนเพราะอะไร การแสดงออก               

ทางอารมณและผลอันเนื่องมาจากอารมณนั้น ๆ ตลอดจนรูถึงความสามารถและรูถึงขอจํากัดของ

ตนเอง 

2.  ความเมตตากรุณา เปนความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุขทั้งกายและใจ เปนความรูสึกที่เกิด

จากความสงสาร ความตองการใหผูอ่ืนพนทุกข อยากชวยเหลือผูอ่ืน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เสียสละ              

ใหอภัย และสุภาพออนโยน   

 3.  จิตสาธารณะ เปนการหลีกเล่ียงการกระทําหรือการใชของสวนรวมใหเกิดความชํารุด

เสียหาย การรับผิดชอบในการดูแลของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกัน และเคารพสิทธิในการใชของ

สวนรวมรวมกัน   

 
โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

ตามแนวคิดจิตตปญหาศึกษาประกอบดวย 20 หนวยการเรียนรู รวมเปนเวลา 40 ชั่วโมง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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หนวยการเรียนรู คําอธิบายหนวยการเรียนรู และจํานวนช่ัวโมง 

 

หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

1 บทนาํ การทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปฏิบัติตน

ในเวลาเรียน จุดมุงหมาย และวิธีการประเมินในกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

2 

2 คุณคาความเปน

มนุษย 

การเรียนรูความหมายของมนุษย และคุณคาของมนุษย

ซึ่งไมไดอยูที่วัตถุรอบกายภายนอก  แตอยูที่ คุณคา  

ทางจิตใจ คุณคาทางจิตใจเกิดจากการคิดดี และทําดี  

ซึ่งส่ิงเหลานี้ คือ ส่ิงที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว 

2 

3 คนดีในชุมชน   การทําความเขาใจกับลักษณะของคนดี คนมีคุณธรรม  

เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับพฤติกรรมที่ตนเอง

ปฏิบัติ จากการเรียนรูคุณลักษณะของคนดีในชุมชน 

2 

4 เรียนรูจากตัวอยาง การเรียนรูคุณลักษณะของคนดีจากการแลกเปล่ียน

เ รียนรู  เปนการสรางประสบการณในการสนทนา  

แลกเปล่ียนประสบการณ และสรางแรงจูงใจใหนักเรียน

ประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงาม 

2 

5 ปญหาของฉัน   การทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไมดีในตนเอง  

เรียนรูการแกปญหาดวยการทํากิจกรรมกลุม รับฟง

ขอคิดเห็นในการแกไขพฤติกรรม  บันทึก  สรุป  และ

กําหนดแนวทางในการแกไขพฤติกรรมของตนเอง 

2 

6 ตัวฉันกับชุมชน   การทําความเขาใจกับพฤติกรรมที่เปนคุณลักษณะที่ไมดี

ของตนเอง วิเคราะหผลของพฤติกรรมที่มีตอเพื่อน  

ครอบครั  และชุมชน 

2 

7 ปญหาในชุมชน   การเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู วิเคราะห

ปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน กําหนดวิธีการ แกไขปญหา  

โดยเร่ิมตนการแกไขจากตนเองกอน 

2 
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หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

8 มีน้ําใจไดอะไร   การเรียนรูคุณลักษณะความมีน้ําใจ ทั้งตอตนเอง ผูอ่ืน  

และส่ิงแวดลอม พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีน้ําใจ  และ

ผลที่เกิดข้ึนจากความมีน้ําใจ 

2 

9 ปฏิบัติการของ

ความมนี้ําใจ 

ฝกปฏิบัติความมีน้ําใจจากสถานการณที่ครูกําหนดให

และเรียนรูจากการฝกปฏิบัติความมีน้ําใจดวยตนเอง 

2 

10 จิตนอบนอม การนอบนอม เร่ิมจากการเห็นคุณคาของความเปน

มนุษย เคารพคุณคา และออนนอมตอตนเองและผูอ่ืน  

ฝกปฏิบัติดวยกิจกรรมของความออนนอม เรียนรูผลของ

ความออนนอม และนําผลการปฏิบัติสูบาน 

2 

11 เอ้ือเฟอเผ่ือแผ การเอ้ือเฟอเผ่ือแผเปนการแบงปนส่ิงของที่ตนมีหรือส่ิงที่

จะไดรับแตตนเองไมมีความจําเปนที่จะตองใชใหกับผูที่มี

ความจําเปนมากกวา การเอ้ือเฟอเผ่ือแผอาจไมใชเปน

การเอ้ือเฟอส่ิงของแตเปนการเอ้ือเฟอแรง ซึ่งเปนส่ิงที่มี

อยูในตัวคนทุกคน 

2 

12 ใครครวญเกิด

ปญญา   

การสนทนากลุมเพื่อใหนักเรียนไดคิดใครครวญถึง  

มวลประสบการณที่ไดเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณ

จากการเรียนรูกับเพื่อนรวมกลุม และเพื่อนรวมหอง  

ดวยคําถามที่ครูกําหนดให เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

ตนเอง  เรียนรูเพื่อนรวมหอง และนําผลการเรียนรูไปใช  

ในชีวิตประจําวัน 

2 

13 เบียดเบียนเปน

อยางไร 

การเบียดเบียนสงผลรายทั้ งตอตนเอง  ผู อ่ืน  และ

ส่ิงแวดลอม  นักเรียนควรใครครวญพฤติกรรมที่ตน  

เคยปฏิบัติวาเปนการเบียดเบียนตนเอง  ผู อ่ืน  และ

ส่ิงแวดลอมหรือไมอยางไร และควรแกไขพฤติกรรม

เหลานั้นอยางไร 

2 
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หนวย 
การเรยีนรู 

ชื่อหนวย 
การเรยีนรู 

คําอธิบายหนวยการเรยีนรู ชั่วโมง 

14 การใหอภัยนัน้ทาํ

ยาก   

การใหอภัยนั้นทํายาก เพราะการใหอภัยเกิดข้ึนจากจิต

ภายในออนนอม รูจักระงับอารมณ  เมื่อนักเรียนเรียนรู  

ที่จะใหอภัย และสามารถใหอภัยตนเองและผู อ่ืนได  

ความรุนแรงก็จะลดนอยลง 

2 

15 สุภาพออนโยนดี

อยางไร 

คนสุภาพออนโยน  จะเปนที่รักใครของคนรอบขางและผูที่

ใกลชิด  เปนคุณลักษณะที่แสดงถึง จิตใจที่ออนนอม  โดย

เร่ิมจากการพูดและการทําความเคารพตอบุคคลที่ควร

เคารพดวยความสุภาพออนโยน 

2 

16 หนาที่ของ

พลเมืองที่ดี 

หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ

ชุมชน ใครครวญพฤติกรรมที่ตนเองเคยปฏิบัติสอดคลอง

กับคุณลักษณะของพลเมืองดีหรือไม  และกําหนด

พฤติกรรมในอนาคตที่ควรปฏิบัติ 

2 

17 การมีสวนรวมตอ

ชุมชน   

คุณลักษณะของพลเมืองที่ ดี  เ รียนรูการมีสวนรวม  

ในการดูแลรักษาของสวนรวม วิเคราะหปญหาที่เกิดกับ

สาธารณะสมบัติในโรงเรียน วางแผนเพื่อดูแลสาธารณะ

สมบัติในโรงเรียน 

2 

18 บําเพ็ญประโยชน  นําผลจากการเรียนรูและการวางแผนในหนวยการเรียนรู  

17  มาฝกปฏิบัติ โดยการบําเพ็ญประโยชน 

2 

19 สะทอนผลการ

บําเพ็ญประโยชน 

การบําเพ็ญประโยชนทําใหเรารูจักเสียสละแรงกาย  

แรงงาน  ผลจากการปฏิบัติจะเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติ ผูมีสวน

รวมในการใชสาธารณะสมบัติ และผูมีหนาที่ดูแลรักษา

สาธารณะสมบัติ การไดสนทนาแลกเปล่ียน  แสดง

ความรู สึกระหวางกลุมคนดังกลาว  เปนการพัฒนา

คุณลักษณะของนักเรียน 

2 

20 ประเมินตัวฉัน   สรุปผลการเ รียนรู  สนทนา  ใครครวญ  สรางความ

ประทับใจ โดยใหนักเรียนแสดงความรูสึกของตนเอง  ตอ

การเรียนรูในวิชานี้  

2 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ

บรรยาย การถามคําถาม การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเองและปฏิบัติเปน

กลุม สุนทรียสนทนา  และการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยใน

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยใชแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนหลักในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

 กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 การสรางความพรอม เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติใน 2 รูปแบบ กลาวคือ การฝก

ปฏิบัติดวยความสงบนิ่ง และการฝกปฏิบัติดวยการเคลื่อนไหว มุงเนนใหนักเรียนเกิดการจดจอกับ

อารมณ  ความรูสึก  ส่ิงเรา เพียงอยางใดอยางหนึ่ง จนเกิดสมาธิ เพื่อนําไปสูการเรียนรูในข้ันตอนตอไป 

 ข้ันที่ 2 การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด เปนข้ันตอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจาก          

การปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คําถามที่เปดกวางหรือปญหา การปฏิบัติ และการสะทอนผล                         

ดวยกิจกรรมที่มุงเนนในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค และการคิด 

 ข้ันที่ 3 สรางความเชื่อมโยง เปนข้ันตอนที่นักเรียนตองใชความรูและประสบการณที่ไดเรียนรู          

ในข้ันที่ 2 มาคิดใครครวญ เช่ือมโยงกับประสบการณเกาเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ ที่นักเรียนเคยไดรับ              

เพื่อกําหนดพฤติกรรมในอนาคต โดยใหนักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณภายใตความเสมอภาคกัน                

เปนการฝกปฏิบัติผานกิจกรรมสังคม 

 

ส่ือการเรียนรู 
 การกําหนดส่ือการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองสอดคลองกับสาระการเรียนรู  

และสามารถเสริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึประสงค  ซึง่ประกอบดวย 

1.  เอกสารเก่ียวกับคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

2.  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร เชน ใบงาน ใบความรู 

3.  เอกสารอิเล็กทรอนิคส 

 
แหลงเรียนรู 
 แหลงเรียนรูในหลักสูตรสวนใหญเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน หรือในชุมชนใกลโรงเรียน  

เนื่องจากขอจํากัดของสถานการณในสามจังหวัดภาคใต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตัวอยาง
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ของแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุด อาคารอเนกประสงค สวนหยอมในโรงเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ  

เปนตน 

 

การวัดและประเมินผล 
 การวัดและการประเมินผลตามหลักสูตร ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมินที่มุงพัฒนานักเรียน                         

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การประเมินกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การประเมินกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค                

ของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ                     

เพื่อเปนเกณฑในการเปรียบเทียบกับการประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู และเปนการ

เปรียบเทียบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเทากันหรือไม 

2. การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการประเมินหลังจัดกิจกรรมในแตละ

