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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการใช้รูปแบบ CSPA Model เพื่อเสริมสร้าง

การตระหนักรู้ในตนเอง 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ CSPA Model กลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัศกึษาวชิาชพีคร ูโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอรศ์กึษา ชัน้ปทีี ่3 ทีเ่รยีนรายวชิาการออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ในการทดลองเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CSPA Model จำานวน 
14 แผน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ แบบบันทึก AAR: (After Action 
Review) และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ และการเขียนบันทึก AAR 
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เกิดแง่คิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้รับผ่านตนเองและส่งผ่านไป
ที่คนอื่น ทำาให้มีสติ รู้ตัว พิจารณาตนเองอยู่เสมอ เล่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดของตนเองสู่ผู้อื่นอย่าง
เปิดใจ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เกิดการตระหนัก
รู้ในตนเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ส่งเสริมให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เกิดแนว
ความคิดใหม่ๆ และเสริมสร้างการตระหนักรู้เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนมากข้ึนรับรู้ตนเองว่ามีด้านดี 
และด้านที่ต้องปรับปรุง และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นตามลำาดับดังนี้

1.1 การสะทอ้นผลการเรยีนรู ้พบวา่ ผูเ้รยีนสามารถเขยีนสะทอ้นสิง่ทีต่นเองรูส้กึไดร้บัทัง้แง่คดิ  
ความรู้สึก อารมณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเอง การเปลี่ยนแปลงจากความคิดนำาไปสู่การลงมือ
ปฏบิตั ิการสะทอ้นสิง่ทีต่นเองรูส้กึจากความรูท้ีไ่ด้รบั ความรบัผดิชอบในการเรยีน การตระหนกัถงึบทบาท
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หน้าที่ของตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้นมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมที่หลายหลาย ได้แก่ 
สะทอ้นผ่านการเลา่เรือ่ง การฟังเสยีงภายใน การสนทนาแบบสนุทรยีสนทนา เมือ่ผูเ้รยีนไดเ้ปดิใจและรบั
ฟังเรื่องราว ความคิด มุมมองของเพื่อนผ่านมุมมองของตนเอง ทำาให้รู้ว่าเขาหรือเธอนั้นแตกต่างกันทาง
ความคิด แต่สามารถปรับความเข้าใจผ่านการร่วมมือกันปฏิบัติงานได้ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านงานเขียนได้
ชัดเจน คือ การเขียนจะถ่ายทอดผ่านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เป็นปัจจุบัน 
รูจ้กัตวัตนของเพือ่นและรูจ้กัตนเองมากข้ึน เหน็คุณคา่ในตนเองจากการทำากจิกรรมตามรูปแบบการเรยีนรู ้
โดยใช้แนวจิตตปัญญาศึกษามาขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การเขียนบันทึก AAR พบว่า ผู้เรียนสามารถเขียนถึงสิ่งที่ได้รับจากการเรียนผ่านกิจกรรม
ตา่งๆ ตามรปูแบบไดดี้ บอกถงึสิง่ทีไ่ด้รบั อปุสรรคปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
เพื่อเห็นถึงแนวทางการทำางาน การเตรียมความพร้อมในครั้งต่อไปให้ดีข้ึน การปรับปรุงมีท้ังเสนอแนะ
ต่อตนเอง เป็นแนวทางในการทำาให้ผู้เรียนต้องทบทวนเตรียมตัวให้ดีขึ้น และเห็นผลที่เกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ต้องรับผิดชอบ

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.48

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการเรียนการสอนจิตตปัญญาศึกษา การตระหนักรู้

Abstract
The purpose of this research were to 1) study the use of CSPA Model to enhance 

self-awareness 2) study student’s satisfaction toward CSPA model ; 2nd semester of academic 
year 2556 3rd year enrolled in the design and learning management curriculum Computer 
program for 35 students. Using the Purposive Sampling, the tool used to collect data is a 
record of AAR recordings of satisfaction. 14 lesson plan. The statistical plan used for data 
analysis was descriptive analysis from the reflective record and writing AAR: After Action 
Review, percentages and standard deviations.

