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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาความเปนครู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

ความเปนครูของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาความเปนครู  จํานวน 174 คน โดยกําหนดใหนักศึกษาวิเคราะห

บทความคําสอนเซน สัปดาหละ 1 เรื่อง เปนเวลา 7 สัปดาห ประเด็นสําคัญคือใหนักศึกษาเสนอความรูและ

แงคิดจากบทความท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหนาที่ครูและการพัฒนาตนเอง และ              

ยงักาํหนดใหนกัศึกษาเลือกอานบทวเิคราะหของเพือ่น 1 คน เพือ่เสนอความคิดตอบทวเิคราะหนัน้ เกบ็ขอมลู

ดวยแบบสํารวจความคิดเห็น และวิเคราะห ขอมูลดวยการหาคารอยละ    

  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาประมาณรอยละ 80 มีความเขาใจในสาระสําคัญของบทความเซน และ

สามารถนําไปสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่ของครูไดในระดับดีมากและระดับดี นักศึกษามีความคิดเห็นวา     

ไดรบัประโยชนจากการวิเคราะหบทความท่ีชวยเพ่ิมพนูความรู  ไดแนวคิดเก่ียวกับการดํารงตนในชีวติประจําวนั

เพื่อการอยูในสังคมอยางมีความสุข ชวยกระตุนใหเกิดความคิดหลากหลายและชวยพัฒนาความคิด                  

เชิงเหตุผล นักศึกษาไดนําความรูและขอคิดจากการวิเคราะหบทความไปใชบอยครั้งในการปฏิบัติหนาที่ครู 

โดยเฉพาะความรูสึกเปนสุขเสมอเมื่อทําความดี แมจะเปนความดีเล็กนอย และสนุกกับการทําหนาที่ครู

คําสําคัญ
  ความเปนครู   บทความเซน
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Abstract
  The purposes of this research were to develop the strategies for learning of GDT 601:                          

Self- Actualization for Teachers and to follow students’ skills on learning.   The target group were 

174 students who enrolled for the course GDT 601, were assigned to analyze Zen’s articles one 

topic  per week for 7 weeks. 1 Student  assigned to reflected their feedback toward the given       

articles and shared with their classmates. Collected data by using opinion survey form. Data were 

analyzed by using percentage. 

  The research found that 80 percentage of students perceived the essentials of Zen’ concepts 

which linked to the actualization of teaching profession. The Zen’s concepts were well applied to 

their teaching and daily livings at the remarkable level. The approach of this research methodology 

stimulated the rational intuitive thinking of the participating students. Students reported their           

happiness of being done good conducts in their daily lives and satisfied with teaching professions.

Keywords
  Self - Actualization for Teachers,  Zen’s Articles

บทนํา
  รายวิชาความเปนครูเปนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย                         

ฟารอีสเทอรน เปนวิชาที่วางพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซึ่งไดจัดใหสอนเปนวิชาในชุดแรกสําหรับนักศึกษา    

ในปการศึกษา 2557 สาระเนื้อหาที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชาคอนขางกวาง โดยเฉพาะสาระเกี่ยวกับ            

การปลกุจติวิญญาณความเปนคร ูคณุธรรมและจริยธรรมของวิชาชพีคร ูจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูหลักธรรมาภิบาล

และความซ่ือสัตยสุจริต การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม และ        

ยงักาํหนดใหใชกลยทุธการสอนเพ่ือใหผูเรยีนคิดวเิคราะหสงัเคราะหสรางสรรคสิง่ใหมๆ  แสวงหาและเลือกใช

ขอมูลขาวสาร ความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ถาจัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในเวลาเรียนตามตาราง           

ที่กําหนดยอมเปนไปไดยากที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความเปนครูโดยผานกระบวนการคิดวิเคราะห  วิธีหนึ่ง     

ที่จะชวยใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิดวิเคราะห คือ “การอาน”

  การอานเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาที่สําคัญ การเรียนการศึกษาหาใชนั่งฟงบรรยายจาก

อาจารยในชั้นเรียนอยางเดียว สาระการเรียนรูในวิชาการจะสมบูรณมากที่สุดถาผูเรียนไดนําขอเสนอแนะ    

คําบรรยายของอาจารย  ผนวกกับการคนควาจากตํารา เอกสารหรือสื่อสารสนเทศตางๆ และเวลาท่ีใชศึกษา