หนวยการเรียนรู เพื่อตรวจสอบวานักเรียนเรียนรูไดตามเกณฑที่กําหนดหรือไม และจะเปนแนวทาง                         

ในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู

ครบทุกหนวยการเรียนรู  เพื่อนําผลการประเมินหลังเรียนไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียน          

นําผลการประเมินหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม และนําผล                 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
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วิเคราะหหนวยการเรียนรู  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  และจํานวนช่ัวโมง 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
หนวยการเรียนรูที ่

/ชื่อหนวยการเรียนรู 
ความตระหนกัรูใน

ตนเอง 
ความเมตตา

กรุณา 
จิตสาธารณะ 

จํานวน
ชั่วโมง 

1. บทนํา    2 

2. คุณคาความเปน

มนุษย 

   2 

3. คนดีในชุมชน      2 

4.  เรียนรูจากตัวอยาง    2 

5.  ปญหาของฉัน      2 

6.  ตัวฉันกับชุมชน      2 

7. ปญหาในชมุชน      2 

8. มีนํ้าใจไดอะไร      2 

9. ปฏบิัติการของ

ความมีนํ้าใจ 

   2 

10. จิตนอบนอม    2 

11. เอื้อเฟอเผ่ือแผ    2 

12. ใครครวญเกิด

ปญญา   

   2 

13. เบียดเบียนเปน

อยางไร 

   2 

14. การใหอภัยน้ันทํา

ยาก   

   2 

15. สุภาพออนโยนดี

อยางไร 

   2 

16. หนาท่ีของพลเมือง

ท่ีดี 

   2 

17. การมีสวนรวมตอ

ชุมชน   

   2 

18. บําเพ็ญประโยชน      2 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค 

หนวยการเรียนรูที ่
/ชื่อหนวยการเรียนรู 

ความตระหนกัรูใน
ตนเอง 

ความเมตตา
กรุณา 

จิตสาธารณะ 
จํานวน
ชั่วโมง 

19. สะทอนผลการ

บําเพ็ญประโยชน 

   2 

20. ประเมินตัวฉัน      2 
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ขอเสนอแนะในการใชหลักสูตร 
 
 1.  ศึกษาเอกสารหลักสูตรทั้งฉบับอยางละเอียด 

 2.  ศึกษาคูมือครูทั้งฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดมุงหมายของหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนา

คุณลักษณะดานใน ซึ่งประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยมีรูปแบบ

การสอนเปนลําดับข้ันตอน 

 3.  วางแผนการจัดเตรียมหองเรียนใหสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน  ถา

มีความจําเปนครูผูสอนสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม แตถาโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอให

ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็ควรใชสถานที่ ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ

ภายใตความเงียบสงบ 

 4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูควรคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ และปรับเปล่ียน

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 5.  เตรียมส่ือการเรียนรูใหครบ และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย          

การเรียนรู 

 6.  ครูสามารถนําหลักสูตรนี้ไปใชในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนได

โดยตรง  หรือนําสวนหนึ่งของหลักสูตรไปบูรณาการกับสาระการเรียนรูที่ตนเองตองการ 

 7.  บทบาทของครู ครูควรมีบทบาทในการสนับสนุน แนะนํา ใหกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดี  

เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางมีความสุข 
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ตัวอยาง 
แผนการจัดการเรียนรู 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
 
 

 

 
อัคพงศ  สุขมาตย 

 
 

 
 
 

 
 

โรงเรียนเมืองปตตานี 
สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปตตานีเขต  1 
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คําอธิบายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
หนวยการเรยีนรูที่ 1–20                  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 
                     จํานวน 40  ชั่วโมง 
 ศึกษาความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง  

ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ ทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ในทัศนะของตนเอง เพื่อน และครู  

วิเคราะหพฤติกรรมที่ดีและไมดีของตนเอง  กําหนดแนวทางในการปรับพฤติกรรม นําเสนอแนวทาง                

ในการปรับพฤติกรรม และสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งที่เปนกิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุมจนสําเร็จ เรียนรูใน               

การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความต้ังใจ เมื่อปฏิบัติกิจกรรม

เสร็จ สามารถประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม พรอมทั้งสามารถเช่ือมโยงประสบการณกับชีวิตประจําวัน 
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หนวยการเรียนรูที่  1 
 
คําอธิบายหนวย                   
 ศึกษาความหมายของจิตตปญญาศึกษา  การนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัด

กิจกรรม การวิเคราะหความสําคัญจําเปนของจิตตปญญาศึกษาตอการพัฒนาตนเองและการดําเนิน

ชีวิต คุณคาของจิตตปญญาศึกษาตอการพัฒนามนุษย  แนวทางในการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศกึษาปที ่4 
หนวยการเรยีนรูที่ 1 บทนํา จํานวน 2 ชัว่โมง 
 

1.  สาระสาํคัญ 
 จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน ซึ่งประกอบดวยจิต

และการคิด ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่มี           

ความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จนเกิดคุณลักษณะ         

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกับ              

การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 จิตตปญญาศึกษาเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงคุณธรรม              

ที่ สําคัญในการดําเนินชีวิต โดยในการพัฒนาจะตองพัฒนาจิตใหสงบ พรอมที่จะเรียนรู เกิด

กระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่มีเมตตา ยอมรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ และเปดกวาง เมื่อไรท่ี

มนุษยไดพัฒนาตามแนวคิดนี้ ก็จะเปนคนท่ีมีความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และ               

จติสาธารณะ นําไปสูสังคมที่สันติสุข 

  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 มีสติ เขาใจความหมาย แนวคิด ความสําคัญ เห็นคุณคาของจิตตปญญาศึกษาท่ีมีตอตนเอง

และการพัฒนามนุษย ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง และมีน้ําใจในการทํางานรวมกัน 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
            1.  จดจอตอการหายใจของตนเอง  

 2.  อธิบายความหมายของจิตตปญญาศึกษาได 

3.  เห็นคุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษาตอตนเองและการพัฒนามนุษย 

4.  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กลุมมอบหมายใหจนสําเร็จ 

5.  ปฏิบัติงานกลุมดวยความมีน้ําใจ 

 
4.  สาระการเรียนรู 

1.  ความหมายของจิตตปญญาศึกษา 

2.  ความเปนมาของจิตตปญญาศึกษา 
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3.  จิตตปญญาศึกษากับการพัฒนามนุษย 

 
5.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  นักเรียนนั่งเปนวงกลมนักเรียนผูชายนั่งติดกับผูชาย นักเรียนผูหญิงนั่งติดกับผูหญิง 

 2.  ครูต้ังคําถามนักเรียนเพื่อนําไปสูการต้ังขอตกลงสําหรับการเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

ตามแนวคําถามดังนี้ 

   -  นักเรียนเคยไดยินคําวา “สาธารณะ” หรือไม 

  -  นักเรียนคิดวาคําวา “สาธารณะ” หมายความวาอยางไร 

  -  นักเรียนคิดวาหองเรียนเปนพื้นที่สาธารณะหรือไม 

  -  นักเรียนคิดวาการอยูรวมกันในพื้นที่สาธารณะควรปฏิบัติตนอยางไร 

 3.  ครูสรุปและอธิบายขอตกลงสําหรับการเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังนี้ 

  -  นักเรียนจะไมสงเสียงดังในขณะที่มีผูพูดกําลังพูดอยู 

  -  นักเรียนที่ตองการจะพูดหรือเสนอขอคิดเห็นใหขออนุญาตจากครู ครูจะเปดโอกาส

ใหกับนักเรียน  แลวนักเรียนก็สามารถพูดส่ิงที่นักเรียนตองการพูดได 

  -  ครูและนักเรียนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพเทาเทียมกัน 

  -  การกระทําของนักเรียนสงผลกระทบตอผูอ่ืน ดังนั้นนักเรียนตองคิดทุกคร้ังที่จะ

ปฏิบัติวาพฤติกรรมของตนเองมีผลกระทบตอคนรอบขางอยางไรบาง ส่ิงไหนควรทํา  ส่ิงไหนไมควรทํา 

  -  ครูมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และคอยใหคําแนะนํานักเรียน 

  -  เมื่อครูส่ันระฆัง แสดงวามีนักเรียนไมไดทําตามขอตกลงใหนักเรียนทุกคนอยูในความ

สงบและฟงครูอธิบาย 
 ขั้นที่  1  การสรางความพรอม 
 4.  ครูนําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม ตามแนวคําถามตอไปนี้ 

  -  เวลาใดที่นักเรียนมีความสุขมากที่สุด 

  -  ทําไมนักเรียนถึงมีความสุข 

  หลังจากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนพิจารณาวา ชวงที่นักเรียนมีความสุข  

นักเรียนจะเกิดสมาธิ  และแสดงพฤติกรรมจดจอตออารมณหรือความรูสึกเพียงอยางเดียว ทําให

นักเรียนเกิดความสุขจากการแสดงพฤติกรรม 

 5.  ครูอธิบายลักษณะของพฤติกรรมจดจอ “พฤติกรรมจดจอ  เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึง

ความต้ังใจ สนใจ และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ จะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียนมีสมาธิ” เชน เมื่อไรที่นักเรียนดู
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หนังการตูนที่นักเรียนชอบ  นักเรียนจะจดจอตอหนังจนบางครั้งพอแมเรียกนักเรียนก็ไมไดยิน  แสดงวา

ชวงเวลานั้นนักเรียนมีสมาธิกับการดูโทรทัศน 

 6.  ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติการจดจอผาน กิจกรรมท่ี 1 ลมหายใจของฉัน กิจกรรม                 

ลมหายใจของฉันมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

  -  นักเรียนนั่งเปนวงกลมนักเรียนผูชายนั่งติดกับผูชาย  นักเรียนผูหญิงนั่งติดกับผูหญิง 

-  ครูอธิบายวิธีการทํา กิจกรรมท่ี 1 ลมหายใจของฉัน ใหนักเรียนฟงวา เมื่อครูพูด         

1 นักเรียนจะตองหายใจเขา โดยพยายามใหลมเขาไปในรางกายใหไดมากที่สุดและใหลงไปอยูในชวง

ทอง และเมื่อครูพูด 2 นักเรียนหายใจออก ในขณะที่ทําใหนักเรียนหลับตา ทําซ้ํา ๆ เชนนี้เปนเวลา

ประมาณ 5-10 นาที ในขณะปฏิบัติครูเปดซีดีเสียงธรรมชาติเบา ๆ 

-  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ 

-  ครูสรุปผลการปฏิบัติไดดังนี้ 

1.  การปฏิบัติทําใหนักเรียนจดจอกับลมหายใจ 

2.  การหลับตาชวยใหนักเรียนมีความสงบ  เนื่องจากไมเห็นส่ิงอ่ืนใดที่เปน

การยั่วใหเกิดความไมสงบ จะเห็นไดวาประสาทสัมผัสของมนุษยมีความสําคัญ ถานักเรียนรับรูในส่ิงที่