The research found that: 

1) The results of the CSPA model on contemplative education theories based on 
the psychological study for students. The teachers found that learners gained self-awareness 
through various activities. The reflection of learning outcomes writing AAR every time after 
graduation in a course. The contemplative the feelings, the things that have been through 
oneself and pass on to others, always consciously consider yourself. Through a variety 
of activities such as energetic narrative. The point of view are open mind, deep listening,  
aesthetic dialogue, circle of trust, etc. From this activities, and the learner reflects self-reflection 
learning. Self-reflection problems and obstacles. Tell others openly. Accept the difference 
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in thought the practice of living together with others. This leads to self-realization in both  
thinking, feeling and behavior. The learners reflect on learning outcomes and encourage 
positive change. Through reading the narrative. Writing AAR (After Action Review) Nurture 
good at heart Strengthen teacher’s profession It gives students new ideas and reinforces  
self-esteem. Understand more people after activities, have a good self-perception. And  
aspects that need to be improved. And self-improvement counseling.

2. Satisfaction of learners towards the model was found. The students are satisfied. 
The high level is 4.37.

Keywords: Instructional model, contemplative education, self-awareness 

บทนำา
การจัดการศึกษามีความสำาคัญต่อการ

พฒันาของประเทศและสงัคม เน่ืองจากการพัฒนา
บุคคลที่เป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติ ต้องส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การสอน
ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีการ
บรรยายเน้ือหาหลักของสภาพวิชาและแนะนำาให้ 
ผูเ้รยีนศึกษา วเิคราะห์ทำาการค้นควา้ หรอืทำาความ
เข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ 
การเรียนการสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ทำาการ
ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือ
ด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอนมีการ
มอบหมายงาน เพือ่ใหผู้เ้รียนได้มกีารฝกึฝนทกัษะ
ด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วย
การค้นคว้า หาความรู้นำาเสนอสร้างทักษะในการ

อภปิรายและนำาเสนอ หากมปีระเดน็ทีค่วรสง่เสรมิ
สอดแทรกเน้ือหาหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรม รปูแบบการเรยีนการสอนตา่งๆ ทีส่ง่ผล 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ มีทักษะ
การทำางานรว่มกันกบัผูอ้ืน่ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน คณาจารย์ 
และเกิดการตระหนักรู้ในตนเองนำาไปสู่ความ 
รับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองต่อวิชาชีพและต่อสังคม 

จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาที่ทำาให้
เข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง 
ทำาให้เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น 
เกดิความเปน็อสิระ ความสขุ ปญัญา และความรกั 
อันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งหรืออีก 
นัยหนึ่งเกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ประเวศ 
วะสี, 2549) 

 การออกแบบจัดการเรียนรู้และการสอน 
เปน็หนึง่รายวชิาทีน่กัศึกษาวชิาชพีครจูะตอ้งเรยีน 
เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการสอน  
การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน  
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
การสาธิตการสอน เป็นต้น โดยเนื้อหาในรายวิชา
มีลักษณะเป็นทฤษฎีและปฏิบัติ ทำาให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เมื่อเรียนรู้ได้ระดับหน่ึง 
จะต้องฝึกปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาได้
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อยา่งเปน็ธรรมชาติเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน การ
เรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย วิเคราะห์ 
อภิปราย และนำาเสนอผลงาน เมื่อพิจารณาดูแล้ว
เนื้อหาก็มีความน่าสนใจ หากผู้สอนออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง  
ซึ่งจะนำาไปสู่ทักษะการสอนที่ดีได้ และการเรียนรู้ 
ที่ดีต้องไม่เรียนแค่รายบุคคล แต่เป็นการเรียนรู้
แบบรว่มมอืกัน อาศยัการเรยีนรูแ้บบพ่ึงพาเกือ้กลู
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดเห็นต่างแต่
ไม่แปลกแยก เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น คิด
ให้เหตุผล ไม่ด่วนสรุปตัดสินใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง  
ให้พิจารณาผู้อื่นบนพื้นฐานความรักและความ
เมตตา กอ่เกดิเปน็พืน้ฐานของความเขา้ใจในตนเอง 
และผู้อื่น จึงทำาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
การนำาแนวจิตตปัญญาศึกษามาบูรณาการใน
รายวิชาดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตครู
ไดใ้ครค่รวญต่อประสบการณก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิา 
ซึง่เป็นกุญแจทีช่ว่ยทำาใหเ้กดิการเขา้ใจความหมาย
ของประสบการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับตัวตนของ
นสิิตครูอยา่งแท้จริง ดังน้ันการเขียนบนัทกึสะทอ้น
คดิ จงึเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีผู่ส้อนใช้ในการกระตุน้ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผู้ วิ จั ย จึ งมี ความสนใจและทำ าการ
ศึกษาวิจัย เรื่ อง ผลการใช้ รูปแบบ CSPA 
Model เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง
สำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะทาง
วิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในรายวิชา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการสอน  
จะช่วยให้ นักศึกษามีความสามารถในด้าน 
การสอน เกิดความชำานาญ และมั่นใจในตนเอง 
เมื่อ ต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ ดี กับคนรอบข้างและส่งเสริม 
ความเป็นครูตั้งแต่เรียนในรายวิชานี้ ตลอดจน 

นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันได้
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาผลการใช้รูปแบบ CSPA Model 

เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง สำาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู

  

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้  

CSPA Model 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ CSPA Model 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศกึษาวจิยัในครัง้นีเ้ปน็การศกึษาวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

กลุ่ม เป้ าหมายของการ วิ จัย ไ ด้แ ก่  
นักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราช ภัฏนครราชสีมา  ภาคการศึกษาที่  2  
ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำานวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ แบบบันทึก 
AAR (After Action Review) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 14 แผน 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ตรวจสอบขอ้มลูจากแบบบนัทกึ AAR 
และแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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2. แจกแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้  
แบบบันทึก AAR และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง

3. นำาแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ 
และแบบบันทึก AAR ที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
ถ้อยคำา ข้อความจากการเขียนสะท้อนแง่คิด  
ความรู้สึก อารมณ์และความรู้ที่ได้รับจากการทำา
กิจกรรม 

4. ในระหวา่งเกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัดำาเนนิการ
สมัภาษณ ์สงัเกตการณท์ำากจิกรรมกลุม่ และเขยีน
บันทึกการสอนในแบบบันทึกของผู้วิจัย 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. เขียนข้อมูลเชิงพรรณนาจากแบบ
บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู ้และแบบบนัทกึ AAR

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) จากแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้  
และแบบบันทึก AAR ที่มีต่อรูปแบบ CSPA 
Model

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ CSPA Model โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 

1. ผลการใช้รูปแบบ CSPA Model ตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
พบว่า ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง ผ่าน
การทำากิจกรรมที่หลากหลาย การสะท้อนผลการ
เรียนรู้ การเขียนบันทึก AAR ทุกครั้งหลังเรียน
จบในรายวิชา เกิดแง่คิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้รับ
ผ่านตนเองและส่งผ่านไปที่คนอื่น ทำาให้มีสติ รู้ตัว 
พิจารณาตนเองอยู่เสมอ ผ่านการทำากิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ การทำาสมาธิ ฝึกสติ ในสภาวะ
ที่มีสติจะทำาให้จิตมีสมาธิและต้ังมั่นมีความผ่อน

