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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แนวจิตตปัญญา
ศึกษาทีมีต่อการพัฒนาปัญญาของทีมเครื อข่ายสุ ขภาพชุมชน
และเพือศึกษาปัจจัยเอือในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าว โดยได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 ครัง มีผรู ้ ่ วมวิจยั จากรพ.นําเกลียง รพ.สต.และผูน้ าํ ชุมชน
รวม 20 คน เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดอบรม เป้ าหมายการพัฒนาปัญญามี
5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสงบ 2) ความกรุ ณา 3) การเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน 4) การเคารพศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ และ
5) ทัศนะแบบองค์รวม
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยเอือในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มี 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ที
เกิดขึนภายในแต่ละบุคคล ได้แก่ การมีสติ การใคร่ ครวญเชือมโยง และการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ได้แก่ พืนทีปลอดภัยสําหรับกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมทีแตกต่างหลากหลาย และท่าทีของกระบวนกร
ทีเป็ นกันเองและใส่ ใจ และด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม ได้แก่ ความผ่อนคลาย และกิจกรรมทีหลากหลาย
ต่อเนือง ส่ วนผลการพัฒนาปัญญาพบว่าผูร้ ่ วมวิจยั ได้เริ มสื บย้อนแบบแผนชีวิตทีเคยเป็ นมา เกิดการเปลียนแปลง
วิธีคิดและพฤติกรรมโดยมีหวั ใจสําคัญคือการอยูก่ บั ปัจจุบนั และเกิดประกายความคิดใหม่ เช่น การสร้างเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพทีเริ มจากการเข้าใจตนเองและการเสริ มพลังชุมชน
ทังหมดสะท้อนความเชือมโยงกันของ
การพัฒนาปัญญา 5 ด้านโดยเริ มพืนฐานจากการฝึ กสติทีไม่แยกส่ วนจากชีวิตและการงาน ได้แก่ การสังเกตตนเอง
การใคร่ ครวญทบทวนตนเอง และการรับฟังผูอ้ ืนอย่างลึกซึง ซึ งส่ งต่อการเข้าใจตนเองและเข้าใจผูอ้ ืน เกิดการ
ปรับสมดุลในชีวิตตนเองและอ่อนโยนต่อผูอ้ ืนมากขึน
การเปลียนแปลงภายในตนเองเช่นนีเอือให้เกิดความ
เชือมันระหว่างเจ้าหน้าทีกับชุมชน และพร้อมจะขยายการทํางานร่ วมกันต่อไป
ข้อจํากัดในงานวิจยั คือความต่อเนือง จึงเสนอว่าควรมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้แนวจิตตปัญญาศึกษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนางานประจํา และการพัฒนาหลักสู ตรผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ให้พฒั นาตนเองจาก
ด้านใน ซึ งจะเอือให้เกิดการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างการให้บริ การทางสาธารณสุ ขทีเอาชีวิตผูค้ นเป็ นตัวตัง
คําสําคัญ : การพัฒนาปัญญา/ จิตตปัญญาศึกษา/ ทีมเครื อข่ายสุ ขภาพชุมชน/ สุ ขภาวะชุมชน
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ABSTRACT

The objectives of this action research were to study the results of
Contemplative Learning that affect the growth of insight of a community health team
and to identify factors involved. There were 2 organized workshops, each of which
consisted of 20 participants from Namkleang Hospital, primary care units, and
communities. The data were collected by mixed method; quantitative data by
questionnaires and qualitative data by interviews, focus groups and participatory
observation. The data collection took place in 3 periods: before, during, and after
workshops. The workshops aimed to develop participants’ growth of insight in 5
aspects; 1) peace, 2) compassion, 3) understanding oneself and others, 4) respect for
human dignity, and 5) holistic perspective.
The results showed that there are 3 main factors that enhanced
participant’s growth of insight. Firstly, the learning process that occurs within the
individual, including mindfulness, contemplation and experiential learning. Secondly,
the relationships with others, including non judgmental space where people feel free to
learn together, and facilitators who are friendly and aware of participants’ learning.
Finally, the atmosphere, including relaxation and flow of various kinds of activities.
About the result of growth of insight, participants had chances to contemplate about
their patterns of living that caused suffering. Some had changed their ways of thinking
and behaving by being in the present. Some had new ideas that should be supported
and developed, such as health promotion starting by understanding one self’s needs
and community empowerment. All these learnings show interconnection between 5
aspects of insight. The basis is mindfulness practices that are not separated from daily
life and work, including self observation, contemplation and deep listening. This helps
participants understand themselves and others, that leads to balancing ones’ life and
meanwhile become more tender to others. This personal growth also enhances
confidence between health personnel and communities, and the willingness to go on
working together.
The limitation of this study is continuity of participants’ learning. The
suggestion is to further study about how to develop contemplative learning that
integrates into routine work development. Also, the development of curriculums in
production of health care personnel combined with inner growth will be very
beneficial and will enable structural changes in health care systems that focus on
people’s lives.
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