ดีก็จะสงผลดีตอนักเรียน แตถานักเรียนรับรูในส่ิงไมดี เชน ส่ือลามก ละครที่มีความกาวราว ก็จะสงผล

ตอพฤติกรรมของนักเรียนในทางไมดี   

3.  การเรียนรูจะเกิดผลสําเร็จไดนั้น นักเรียนตองใหคําสําคัญตอส่ิงที่เรียนรู  

และในขณะเรียนก็ตองจดจอกับส่ิงที่เรียน 

4.  การกระทําของนักเรียนแตละคนสงผลกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ดังนั้นทุกคน

ตองรูจักเคารพซ่ึงกันและกัน โดยการเงียบในขณะที่ครูพูด 1 และ 2 เพราะเมื่อมีคนสงเสียงดัง ก็จะทํา

ใหเพื่อนที่นั่งอยูใกล ๆ ไมสงบ ไมไดยินเสียงที่ครูพูด ทําตามเพื่อนในหองไมทัน จนไมอยากทํา และ

สงผลเสียตอตัวนักเรียนในการเรียนรูลําดับตอไป 

  -  ครูถามคําถามนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดคิดทบทวนและสํารวจตนเองดังนี้ 

   1.  นักเรียนเคยแสดงพฤติกรรมที่เปนการไมเคารพตอเพื่อนและครูหรือไม 

2.  พฤติกรรมอะไรที่แสดงวานักเรียนไมเคารพเพื่อนและครูบาง 

-  ครูใหนักเรียนปฏิญาณตนวาจะไมแสดงพฤติกรรมเหลานั้นอีก 
 ขั้นที่  2  การเสริมสรางคุณลักษณะและการคิด 
 7.  ครูอธิบายความหมายและความเปนมาของจิตตปญญาศึกษาใหนักเรียนฟง ดังนี้ 

 จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานใน ซึ่งประกอบดวยจิต

และการคิด  ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจิตที่มี             
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ความเมตตากรุณา ทําใหจิตใจเปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับส่ิงตาง ๆ จนเกิดคุณลักษณะ         

ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกับ        

การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน   

 ความเปนมาของจิตตปญญาศึกษา ปรัชญาแนวคิดเร่ือง “Contemplative  Education”  

เร่ิมตนข้ึนในสหรัฐอเมริกา ในป  ค.ศ. 1974 ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ  มลรัฐโคโลราโด ซึ่งกอต้ังข้ึนโดย  

เชอเกียม  ตรุงปะ แตเร่ิมเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึนในชวงเวลาไมกี่ปมานี้  ในหมูนักการศึกษาใน

ทุกระดับ โดยมีอิทธิพลตอเครือขายการศึกษาหลายแหง เชน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวม 5 แหง 

(Five Colleges) คือ วิทยาลัยแอมเฮิรสท (Amherst College), วิทยาลัยแฮมเชียร (Hampshire 

College), เมาท โฮลีโยค (Mount Holyoke), วิทยาลัยสมิธ (Smith College)  และมหาวิทยาลัยแมส

สาจูเซทส  แอมเฮิรสท (University of Massachusetts, Amherst)  หรือเครือขายในมลรัฐโคโลราโด 

กลาวคือ Rocky Mountain Contemplative Higher Education Network (RMCHEN)  ซึ่งเร่ิมเปด

ตัวอยางเปนทางการในเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 

 จิตตปญญาศึกษากับการพัฒนามนุษย เปนการรวมเอาศาสตรตาง ๆ ที่มีความสําคัญใน          

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย โดยพยายามใหมนุษยเกิดความสุขจากภายใน (จิตใจ)                

ซึ่งเมื่อมนุษยเกิดความสุขภายในก็สงผลใหเกิดความสุขกายไปดวย ความสุขที่ไดรับเปนความสุข            

ของการไดชวยเหลือ แบงปน ไมเบียดเบียน ใหอภัย และการกระทําประโยชนใหกับสวนรวม โดยในทุก

ขณะเวลาจะตองตระหนักรูในตนวาขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู ส่ิงที่กําลังทํามีความเหมาะสม หรือดี

งามเพียงไร การกระทํานั้นเปนการกระทําที่เปนการเคารพตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม นอกจากจิตตปญญา

ศึกษาจะเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาการคิดควบคูไปดวย       

การอยูใน ความสงบแลวคิดใครครวญบอย ๆ จะทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด นําไปสูการแสวงหา

คําตอบจนเกิดปญญา 

 8.  ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวย กิจกรรมที่ 2 ความดีที่ฉันทํา ตามแนวทางตอไปนี้ 

  -  ครูและนักเรียนนั่งเปนวงกลม ครูใหเวลานักเรียน 3 นาที ใหนักเรียนคิดใครครวญ          

ถึงความดีที่นักเรียนทํา 1 อยาง ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา  ซึ่งเปนส่ิงที่นักเรียนคิดวาดีที่สุด 

-  เมื่อถึงกําหนดเวลาครูถามนักเรียนแตละคนถึงส่ิงที่นักเรียนคิดวาเปนความดี                     

เมื่อนักเรียนตอบ  ครูต้ังคําถามตอวาทําไมนักเรียนจึงคิดวาเปนความดี 

-  เมื่อถามครบทุกคนแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุปคุณลักษณะของความดี                        

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษากับการพัฒนามนุษย กลาวคือ ความดีที่นักเรียนกลาวมา              

เปนความดีในการทําใหผูอ่ืนมีความสุข การเสียสละ แบงปน ไมเบียดเบียน ใหอภัย และเปนการกระทาํ

ประโยชนใหกับสวนรวม   
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  -  นักเรียนศึกษา ใบงานที่ 1 จิตตปญญาศึกษา   

  -  ครูสุมนักเรียนออกมารายงานผลการดําเนินงาน 

  -  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการรายงานของเพื่อน 
 ขั้นที่  3  สรางความเชื่อมโยง 
 9.  ครูใหเวลานักเรียน 3 นาที ใหนักเรียนคิดใครครวญถึงจิตตปญญาศึกษาเปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมที่ตนเคยปฏิบัติ 

 10.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน รวมกันศึกษา ใบงานท่ี 2 คุณคาและความสําคัญ            

ของจิตตปญญาศึกษา ตามแนวทางตอไปนี้ 

-  นกัเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน 

-  นักเรียนแบงหนาที่ภายในกลุมตามหนาที่ตอไปน้ี หัวหนากลุม (ผู ดําเนินการ)  

เลขานุการ (คนจดบันทึก) ผูรายงาน และสมาชิก 

-  การดําเนินการ  หัวหนากลุมทําหนาที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็น กําหนดตัวผูเสนอ

ความคิดเห็น ไมใหสมาชิกภายในกลุมโตแยงหรือแยงกันเสนอ สมาชิกในกลุมทุกคนที่ตองการเสนอ          

ความคิดเห็นใหยกมือ เมื่อหัวหนากลุมอนุญาตจึงพูดได กอนพูดใหทบทวนในสิ่งที่เพื่อนกอนหนา

ตนเองพูดไวใหเพื่อนฟงกอน 

-  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบัติงาน   

-  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 
 
6.  สื่อ /แหลงเรียนรู 
 1.  ซีดีเสียงธรรมชาติ 

 2.  กจิกรรมที ่1 ลมหายใจของฉัน 

 3.  กจิกรรมที ่2 ความดีที่ฉันทํา 

 4.  ใบงานท่ี 1 จิตตปญญาศึกษา 

 5.  ใบงานท่ี 2 คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
เกณฑการวดัและประเมนิผล 

ประเมินการจดจอตอลมหายใจ -  กิจกรรมที ่1 ลมหายใจ     

ของฉัน 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

ประเมินการอธิบายความหมาย

ของจิตตปญญาศึกษา 

-  ใบงานที่ 1 จิตตปญญา

ศึกษา 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

ประเมินการเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 

-  ใบงานที่ 2 ความดีของฉัน 

 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

ประเมินการปฏิบัติงานตาม

หนาทีท่ี่กลุมมอบหมายใหจน

สําเร็จ 

-  แบบประเมนิการ

ปฏิบัติงานตามหนาที ่

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

ประเมินการปฏิบัติงานกลุมดวย

ความมนี้ําใจ 

-  แบบประเมนิการ

ปฏิบัติงานดวยความมีน้าํใจ 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

 
8.  บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่  1  ลมหายใจของฉัน 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

เลขที ่
ปฏิบัติดวยอาการจด

จอและสงบนิง่ 

(3 คะแนน) 

ปฏิบัติดวยอาการจด

จอแตไมสงบนิ่ง 

(2 คะแนน) 

ไมปฏิบัติดวยอาการ

จดจอและสงบนิ่ง 

(1 คะแนน) 

ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนมากกวา  2  คะแนน  ข้ึนไป  จาก  3  คะแนน 

 
 

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (...........................................) 

         ............/.............../............. 
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ใบงานที่  1  จิตตปญญาศึกษา 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่นกัเรียนเหน็วาขอนั้นมีความสอดคลองกับ

ความหมายของจิตตปญญาศึกษา  และทําเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่นักเรียนเห็นวาขอ

นั้น        ไมสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษา 
 
ชื่อ......................................สกลุ...................................เลขที.่................ 

 

---------  1.  เปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ( ) 

---------  2.  ฝกใหคิดใครครวญ ( ) 

---------  3.  สงเสริมใหใชส่ืออินเตอรเน็ต ( ) 

---------  4.  เรียนรูดวยความสงบ ( ) 

---------  5.  เปดโอกาสใหโตแยงไดอยางอิสระ ( ) 

 

เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต  3  คะแนน ข้ึนไป  จาก  5  คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน   

-  ถานกัเรียนทําเคร่ือง  ลงหนาขอที่มีความสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษา  

และทําเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่ไมสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษาขอนัน้นักเรียน     

ได  1  คะแนน 

-  ถานกัเรียนทําเคร่ือง  ลงหนาขอที่มีความสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษา  

และทําเคร่ืองหมาย   ลงหนาขอที่ไมสอดคลองกับความหมายของจิตตปญญาศึกษาขอนัน้นักเรียน          

ได  0  คะแนน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ใบงานท่ี  1  จิตตปญญาศึกษา 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับคะแนนที่นกัเรียนไดรับ  
 

คะแนน ผลการประเมนิ 
เลขที ่

5 4 3 2 1 0 ผาน ไมผาน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (...........................................) 

         ............/............../............. 
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ใบงานที่  2  คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 
 

คําชี้แจง   1.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน 

  2.  นักเรียนแบงหนาที่ภายในกลุมตามหนาที่ตอไปนี้ หัวหนากลุม (ผูดําเนินการ)  

เลขานุการ (คนจดบันทึก) ผูรายงาน และสมาชิก 

  3.  การดําเนินการ  หัวหนากลุมทําหนาที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็น กําหนดผู

เสนอความคิดเห็น ไมใหสมาชิกภายในกลุมโตแยงหรือแยงกันเสนอ สมาชิกในกลุมทุกคนท่ีตองการ

เสนอ          ความคิดเห็นใหยกมือ  เมื่อหัวหนากลุมอนุญาตจึงพูดได  กอนพูดใหทบทวนในส่ิงที่เพื่อน

กอนหนาตนเองพูดไวใหเพื่อนฟงกอน 
 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
ชื่อกลุม............................... 

