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Abstract 

The synthesis of the instruction based on contemplative education concept and the theoretical 

concept on values of learning was study, analysis and synthesis of the content related to the 

management in order to develop completely the students’ behaviors in all aspects: mental 

development, thought and action.  It could be applied for the learning activity designs for the students’ 

development to their behavior changes for good living.  The students would be allowed for activities in 

which the wisdom, concentration, awareness of self-value and everything around themselves, good 

thinking, wholesome mind, virtue and happiness had been cultivated.  Moreover, the students would 

realize the values of goodness, the real-experience learning, and the  imaginative, practical and mental 

learning.  Also, the learning, which linked the social and natural dimensions, had been arisen.  By this, the 

students’ behavior was changed into a better way in creatively participating to the community in the form 

of the integrated learning to community. Moreover, this learning community continuously and endlessly 

brought a mutual learning and practice culture.  It was a practice for the 21st Century skills.        
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บทคัดยอ 

 การสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตปญญาศึกษากับแนวคิดทฤษฎีคานิยม สูการเรียนรู  

เปนการศึกษา  วิเคราะห  และสังเคราะหสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนอยาง

ครบองคประกอบทุกดาน  คือ  พัฒนาจิตใจ  ความคิด  และการกระทํา  ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการออกแบบ              

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามไดดวยกิจกรรมท่ีสรางใหผูเรียนเกิด

ปญญาดวยการมีสมาธิ  คิดถึงคุณคาในตนเอง  และคุณคาของตนเองตอสิ่งตางๆ  รอบตัว  มีความคิดท่ีดี  มีจิตใจท่ีงดงาม             

มีคุณธรรม  และมีความสุข  สงเสรมิบุคลิกภาพใหปฏิบัติตนในทางท่ีดีงาม  ตระหนักถึงคุณคาแหงความดีงาม  เกิดการรูผาน

ประสบการณตรง  การรูผานจินตนาการ  การรูผานจิตใจ  และการรูผานการปฏิบัติ  เกิดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับมิติสังคม

และธรรมชาติ  การรูคิดพิจารณาความรูสึก  และการกระทํา  จะสงผลใหมีพฤติกรรมท่ีดีงามในสังคม รวมสรางสรรคประโยชน

ตอชุมชนเกิดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับชุมชน  เกิดชุมชนแหงการเรียนรู   มีวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูรวมกัน  เรียนรูดวย

ปฏิบัติการรวมกันอยางตอเน่ืองและพัฒนาอยางไมสิ้นสุด  ซึ่งหมายถึงการฝกทักษะการดํารงชีพ  น่ันเอง 

คําสําคัญ  :  การสังเคราะห, จิตปญญาศึกษา,  คานยิม,  ชุมชนแหงการเรียนรู 

 
 

 



ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
จากบริบททางการศึกษาในยุคสังคมฐานความรู  

หรือสั งคม ท่ีมีความรู เปนฐาน (Knowledge-based  
society) คนในสังคมเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตหรือเรียนรู
อยางยั่งยืน การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic  
learning) การจัดการเรียนรู จากปญหา (Problem-
based learning) การจัดการเรียนรูจากการวิจัย  
(Research-based  learning)  การจัดการเรียนรูเนนการ
พัฒนาสมอง (Brain-based learning) การจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ลวนแตเปนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียน  เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหเติมเต็มศักยภาพและเปนผูท่ีมีคุณภาพตอสังคม และใน
สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Education for Sustainable Development)  
จึงตองเปนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  เนนการ
จัดการเชิงบูรณาการดวยวิธีการและกระบวนการท่ี
หลากหลาย  สรางโอกาสในการเรียนรู ท่ีหลากหลาย  
คํานึงถึงความแตกตางของบุคคลดวยการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการพัฒนาบุคคลอยางครบองคประกอบ   
ทุกดาน  คือพัฒนาจิตใจความคิดและการกระทํา            
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีตามหลักการจัดกระบวนการเรียนรู   
แนวจิตตปญญาศึกษา  และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคานิยม
สูการเรียนรู   เปนทฤษฎีท่ีมุงเนนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก ร รม บุคคลสู ก า ร เ รี ยนรู อ ย า งสม บู รณ ค รบ
องคประกอบและสามารถนํามาใชในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผู วิจัยจึงศึกษา
สังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีตามหลักการจัดกระบวนการ
เรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา  และแนวคิดเก่ียวกับคานิยม
สําหรับประโยชนในการออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาบุคคลสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  ตามบริบทของชุมชน
แหงการเรียนรูตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาวิเคราะห  และสังเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูสูแนวการจัดการเรียนรู   เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามของ
บุคคล  ตามบริบทของชุมชนแหงการเรียนรู 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นําผลท่ีไดจากการสังเคราะห ไปใช ในการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและพัฒนาผูเรียน  สูการดําเนินชีวิตท่ีดีงามใน
สังคมแหงการเรียนรู 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 ศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
แนวคิดทฤษฎี  และหลักการจัดกระบวนการจากเอกสาร  
รวม 21 รายการ  เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary  
Research)  โดยจําแนกประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของและ
สัมพันธกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผู เ รี ยน  และสรุป เปนบทความบรรยายในรูปของ               
ความเรียงตามลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีทําการศึกษาตาม
ข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวของกับ            
การจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษากับ
แนวคิดทฤษฎีคานิยมสูการเรียนรู 
 2.  ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ  ประเด็นท่ี
สอดคลองและประเด็นท่ีแตกตางระหวางแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 3.  นําประเด็นท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหมาใช
เ ช่ือมโยงแนวคิด เ ชิง บูรณาการ  สู การสั ง เคราะห     
แนวคิดตามทฤษฎีเ พ่ือสรุปเปนกิจกรรมการเรียนรู                                  
สูการออกแบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  ตามบริบทของชุมชน
แหงการเรียนรู 
 

ผลการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีตามหลักการ
จัดกระบวนการเรียนรู  แนวจิตตปญญาศึกษา 
 สรุปไดว าหลักการ ท่ี เปนหัวใจของการจัด
กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา จะตอง
ออกแบบกระบวนการท่ีสรางเง่ือนไข  และกระตุนให      
ผูรวมกระบวนการเกิดการใครครวญเก่ียวกับตนเอง
ความสัมพันธกับตนเองและสิ่งแวดลอม และประสบการณ
ตางๆ ท่ีผานเขามา  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจิตใจท่ีสงบ  
ผอนคลาย  มีสมาธิ  และปลอยวาง  ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู
การปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม คือ จัดกระบวนการเรียนรู และ
ออกแบบกิจกรรมดวยการประยุ กตหลักการตาม
ฐานความรูและประสบการณ  เพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง
ตามสมควร  (ธนา  นิลชัยโกวิทย  และอดิศร จันทรสุข,  
2552, หนา 73,87)  ซึ่งการบริหารจิตและเจริญปญญา  
เปนวิธีการพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมาธิและปญญาใหเปน 
คนดี  เกง  และมีความสุขไปพรอมๆ กัน  เมื่อจิตมีสมาธิ  
ก็จะมีความจําดี มีปญญาดี เรียนเกง ทํางานเกง มีระดับ
จิตใจสูงข้ึน  เปนคนดี  มีสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรมและ               

 



มีความสุข  สามารถวิเคราะหไดถูกตองวา  อะไรดี  อะไร
ไมดี  อะไรควรทําหรือไมควรทําอยางไร  กอใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิต  และสงเสริมบุคลิกภาพ  
สามารถนําหลักการมาประยุกตในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ             
(ปาริชาติ  ศรีดาชาติ, วิภา  สุประดษิฐ ณ อยุธยา และทศ
พร  เชาวนดี, อางใน วลัย พานิช (บรรณาธิการ), 2549, 
หนา 139) 
 พระพุทธเจาทรงแนะนําใหฝกจิตหรือบริหารจิต  
(จิตตัง  รักเขถะเมธาวร) จิตเมื่อฝกหัดดีแลว จะนํา
ความสุขมาให  จิตท่ีผองใส  ทําใหคนพูดและทําในสิ่ง            
ท่ีดีงาม  ฉะน้ันการฝกสมาธิจึงเปนการใหอาหารท่ีมี
คุณภาพแกจิตใจ  ทําใหจิตใจมีความบริสุทธ์ิสะอาด            
มีคุณธรรม  มีความเขมแข็ง  สุขสดช่ืน  เบิกบาน  สงบ
ผองใส  และพรอมท่ีจะใชปญญา  มีประสิทธิภาพ                   
ในการเรียนการทํางาน (ว.วชิรเมธี, 2553, หนา 81,110) 
 สมา ธิ  (Meditation)  แปลว า  ความตั้ งมั่ น    
แหงจิต หมายถึง ภาวะท่ีจิตมีอารมณ ( เรื่ อง ท่ีคิด )             
เปนหน่ึงไมฟุงซาน  เปนการทําจิตใหสงบ  แนวแนอยูกับ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนเวลานาน  จิตจดจอตอสิ่งท่ีกําลังคิด  
กําลังพูดและกําลังทําอยางเต็มท่ีและมีสติอยูเสมอ  ถาใช
สมาธิในทางท่ีดีมีประโยชนเปนสัมมาสมาธิคือสมาธิในทาง
ท่ีถูก 
 สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปรินายก ทรงกลาวถึง  หลักการทําสมาธิเบ้ืองตน
ท่ีเก่ียวของกับการเรียน  ตอนหน่ึงวา “สมาธิน้ัน  ไดแก 
ความตั้งใจมั่นอยูในเรื่องท่ีตองการ  จะใหตั้งใจเพียงเรื่อง
เดียว  ไมใหจิตคิดฟุงซานออกไปนอกจากเรื่องท่ีตองการ
จะใหตั้งใจน้ัน  ความตั้งใจดั่งน้ีเปนความหมายท่ัวไปของ
สมาธิ  และจะตองมีในกิจกรรมท่ีจะทําทุกอยาง ไมวา 
เปนการเลาเรียนศึกษา  หรือวาการงานอยางใด อยางหน่ึง  
ในการศึกษาเลาเรียนจะตองอานหนังสือก็ตองมีสมาธิ             
ในการเรียน  จะฟงคําสอนคําบรรยายของครูอาจารย            
ก็ตองมีสมาธิในการฟง  ในความตั้งใจดังกลาวน้ีก็จะตองมี
อาการทางกายและใจประกอบกันจึงจะรูเรื่อง  ไดความรู
เปนปญญาอยางหน่ึง” (สมเด็จพระญาณสังวรฯ, 2541) 
 ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน ชวยให
จิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบหายกระวน
กระวาย  หายกลัดกลุมวิตกกังวล  ทําใหใจสบายและ              
มีความสุ ข  ช วย เสริมประสิท ธิภาพในการทํางาน  
การศึกษาเลาเรียน  การทํากิจกรรมทุกอยางเพราะจิต          
ท่ีเปนสมาธิ  แนวแนอยูในสิ่งท่ีกําลังกระทํา ชวยใหการ
เรียน  การคิด  การกระทําไดผลดี เปนไปโดยรอบคอบ  
ไมผิดพลาด  เมื่อมีสมาธิยอมมีสติกํากับอยูดวย  จิตควร