คลาย เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ จะมีสติเพิ่มขึ้น เกิดเป็น
ปัญญาภายในจิตที่จะรู้ทันอารมณ์และความคิด
ฟุ้งซ่าน เห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วปล่อยวาง  
ท้ิงความคิดเหล่านั้นเสียได้จิตก็จะกลบมามีสติ
ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทำากิจกรรมต่างๆ อย่างมี 
สมาธิและผ่อนคลาย กิจกรรมการทำาโยคะ 
สอดคล้องกับวิเชียร ไชยบัง (2554: 131-132 
อ้างถึงในสิริรัตน์ นาคิน, 2559) ได้อธิบายไว้ว่า  
การทำาโยคะเพื่อบริหารอวัยวะภายในและเพื่อ
บริหารลมหายใจ ให้ได้อยู่กับลมหายใจ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสำา
ปลายมาศพฒันาทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการตระหนกัรู ้ 
และปลูกฝังนิสัยอันดีงาม อันจะส่งผลให้เกิด 
การพฒันาผูเ้รยีน เชน่ การปรบัพฤตกิรรมเชงิบวก  
การใหรู้ต้วั การใหก้ารเรียนรู ้และการใหก้ารฝึกฝน  
กิจกรรมการเข้าใจวิถีชีวิต ความคิดและจิตใจของ
มนุษย์ด้วยกัน การดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับ 
ปจัจบุนั การนอบนอ้มเชือ่มโยง การดืน่ชมความงาม 
เพื่อการเข้าใจตนเอง และเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง  
กจิกรรมการเลา่เรือ่งเรา้พลงั Story telling กจิกรรม 
เปิดใจ Open mind การรับฟังอย่างลึกซึ้ง Deep  
listening การทำาสุนทรียสนทนา Dialogue 
สอดคล้องกับสนิท สัตโยภาส (2555: 154) ได้
อธิบายไว้ว่า Dialogue เป็นการนำาเสนอความ
เปน็ไปไดใ้หมใ่หก้บักลุม่แบบกลัยาณมติรและพืน้ที่
ปลอดภัยบนความไว้วางใจกันด้วยความหมาย 
ของ Dia แปลว่า ทะลุทะลวง Logos แปลว่า 
ความหมาย รวมความหมายได้ว่า “ความเข้าใจที่
ทะลุทะลวง ยิ่งไปกว่าคำาพูด คือเข้าใจความหมาย
เชิงลึก” ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการ Voice Dialogue ระดับ
ของการกระทำาการที่รู้ เท่าทัน ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยผ่านการพัฒนาการตระหนักรู้  
ซึ่งจะค่อยพัฒนาสามระดับ คือ ระดับของการ 
มีสติ ระดับการมีประสบการณ์กับตัวตนต่างๆ  
ซึ่ ง วิ ธี ก า รนี้ จ ะนำ าพ า ให้ บุ ค คล ได้ รู้ จั ก กั บ
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กระบวนการรับรู้ความจริงที่ดำารงอยู่ทั้งในระดับ
ความคิด ความรู้สึก และพลังงานของตัวตน
ภายในต่างๆ ในบรรยากาศที่ปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของการบ่มเพาะกระบวนการเท่าทัน 
ตัวตน นอกจากน้ีการทำากิจกรรมวงกลมแห่ง
ความไวว้างใจ เน่ืองจากกจิกรรมดงักลา่วนีผู้เ้รยีน
ได้สะท้อนการเรียนรู้ Self–Reflection ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากตนเอง เล่าสู่ผู้อื่นอย่าง
เปิดใจ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด การ
ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำาให้เกิดการ
ตระหนักรู่ในตนเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึก  
และพฤตกิรรม ผูเ้รยีนสะท้อนผลการเรียนรูร่้วมกนั 
และส่งเสริมให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ผ่าน
การอ่านบันทึกเล่าเรื่อง การเขียนบันทึก AAR 
(After Action Review) การทำาโครงการจิตอาสา 
บม่เพาะความดทีีห่วัใจ เสริมสรา้งวชิาชีพคร ูทำาให้
ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ และเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ภายหลงัการทำากจิกรรมตา่งๆ เกดิการรบัรูต้นเอง
ว่ามีด้านดี และด้านที่ต้องปรับปรุง และเสนอแนะ 
แนวทางการส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นตามลำาดับ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ
ใช้รูปแบบ CSPA Model ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษาสำาหรับนักศึกษาวิชีพครู พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เนื่องจากรูปแบบการสอน
นี้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นคือ 1) ขั้นปรับ
ความคิดและจิตใจ 2) ข้ันแลกเปลีย่นเรยีนรู ้3) ขัน้
ฝึกปฏิบัติ 4) ขั้นนำาไปประยุกต์ใช้ และมีกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรมคือ การฟังอย่างลึกซึ้ง การน้อม
สู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการเฝ้ามองตามที่เป็น
จริง หรือการภาวนา โดยขั้นที่ได้รับความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ ข้ันที่ 1 ปรับความคิดและจิตใจค่า
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดพิจารณา

จากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยการตั้ง
คำาถามระหวา่งทำากจิกรรม ทำาใหผู้เ้รยีนไดห้ยดุคดิ 
ว่าเกิดกระบวนการอย่างไร และเหตุใดจึงคิดเช่น
นัน้ ฝกึพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ดว้ยใจอยา่งใครค่รวญ 
ไตรต่รองหาเหตผุลเชือ่มโยงเรือ่งราวตา่งๆ ลงสูใ่จ 
โดยผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย เชน่เรือ่งเลา่เรา้พลงั 
เรื่องเล่าในเยาว์วัย การฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังด้วยใจ  
เปิดใจ เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ เป็นต้น กิจกรรม
เหล่านี้ส่งผลให้ต่อความรู้สึก ความคิด อารมณ์
ที่เน้นการพัฒนาจากมิติด้านในของผู้เรียน โดย
การสังเกตอย่างมีสติ ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน  
รูว้า่ตนเองคดิอยา่งไร เรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจตนเองและ
ผู้อื่น ฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ (สิริรัตน์ นาคิน,  
2559: 241-242) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550: 151-152) ที่
อธิบายไว้ว่า การมีสติ มีสมาธิ การน้อมสู่ใจอย่าง
ใครค่รวญ จะทำาใหเ้ปดิโอกาสใหม้ช่ีองว่าง พืน้ทีว่่าง  
ความวา่งแหง่การกอ่เกดิความคดิใหม ่มมุมองใหม ่
ทีเ่รยีกว่า การหยัง่รูด้้วยตนเอง หรอืญาณทศันะ เปน็
ความรู้ทางใจประการหน่ึง เป็นความรู้ที่สามารถ
สร้างหรือเปล่ียนแปลงท่าทีแห่งการมองโลก 
และชีวิตที่เรียกว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ได้ใหม่  
มีผลต่อพฤติกรรมและการดำาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

อภิปรายผล
ผลการใช้รูปแบบ CSPA Model ตาม

แนวจิตตปัญญาศึกษาสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  
พบว่า ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการ
ทำากจิกรรมทีห่ลากหลาย การสะทอ้นผลการเรยีนรู ้ 
การเขียนบันทึก AAR ทุกครั้งหลังเรียนจบใน
รายวิชา เกดิแงคิ่ด ความรู้สกึ สิง่ทีไ่ดร้บัผา่นตนเอง
และส่งผ่านไปที่คนอื่น ทำาให้มีสติ รู้ตัว พิจารณา
ตนเองอยู่เสมอ ผูเ้รยีนไดใ้ครค่รวญพจิารณาตนเอง 
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความคดิ การพดู การกระทำาตอ่
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ตนเอง ต่อสงัคมและตอ่วชิาชีพครู ไตรต่รอง เขา้ใจ
ตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าความหมายและส่ิงที่
ตนประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติฝึกฝนตนเองผ่าน
หลักการ 3 หลักตามแนวจิตตปัญญาศึกษาคือ 
การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ การสุนทรียสนทนา 
รับฟังอย่างลึกซึ้ง และการเฝ้ามองตามที่เป็นจริง 
(การฝกึสต)ิ และผา่นการทำากจิกรรมทีห่ลากหลาย 
อาท ิการเรือ่งเลา่ในวยัเยาว์ Story telling กจิกรรม
เปดิใจ กิจกรรมฟงัด้วยใจ กจิกรรมรูจั้กฉนัรูจ้กัเธอ 
กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ เป็นต้น จาก
กิจกรรมดังกล่าวนี้ทำาให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตนเองทั้งการเรียน 
การทำางาน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
วิจักขณ์ พาณิช (2558: 20) กล่าวว่า การเขียน
บันทึก ทั้งเขียนในรูปแบบออนไลน์ และเขียน
แบบสะท้อนคิด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและ
วัตรปฏิบัติในการใช้การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง  
ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ขั้นสูง มีราย
ละเอียดดังนี้