หัวหนากลุม............................................................ เลขที่.............................. 

เลขานุการ (คนจดบันทึก)......................................... เลขที่.............................. 

ผูรายงาน................................................................ เลขที่.............................. 

สมาชิก................................................................... เลขที่.............................. 
 

ตาราง  สรุปคุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 
 

ขอ คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 
1  

2  

3  

4  

5  

 

เกณฑการผาน  กลุมที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต 3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน   

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายคุณคาและความสําคัญของจติตปญญาศึกษาถกูตองได 1 คะแนน 

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายคุณคาและความสําคัญของจติตปญญาศึกษาไมถูกตองได 0 คะแนน 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ใบงานท่ี 2 คุณคาและความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับระดับคะแนนที่นกัเรียนไดรับ  
 

ระดับคะแนน ผลการประเมนิ 
กลุมที ่

5 4 3 2 1 0 ผาน ไมผาน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (...........................................) 

         ............/............../............. 
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แบบประเมิน 
การปฏิบัติงานตามหนาที่ 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

กลุมที ่

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่จนสําเร็จ

และไมเลนหรือ     

สงเสียงดังในขณะ

ทํางาน 

(3 คะแนน) 

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่จนสําเร็จแต

เลนหรือสงเสียงดัง

ในขณะทาํงาน 

 (2 คะแนน) 

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่ไมสําเร็จ 

(1 คะแนน) 
ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนต้ังแต 2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 
 
 

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (..........................................) 

            ............/................/............. 
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แบบประเมิน 
การปฏิบัติงานดวยความเมตตา 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

กลุมที ่

ชวยเหลือและ

แบงปนใน        

การทาํงานดวยสี

หนายิ้มแยม

แจมใส 

(3 คะแนน) 

ชวยเหลือและ

แบงปนใน         

การทาํงาน 

 (2 คะแนน) 

ไมชวยเหลือและ

แบงปนในการ

ทํางาน 

 (1 คะแนน) 
ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนต้ังแต 2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 
 

       

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (...........................................) 

             ............/.............../............. 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 
 
คําอธิบายหนวย                   
 ศึกษาความหมายของมนุษย และคุณคาของมนุษย การอยูรวมกันอยางเทาเทียมกันและ 

เสมอภาคกัน 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       ชั้นประถมศึกษาปที ่4 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 คุณคาความเปนมนุษย จํานวน 2 ชัว่โมง 
 

1.  สาระสาํคัญ 
 มนุษย หมายถึง ส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งจัดเปนสัตวที่มีเหตุผล มีจิตใจสูง และคุณคาของมนษุยอยู

ที่จิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ดีงาม 

  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 มีสติ เขาใจความหมายของมนุษย และคุณคาความเปนมนุษย แสดงออกตอผูอ่ืนดวยความเทา

เทียม ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง และมีน้ําใจในการทํางานรวมกัน 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
             1.  จดจอตอการเคล่ือนไหวรางกาย  

2.  อธิบายความหมายของมนุษยได 

 3.  อธิบายคุณคาความเปนมนุษยได 

4.  แสดงออกตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาคกันได 

5.  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กลุมมอบหมายใหจนสําเร็จ 

6.  ปฏิบัติงานกลุมดวยความมีน้ําใจ 

  
4.  สาระการเรียนรู 

1.  ความหมายของมนุษย 

2.   คุณคาความเปนมนุษย 

 
5.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 สรางความพรอม 
 1.  นักเรียนนั่งเปนวงกลมนักเรียนผูชายนั่งติดกบัผูชาย นักเรียนผูหญิงนั่งติดกับผูหญิง 

 2.  นักเรียนฝกปฏิบัติการจดจอ ผาน กิจกรรมที่ 1 เมล็ดถ่ัวด้ินได  ซึ่งกิจกรรมเมล็ดถั่วด้ินได

มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
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  -  นักเรียนนําแผนกระดาษ 2 แผน ซึ่งแผนแรกมีรูปวงรี ก. สวนแผนที่สองมีรูปวงรี ข.  

และตะเกียบมาวางไวขางหนา 

-  ครูแจกเมล็ดถั่วใหนักเรียนคนละ 10 เมล็ด ใหนักเรียนวางไวในวงรี ก. 

-  นักเรียนนั่งสงบนิ่งเปนเวลา 30 วินาที 

-  นักเรียนฟงสัญญาณเร่ิมปฏิบัติจากครู   

-  นักเรียนทุกคนใชตะเกียบคีบเมล็ดถั่วจากวงรี ก. ในกระดาษแผนแรก ไปวางใน

กระดาษแผนที่สองที่มีรูปวงรี ข. โดยไมใหเมล็ดถั่วออกนอกวงรี 

-  เมื่อเวลาผานไปได 30 วินาที ครูส่ังยุติการปฏิบัติ แลวใหนักเรียนปฏิบัติซ้ําเชนเดิม

อีก 2 คร้ัง 

   -  หลังการปฏิบัติเสร็จส้ินครูถามคําถามนักเรียน ตามแนวคําถามดังนี้ 

   1.  นักเรียนคนไหนที่คีบเมล็ดถั่วเสร็จกอนเวลา พอดีกับเวลา และไมเสร็จ             

ตามเวลา 

   2.  ครูสุมถามนักเรียนคีบเมล็ดถั่วเสร็จกอนเวลา พอดีกับเวลา และไมเสร็จ          

ตามเวลาที่กําหนด ถึงความรูสึกในขณะคีบเมล็ดถั่ว และผลของส่ิงแวดลอมที่มีตอการคีบเมล็ดถั่วของ

ตนเอง 

   3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 เมล็ดถ่ัวด้ินได  

สรุปไดวา 1) การมีสมาธิในการทํางานจะทําใหนักเรียนทํางานไดสําเร็จ 2) การกระทําตนเองจะสงผล

ตอผู อ่ืนเสมอ ถาการกระทํานั้นเปนส่ิงที่ดีก็จะสงผลดี  แตถาการกระทํานั้นไมก็จะสงผลที่ไมดี               

3)ในการทํางานที่มีเวลาจํากัด นักเรียนยิ่งตองมีสมาธิมากกวาปกติ เพราะเม่ือมีสมาธิความต่ืนเตนกจ็ะ

ลดนอยลง  4)  การรับรูผานประสาทสัมผัส จะสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน ถานักเรียนรับรูแตส่ิงดี 

ๆ นักเรียนก็จะมีพฤติกรรมที่ดี แตถานักเรียนรับรูในส่ิงที่ไมดีก็จะสงผลใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมดี 
 ขั้นที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะและการคิด 
 3.  ครูอธิบายความหมายของมนุษยใหนักเรียนฟง  ดังนี้ 

 มนุษย  หมายถึง สัตวที่มีเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง   

 คุณคาของมนุษย อยูที่จิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม              

ที่ดีงาม 

 4.  นักเรียนฝกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 สูงตํ่าหรือเทาเทียม ตามแนวทางตอไปนี้ 

-  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 2 คน 

-  นักเรียนหันหนาเขาหากันมองกันในระดับเดียวกันอยางสงบนิ่งเปนเวลา 2 นาที 
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-  หลังผานไป 2 นาที ใหนักเรียนคนหนึ่งยืนข้ึนอีกคนนั่งอยูที่เดิม และมองกันเชนเดิมเปน

เวลา 1 นาที 

-  หลังจากนั้นก็สลับกัน โดยนักเรียนที่นั่งใหยืนข้ึน นั่งเรียนที่ยืนใหนั่งลง  และมองหนากัน

เชนเดิมอีก 1 นาที 

-  ครูสุมถามความรูสึกของนักเรียนเปนคู ๆ ตามแนวคําถามตอไปนี้ 

1.  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อนั่งมองหนาเพื่อนในระดับเดียวกัน 

2.  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อถูกเพื่อจองมองจากที่สูงกวา (ถามนักเรียนที่นั่ง) 

3.  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อไดจองมองเพื่อนที่นั่งตํ่ากวาตนเอง (ถามนักเรียนที่ยืน) 

-  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรมท่ี 2 สูงตํ่าหรือเทาเทียม สรุปไดวา  

1)  ทุกคนไมชอบใหคนอ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ไมวาผูนั้นจะเปนคนรวย  คนจน  คนที่นับถือศาสนาพุทธ  

คนที่นับถือศาสนาอิสลาม คนฉลาด หรือเปนคนไมฉลาด 2) คนที่อยูสูงกวาอาจจะเกิดความลําพอง 

เห็นวาตนเองมีอํานาจ ซึ่งจะนําตนเองไปในทางท่ีไมดีในอนาคต 3) คนที่อยูตํ่ากวาก็พยายามทําตัวให

สูงข้ึน เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ เกิดความทะเยอทะยาน 4) การอยูอยางเทาเทียมกัน เสมอภาคกัน ให

เกียรติซึ่งกันและกัน ความสัมพันธก็จะเปนความสัมพันธในระดับเดียวกัน มีแตความรัก สงผลใหเกิด

ความสงบสุขในสังคม     
 ขั้นที่ 3 สรางความเชื่อมโยง 
 5.  ครูใหเวลานักเรียน 3 นาที ใหนักเรียนคิดใครครวญถึงพฤติกรรมที่นักเรียนเคยแสดงตอ

ผูอ่ืน  และพฤติกรรมที่ผูอ่ืนแสดงตอนักเรียน  วาความรูสึกของนักเรียนเมื่อมีคนมาเหยียดหยามเปน

เชนไร เมื่อนักเรียนไดเหยียดหยามผูอ่ืนเปนเชนไร  และเมื่อนักเรียนอยูอยางเทาเทียมและเสมอภาคกับ

ผูอ่ืนเปนเชนไร ในขณะปฏิบัติครูเปดซีดีเสียงธรรมชาติเบา ๆ 

 6.  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน รวมกันศึกษา ใบงานที่1 มนุษยกับความเสมอภาค แลว

บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในใบงาน 

7.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบัติงาน   

 8.  ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 
 
6.  สื่อ /แหลงเรียนรู 
 1.  ซีดีเสียงธรรมชาติ 

 2.  กจิกรรมที ่1 เมล็ดถั่วด้ินได 

 3.  กจิกรรมที ่2 สูงตํ่าหรือเทาเทยีม 

 4.  ใบงานท่ี 1 มนษุยกับความเสมอภาค 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
เกณฑการวดัและประเมนิผล 

ประเมินการจดจอตอการ

เคล่ือนไหวรางกาย 

-  กิจกรรมที่ 1 เมล็ดถัว่ด้ินได 

 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

ประเมินการอธิบายความหมาย

ของมนุษย 

-  ใบงานที่ 1 มนุษยกับความ

เสมอภาค 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

ประเมินการอธิบายคุณคาความ

เปนมนุษยได 

-  ใบงานที่ 1 มนุษยกับความ

เสมอภาค 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

ประเมินแสดงออกตอผูอ่ืนดวย

ความเสมอภาค 

-  แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ใบงานท่ี 1 มนษุยกับความ

เสมอภาค 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

ประเมินการปฏิบัติงานตาม

หนาทีท่ี่กลุมมอบหมายใหจน

สําเร็จ 

-  แบบประเมนิการ

ปฏิบัติงานตามหนาที ่

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

ประเมินการปฏิบัติงานกลุมดวย

ความมนี้ําใจ 

-  แบบประเมนิการ

ปฏิบัติงานดวยความมีน้าํใจ 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   

2 คะแนน ข้ึนไป จาก 3 คะแนน 

 
8.  บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่  1  เมล็ดถั่วด้ินได 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่กัเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

เลขที ่

ปฏิบัติดวยอาการ 

จดจอและไมเลน

หรือพูดคุยหรือ      

หันไปมา 

(3 คะแนน) 

ปฏิบัติดวยอาการ 

จดจอแตเลนหรือ

พูดคุยหรือหนัไปมา 

(2 คะแนน) 

ไมปฏิบัติดวยการ

จดจอและเลนหรือ

พูดคุยหรือหนัไปมา 

(1 คะแนน) 

ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนมากกวา  2  คะแนน  ข้ึนไป  จาก  3  คะแนน 

 
 

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (...........................................) 