จากการอานยอมเปนอิสระ จะใชเวลาใดก็ได การกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนอานบทความที่เกี่ยวของกับสาระ

ความรูในรายวิชาความเปนครูจะเปนการเพ่ิมเวลาในการเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดอยางเปนอิสระ    

(Independent Thinking) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดและสรางความตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง            
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ของภาษา  นอกจากน้ีการอาน การพูด และการอภิปรายเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการสรางทักษะ                  

การคิด (Thinking Skill) การอานบทความจะทําใหผูเรียนไดรับรูความคิดเห็นของผูอื่นตอเหตุการณที่เกิดข้ึน 

คาํแนะนําดานการปฏิบตัติน การพฒันาตน และนําไปเช่ือมโยงถงึความคิดตอการนาํไปใชในการปฏิบตัหินาทีค่รู

วัตถุประสงค
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาในประเด็นดังตอไปน้ี

  1. ความสามารถของนักศกึษาในการวิเคราะหบทความเซนเพ่ือการนาํไปใชในการพัฒนาความเปนครู

  2.  เกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพ่ือน

  3.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน

  4.  ลักษณะการนําผลการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู

กรอบแนวคิดการวิจัย
  ผูวจิยัไดกาํหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยัไดดงัภาพท่ี 1 คอื วธิกีารใชความคิดอสิระ เพื่ออานวิเคราะห

บทความคําสอนของเซนท่ีมีความเก่ียวโยงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของครูจะชวยพัฒนาแนวคิด        

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมตอความเปนครู เปนผลทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู ดวยตนเองเกี่ยวกับ                   

ความตระหนักในการทําหนาที่ครูใหสมบูรณ
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาความเปนครูจากการวิเคราะหบทความเซน
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วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย

         นักศึกษาที่เรียนรายวิชาความเปนครู ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวน 174 คน

  2. ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

   2.1  พจิารณาคดัเลอืกบทความคาํสอนเซน จากหนงัสือ “ตืน่อยางเซน” ซึง่มทีัง้หมด 44 บทความ         

ที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา “ความเปนครู” ที่นําเสนอขอคิดคําสอนเกี่ยวกับการดํารงตน คุณธรรม

จริยธรรมของครู จํานวน 7 บทความ  เทากับจํานวนสัปดาหของเวลาเรียนซ่ึงอํานวยตอการใชเวลาศึกษา     

นอกเวลาเรียน ทั้งนี้อาจารยผูสอนรายวิชาความเปนครู ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกบทความที่เหมาะสม                    

ชื่อบทความและสาระสําคัญของบทความปรากฏ ดังตารางที่ 1
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   2.2 กาํหนดใบงานเพ่ือใชในการวิเคราะหบทความคําสอนเซนแตละบทความเปน 2 ประเดน็  คอื

    1) ความรู แงคดิทีไ่ดจากการวเิคราะหบทความทีส่ามารถนาํไปใชเปนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั             

การทําหนาที่ครู และนําไปพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ

    2) ในการเลือกบทวิเคราะหของเพื่อนท่ีเห็นวามีการเสนอแนวคิดที่ดี ใหระบุเหตุผลที่ใช      

ในการเลือกบทวิเคราะหนั้น

   2.3 แจกบทความคาํสอนเซนและใบงาน 1 เรือ่งในแตละสปัดาห และใหนกัศกึษานาํสงผลงาน

ในสัปดาหถัดไป เวลาที่ใชทั้งหมด 7 สัปดาห

   2.4 ในสัปดาหที่ 8 ของการเรียนไดกําหนดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการวิเคราะห

บทความในภาพรวมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการอานวิเคราะหบทความเซน และลักษณะการนํา          

ความรูจากการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู

   2.5 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินงานโดยอาจารยผูสอนในทุกขั้นตอน

   2.6 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ 2 ลักษณะคือ

    1) วเิคราะหคณุภาพของบทวิเคราะหจากการอานบทความเซนจากคําบรรยาย ตามระดับ

คุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก

    2)  ขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ จากแบบแสดงความคิดเห็นโดยใชสถิติรอยละ

ผลการวิจัย
  1. ความสามารถในการวิเคราะหบทความเซนเพ่ือการนําไปใชในการพัฒนาความเปนครู

       ไดประเมินคุณภาพของผลการวิเคราะหบทความเซนตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดไว 3 ระดับ 