แกการใชงาน  ชวยเสริมสุขภาพกาย  รางกายและจิตใจ
อาศัยกัน  และมีอิทธิพลตอกัน  เมื่อจิตใจสบายมีกําลังจิต
เขมแข็งจะสงอิทธิพลบรรเทาโรคทางกายไดอีกดวย                
ผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน  ยอมชวยใหกายอ่ิมเอิบ ผิวพรรณ
ผองใส  สุขภาพด ี
 โทบิน ฮารท (Hart, 2004 หนา 28) กลาวถึง  
Contemplation วา “เปนการใช วิ ธีตางๆ เชน                
การพิจารณาอยางใครครวญ บทกวี และการทําสมาธิท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือทําใหจิตท่ีมีความวุนวายอยูตามปกติสงบ
ข้ึนเพ่ือบมเพาะความสามารถในการตระหนักรู  การมีใจ
จดจอและการเขาใจอยางชัดแจงใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน” 
 จุดมุงหมายของจิตตปญญาศึกษา  ท่ีตองการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตน  และเช่ือมโยงไปสูการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกดวย  ดั ง น้ันในแงห น่ึง                
จิตตปญญาศึกษา  จึงเปนการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
แบบหน่ึง 
 บอยด  และไมเออร  (Boyd & Myers, 1988  
หนา  277) มองวา กระบวนการท่ีเปนหัวใจของการ
เปลี่ ยนแปลงคือ  การตระหนักรู และแยกแยะได  
( Discernment)  ซึ่ ง ป ร ะกอบด ว ย  1 )  กา ร เ ป ด รั บ  
(Receptivity)  2 )  การยอมรั บ  (Recognition)  และ             
3) การตัดใจ (Grieving)  โดยเริ่มตนจากการเปดและ 
นอมรับสารหรือมุมมองท่ีมีการใหความหมายท่ีแตกตาง
ออกไปจากเดิม (Receptivity) การยอมรับสิ่งท่ีไดเรียนรู
ใหม มองเห็นสิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง (Recognition) และ
ข้ันสุดทายซึ่งเปนข้ันท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การตระหนักวาการ
รับรูเกาๆ ของตนไมเหมาะสม ไมดีงาม ไมสอดคลองกับ
การดําเนินชีวิตจริง  จําเปนตองปรับปรุง  แกไข  ละท้ิง
การรับรู เดิม (Grieving) และปรับหรือสรางวิถีใหมข้ึน            
ในตนเอง  โดยบูรณาการเขากับบุคลิกภาพเดิมของตนเอง 
 หลักการจั ดกระบวนการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความสมดุลอยางแทจริงในการเรียนรู  
คือ การเช่ือมโยงองคประกอบตางๆ ของกิจกรรมการ
เรียนรูดวยการเ ช่ือมโยงการเรียนรู ในฐาน หัว กาย            
และใจ คือการเรียนรู ท่ีบูรณาการท้ังการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธท่ีดีตอผูคนและสรรพสิ่งตางๆ การเรียนรูท่ี
ผานกิจกรรมทางกายและอารมณความรูสึก ซึ่ งจะ
กอให เ กิดการ เรียนรู ท่ีลึ กซึ้ ง เ ช่ือมโยง เปนการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีครอบคลุมการรูท้ัง 4 ดาน คือ การรู
ผานประสบการณตรง (Experiential Knowing) การรู
ผ า นสัญลั กษณ แล ะจิ นตนากา ร  ( Presentational  
Knowing)  ก า ร รู ผ า น ม โ น ทั ศ น  ( Propositional  
Knowing)  แ ล ะ ก า ร รู ผ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ  ( Practical  
Knowing) (Heron, 1992 ; York & Kasl, 2002)