1. ผลจากการเขยีนสะท้อนผลการเรยีนรู ้
ภายหลังจากเรียนโดยใช้รูปแบบ CSPA Model 
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา บันทึกในแง่ความคิด 
ความรู้สึก สะท้อนตนเองว่าเป็นอย่างไร จำานวน 
16 ครั้ง พบว่า ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 
กล้ายอมรับความแตกต่างทางความคิด การ
ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำาให้เกิดการ
ตระหนักรู่ในตนเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วม
กันและส่งเสริมให้เพ่ือนเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 
เห็นคุณค่าในตนเอง ทำาให้รู้จักตัวตนของเพ่ือน
มากขึ้น นักศึกษามีความคิด มุมมองที่เปลี่ยนไป
รู้จักมองตนเองและผู้อื่น เข้าใจตนเองและผู้อื่น
มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 “เมือ่กอ่นเปน็คนอารมณร์อ้น ไมค่อ่ย
รับฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ เอาแตต่วัเองเปน็ทีต่ัง้ 

หลังจากที่ได้ทำากิจกรรมต่างๆ ทำาให้รู้จักควบคุม
อารมณ์ได้ดีขึ้น รับฟังผู้อื่นได้ดี และมีความสุขกับ
การทำางานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น”

 “จากการได้ทบทวนตนเอง ทำาให้
เป็นคนตรงเวลา รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักหาความรู้
นอกหอ้งเรยีน รูจ้กัปรบัปรงุขอ้เสยี พฒันาขอ้ดขีอง
ตนเองและทำาให้นำาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับวิชา
อื่นๆ ”

 “ทำาให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ 
มากขึ้น ทำางานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
ทำางานเป็นทีม ”

 “จากการเรียนนอกจากได้รับความ
รู้เพิ่มขึ้น ยังทำาให้เราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของ
ตนเองเพือ่สว่นรวม เพราะเราไมไ่ด้ทำางานคนเดยีว 
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก”

 “รู้ว่าตนเองเกิดการเปล่ียนแปลง
มากกว่าเดิม หลังเรียนมีความกระตือรือร้น 
มากขึ้น”

 “เหน็ความสามารถในการทำางานของ
ตนเอง รู้จักวางแผน มีความอดทนในการทำางาน
กลุ่มมากขึ้น”

 “ได้รับความภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง 
ทำาเพื่อคนอื่น แก่สังคม”

 “เห็นคุณค่าในตนเองถึงแม้ว่าเราจะ
เป็นส่วนเล็กๆ ที่เข้าไปทำางาน”

 “รู้สกึภาคภมูใิจในตนเองและเพือ่นๆ 
ภายในกลุ่มที่ช่วยกันทำางานเพื่อสังคม”

จากการทบทวนการสะทอ้นผลการเรยีนรู ้
พบว่าสอดคล้องกับรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ (2555: 
96-107) พบว่า นิ สิตมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่อ
วิชาชีพครูในด้านบวกมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  
มีแรงบันดาลใจในการทำาหน้าที่ครูที่ดี มีการ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 280 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

เปล่ียนแปลงในด้านการมองสังคม และมีแนวคิด
ที่จะเป็นครูที่เสียสละ ทำาหน้าที่ของตนเองเพ่ือ
ประเทศชาต ิกลา่วคอืเปน็การเปลีย่นจติสำานกึใหม่
ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2. ผลจากการเขยีนบนัทกึ AAR หลงัเรยีน 
โดยใช้รูปแบบ CSPA Model 16 ครั้ง พบว่า  
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
และมีทักษะการทำางานร่วมกันกับผู้อื่น ทำางาน
เป็นทมี มปีฏสิมัพนัธท์ีดี่กบัคนรอบขา้ง กล้าเปดิใจ  
รับฟัง แสดงความรู้สึกและเปลี่ยนทัศนคติที่ดี
กับตนเองและเพื่อนได้พัฒนาทักษะกาทำางาน 
การส่ือสาร ทำาให้ปรับตัวกับเพ่ือนได้ดีขึ้น จาก
การทำาจิตอาสาทำาให้ผู้เรียนได้ยกระดับจิตใจ  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน กล้าพูดกล้าคิดได้ 
แลกเปลีย่นความรู้ ได้รบัความรูใ้นการจดัการเรยีน
การสอนแบบต่างๆ สนุกสนานกับการได้ออกไป
นำาเสนองาน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนทำาให้ได้รับ 
แงค่ดิ การทำางานรว่มกนักบัผูอ้ืน่ โดยมรีายละเอยีด  
ดังนี้