คือ ระดับพอใช ระดับดี และระดับดีมาก ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 

รอยละของคุณภาพของผลการวิเคราะหบทความเซน

 
 

 
   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

70.93 
32.57 
44.97 
41.04 
45.56 
47.09 
46.47 

24.42 
55.43 
46.15 
52.02 
44.38 
41.86 
42.35 

4.65 
12.00 
8.88 
6.94 

10.06 
11.05 
11.18 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 46.95 43.80 9.25 100 
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   จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลการวิเคราะหบทความเซนของนักศึกษาสวนมากมีคุณภาพใน       

ระดับดีมากและระดับดีดวยรอยละท่ีใกลเคียงกัน คือ มากกวารอยละ 40 ซึ่งคุณภาพในระดับดีมากและดี   

ตองใชความคิดระดับสูง สามารถนําความเขาใจสาระสําคัญของบทความไปสูสถานการณที่เกี่ยวกับ               

การปฏบิัติหนาที่ครู

   สําหรับบทความท่ีนักศึกษาวิเคราะหไดในคุณภาพดีมากดวยรอยละท่ีสูงที่สุด คือ บทความท่ี

ชื่อวา สนุกกับสิ่งที่ทํา และผลการวิเคราะหบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากและดีดวยรอยละท่ีสูงมากกวา

รอยละ 90 มี 3 บทความคือ สนุกกับสิ่งที่ทํา เปนสุขเสมอเม่ือทําความดี และคําพูดประโยคเดียว

  2. เกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพ่ือน

   ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑหรือเหตุผลที่ใชเลือกบทวิเคราะหบทความเซนเปน 2 ลักษณะ คือ

       เกณฑภายใน ไดแก การพิจารณาถึงเน้ือหาสาระของบทวิเคราะห ไดใจความตรงประเด็น       

ใชภาษาอธบิายไดชดัเจน สรปุความสาํคญัของบทวเิคราะหนัน้ และใหเหตผุลทีเ่ลือกวาตรงความคดิเหน็ของ

ผูเลือกเอง

   เกณฑภายนอก ไดแก การพจิารณาถงึจดุประสงคของผูวเิคราะหบทความ จดุเดนของบทความ         

ความคิดเห็นที่แตกตางหรือสนับสนุนบทความเดิม การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนําไปใชกับชีวิตและ        

การปฏิบัติหนาที่ครู

   ผลวเิคราะหลกัษณะของเกณฑทีใ่ชในการเลอืกบทวเิคราะหบทความเซน ปรากฏผลดงัตารางที ่3

   จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาสวนใหญรอยละ 63.63 ไดใชเกณฑภายในเปนเหตุผลใน             

การเลือกบทวิเคราะหบทความเซนของเพ่ือน ซึง่ไดทาํความเขาใจเน้ือหาของบทวิเคราะหทีเ่ปนคําสอนสําคัญ

ของเซนเปนการยํ้าความคิดของผูเลือกในคําสอนเซนที่ตนเขาใจ

  3. ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน

       จากการวเิคราะหรอยละของขอมลูเกีย่วกบัประโยชนทีไ่ดรบัจากการไดอานไดวเิคราะหบทความเซน 

ปรากฏผลดังตารางที่ 4

 3  
 

  
 
 

63.63 
36.37 

 100 
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 4   
 

     
1.  95.30 1.80 2.90 100 
2.  98.80 - 1.20 100 
3.  97.10 0.60 2.30 100 
4.  93.00 1.80 5.30 100 
5.  97.10 1.20 1.80 100 
6.  94.20 1.20 4.70 100 
7.  95.30 0.60 4.10 100 
8.  94.70 1.20 4.10 100 
9. 

 
95.90 1.80 2.30 100 

10. 
 