 



 บทบาทของอารมณและความรูสึกในการเรียนรู
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  นักวิชาการไดกลาววา  ความรูสึก
เปนหัวใจของกระบวนการการเรียนรูผานประสบการณ
ตรงและการใครครวญ  เพราะความรูสึกคือสิ่งท่ีชวยช้ีนํา
การตัดสินใจ  และบงช้ีวาขอมูลใดมีความหมายกับเราจริง  
(ยอรกส และคาสเซิล York  & Kasl, 2002) 
 อารมณ และความ รู สึ กมี บทบาทต อกา ร
ใครครวญอยางมีวิจารณญาณในฐานะตัวกระตุนใหเกิด
การใครครวญอยางจริงจัง  และชวยใหมองเห็นและ
สามารถใครครวญในประเด็นท่ีมีความสําคัญและมี
ความหมายอยางแทจริงไดงายข้ึน (Neuman, 1996 
cited in Taylor, 1998)   
 มนุษยเรารับรูและสัมพันธตอตนเองและโลก          
3 ทาง คือ ความคิด ความรูสึก และปฏิกิริยาทางกาย  
หรือการกระทําแตละคนจะใชพลังแตละดานไมเทากัน  
บางคนถนัดใชความคิด บางคนถนัดใชใจหรืออารมณ  
ความรูสึก และบางคนใชสัญชาตญาณและการลงมือทํา
เปนหลัก  (สันติกโรภิกขุ ,  2544, หนา  12) ฉะน้ัน               
การออกแบบกระบวนการจึงเปนกระบวนการเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูท่ีสมดุลและเช่ือมโยงกัน ครอบคลุมการเรียนรู
ท้ังสามฐาน คือ กาย ใจ ความคิด รวมท้ังการเช่ือมโยงกับ
มิติของสังคมกับธรรมชาติ  และการประสมประสานการ
เ รี ย นรู ท้ั ง ส ามด า น เ ข า ด ว ย กัน ใน กิ จกร รมอย า ง             
บูรณาการ เกิดการพัฒนาปญญาท้ัง 3 ดานใหสมดุล              
ซึ่งการพัฒนาแตละดานจะสงผลกระทบและเก้ือหนุนตอ
การพัฒนาดานอ่ืนๆ ดวย เชน การพัฒนาความไว และ
ความละเอียดออนทางอารมณทําใหมีความละเอียดออน
ทางความคิดและเขาใจสิ่งตางๆ ไดลึกซึ้งข้ึนโดยใชอารมณ
แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ กั น  แ ท น ท่ี จ ะ ใ ช ต ร ร ก ะ                           
เพียงอยางเดียว (ธนา นิลชัยโกวิทย  และอดิศร จันทรสุข, 
2552, หนา 58)    
  เวนเจอร  ผูพัฒนาทฤษฎีชุมชนแนวปฏิบัติกลาว
ไววา “คนเราเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลาโดยไมสามารถ
หยุดตนเองได  ไมวาเราจะรูสึกตัวหรือไมจะชอบวิถีท่ีมัน
กําลังเกิดข้ึนหรือไม  และไมวาสิ่งท่ีเรียนรูน้ันจะเปนการ
ตอกย้ํา  สงเสริมประสบการณหรือสั่นคลอนมันก็ตาม  
แมแตความลมเหลวท่ีจะเกิดการเรียนรูตามความคาดหวัง
ในสถานการณหน่ึงๆ ก็มักจะเกิดข้ึนพรอมๆ กับการเรียนรู
สิ่งอ่ืนแทน” (Wenger, 1998, p.8) กระบวนการเรียนรู 
ในแนวจิตตปญญาศึกษา สามารถโนมนําใหเกิดการเรียนรู
สูการเปลี่ยนแปลงโดยการวางเง่ือนไขใหเกิดการเรียนรู  
(ธนา  นิลชัยโกวิทย  และอดิศร  จันทรสุข, 2552, หนา 
53)   