         ............/.............../............. 
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ใบงานที่ 1 มนุษยกับความเสมอภาค 
 
คําชี้แจง  

1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน 

2. นักเรียนรวมเสนอแนะลักษณะของ “มนุษย” 
3. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นวา “สังคมที่สันติสุขควรเปนอยางไร” 

 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
ชื่อกลุม............................... 

หัวหนากลุม............................................................ เลขที่.............................. 

เลขานุการ (คนจดบันทึก)......................................... เลขที่.............................. 

ผูรายงาน................................................................ เลขที่.............................. 

สมาชิก................................................................... เลขที่.............................. 

 
ตาราง  อธิบายลกัษณะของมนุษยที่ดี 
 

ขอ ลักษณะของ “มนุษยที่ดี” 
1  

2  

3  

4  

5  

 

เกณฑการผาน  กลุมที่ผานที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต  3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน   

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายลักษณะของมนษุยทีม่ีคุณธรรม จริยธรรมถกูตองได  1  คะแนน 

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายลักษณะของมนษุยทีม่ีคุณธรรม จริยธรรมไมถูกตองได  0  คะแนน 
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ตาราง  อธิบายลกัษณะสงัคมท่ีดี 
 

ขอ ลักษณะสังคมท่ีดี 
1  

2  

3  

4  

5  

 

เกณฑการผาน  กลุมที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต  3 คะแนน ข้ึนไป จาก 5 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน   

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายลักษณะของสังคมที่สงผลใหเกิดสันติสุขถูกตองได 1 คะแนน 

-  ถานกัเรียนเขียนอธิบายลักษณะของสังคมที่สงผลใหเกิดสันติสุขไมถูกตองได 0 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ใบงานท่ี 1 มนุษยกับความเสมอภาค 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับคะแนนที่นกัเรียนไดรับ  

ประเมิน  การอธิบายลักษณะของมนษุยที่ดี 
 

ระดับคะแนน ผลการประเมนิ 
กลุมที ่

5 4 3 2 1 0 ผาน ไมผาน 

         

         

         

 
ประเมิน  การอธิบายลักษณะสังคมที่ดี 
 

ระดับคะแนน ผลการประเมนิ 
กลุมที ่

5 4 3 2 1 0 ผาน ไมผาน 

         

         

         

 
 
      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (..........................................) 

         ............/............../............. 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ใบงานท่ี  1  มนุษยกับความเสมอภาค 

 

คําชี้แจง 
1.  ผูประเมนิ  ประเมินการปฏิบัติงานของนกัเรียนแตละกลุม  วาในการปฏิบัติเคารพสิทธิ            

ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมหรือไม 

2. สรุปผลการประเมินโดยทาํเคร่ืองหมาย   ในชองผลการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

กลุมที ่

ปฏิบัติงานโดยรับฟง

ความคิดเหน็ของทุก

คนในกลุมและไมมี

การโตแยงกัน 

(3 คะแนน) 

ปฏิบัติงานโดยรับ

ฟงความคิดเหน็

ของทุกคนในกลุม

แตมีการโตแยงกนั   

(2 คะแนน) 

ปฏิบัติงานโดยไม

รับฟงความ

คิดเห็นของทุก

คนในกลุมและมี

การโตแยงกัน 

(1 คะแนน) 

ผาน 
ไม

ผาน 

      

      

      

      

      

      
 

เกณฑการผาน  กลุมที่ผานตองไดคะแนนต้ังแต   2  คะแนน ข้ึนไป  จาก  3  คะแนน 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมนิ 

.................................................................................................................................................... 
 

 

      ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน 

       (.............................................) 

         ............/................./............. 
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แบบประเมิน 
การปฏิบัติงานตามหนาที่ 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

ชื่อ -  สกุล 

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่จนสําเร็จ

โดยไมพูดคุยหรือ

เลนในขณะ

ปฏิบัติงาน 

(3 คะแนน) 

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่จนสําเร็จแต

พูดคุยหรือเลน

ในขณะปฏิบัติงาน 

 (2 คะแนน) 

ปฏิบัติงานตาม

หนาที่ไมสําเร็จ 

(1 คะแนน) 
ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนต้ังแต  2  คะแนน  ข้ึนไป  จาก  3  คะแนน 
 
 

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (..........................................) 

            ............/............../............. 
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แบบประเมิน 
การปฏิบัติงานดวยความเมตตา 

 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับพฤติกรรมทีน่ักเรียนปฏิบัติ  
 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

กลุมที ่

ชวยเหลือและ

แบงปนใน        

การทาํงานดวย     

สีหนายิ้มแยม

แจมใส 

 (3 คะแนน) 

ชวยเหลือและ

แบงปนในการ

ทํางาน 

 (2 คะแนน) 

ไมชวยเหลือและ

แบงปนในการ

ทํางาน 

 (1 คะแนน) 
ผาน ไมผาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนต้ังแต  2  คะแนน  ข้ึนไป  จาก  3  คะแนน 
 

       

      ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

       (..........................................) 

            ............/............../............. 
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ภาคผนวก  ข 
แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเ รียนช้ัน

ประถมศึกษา  ปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญ  ไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ ของ

หลักสูตร  ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงตามความคิดเห็นของทานและกรุณาเขียน

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 แบบประเมินแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาสวนประกอบตาง 

ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 ตอนที่  2  ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาสวนประกอบตาง 

ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความสอดคลองมากนอยเพียงใด 
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ตอนท่ี  1  ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ฯ 
 

ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

1. ปญหาและความจําเปนของ
หลักสูตรฯ 

     

1.1 มีความจําเปนที่ตองพฒันา

หลักสูตรฯ 

     

1.2  ปญหาและความจําเปนสอดคลอง   

กับสภาพความเปนจริง 

     

1.3  หลักสูตรฯจะสามารถแกปญหา   

ที่มีอยูไดอยางเหมาะสม 

     

1.4  แนวทางในการแกปญหามี           

ความเหมาะสม 

     

2. หลักการของหลักสูตร ฯ      

2.1  สามารถนําไปใชไดจริง      

2.2  มีแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 

รองรับ 

     

3. โครงสรางหลักสูตร      

3.1  ชวงเวลาในแตละหนวยการเรียนรู      

3.2 รายละเอียดในแตละหนวย       

การเรียนรู 

     

4. จุดมุงหมายของหลักสูตร      

4.1 มีความชัดเจน      

4.2 มีความเปนไปได      

4.3 มีความเหมาะสมกับนักเรียน      

4.4 ครอบคลุมคุณลักษณะ                  

ที่พงึประสงค 
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ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

4.5 นําไปสูการประเมิน      

5. สาระการเรียนรู      

5.1  สอดคลองกับจุดประสงคของ

หลักสูตร 

     

5.2  การจัดเรียงลําดับเนื้อหามีความ

เหมาะสม 

     

5.3  ครอบคลุมจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

     

5.4 สาระสอดคลองกับการพัฒนา

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

     

6. กระบวนการเรียนรู      

6.1  เสริมสรางคุณลักษณะ                    

ที่พงึประสงค 

     

6.2  สอดคลองกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

     

6.3  สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติ 

     

6.4  เหมาะสมกับวยัของนกัเรียน      

6.5 ชวงเวลากับกระบวนการเรียนรู

เหมาะสม 

     

7. กิจกรรมการเรียนรู      

7.1  เสริมสรางคุณลักษณะ                    

ที่พงึประสงค 

     

7.2  เหมาะสมกับวยัของนกัเรียน      
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ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมนิ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

8. สื่อการเรียนรู      

8.1 เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู  

ที่กําหนด 

     

8.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ  

ตามจุดประสงคการเรียนรู 

     

8.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

9. แหลงเรียนรู      

9.1  เหมาะสมกับกิจกรรม      

9.2 สงเสริมการเรียนรูตามกิจกรรม      

9.3  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

10. การวัดและประเมินผล      

10.1  ครอบคลุมส่ิงที่ตองการวัด      

10.2  สอดคลองกับคุณลักษณะ          

ที่พงึประสงค 

     

10.3  ตรวจสอบพัฒนาการที่นําไปสู

คุณลักษณะที่พึงประสงคได 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ตอนที่  2  ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร ฯ 
 

รายการประเมนิ 
สอดคลอง 

(1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมสอดคลอง 

(-1) 

1. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ 

กับหลักการของหลักสูตรฯ 

   

2. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ

กับจุดประสงคของหลักสูตรฯ 

   

3. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ

กับแนวทางการแกปญหา 

   

4. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฯ

กับโครงสรางหลักสูตรฯ 

   

5. หลักการของหลักสูตรฯกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตรฯสะทอนใหเหน็การเสริมสรางคุณลักษณะ

ที่พงึประสงค 

   

6. หลักการของหลักสูตรฯกับโครงสรางหลักสูตรฯ    

7. โครงสรางหลักสูตรฯกับจดุมุงหมายของหลักสูตร    

8. โครงสรางหลักสูตรฯกับสาระการเรียนรู    

9. โครงสรางหลักสูตรกับกระบวนการเรียนรู    

10. โครงสรางหลักสูตรฯกับการวัดและประเมินผล    

11. จุดประสงคการเรียนรูกบัสาระการเรียนรู    

12. จุดประสงคการเรียนรูกบักระบวนการเรียนรู    

13. จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    

14. สาระการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู    

15. สาระการเรียนรูกับการวดัและประเมินผล    

16. กระบวนการเรียนรูกับส่ือ    

17. กระบวนการเรียนรูกับแหลงเรียนรู    

18. กระบวนการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    

19. กิจกรรมกบักระบวนการเรียนรู    

20. กิจกรรมกบัจุดมุงหมายของหลักสูตร    
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รายการประเมนิ 
สอดคลอง 