97.70 0.60 1.80 100 

 95.90 1.06 3.04 100   

  จากตารางที่ 4 แสดงวานักศึกษาไดรับประโยชนจากการวิเคราะหบทความเซนทุกรายการสูงกวา  

รอยละ 90 โดยนักศึกษาที่เห็นวามีประโยชนสูงกวารอยละ 95 ใน 7 รายการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการวิเคราะหบทความเซน สามอันดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 ชวยเพ่ิมพูน                 

ความรู อันดับที่ 2  ไดแนวคิดเกี่ยวกับการดํารงตนในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูในสังคมอยางมีความสุข และ

อันดับที่ 3 มี 2 รายการ ไดแก ชวยกระตุนความคิดที่หลากหลาย และชวยพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล

  นอกจากน้ีไดวิเคราะหความเห็นของนักศึกษาในการตอบคําถามปลายเปดเก่ียวกับประโยชนอื่นๆ    

ที่ไดรับจากการวิเคราะหบทความ ซึ่งขอความที่นําเสนอสวนใหญเปนความคิดเห็นโดยตรงของนักศึกษาเอง 

มิไดปรับเปลี่ยนภาษาท่ีใชในสวนที่เปนสาระของความคิดเห็น ปรากฏดังนี้

  1) ชวยเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ซึ่งไดนําวิธีการนี้ไปใช

ในการสอนที่โรงเรียน

  2) ไดนําแนวคิดที่ไดจากบทความไปแบงปนกับเพื่อนรวมงานหรือผูอื่น ทําใหผูที่ไดอาน ไดฟง         

เกิดแนวคิดใหม ๆ บางเชนกัน

  3) เปนวิธีการที่ดีมาก ทําใหครูเกิดแรงบันดาลใจในการสงเสริมลูกศิษยและปฏิบัติตนตอลูกศิษย 

ในทางที่ดียิ่งขึ้น
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  4) ไดแนวคิดและมุมมองการใชชีวิตจากบทความที่อานที่หลากหลาย ไดทําความเขาใจเจตคติ   
ของผูเขียนบทความ ทําใหเกิดความคิดที่แปลกใหม
  5) ชวยในการพัฒนาตนเองในการเปนครทูีด่ ี เปนการกระตุนใหมกีารศกึษาคนควาเพิม่เตมิในเรือ่งทีเ่รยีน
  6) เปนวิธีการที่กระตุนการอานไดดีมาก ไดพัฒนาและยกระดับในวิชาชีพมากขึ้น ทําใหตนเอง     
เปนบุคคลแหงการเรียนรู
  7) ไดความเพลดิเพลนิในการอานบทความ ชวยผอนคลายความเครยีด และเปนการทบทวนตนเอง
ในบางสิ่งที่เราลืมคิด ลืมปฏิบัติไป
  8) ชวยเพิม่สมรรถนะของครใูนดานการคดิวเิคราะห การแกปญหา และการนาํมาประยกุตใช ทาํให
เกิดความคิดและมุมมองในทางบวก พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลมากข้ึน ทําใหเขาใจความเปนไปของชีวิตและ
สภาพรอบตัวมากย่ิงขึ้น
  9) ไดกระบวนการในการทํางานกลุม ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียน
  10) จากการที่อาจารยกําหนดใหทํากิจกรรมนี้ เปนการบังคับใหผูเรียนตองอาน จากคนที่ไมชอบ    
อานหนังสือก็จําเปนตองอาน เพราะตองสงงาน แลวก็ทําใหเกิดผลดีตอตัวผูอานมากในทุกประเด็นที่ระบุ        
ในแบบสอบถาม
  11) ไดเกดิความคดิทางบวกเก่ียวกบัอาชพีคร ูการพัฒนาจิตวญิญาณของครู และจรรยาบรรณท่ีครู
ควรปฏิบัติ
  12) ฝกใหผูเรยีนไดรูจกัตนเองในดานการเขียน การบรรยาย รวมไปถึงการวิเคราะหแลวนําไปสูการนํา
มาใชพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู
  13) ชวยฝกการคิดวิเคราะห มองมุมตางๆ เกิดความคิดใหมๆ   
  สาํหรบัประโยชนของการคดิวเิคราะหบทความเซนตอการนาํไปใชในการปฏบิตัหินาทีค่รู  ไดนาํเสนอ

ผลการวิเคราะหเปนรายบทความ ดังตารางที่ 5

 5  
 

     
1.  71.30 19.30 9.40 100 
2. 33.90 57.90 8.20 100 
3. 

 
63.70 26.90 9.40 100 

4. 
 

78.30 12.30 9.40 100 

5.  
 

62.00 25.70 12.30 100 
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6. 

 

69.60 20.50 9.90 100 

7. 
 