 จากการศึกษาวิจัยของ ธนา  นิลชัยโกวิทย และ
อดิศร  จันทรสุข พบวา ปจจัยสําคัญท่ีเปนเง่ือนไขทําให
เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในตนเองสามารถ 
สรุป ได เปนหลักสํ าคัญ 7 ประการ  คื อ  1)  สติ ใน
ชีวิตประจําวัน 2) การเขาใจและยอมรับตนเอง  3) ความ
เขาใจ  ความรัก  ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย 4) การ
เขาใจและยอมรับความเปนจริงตามธรรมชาติ 5) การเกิด
สมดุลในตนเอง 6) การมีเครื่องมือท่ีใชในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอยางหลากหลาย และ 7) ชุมชนปฏิบัติ  (ธนา              
นิลชัยโกวิทย และอดิศร  จันทรสุข, 2552, หนา 53)
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การเจริญสติ  การใช
เวลาใครครวญตามลําพัง  และการเรียนรูรวมกับชุมชน
เปนเครื่องมือในการเอ้ือใหบุคคลเกิดการใครครวญและ
เช่ือมโยงประสบการณการเรียนรู เขากับคุณคาและ
คว ามหมายของ ชี วิ ต ท่ี แต ล ะคนยึ ด ถื อ  เป นก า ร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพภายในของบุคคลข้ันพ้ืนฐาน
อยางแทจริง  และน่ันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบุคคล          
ใ น แ น ว จิ ต ต ป ญ ญ า  ( ธ น า  นิ ล ชั ย โ ก วิ ท ย                          
และอดิศร  จันทรสุข, 2552, หนา 96) 
 

ผลการวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับคานิยมสําหรับ
ก า ร ออก แบบกิ จ ก ร รมก า ร เ รี ย น รู สู ก า ร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 สรุปไดวาคานิยม  เปนความเช่ือหรือความรูสึก
ของบุคคลท่ีเห็นคุณคาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง และจะเลือกปฏิบัติ
ตามสิ่งท่ีเห็นคุณคาน้ัน  โดยบุคคลจะรับรูเก่ียวกับสิ่งน้ัน
และเกิดความรูสึกเห็นคุณคาแลวจึงนําไปใชในชีวิตจริง   
สูการปฏิบัติตนเปนพฤติกรรม  แตละบุคคลจะมีความเช่ือ
ท่ีจัดเปนคานิยมอยูหลายประการ  จัดเรียงเปนลําดับ
ความสําคัญจากมากไปนอย  ซึ่งลําดับความสําคัญเหลาน้ี
สามารถเปลี่ยนแปลงได  ซึ่งถือวาเปนการปรับเปลี่ยน
คานิยม (บอล  โรคีช  และคณะ/Ball-Rokeach  and  
others, 1984) 
 จากทฤษฎีการคงตัวและการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบความเช่ือ ซึ่งพัฒนาโดยโรคีช (Rokeach, 1968)  
ไดกลาวถึงธรรมชาติของคานิยมวาเปนความเช่ือเก่ียวกับ
สิ่งท่ีควรทํา ไมควรทํา (Prescriptive or  proscriptive  
belief)  เปนวิถีปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางของชีวิต  
โดยคานิยมมี 3 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดาน
ความรูคิด (Cognitive  component) เปนความรูคิด
เก่ียวกับสิ่งท่ีนาปรารถนา ถือวา เมื่อบุคคลมีคานิยม  
แสดงวา บุคคลน้ันมีความรูเก่ียวกับวิถีปฏิบัติและจุดหมาย
ป ล า ย ท า ง ข อ ง ชี วิ ต ท่ี ถู ก ต อ ง ซึ่ ง ต น แ ส ว ง ห า                  

 