(1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมสอดคลอง 

(-1) 

21. ส่ือเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    

22. แหลงเรียนรูกับการวัดและประเมินผล    

23.  จุดมุงหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคการเรียนรู  

ในแตละหนวยการเรียนรู 

   

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 

- แบบวัดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค 
- แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกจิกรรมตามหลกัสูตร 
- แบบประเมินความตองการของครูและบุคลากร 
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แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้  เปนแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  
4  โรงเรียนเมืองปตตานี  เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต  1   ประกอบดวย  4  ตอน  คือ 

  ตอนที่  1  แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง 

  ตอนที่  2  แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณา 

  ตอนที่  3  แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ 

2. ขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักเรียน  ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและใชเฉพาะการ

วิจัยคร้ังนี้เทานั้น  ซึ่งจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอนักเรียน 

3. ถานักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โปรดเขียนลงในชองขอคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนทาย         

ของแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี  1  แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงระดับความรูสึก 

                หรือการปฏิบัติ ของนักเรียน 
 

ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

1.  ฉันรูสึกไมดีหากทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน     

2.  ฉันรูสึกดีเมื่อไดชวยพอแมทํางานบาน       

3.  ฉันรูวาหนาที่ของฉันคือการต้ังใจเรียน     

4.  ฉันขออนุญาตครูไปลางหนา  เพื่อใหรูสึก  

สดชื่นข้ึน  หากงวงมากในขณะที่เรียนหนังสือ 

    

5.  ฉันชอบของส่ิงใด  ฉันจะตองซ้ือใหได  ไมวา

ราคาจะแพงเพียงใด 

    

6.  ฉันรูสาเหตุที่ทําใหฉันโกรธ     

7.  กอนที่ฉันจะทําอะไร  ฉันจะนึกถึงผลของ  

การกระทํานั้น 

    

8.  ฉันรูสึกเสียใจ  เมื่อฉันแสดงอารมณโกรธ     

9.  ถาฉันทําผิดตอเพื่อน  ฉันพรอมที่จะขอโทษ     

10.  ฉันรูวาการใชความรุนแรงไมชวยแกปญหา

อะไรได 

    

11.  ฉันรูวิธีการเรียน  ที่จะชวยใหฉันทํางานที่

ไดรับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

    

12.  ฉันสามารถบอกไดวาอารมณของฉันใน

ขณะนี้เปนเชนไร 

    

13.   ฉันสามารถทําจิตใจของฉันให เย็นลง  

ในขณะที่ฉันโกรธได 

    

14.  เมื่อฉันกระทําผิด  ฉันจะยอมรับ  และ

พรอมที่จะขอโทษ 
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ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

14.  เมื่อฉันกระทําผิด  ฉันจะยอมรับ  และ

พรอมที่จะขอโทษ 

    

15.  ฉันจะแสดงออกทางสีหนาหรือคําพูดทันที  

เมื่อมีใครขัดใจฉัน 

    

16.  เมื่อฉันแสดงพฤติกรรมที่ไมดี  ฉันรูสึกละอาย     

17.  ฉันจะต้ังใจฟง  เมื่อมีคนแนะนําหรือตักเตือน     

18.  ฉันไมชวนเพื่อนคุย  ในขณะที่เรียนอยู     

19.  ฉันรูสึกดี  เมื่อไดทําความเคารพคุณครู     

20.  ฉันรูสึกเสียใจ  เมื่อพูดจาไมสุภาพ     

21. ฉันยกมือไหวและกลาวขอบคุณเมื่อผูใหญใหของ     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี  2  แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณา 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงระดับความรูสึกหรือ 

                การปฏิบัติของนักเรียน 
 

ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

1.  ฉันใหการคุมครองและชวยเหลือผูที่ออนแอกวา     

2.  ฉันใหกําลังใจเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความทุกข     

3.  ฉันใหคําแนะนําเวลาที่เพื่อนมีปญหา     

4.  ฉันชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนรองขอเสมอ     

5.  ฉันอธิบายการบานใหเพื่อนฟงถาการบาน

นั้นฉันทําได 

    

6.  ฉันเขาไปชวยครูถือของ  เมื่อเห็นครูถือของ

อยู 

    

7.  ฉันจะตักเตือนเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อนรังแกสัตว     

8.  ฉันไมเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง     

9.  ฉันไมใชกําลังหรือทํารายผูอ่ืน  เมื่อเกิดปญหาข้ึน     

10.  ฉันไมสงเสียงดังในเวลาเรียน     

11.  ฉันจะแบงดินสอใหเพื่อน เมื่อเพื่อนตองการ

ใชดินสอ 

    

12.  เมื่อเพื่อนเดินชนฉันโดยไมต้ังใจ  ฉันจะใหอภัย     

13.  เมื่อมีการบริจาคเงินหรือส่ิงของ ฉันพรอม  

ที่จะชวยเหลือ 

    

14.  ฉันแบงขนมใหเพื่อนทานทุกคร้ัง  ที่นําขนมมา     

15.  เมื่อฉันมีเส้ือผาเหลือใช  ฉันจะนําไปบริจาค      

16.  ถาฉันเห็นเพื่อนทะเลาะกัน  ฉันจะเขาไปหาม  

และพยายามใหทุกคนใหอภัยกัน 
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ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

17.  เมื่อเพื่อนสอบไดที่  1  ฉันเขาไปแสดงความ

ยินดีดวยถอยคําที่สุภาพ 

    

18.  เมื่อฉันเห็นเพื่อนทําความดี  ฉันจะพูดแสดง

ความช่ืนชมเขา 

    

19.  ฉันช่ืนชมเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อนพูดจาสุภาพ     

20.  เมื่อเพื่อนทําตัวไมดี  ฉันจะกลาวตักเตือน

ดวยถอยคําที่สุภาพ 

    

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี  3  แบบวัดจิตสาธารณะ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงระดับความรูสึกหรือ 

                การปฏิบัติของนักเรียน 
 

ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

1.  ฉันวาดรูปหรือขีดเขียนขอความบนโตะ           

ฝาผนงัหรือกาํแพง 

    

2.  เมื่อฉันเขาไปอานหนงัสือในหองสมุด  ฉันจะ

เปดหนงัสืออานดวยความทะนุถนอม 

    

3.  ถาฉันตองการเลนกีฬา  ฉันจะไปเลนทีส่นาม     

4.  เมื่อถึงเวลาทาํเวร ฉันจะตั้งใจทํา             

ความสะอาด 

    

5.  ฉันจะยกเกาอ้ีวางบนโตะใหเรียบรอย              

หลังเรียนวิชาสุดทายเสร็จแลว 

    

6.  หลังจากอานหนังสือเสร็จแลว  ฉันจะนําหนังสือ        

ไปเก็บที่เดิม  

    

7.  ถาขยะเต็มถัง  ฉันจะนาํไปทิ้ง     

8.  ฉันถือวาการดูแลของสวนรวมเปนหนาที ่        

ของคนทกุคน 

    

9.  เมื่อเห็นเพื่อนมารอเลนคอมพิวเตอรในหองสมุด   

ฉันจะแบงใหเพื่อนเลน 

    

10.  ฉันขยับใหเพื่อนนั่ง  เมือ่เห็นเพื่อนมา

ประชุมในอาคารอเนกประสงคสาย 

    

11.  เมื่อฉันกําลังเลนกีฬาอยู  เพือ่นมาขอเลนดวย         

ฉันจะแบงใหเพื่อนเลน 

    

12.  ฉันจะขอดินสอครูเพิ่มเผ่ือไว  เมื่อเห็นดินสอที่ครู

แจกเหลือ 
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ระดับความรูสึกหรือการปฏิบัติ 

ขอความ 

ทุก
ครั้
ง 

 (4
) 

บอ
ยค
รั้ง

  

(3
) 

บา
งค
รั้ง

  

(2
) 

ไม
เค
ย 

 

 (1
) 

13.  ฉันจะรีบนําหนังสือที่ยืมจากหองสมุดไปคืน

ทันที  ถาอานเสร็จกอนกําหนด 

    

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้  เปนแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  

โรงเรียนเมืองปตตานี  เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดย

ขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักเรียน  ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและใชเฉพาะการวิจัยคร้ังนี้

เทานั้น  ซึ่งจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอนักเรียน 

2. ถานักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โปรดเขียนลงในชองขอคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนทายของ

แบบสอบถาม  
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ระดับความพงึพอใจ 

ขอความ 

มา
กท
ี่สุด

 

(5
) 

มา
ก 

   
   

 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

   
   

 

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

1. ฉันรูสึกสนุกสนานในขณะทํากิจกรรม      

2. กิจกรรมที่ครูจัดใหทําใหฉันไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ       

3. ฉันอยากใหมีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากข้ึน      

4. ฉันรูสึกวาพฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป

ในทางที่ดีข้ึนเมื่อไดเรียนตามหลักสูตร 

     

5. ฉันอยากใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ ไดเรียนรู  

จากกิจกรรมนี้ 

     

6. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

กลุมเพื่อน 

     

7. ฉันชอบสถานที่  ที่ครูใชในการจัดกิจกรรม      

8. ฉันสามารถส่ิงที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชน  

ในชีวิตประจําวัน 

     

9.  กิจกรรมทําใหฉันไดปฏิบัติส่ิงที่ดีงาม      

10.  ส่ือตาง ๆ  ที่ครูใชในการจัดกิจกรรมทําใหฉัน 

รูสึกอยากเรียนรู 

     

11. กิจกรรมกระตุนใหฉันเกิดการเรียนรู      

12. กิจกรรมทําใหฉันเห็นประโยชนของการมีคุณธรรม      

13. การประเมินตนเองในแตละคร้ังมีประโยชน  

ตอตัวฉัน 

     

14. ฉันรูสึกงวงนอนขณะทาํกิจกรรม      

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้  เปนแบบประเมินความตองการของบุคลากรในโรงเรียนเมืองปตตานี  
เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต  1  ที่มีตอหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  4  ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาประกอบดวย  2  ตอน  คือ 

  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่  2  แบบประเมินความตองการ 

  ขอมูลการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในโรงเรียนเมืองปตตานี  ผูวิจัยจะเก็บไว

เปนความลับและใชเฉพาะการวิจัยคร้ังนี้เทานั้น  ซึ่งจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอนักเรียน 

2. ถาทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โปรดเขียนลงในชองขอคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนทายของ

แบบสอบถาม  

 

ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  ใหทานตอบขอคําถามในชองวางที่เวนไวและทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่กําหนด  

ตามความเปนจริง 

1.  ทานอาศัยอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเวลา...............ป 

2.  ตําแหนง    ผูบริหารสถานศึกษา   

    ครู/อาจารย 

 บุคลากร 
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ตอนท่ี  2  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พงึประสงคของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษา 

คําชี้แจง  ใหทานทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางใหตรงระดับตองการของทาน 
 