 “จากที่ได้เรียนทำาให้เข้าใจและนำาไป
ใช้ได้จริงผ่านการนำาเสนองาน เป็นเรื่องที่ท้าทาย
และสนุกสนาน”

 “หลังจากเรียนแล้วกล้าที่จะสอน 
มากข้ึน ทำาให้รู้ว่าตนเองถนัดการสอนแบบไหน 
และยังสามารถนำาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้”

 “ชอบวิธีการสอน เพราะได้รู้จัก 
การวางแผน การทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ ได้แบ่งหนา้ที่
การทำางานและได้ทำาจิตอาสา”

 “หลังจากที่ เรียนสิ่ งที่ตนทำาได้ดี 
คือรู้จักกาววางแผน มีวิธีการทำางานที่เป็นระบบ”

ทั้งนี้อาจเนื่องมากเกิดจากการการทำา
กจิกรรมตามขัน้ตอน 4 ขัน้ตอนของรปูแบบ CSPA 
Model คือ 1) ขั้นปรับความคิดและจิตใจ ผู้เรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรม

โยคะ สมาธ ิใครค่รวญเรือ่งราวตนเองและผูอ้ืน่อยู่
เสมอ พินิจพิจารณาไตร่ตรอง 2) ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือผู้เรียนได้สนทนา เปิดใจรับฟังกันและ
กัน พร้อมที่จะอธิบาย เล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างมั่นใจ เพราะเริ่มเข้าใจตนเองว่าทำาสิ่งใด
ได้ดี และสิ่งใดต้องปรับปรุง 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ ได้
แสดงความสามารถของตนเองตามที่ได้รับ และ
การทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มเน้นกิจกรรมสัมพันธ์
ที่ดี ไว้วางใจ และ4) ขั้นนำาไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียน
สามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนไปปรับใช้ในการเรียน  
การทำางาน การร่วมกิจกรรมท้ังในและนอก
ห้องเรียน ในมหาวิทยาลัยและสังคมได้อย่างดี 
ผ่านการทำาโครงการจิตอาสา กิจกรรมสานฝัน
เพื่อนน้อง กิจกรรมปันกันอ่าน เป็นต้น 

ประเด็นท่ีพบจากการทำาวิจัยครั้งนี้คือ 
ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงเรื่องราวที่จะเขียนได้ดี  
มีการใช้ถ้อยคำาท่ีสละสลวย เป็นประโยคและ
ข้อความในเชิงบวก เลือกใช้วิธีพูด วิธีเขียนจาก
มุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม มองตนเอง รู้ตัวเอง 
มากข้ึน และพยายามเขียนเสนอแนะแนวทาง
แกไ้ขปรบัปรงุตนเอง ถา่ยทอดความคดิ ความรูส้กึ  
อารมณ ์การคดิ พดู ทำา ขณะทีท่ำากจิกรรมออกมา 
ไดอ้ยา่งละเมยีดละไม สือ่ใหเ้หน็ว่าผูเ้รียนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เขียนบันทึกช่วงแรกๆ ใน 2-3 สัปดาห์ ผู้เรียน 
ยงัไมส่ามารถเขยีนไดเ้ขา้ใจกบัสิง่ทีต่นเองตอ้งการ
สื่อออกมาได้ ภายหลังจากทำากิจกรรมผ่านการ
อ่านบันทึกเล่าเรื่อง การเขียนบันทึก AAR (After 
Action Review) การทำาโครงการจิตอาสา บม่เพาะ 
ความดีที่หัวใจ เสริมสร้างวิชาชีพครู ผู้เรียนค่อยๆ 
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกสะท้อนตนเองที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงด้านในจิตใจ ความคิด การ 
กระทำา จึงทำาให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ 
และรู้จักเสริมสร้างการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่า
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น พร้อมทั้งเกิดการรับรู้
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ตนเองว่ามีด้านดี และด้านที่ต้องปรับปรุงอย่างไร
บ้าง และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมตนเองให้
ดีขึ้นตามลำาดับ