2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component)  
เปนอารมณท่ีบุคคลมีตอคานิยม คือ รูสึกชอบและไมชอบ  
สนับสนุนหรือตอต าน และ 3)  องคประกอบดาน
พฤติกรรม (Behavioral Component) โดยถือวา  
คานิยมเปนตัวแปรท่ีจะนําไปสูพฤติกรรม  เมื่อถูกกระตุน
ใหเกิดมีการกระทําข้ึน 
 ค า นิ ย ม ข อ ง บุ ค ค ล จ ะ มี ก า ร ดํ า ร ง ห รื อ
เปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับความพอใจหรือไมพอใจในตนเอง
กลาวคือ  ในระบบความเช่ือเก่ียวกับตนเองของบุคคลน้ัน
มีสวนท่ีสําคัญ คือ ความนับถือตนเอง ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากความเช่ือเก่ียวกับตนเอง  และสิ่งท่ีผูอ่ืนคิดเก่ียวกับตน  
ซึ่งข้ึนอยูกับการแสดงตนตอผูอ่ืน  ถาบุคคลทราบวาการ
กระทําของตนสอดคลองกับความเช่ือเก่ียวกับตนเองใน
อุดมคติวาตนเปนผูมีสมรรถวิสัยและจริยธรรม  ผูน้ันก็จะ
พึงพอใจ และดํารงความนับถือตนเองไว หากถาเปนไป
ในทางตรงกันขามบุคคลก็จะไมพึงพอใจ และพยายามท่ี
จะเพ่ิมพูนความนับถือตนเอง  โดยการเปลี่ยนแปลงระบบ
ความเช่ือ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบความเช่ือน้ีตองเกิด
จากความรูสึกท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือจึงจะสงผลตอระบบ
ความเช่ืออยางเหมาะสม  ดังน้ัน  จึงควรกระตุนใหบุคคล
เกิดความรูสึกท่ีชัดเจนเ ก่ียวกับตนเองอยางเดนชัด  
(Inducing salient self knowledge) ซึ่งเปนการเลือกให
ขอมูลท่ีสําคัญตอระบบความเช่ือของบุคคลน้ัน เพ่ือใหเกิด
การเปรียบเทียบกับความเช่ือเดิม ซึ่งจะมีผลตอระบบ
ความเช่ือ หรือจัดระบบใหมให กับความเ ช่ือของตน  
สําหรับขอมูลท่ีสําคัญตอระบบความเช่ือของบุคคลควร
เปนขอมูล ท่ีสามารถทําความเขาใจไดง าย ชัดเจน  
นาเช่ือถือ ถูกตอง และสามารถยืนยันความเช่ือและ              
การแสดงตนของบุคคลไดวาเปนผูมีสมรรถวิสัยและ
จริยธรรม ชวยกระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจใน
ตน เอง  หรื อ ไม พึ งพอ ใจ ในตน เอง  อันจะ นํ า ไปสู                   
การปรับเปลี่ยนความเช่ือและพฤติกรรมในท่ีสุด 
  การเหน่ียวนําใหบุคคลเกิดการเรียนรูเก่ียวกับ
ตนเองอยางเดนชัดน้ี ตามแนวทฤษฎีเสนอใหใชวิธีการ
เผชิญหนากับตนเอง (Self-confrontation) ซึ่งจะทําให
บุคคลเกิดความรูเก่ียวกับตนเองเขาใจตนเองและพรอมท่ี
จะเปลี่ยนแปลง (Ball-Rokeach and others, 1984) 
 

สรุปผลการศึกษา   
 สรุปผลการสัง เคราะหแนวคิดทฤษฎีตาม
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู  แนวจิตตปญญา
ศึกษาและแนวคิ ดทฤษฎี เ ก่ี ยว กับค า นิยม  พบว า              
มีความสัมพันธและสอดคลองกันอยางเช่ือมโยงกลาวคือ  

1) ดานการเรียนรู ท้ังกระบวนการเรียนรู แนวจิตตปญญา
ศึกษาและทฤษฎีคานิยมมีองคประกอบในการเรียนรู
เก่ียวกับ การรูคิด ความรูสึก และนําไปสูการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมเชนเดียวกัน 2) ดานการรูและเขาใจตนเอง           
ท้ังกระบวนการแนวจิตตปญญาศึกษา  และทฤษฎีคานิยม
เปนเรื่องเก่ียวกับการเรียนรูและเขาใจตนเอง เมื่อเขาใจ
ตนเองแลวจึงพิจารณาและตัดสินใจท่ีจะดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมดีงาม 3) ดานสังคม  
สังคมหรือมุมมองของผู อ่ืนหรือความรูสึกตอผู อ่ืนหรือ
สังคมมีอิทธิพลตอความรูสึกของบุคคล วามีความรูสึกและ
ใหความสําคัญตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางไรและจะปฏิบัติตน
อยางไรในการดําเนินชีวิตในสังคม  เพ่ือสรางสรรคคุณคา
ใหเกิดข้ึนกับตนเอง ผูอ่ืนและสังคม ฉะน้ันการจัดกิจกรรม
ตามหลักการของแนวคิดจิตตปญญาศึกษาจึงเปนการ
จัดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงความรูสึก  ความเช่ือและ
คานิยมของบุคคลสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม โดยจัดกิจกรรม
ใหบรรลุวัตถุประสงคในตัวบุคคล คือ 1) ใหเกิดการเรียนรู  
การรูคิดพิจารณาเกิดความรูสึกและนําไปสูการปฏิบัติตน  
ซึ่งเปนไปตามกระบวนการเรียนรูท้ัง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย หรือก็คือ การเรียนรูสูความ
สมดุลในตนเองท้ัง 3 ฐาน ไดแก ฐานหัว คือ การรูคิด
พิจารณา  ฐานใจ  คือ  ความรูสึก  อารมณ  และฐาน    
กาย  คือ การกระทํา  ปฏิบัติ  พฤติกรรม  2) ใหเกิดการ
เรียนรูและเขาใจตนเอง  รูและยอมรับตนเอง  ดวยการคิด
พิจารณาอยางมีเหตุผลและใครครวญเห็นคุณคาของตนสู
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีงามและมีความสุข 3) ใหเกิด
การเรียนรูสังคม  รูและเขาใจผูอ่ืน  เกิดสังคมหรือชุมชน
แหงการเรียนรูมีความปรารถนาดีตอกัน  บนพ้ืนฐานของ
ความเปน กัลยาณมิตร  ร วมสร างสันติสุข ในสั งคม                
ดวยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมมนากลุมแบบ             
มีสวนรวม และรวมสรางประโยชนทางสรางสรรคตอ
ชุมชน  และสังคมดวยความตระหนักบนพ้ืนฐานของความ
ดีงาม  ซึ่งสันติสุข  ก็จะเกิดข้ึนในสังคมอยางยั่งยืน และ
จากการเรียนรูดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ  
การเจริญสติ หรือการเรียนรูดานสติปญญา การคิด
ใครครวญหรือกระบวนการคิดวิเคราะห และการเรียนรู
รวมกันกับชุมชนแหงการเรียนรู  ซึ่งท้ัง 3 องคประกอบ 
ไดสานเช่ือมโยงใยประสบการณการเรียนรูเขากับคุณคา
และความหมายของชีวิตในแตละคนท่ียึดถือ ซึ่ง น่ัน
หมาย ถึ ง  ไ ด เ กิ ดกา ร เ รี ยนรู เ ชิ ง บู รณาการสู ก า ร
เปลี่ยนแปลงท่ีดีในการดําเนินชีวิตในชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของแตละคนน่ันเอง (PLC. Professional  
Learning Communication) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบ  
PLC คือ กระบวนการตอเน่ืองท่ีครูและนักการศึกษา