ระดับความตองการ 

ขอความ 

มา
กท
ี่สุด

 

 (5
) 

มา
ก 

   
   

  

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง 

(3
) 

นอ
ย 

   
   

  

(2
) 

นอ
ยท
ี่สุด

 

(1
) 

1. นักเรียนควรไดรับการเสริมสรางทางดาน

คุณธรรม 

     

2. ควรมหีลักสูตรที่สามารถพัฒนา

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใหกับนักเรียน 

     

3. นกัเรียนโรงเรียนเมืองปตตานีควรไดรับการ

ฝกสมาธ ิ

     

4. กิจกรรมที่สามารถปรับพฤติกรรมของ

นักเรียนไดควรเปนกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 

     

5. ควรมีกิจกรรมที่สรางความสัมพนัธใน

หองเรียน 

     

6. กิจกรรมที่จดัใหกับนกัเรียนควรใหนักเรียน

ไดเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูกับชีวิตประจําวัน  

     

7.  ควรมกีิจกรรมที่ใหนกัเรียนไดแลกเปล่ียน

ประสบการณและสรางความรูรวมกัน 

     

8.  นักเรียนควรมีสวนรวมในการดูแล

สาธารณะสมบัติของโรงเรียน 

     

9.  ปญหาในโรงเรียนสามารถแกไดดวยการ

กิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึ

ประสงคใหกับนักเรียน 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ง 
- ตารางแสดงคาประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
-  ตารางแสดงคาประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   
- ตารางแสดงคาประเมินความสอดคลอง (IOC) คาอํานาจจําแนกและคาความ

เชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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ตาราง 17 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

      ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4   
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 4 5 6 
คาเฉล่ีย 

1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร ฯ 4.75 5.00 5.00 5.00 4.75 4.50 4.83 

2. หลักการของหลักสูตร ฯ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.92 

3. โครงสรางหลักสูตร 4.50 5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.67 

4. จุดมุงหมายของหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 4.60 4.87 

5. สาระการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 4.95 

6. กระบวนการเรียนรู 4.80 5.00 5.00 5.00 4.40 4.80 4.83 

7. กิจกรรมการเรียนรู 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92 

8. ส่ือการเรียนรู 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 

9. แหลงเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

10. การวัดและประเมินผล 4.67 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.89 
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ตาราง 18 ผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 

      ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4   
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

1. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฯ กับหลักการของหลักสูตรฯ 

1 1 1 1 1 1 1.00 

2. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฯกับจุดประสงคของหลักสูตรฯ 

1 1 1 1 1 1 1.00 

3. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฯกับแนวทางการแกปญหา 

1 1 1 1 1 1 1.00 

4. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนา

หลักสูตรฯกับโครงสรางหลักสูตรฯ 

1 1 1 1 1 1 1.00 

5. หลักการของหลักสูตรฯกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตรฯสะทอนใหเหน็การเสริมสราง

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

1 1 1 1 1 1 1.00 

6. หลักการของหลักสูตรฯกับโครงสรางหลักสูตรฯ 1 1 1 1 1 1 1.00 

7. โครงสรางหลักสูตรฯกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1 1.00 

8. โครงสรางหลักสูตรฯกับสาระการเรียนรู 1 1 0 1 1 1 0.83 

9. โครงสรางหลักสูตรฯกับกระบวนการเรียนรู 1 1 0 1 1 1 0.83 

10. โครงสรางหลักสูตรฯกับการวัดและ

ประเมินผล 

1 1 0 1 1 1 0.83 

11. จุดประสงคการเรียนรูกบัสาระการเรียนรู 1 1 1 1 1 1 1.00 

12. จุดประสงคการเรียนรูกบักระบวนการเรียนรู 1 1 1 1 1 1 1.00 

13.   จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 1.00 

14. สาระการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู 1 1 1 1 1 1 1.00 

15. สาระการเรียนรูกับการวดัและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 1.00 

16. กระบวนการเรียนรูกับส่ือ 1 1 1 1 1 -1 0.67 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 4 5 6 

คาดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

17. กระบวนการเรียนรูกับแหลงเรียนรู 1 1 1 1 1 0 0.83 

18. กระบวนการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 0 1 1 0.83 

19. กิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู 1 1 0 1 1 1 0.83 

20. กิจกรรมกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1 1.00 

21. ส่ือเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 1.00 

22. แหลงเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 1.00 

23.  จุดมุงหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคการเรียนรู   

ในแตละหนวยการเรียนรู 

1 1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 19 ผลการประเมนิความสอดคลอง (IOC) คาอํานาจจําแนก  และคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ

วิจัย 
 

-  แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง 
 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

1.  ฉันรูสึกไมดีหากทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 0.83 .29 

2.  ฉันรูสึกดีเมื่อไดชวยพอแมทํางานบาน   1.00 .44 

3.  ฉันรูวาหนาที่ของฉันคือการต้ังใจเรียน 0.67 .41 

4.  ฉันขออนุญาตครูไปลางหนา  เพื่อใหรูสึกสดช่ืนข้ึน  หากงวง

มากในขณะที่เรียนหนังสือ 

1.00 .40 

5.  ฉันชอบของส่ิงใด  ฉันจะตองซื้อใหได  ไมวาราคาจะแพงเพียงใด 0.83 .38 

6.  ฉันรูสาเหตุที่ทําใหฉันโกรธ 1.00 .39 

7.  กอนที่ฉันจะทําอะไร  ฉันจะนึกถึงผลของการกระทํานั้น 1.00 .22 

8.  ฉันรูสึกเสียใจ  เมื่อฉันแสดงอารมณโกรธ 1.00 .36 

9.  ถาฉันทําผิดตอเพื่อน  ฉันพรอมที่จะขอโทษ 0.83 .52 

10.  ฉันรูวาการใชความรุนแรงไมชวยแกปญหาอะไรได 1.00 .20 

11.  ฉันรูวิธีการเรียน  ที่จะชวยใหฉันทํางานที่ไดรับมอบหมาย

เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

1.00 .42 

12.  ฉันสามารถบอกไดวาอารมณของฉันในขณะนี้เปนเชนไร 0.83 .27 

13.  ฉันสามารถทําจิตใจของฉันใหเย็นลง  ในขณะที่ฉันโกรธได 0.83 .60 

14.  เมื่อฉันกระทําผิด  ฉันจะยอมรับ  และพรอมที่จะขอโทษ 1.00 .61 

15.  ฉันจะแสดงออกทางสีหนาหรือคําพูดทันที  เมื่อมีใครขัดใจฉัน 0.83 .33 

16.  เมื่อฉันแสดงพฤติกรรมที่ไมดี  ฉันรูสึกละอาย 1.00 .47 

17.  ฉันจะต้ังใจฟง  เมื่อมีคนแนะนําหรือตักเตือน 0.83 .54 

18.  ฉันไมชวนเพื่อนคุย  ในขณะที่เรียนอยู 1.00 .30 

19.  ฉันรูสึกดี  เมื่อไดทําความเคารพคุณครู 1.00 .43 

20.  ฉันรูสึกเสียใจ  เมื่อพูดจาไมสุภาพ 1.00 .46 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก 

(Item  total  

correlation) 

21. ฉันยกมือไหวและกลาวขอบคุณเมื่อผูใหญใหของ 1.00 .32 

 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  เทากับ  .83 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

-  แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณา 
 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

1.  ฉันใหการคุมครองและชวยเหลือผูที่ออนแอกวา 0.83 .37 

2.  ฉันใหกําลังใจเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความทุกข 1.00 .45 

3.  ฉันใหคําแนะนําเวลาที่เพื่อนมีปญหา 1.00 .46 

4.  ฉันชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนรองขอเสมอ 0.83 .44 

5.  ฉันอธิบายการบานใหเพื่อนฟงถาการบานนั้นฉันทําได 0.83 .20 

6.  ฉันเขาไปชวยครูถือของ  เมื่อเห็นครูถือของอยู 1.00 .35 

7.  ฉันจะตักเตือนเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อนรังแกสัตว 0.67 .32 

8.  ฉันไมเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 0.83 .27 

9.  ฉันไมใชกําลังหรือทํารายผูอ่ืน  เมื่อเกิดปญหาข้ึน 1.00 .37 

10.  ฉันไมสงเสียงดังในเวลาเรียน 1.00 .27 

11.  ฉันจะแบงดินสอใหเพื่อน เมื่อเพื่อนตองการใชดินสอ 1.00 .29 

12.  เมื่อเพื่อนเดินชนฉันโดยไมต้ังใจ  ฉันจะใหอภัย 1.00 .56 

13.  เมื่อมีการบริจาคเงินหรือส่ิงของ  ฉันพรอมที่จะชวยเหลือ 1.00 .26 

14.  ฉันแบงขนมใหเพื่อนทานทุกคร้ังที่นําขนมมา 1.00 .50 

15.  เมื่อฉันมีเส้ือผาเหลือใช  ฉันจะนําไปบริจาค  1.00 .52 

16.  ถาฉันเห็นเพื่อนทะเลาะกัน  ฉันจะเขาไปหามและพยายาม

ใหทุกคนใหอภัยกัน 

1.00 .42 

17.  เมื่อเพื่อนสอบไดที่  1  ฉันเขาไปแสดงความยินดีดวยถอยคําที่สุภาพ 1.00 .60 

18.  เมื่อฉันเห็นเพื่อนทําความดี  ฉันจะพูดแสดงความช่ืนชมเขา 1.00 .63 

19.  ฉันช่ืนชมเพื่อน  เมื่อเห็นเพื่อนพูดจาสุภาพ 1.00 .66 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

20.  เมื่อเพื่อนทําตัวไมดี  ฉันจะกลาวตักเตือนดวยถอยคําที่สุภาพ 1.00 .40 

 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  เทากับ  .85 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

-  แบบวัดจิตสาธารณะ 

 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

1.  ฉันวาดรูปหรือขีดเขียนขอความบนโตะฝาผนังหรือกําแพง 0.50 .43 

2.  เมื่อฉันเขาไปอานหนังสือในหองสมุด  ฉันจะเปดหนังสืออาน

ดวยความทะนุถนอม 

1.00 .32 

3.  ถาฉันตองการเลนกีฬา  ฉันจะไปเลนที่สนาม 0.83 .31 

4.  เมื่อถึงเวลาทําเวร  ฉันจะต้ังใจทําความสะอาด 1.00 .46 

5.  ฉันจะยกเกาอ้ีวางบนโตะใหเรียบรอยหลังเรียนวิชาสุดทาย

เสร็จแลว 

1.00 .29 

6.  หลังจากอานหนังสือเสร็จแลว  ฉันจะนําหนังสือไปเก็บที่เดิม  1.00 .35 

7.  ถาขยะเต็มถัง  ฉันจะนําไปทิ้ง 1.00 .73 

8.  ฉันถือวาการดูแลของสวนรวมเปนหนาที่ของคนทุกคน 1.00 .46 

9.  เมื่อเห็นเพื่อนมารอเลนคอมพิวเตอรในหองสมุด   ฉันจะแบง

ใหเพื่อนเลน 

1.00 .28 

10.  ฉันขยับใหเพื่อนนั่ง  เมื่อเห็นเพื่อนมาประชุมในอาคาร

อเนกประสงคสาย 

1.00 .45 

11.  เมื่อฉันกําลังเลนกีฬาอยู  เพื่อนมาขอเลนดวย  ฉันจะแบง 

ใหเพื่อนเลน 

1.00 .34 

12.  ฉันจะขอดินสอครูเพิ่มเผ่ือไว  เมื่อเห็นดินสอที่ครูแจกเหลือ 0.67 .20 

13.  ฉันจะรีบนําหนังสือที่ยืมจากหองสมุดไปคืนทันที  ถาอาน

เสร็จกอนกําหนด 

1.00 .37 

 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  เทากับ  .79 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