นอกจากนี้พบว่า ผลการประเมินการ
จัดการเรยีนการสอนโดยใช้รปูแบบ CSPA Model 
สอดคล้องกับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
พบวา่ ผู้เรยีนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจด้านความรู้ความสามารถของผู้สอน 
มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยลำาดับดังนี้   
1) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.88 2) ด้านการ
เข้าสอนตรงเวลาและเข้าสอนอย่างสม่ำาเสมอ  
มีค่าเฉลี่ย 71.88 รองลงมา3) ใช้วิธีการวัดผล
ที่หลากหลาย เป็นระบบและการประเมินผลที่
ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย 68.75 และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 68.75 ลำาดับสุดท้าย
คือ สามารควบคุมและแสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเข้าใจอารมณ์ของผู้ เรียน  
มีค่าเฉลี่ย 65.63 และด้านการบูรณาการ  
มีค่าเฉล่ีย 4.58 ด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้  
มีค่าเฉล่ีย 4.51 และการเตรียมเนื้อหาการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.55 

สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบ 
CSPA Model เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ฝึกพิจารณาไตร่ตรอง อย่างมีสติ ใช้เหตุผล เกิด
การตระหนักรู้ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและ 
ผู้อื่นมีความรักและเข้าใจ กำากับควบคุมอารมณ์ 
เกิดทัศนคติที่ดีหลังจากที่เรียนผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในตนเอง 
สูภ่ายนอก สง่เสรมิพฤตกิรรมการประพฤตปิฏิบตัิ
ตนที่เหมาะสมกับเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไป

ใช้ประโยชน์

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเขียน
สะท้อนผลการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง ทำาให้ผู้เรียน 
รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น และรู้จักวิธีการ 
ปรบัปรงุตนเองและเปลีย่นแปลงตนเอง จึงสง่เสรมิ 
ใหม้องผูอ้ืน่อยา่งเขา้ใจ ทำาใหรู้ว้า่ผูเ้รียนไดถ้า่ยทอด 
ความคิด ความรู้สึก แง่คิด ผ่านการเขียนสะท้อน
ผลการเรียนรู้จากการทำากิจกรรมร่วมกันได้ดี  
ภายหลังการเขียนทำาให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ มีสติ  
คิดพิจารณาใคร่ครวญ ใช้การวิเคราะห์ให้เหตุผล 
จงึควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเขียนสะท้อนผลการเรยีนรู ้ 
ภายหลงัจากการเรยีนการสอน การทำากจิกรรมร่วม
กันทุกครั้ง เพื่อเป็นการสะท้อนตนเองได้อย่างดี  
ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจทั้งในเนื้อหาวิชา 
ที่เรียนและยังส่งเสริมความเป็นครูที่นักศึกษา 
ได้รับมาผ่านการทำากิจกรรมท่ีหลากหลายตาม 
รูปแบบอีกด้วย

1.2 ผู้สอนที่มอบหมายให้ผู้เรียนเขียน
บนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรู้ ควรนำามาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในห้องเรียนทุกครั้ง เพราะจะทำาให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนและเห็นคุณค่าของการเขียน การ
บันทึก การคิดวิเคราะห์ถ่ายทอดความรู้ แง่คิด 
ความรู้สึก ผ่านการเขียนมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ศึกษารูปแบบการเขียนสะท้อน
ผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากเว็บบล็อก 
ออนไลน ์การเขยีนบนกระทูโ้ตต้อบ และในเว็บไซต์
ทางการศึกษา

2.2 ศึกษากิจกรรมตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
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