 



ทํางานรวมกัน ในวงจรของการรวมกันตั้งคําถาม  และการ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือบรรลุผลการเรียนรูท่ีดีข้ึนของ
นักเรียน  โดยมีความเช่ือวาหัวใจของการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนใหดีข้ึน  อยูท่ีการเรียนรูท่ีฝงอยูในการ
ทํางานของครู  และนักการศึกษา PLC เปนกิจกรรม               
ท่ีซับซอน (Complex)  มีหลากหลายองคประกอบ               
จึงตองนิยามจากหลายมุม  โดยมีแงมุมท่ีสําคัญตอไปน้ี 
 -   เนนท่ีการเรียนรู 
 -   มีวัฒนธรรมรวมมือกันเพ่ือการเรียนรูของ             
ทุกคน  ทุกฝาย 
 -   รวมกันตั้ งคําถามตอวิธีการท่ีดี   และตั้ ง
คําถามตอสภาพปจจุบัน 
 -   เนนการลงมือทํา 
 -   มุงพัฒนาตอเน่ือง 
 -   เนนท่ีผล (หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู
ของศษิย) 
 หัวใจสําคัญท่ีสุดของ PLC คือ เปนเครื่องมือใน
การดํารงชีวิตท่ีดีในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีการเรียนรูใน
โรงเรียน (และมหาวิทยาลัย) ตองเปลี่ยนไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง ครูตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (Teacher)  
มาเปน “ครูฝก” (Coach) หรือครูผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียน (Learning facilitator) หองเรียนตองเปลี่ยน
จากหองสอน (Class room) มาเปนหองทํางาน (Studio) 
เพราะในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเปนกลุม 
และทํางานรวมกันท่ีเรียกวา การเรียนแบบโครงงาน 
(Project-Based  Learning) 
 การศึ กษาต อ ง เ ปลี่ ยนจ าก เน นการสอน                  
(ของครู) มาเปนเนนการเรียน (ของนักเรียน) เปลี่ยนจาก
เนนการเรียนของปจเจก (Individual  Learning) มาเปน
เรียนรวมกันเปนกลุม (Team Learning) เปลี่ยนจากการ
เรียนแบบเนนการแขงขันมาเปนเนนความรวมมือหรือ
ชวยเหลือแบงปนกัน  ครูเปลี่ยนจากการบอกเน้ือหาสาระ  
มาเปนทําหนาท่ีสรางแรงบันดาลใจ สรางความทาทาย  
ความสนุกในการเรียนใหแกศิษยโดยเนนออกแบบ
โครงการใหนักเรียนแบงกลุมกันลงมือทําเพ่ือเรียนรูจาก
การลงมือทํา (Learning by Doing) เพ่ือใหไดเรียนรู
ฝกฝนทักษะเพ่ือการดํารงชีพในศตวรรษท่ี 21 (21 st  
Century Skills) แลวครูชวนศิษยรวมกันทบทวน  
ไตรตรอง (Reflection หรือ After Action Review)  
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูหรือทักษะท่ีลึกและเช่ือมโยงรวมท้ัง
โยงประสบการณตรงเขากับทฤษฎีท่ีมีคนเผยแพรไวแลว  
ทําใหเกิดการเรียนรูเชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ ไมใชจาก
การฟงและทองบน 
 

 หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากเรียนรู
จากฟงครูสอน (Learning by Attending Lecture/ 
Teaching) มาเปนเรียนรูจากการลงมือทํา (Learning  
by Doing) มองจากมุมหน่ึง PLC คือเครื่องมือสําหรับให
ครูรวมตัวกันเปนชุมชน (Community) ทําหนาท่ีเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู  เปนการ
ปฏิรูปท่ี “เกิดจากภายใน” คือ ครูรวมกันดําเนินการ  
เพ่ือใหการปฏิรูปการเรียนรูดําเนินคูขนาน และเสริมแรง
กันท้ังจากภายในและจากภายนอก PLC เปนเครื่องมือให
ครูเปน ผูลงมือกระทํา (Actor) เปน “ประธาน” เพ่ือสราง
การเปลี่ยนแปลงใหแกวงการศึกษาหรือเปนเครื่องมือท่ีทํา
ใหครูออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจ สูความสัมพันธ
แนวราบเ พ่ือร วมกันสรางการเปลี่ยนแปลง ใหแก
การศึกษา  รวมท้ังสรางการรวมตัวกันของครู  เพ่ือทํางาน
สรางสรรค ไดแก การนําประสบการณการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานการเรียนรู (PBL) และนวัตกรรม
อ่ืนๆ ท่ีตนเองทดลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เกิดการสราง
ความรูหรือยกระดับความรู ในการทําหนา ท่ีครูจาก
ประสบการณตรง  และจากการเทียบเคียงกับทฤษฎี             
ท่ีมีอยู  (สํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 จากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ              
ผูศึกษาจึงสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธของทฤษฎี
การเรียนรูสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงามในสังคมศตวรรษท่ี 21  
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  ภาพแสดงความสัมพันธของทฤษฎีการเรียนรูสูการ    
            ดําเนินชีวิตที่ดีงามในสังคม  ศตวรรษที่  21 
ที่มา : สุพัฒน  เศรษฐคมกุล (2560) 

 
PLC จึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยนําไปสูการ             

ตั้งโจทยและทํา “วิจัยในช้ันเรียน” ท่ีทรงพลังสรางสรรค  
จะชวยการออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย เปนความรูใหม                 
ท่ีเช่ือมโยงกับบริบทความเปนจริงของสังคมไทย ของ
วงการศึกษาไทย  คือจะเปนผลการวิจัยในช้ันเรียนท่ีไมใช
จํากัดอยู  เฉพาะขอมูลในช้ันเรียนเทาน้ัน  แตจะเช่ือมโยง
สู ชี วิตจริงของผูคนท่ีเปน บริบทของการเรียนรูของ
นักเรียนและการทําหนาท่ีครูดวย PLC ท่ีแทจริงตองมีการ
ทํ า อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ  มี ผู เ ข า ร ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น                   
ในหลากหลายบทบาท โดยมี เปาหมายเ พ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของศิษยสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม
ในสังคม  ตามบริบทของชุมชนแหงการเรียนรูในสังคม
ศตวรรษท่ี  21  ดังท่ีกลาวมา 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
 ผลท่ีไดจากการสังเคราะห  แนวคิดทฤษฎีตาม
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู  แนวจิตตปญญา
ศึกษาและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคานิยม พบวามีความ
สอดคลองกันกลาวคือ  ดานการเรียนรู  คือ  เกิดการรูคิด  
ความรูสึก  และนําไปสูการปฏิบัติ  ดานการรูและเขาใจ
ตนเอง  เมื่อเขาใจตนเองแลวจึงพิจารณาและตัดสินใจท่ีจะ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมดีงาม และดานสังคม                
ใหความสําคัญตอความรูสึกในสังคม สรางสรรคคุณคาให
เกิดข้ึนกับตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคม เพ่ือการดําเนินชีวิต  
ท่ีดีในสังคม  ฉะน้ันจึงสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา           
ไปใชสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง  
การรูคิด  ความรูสึก  ความเช่ือและคานิยมของบุคคล              
สูการดําเนินชีวิตท่ีดีงามได  ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในการดําเนินชีวิต
ในชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดไป 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
             จากผลท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูลสามารถ
นําไปใชในการศึกษาครั้งตอไปได  ดังน้ี 

1. สรางรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูข้ึน 
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาและทําการศึกษาวิจัยเชิง
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมการจดัการเรยีนรูท่ีสรางข้ึน 

2. ควรศึกษา วิจัย เ ชิงคุณภาพจากการใช
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน 
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