62.00 29.20 8.80 100 

 62.97 27.40 9.63 100 

  จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาสวนใหญไดนําความรูที่ไดจากการวิเคราะหบทความเซนไปใช          

บอยคร้ัง ในการปฏิบัติหนาที่ครู ประมาณรอยละ 60 ความรูที่ไดจากการวิเคราะหบทความท่ีนําไปใชเปน     

บางครั้งดวยรอยละที่คอนขางสูง คือ การไมผลัดวันประกันพรุง สําหรับความรูที่นําไปใชบอยคร้ังดวยรอยละ    

ที่สูงมากกวารอยละ 70 มี 2 ประการคือ เปนสุขเสมอเม่ือทําความดีแมจะเปนความดีเล็กนอย และสนุกกับ

การทําหนาที่ครู ซึ่งในภาพรวมนักศึกษาไดมีโอกาสนําผลการวิเคราะหบทความเซนไปใช ที่ยังไมมีโอกาส        

ใชก็ยังคิดวาจะนําไปใช

  ตอนทายของแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําขอคิดจากการอานบทความไปใช ไดกําหนด

พืน้ทีใ่หนกัศกึษาแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่มีนกัศกึษาจาํนวนนอยทีเ่ขียนตอบ สรุปความคดิเหน็เพิม่เตมิ

ไดดังนี้

  1) เปนกจิกรรมทีด่แีละมปีระโยชนตอตนเองมาก อยากทราบทีม่าของบทความเพือ่ตดิตามบทอืน่ๆ 

ตอไป

  2)  ไดนําไปใชในชีวิตประจําวันในเรื่องการมีสติ เปนผูมีสติมากขึ้น

  3)  ไดนําไปคิดทบทวนและนําไปปฏิบัติตามหลักความเปนครูเพิ่มมากข้ึน

  4)   กระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนายกระดับจิตใจของครู

  5)  ในบางประเด็นอาจจะตองใชเวลาในการพัฒนาหรือเปล่ียนแนวคิดในการปฏิบัติตน

  6.  เกิดแนวคิดและการปรับตัวเอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น

  7) จะนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวันและพัฒนาจุดดอยของตนเองใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยที่พบวา บทวิเคราะหบทความเซนของนักศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมากและ   

ระดับดีดวยรอยละท่ีสูงมากถึงรอยละ 90 เปนผลงานท่ีนาพึงพอใจท่ีนักศึกษาสามารถใชความสามารถ           

ทางความคิดหรือใชสติปญญาในระดับสูง ไดแก  การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ตามที่มี

ตารางท่ี 5 
การนําความรูจากการวิเคราะหบทความเซนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครู (ตอ)
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การจัดลําดับของพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองใชสติปญญาตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956)  ซึ่งเปน           

การเรียนรูที่มีการพัฒนาการคิดอยูในข้ันสูงสุดของการเรียนรู เปนกระบวนการท่ีสมองส่ังการใหเกิดการ            

จัดระเบียบขอมูลจากประสบการณเดิมที่มีกับประสบการณใหมหรือความรูใหมที่ไดจากการอานวิเคราะห

บทความ (บรรจง อมรชวีนิ, 2556, 38-39) และยงันาํไปบรูณาการกบัการปฏบิตัหินาที ่ของครใูนประเดน็ตางๆ

  สําหรับเกณฑที่นักศึกษาใชเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลการวิเคราะหบทความของเพ่ือนเปนเกณฑ      

ภายในมากกวาใชเกณฑภายนอกน้ัน อาจเปนเพราะนักศึกษาใชเวลาจํากัด ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหภายใน 1-2 

วันเทานั้น นักศึกษาจึงพิจารณาไดเพียงดานเนื้อหาของบทวิเคราะห หรือเพียงนํามาเปรียบเทียบกับ                   

บทวิเคราะหของตนเอง  แตอยางไรก็เปนโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนแนวคิดตอบทความกับคนอื่นๆ

  ความคดิเหน็เก่ียวกบัประโยชนทีไ่ดจากการอานวเิคราะหบทความนัน้มคีวามชดัเจนมาก   นกัศกึษา

ถึงรอยละ 95 ตอบวาไดประโยชนทั้งในภาพรวมและประโยชนในแตละประเด็นยอย นอกจากน้ีนักศึกษา        

ยังระบุประโยชนที่ไดรับอีกหลายประการจากการตอบในคําถามปลายเปด มีนักศึกษาบางคนถามผูวิจัยวา 

บทความเหลานี้ นํามาจากหนังสือเลมใด เพราะในคําชี้แจงในใบงานมิไดระบุไว เพื่อมิใหเกิดประเด็น              