-  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

1. กิจกรรมที่ครูจัดใหทําใหฉันไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ 1.00 .34 

2. ฉันอยากใหมีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากข้ึน 1.00 .34 

3. ฉันรูสึกวาพฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนเมื่อไดเรียน

ตามหลักสูตร 

0.83 .47 

4. ฉันอยากใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ ไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้ 0.83 .50 

5. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมเพื่อน 1.00 .57 

6. ฉันชอบสถานที่  ที่ครูใชในการจัดกิจกรรม 1.00 .44 

7.  ฉันสามารถนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 1.00 .65 

8.  กิจกรรมทําใหฉันไดปฏิบัติส่ิงที่ดีงาม 1.00 .49 

9.  ส่ือตาง ๆ ที่ครูใชในการจัดกิจกรรมทําใหฉัน รูสึกอยากเรียนรู 1.00 .50 

10. กิจกรรมกระตุนใหฉันเกิดการเรียนรู 1.00 .52 

11. กิจกรรมทําใหฉันเห็นประโยชนของการมีคุณธรรม 1.00 .52 

12. การประเมินตนเองในแตละคร้ังมีประโยชนตอตัวฉัน 1.00 .43 

13. ฉันรูสึกงวงนอนขณะทาํกิจกรรม 0.67 .45 

 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  เทากับ  .83 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

-  แบบสํารวจความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอหลักสูตร

เสริมสรางคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 

ขอความ 

ดัชน ี

ความสอดคลอง 

(IOC) 

คาอํานาจ

จําแนก  

(Item  total  

correlation) 

1. นักเรียนควรไดรับการเสริมสรางทางดานคุณธรรม 0.83 .36 

2. ควรมหีลักสูตรที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค

ใหกับนักเรียน 

1.00 .82 

3. นกัเรียนโรงเรียนเมืองควรไดรับการฝกสมาธ ิ 0.83 .56 

4. กิจกรรมที่สามารถปรับพฤติกรรมของนกัเรียนไดควรเปน

กิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 

1.00 .54 

5. ควรมีกิจกรรมที่สรางความสัมพนัธในหองเรียน 0.83 .53 

6. กิจกรรมที่จดัใหกับนกัเรียนควรใหนักเรียนไดเชื่อมโยงส่ิงที่ได

เรียนรูกับชวีิตประจําวนั  

1.00 .37 

7.  ควรมกีิจกรรมที่ใหนกัเรียนไดแลกเปล่ียนประสบการณและ

สรางความรูรวมกนั 

1.00 .57 

8.  นักเรียนควรมีสวนรวมในการดูแลสาธารณะสมบัติของ

โรงเรียน 

1.00 .55 

9.  ปญหาในโรงเรียนสามารถแกไดดวยการกิจกรรมที่สามารถ

พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใหกับนักเรียน 

1.00 .51 

 

คาความเชื่อมัน่ (Reliability)  เทากับ  .83 
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ภาคผนวก  จ 
- การตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนของสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร 

(MANOVA) 
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การตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนของสถิติทดสอบความแปรปรวน
หลายตัวแปร (MANOVA) 

 
การตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนของสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร ซึ่งมีขอตกลง

เบ้ืองตน 4 ขอ ดวยกัน คือ   

1.  ความสัมพันธของตัวแปรตาม  ถาตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตองใชสถิติ  MANOVA  ทดสอบความแปรปรวน  แตถาตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกันก็ไม

จําเปนตองใชสถิติ MANOVA  ในการทดสอบความแปรปรวน  สามารถใชสถิติ  t-test  ในการทดสอบ

ความแตกตางได  ในการทดสอบคร้ังนี้ผูวิจัยใชคะแนนที่เพิ่มข้ึนจากกอนการทดลองของคะแนน

คุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก  ความตระหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ  

(difference  score) เปนคะแนนในการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร  โดยคาที่ใชในการ

ทดสอบคือ Bartlett’s  Test  of  Sphericity  ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 

ตาราง  20  คาทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตาม 
 

Likelihood Ratio Approx. Chi-Square Df Sig 

.00 99.030 5 .00** 

 

** p < .01 

 

 จากตาราง  20  แสดงวาตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงตองทดสอบความแปรปรวนดวยสถิติ  MANOVA 

 2.  การแจกแจงปกติหลายตัวแปร  ในการทดสอบนี้ผูวิจัยใชการทดสอบดวยคา Kolmogorov-

Smirnov  คา Shapiro-wilk  และ  Nomal  Q-Q Plot  เพื่อแสดงใหเห็นวาตัวแปรคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  ไดแก ความตระหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ แตละตัวแปรมีการ

แจกแจงเปนโคงปกติ  ซึ่งนําไปสูการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง  21  คาสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov และคา Shapiro-wilk 
 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-wilk 
ตัวแปร 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ความตระหนักรูในตนเอง .10 70 .08 .93 70 .44 

ความเมตตากรุณา .07 70 .20 .99 70 .80 

จิตสาธารณะ .09 70 .20 .98 70 .23 

 

 จากตาราง  21  แสดงใหเห็นวาคาสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov และคา Shapiro-wilk  

ในตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก  ความตะหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิต

สาธารณะ  ไมมีความแตกตางกับการแจกแจงปกติ  และเมื่อนําคะแนนในแตละคุณลักษณะที่พึง

ประสงคไปเขียนกราฟ Nomal  Q-Q Plot  ไดดังภาพประกอบ 10, 11 และ 12 
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 จากภาพประกอบ 10  แสดงใหเปนวาคุณลักษณะที่พึงประสงค(ความตระหนักรูในตนเอง)                

มีเสนกราฟเปนเสนตรง  ดังนั้นตัวแปรดังกลาวนี้มีการแจกแจงปกติ 

 สําหรับตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค(ความเมตตากรุณา) เมื่อนําคะแนนที่เพิ่มข้ึนจากกอน

ทดลองไปเขียนกราฟ Normal  Q-Q Plot  ไดดังนี้ 

ภาพประกอบ 10 กราฟ Normal  Q-Q Plot  ของตัวแปรคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค(ความตระหนกัรูในตนเอง) 
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 จากภาพประกอบ 11 แสดงใหเปนวาคุณลักษณะที่พึงประสงค(ความเมตตากรุณา) มี

เสนกราฟเปนเสนตรง ดังนั้นตัวแปรดังกลาวนี้มีการแจกแจงปกติ 

 และเมื่อนําคะแนนท่ีเพิ่ม ข้ึนจากกอนทดลองของตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค              

(จิตสาธารณะ) ไปเขียนกราฟ Normal  Q-Q Plot  ไดดังนี้ 

ภาพประกอบ 11 กราฟ Normal  Q-Q Plot  ของตัวแปรคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค (ความเมตตากรุณา) 
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 จากภาพประกอบ 12  แสดงใหเปนวาคุณลักษณะที่พึงประสงค (จิตสาธารณะ) มีเสนกราฟ

เปนเสนตรง  ดังนั้นตัวแปรดังกลาวนี้มีการแจกแจงปกติ 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติ Kolmogorov-Smirnov  คา Shapiro-wilk  และการเขียนกราฟ  

Nomal  Q-Q Plot  แสดงใหเห็นวาตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงคมีการแจกแจงปกติทําใหสามารถ

ทดสอบดวยสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร 

 3.  การเทากันของเมทริกซความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม ในการทดสอบขอตกลง

เบ้ืองตนขอนี้ผูวิจัยใชสถิติบอก (Box’s Test of Equality of Covariance Matrices) ไดผลการวิเคราะห

ดังนี้ 

 

ตาราง  22  สถิติทดสอบบอก (Box’s Test of Equality of Covariance Matrices) 

 

Box’s M F df1 df2 Sig. 

4.23 .67 6 33502.19 .67 

 

 จากตาราง  22 แสดงใหเห็นวาเมทริกซความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมมีความเทากัน   

จึงสามารถใชสถิติทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรได 

ภาพประกอบ 12 กราฟ Nomal  Q-Q Plot  ของตัวแปรคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค (จติสาธารณะ) 
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 4.  ความอิสระ  ขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้จะสงผลใหระดับ α ที่ใชจริงมีคาสูงกวาระดับ α  ที่ระบุ

ไวหลายเทา  วิธีการแกไขสามารถทําไดโดยการลดระดับนัยสําคัญทางสถิติใหเล็กในการทดสอบ

สมมติฐาน (ผจงจิต  อินทสุวรรณ. 2545: 40-41 อางอิงจาก Hair Anderson; Tatham; and Black.  

1998: 348; Stevens. 1992: 243)  ผลการวิเคราะหพบวา  ตัวแปรคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก  

ความตระหนักรูในตนเอง  ความเมตตากรุณา  และจิตสาธารณะ  มีระดับ α  ที่ใชจริงประมาณ  .73, 

.74  และ .60  ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาระดับ α  สูงกวาระดับ α  สูงกวาที่ต้ังไวคือ .05  ประมาณ 

14, 14 และ 12 เทาตามลําดับ ดังนั้นในการทดสอบผูวิจัยจึงขอต้ังระดับ α  ในการทดสอบความ

แปรปรวนหลายตัวแปรไวที่  .001  ถาการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 แสดงใหเห็นระดับ 

α  จริงอยูที่ .014, 0.14 และ.012 ตามลําดับ 
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ภาคผนวก  ฉ 
- รายชื่อผู เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
- รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ชในการวจิยั 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พงึประสงคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4  
 

1.  นางลัดดาวรรณ  ศรีสังข      ศึกษานเิทศก  คศ.4   

  วทิยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต  1 

2.  ดร.อลิสรา  ชมชืน่       อาจารย 

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี

3.  นายสุพจน  ทองธรรมชาติ      ครู  คศ.3  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

         โรงเรียนสายบุรี “แจงประชาคาร” 

4.  พันตรีหญิง ดร.วรรณรัตน  ศรีกนก     อาจารย 

        วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก       

5.  ดร.มารุต  พัฒผล       อาจารย 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

6.  ดร.ภิญญาพัชญ  ปลากัดทอง      ครู  คศ.2  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
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