แตกแขนงวาเซนหรือลัทธิเซนคืออะไร ขอใหพิจารณาเพียงแตสาระเนื้อหาของบทความเทานั้น                          

สําหรับประโยชนในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่ครูนั้น คงยังไมปรากฏชัดเจนพอ แมวานักศึกษา

จะตอบวาไดมีโอกาสนําไปใชบอยคร้ังถึงรอยละ 60 สวนอีกรอยละ 40 ไดมีโอกาสใชเพียงบางคร้ัง หรือยัง   

ไมมโีอกาสนาํไปใชเลยแตคดิวาจะนาํไปใช ในกรณกีารนาํความรูจากการอานวเิคราะหบทความเซนไปใชนัน้

เกี่ยวของสัมพันธกับการพัฒนาดานจิตพิสัยดวย ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาตั้งแตการไดรับรูไปจนถึงการปฏิบัติ

ตนเปนนิสัย ซึ่งทิศนา แขมมณี (2556, 26-29) ไดกลาววา ไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะ  

ในข้ันการจัดระบบคานิยมมาจนถึงขั้นการสรางลักษณะนิสัย ซึ่งตองการเวลาและประสบการณที่เหมาะสม 

ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ถาสามารถพัฒนาจิตพิสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับความเปนครูไดเพียงการรับรู  

คุณคาของความเปนครู การเต็มใจตอบสนองตามส่ิงที่ไดรับรู จนเห็นคุณคาการปฏิบัติหนาที่ครูของครู                    

ที่เหมาะสมก็นับวาเปนผลสําเร็จของกิจกรรมที่ใชในการสอนรายวิชาความเปนครูคร้ังนี้

สรุป
  การอานเพื่อวิเคราะหบทความมีผลใหผูอานไดพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงอยางเปนอิสระ และ

เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ในการชวยเพ่ิมความรู พัฒนาความคิดเชิงเหตุผล กระตุนใหเกิดความคิด

ที่หลากหลาย ไดแนวคิดในการดํารงตนในชีวิตประจําวัน และนําไปใชในการปฎิบัติหนาที่ของตน                        

การเลือกบทความ และนําไปใชในการปฎิบตัหินาท่ีของตน  เปนข้ันตอนสําคัญทีต่องใหสอดคลองกับประเด็น

ทีต่องการใหผูอานไดพฒันา  การกาํหนดใหนาํผลการวเิคราะหบทความของแตละคนมาสูการอภปิรายรวมกนั 

จะชวยขยายความคิดที่กวางขวางขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดของผูอื่น    

นํามาเปรียบเทียบกับความเห็นของตนเองเพ่ือนําไปสูการสรุปแนวปฎิบัติที่มีคุณคา
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  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

         1.1 ขั้นตอนสําคัญคือ การพิจารณาเลือกบทความ ซึ่งตองพิจารณาบทความท่ีมีความสัมพันธ

กับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เปนบทความที่ไมยาวมาก เขียนดวยขอความที่เขาใจงาย มีประเด็น         

ที่นําเสนอชัดเจน

   1.2 ถาสามารถนําบทวิเคราะหของนักศึกษาเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูในชั่วโมงเรียนนาจะเกิด

ประโยชนมากข้ึน

   1.3 ถาการจัดเวลาเรยีนแบบเตม็ภาคเรยีนมเีวลาสาํหรบัการคนควา อาจปรบักจิกรรมบางชวง

ใหนักศึกษาคนควาบทความดวยตนเอง พรอมนําเสนอขอวิเคราะหตามจุดประสงคการเรียนรู

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

        2.1  การกําหนดใหนักศึกษาพิจารณาเลือกบทวิเคราะหของเพื่อนดวยวิธีการในการวิจัยคร้ังนี้                      

ไมใครเหมาะสมดวยเวลาและวธิกีาร ซึง่ทาํใหนกัศกึษาขาดโอกาสในการอานผลวเิคราะหของเพือ่น ควรศกึษา

บริบทของหองเรียน การใชเครือขายอินเตอรเน็ตเผยแพรขอมูลเพ่ือปรับวิธีการใหเหมาะสมข้ึน

   2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีการใหนักศึกษาวิเคราะหบทความอยางอิสระกับ

การใหวิเคราะหบทความรวมกันในหองเรียนเปนการอภิปรายกลุม (Group Discussion)
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