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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเปรียบเทียบ

การบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของอาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ท่ีมีสถานะ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพต่างกนั และ เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ อาจารยแ์ละนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ านวน 165 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร t-test และและ F-test  
ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

ผลการวิจัยพบว่า อาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพฒันา 
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม รองลงมาคือ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และ ทักษะด้านสารสนเทศ 
ผลเปรียบเทียบการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีสถานะ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ต่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั ส่วนท่ีมีอายตุ่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขอ้เสนอแนะ คือควรมีวิธีการกระตุน้ให้นักศึกษาเขา้เรียนตรงเวลา ควรมีการแนะน าหรืออบรม
วธีิการใชร้ะบบสารสนเทศใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาเกิดความช านาญ และ ควรไปศึกษาหาประสบการณ์จากสถานท่ีจริงตามรายวชิาท่ีศึกษา 

 

ค าส าคัญ : การบูรณาการ หลกัสติปัฏฐาน 4  การพฒันาการเรียนการสอน ศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract  
The objectives of this research were to study integrating the principles of  Satipatthana 4 with the development of teaching and 

learning in the 21st century; to compare the integration of principles of  Satipatthana 4 with the development of teaching an d learning in the 
21st century of teachers and students of Mahamakut Buddhist University with different status, age, educational level and mari tal status; and 
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to study the recommendations for Integrating the principles of  Satipatthana 4 with the development  of teaching and learning in the 21st 
century of teachers and students at Mahamakut Buddhist University The sampling groups used in this study were 165 teachers an d students, 
Mahamakut Buddhist University. The tools used for data collection were questionna ire. The data analysis was based on frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The statistics used for analyzing the difference of population mean, were t -test and F-test. 

The results of the research showed that teachers and students, Mahamakut Buddhist University had an integration of the principles 
of Satipatthana 4 and the development of teaching and learning in the 21st century in the high level.When considering in each  aspect, there 
were at the high level in all 3 areas, in order of average order from highest to lowest, namely learning and innovation skills, followed by 
life and career skills and information skills. The comparative results of the integration of the principles of Satipatthana 4  with the 
development of teaching and learning in the 21st century of the professors and students of Mahamakut Buddhist University with different 
status, educational level and marital status, had an indifferent integration of the principles of  Satipatthana 4 and the dev elopment of teaching 
in the 21st century.The age difference had an integration of the principles of Satipatthana 4 and the development of teaching and learning 
in the 21st century with statistically significant differences at the .05 level. The suggestions were that there should be a way to encourage 
students to study on time. There should be advice or training on how to use information systems to give teachers and students  the expertise 
and should study and experience from the actual location according to the course.     

 

Keywords : Integration, Principles of Satipatthana 4, Teaching and Learning Development, 21st Century.  
 
 

บทน า   
สังคมโลกไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัในการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนรู้ให้เท่าทนัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในวงการศึกษาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้สามารถ
ช้ีแนะและส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา  

การเรียนการสอนไทยในอนาคต ครู อาจารยย์งัตอ้งมีความรู้จริงในเร่ืองท่ีสอน และตอ้งมีเทคนิควิธีการใหน้กัเรียนสร้าง
องคค์วามรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจดักิจกรรมเช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกใหน้กัเรียนท างานเป็นทีม การบูรณา
การหลกัสติปัฏฐาน 4 ซ่ึงฐาน หมายถึงท่ีตั้งอนัเป็นท่ีรองรับของการก าหนดสติอยา่งประเสริฐ เพราะเป็นการตามระลึกรู้อารมณ์
ปรมตัถ ์(รูป-นาม) ท่ีเกิดข้ึนตามฐาน ซ่ึงมี 4 ฐานดว้ยกนั คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ผูใ้ดท่ีมีการปฏิบติัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัของสติปัฏฐาน ยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดวิปัสสนาปัญญาเป็นนกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงความรักและความห่วงใยต่อนกัเรียน ทั้งน้ีกระบวนการเรียนการสอนดงักล่าวจะสัมฤทธ์ิผลได ้[1] 
ถา้ทุกภาคส่วนช่วยกนัหาทางลดปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้น ตอ้งด าเนินการทั้งดา้นนโยบายและดา้นการพฒันาการเรียนการสอนควบคู่กนัไป  

บทบาทของการเรียนการสอนไทยในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยอาจารยต์อ้งช่วยแกไ้ข และช้ีแนะ
ความรู้ทั้งถูก ผิด ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากส่ือภายนอก รวมทั้งสอนใหรู้้จกัการคิดวิเคราะห์ กลัน่กรองความรู้อยา่งมีวิจารณญาณ ก่อนน า
ขอ้มูลมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม คุณลกัษณะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลาย  
เช่น  สามารถท างานร่วมกบัคนเยอะ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  รับผิดชอบงานไดด้ว้ยตนเอง  และมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาได ้มองโลก
ใบน้ีเป็นโลกใบเลก็ ๆ ไม่ไดจ้ ากดัขอบเขตอยูเ่ฉพาะประเทศไทย  เพ่ือมองหาโอกาสใหม่ ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงเด็กไทยยคุใหม่
ตอ้งมีทกัษะดา้นภาษา หลกัของสติปัฏฐาน 4 ยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดปัญญา อนัเป็นปัญญาท่ีเขา้ถึงสภาวธรรม ทั้งน้ีเพราะการปฏิบติัสติ
ปัฏฐาน 4 สามารถท าลายวปิลาสธรรม 4 ประการได ้คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใชส้ติตั้งมัน่ในการพิจารณากาย ซ่ึงเป็น
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รูปธรรม เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใชส้ติตั้งมัน่ในการพิจารณาเวทนา ซ่ึงเป็นนามธรรม เพ่ือใหเ้ห็นวา่ แทท่ี้จริงแลว้ นาม
เป็นทุกข ์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใชส้ติตั้งมัน่ในการพิจารณาจิต ซ่ึงเป็นนามธรรม เพ่ือให้เห็นวา่ แทท่ี้จริงแลว้นามเป็น
อนิจจงั ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใชส้ติตั้งมัน่ในการพิจารณาธรรม [2] ซ่ึงเป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรม เพ่ือใหเ้ห็นวา่ 
แทท่ี้จริงแลว้ รูป และนามนั้น เป็นอนตัตา  

จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับบูรณาการหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 กับการ
พฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัเพื่อน าผลของการวิจยัไป
ปรับปรุงแกไ้ขการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัให้ดี
ยิง่ข้ึนไป 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการบูรณาการหลกัปฏิบติัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
2. เพื่อเปรียบเทียบการบูรณาการหลกัปฏิบติัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารย์

และนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ท่ีมีสถานะ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพต่างกนั 
3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบูรณาการหลกัปฏิบติัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 165 คน 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ บูรณาการหลกัปฏิบติัสติปัฏฐาน 4 มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ใน 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ และดา้นทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ 
3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัย เร่ือง “การบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กับการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละ
นักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั” น้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี ประชากร ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ านวน 280 คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ านวน 165 คนใช้ตารางของเกรจซ่ี  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) [3] เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวแลว้ จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบั
ฉลาก โดยวธีิหยบิคร้ังละ 1 ใบ และน าใบท่ีหยบิไดคื้นเขา้ท่ีเดิมแลว้จบัสลากอีกจนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการในการเก็บขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 การบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของอาจารยแ์ละนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 15 ข้อลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามวธีิการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
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 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด คือ สามารถกรอก
แบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสรเสรี 

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบเขตการศึกษาวจิยั โดยใชค้  าถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 
3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจน เหมาะสม ทั้งเน้ือหา

สาระ และการใช้ถอ้ยค าส านวนภาษา แลว้น ามาจัดท าเป็นแบบสอบถาม โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของเน้ือหา เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา  

4. น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (IOC) โดยเลือกขอ้ท่ีมีค่าตั้งแต่ 
0.66 ข้ึนไป จากค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ ใชไ้ดท้ั้งหมด ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า (IOC) อยูใ่นช่วง 0.66 – 1.00 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ กับผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยกันกับกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัน้ี คือ อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าผล
การตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) [4]  ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.80 

7. น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 
 

ผลการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนมากเป็นส่วนมากเป็นสถานะนักศึกษา จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 84.80 คณาจารยจ์ านวน 25 คนคิดเป็น
ร้อยละ 15.20 มีอายุ 21-35 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50 และมีสถานภาพเป็นโสด  จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 
 2.  การบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 
4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า อาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัมีการบูรณาการ   
หลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ ทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ อยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะดา้นสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (X ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัโดยรวมทั้ง 3 ดา้น 
 

ดา้น X ̄ S.D. แปลผล 
1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
2 .ทกัษะดา้นสารสนเทศ 
3. ทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ 

3.98 
3.91 
3.95 

0.55 
0.61 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.51 มาก 
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีสถานะ ต่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 
กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21โดยรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยัท่ีตั้ง
ไว,้ สมมติฐานท่ี 2 ผลการวจิยั พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้ งไว,้ สมมติฐานท่ี 3 
ผลการวิจยั พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้และสมมติฐานท่ี 4 
ผลการวิจยั พบว่า อาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 
 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

     4.1 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม คือ นักศึกษาขาดความกระตือรือลน้ ในการเรียน เขา้ไม่ตรงเวลาควรมี
วธีิการกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้เรียนตรงเวลาเพื่อทกัษะดา้นการเรียนรู้ 

     4.2 ทกัษะดา้นสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศยงัใชไ้ดไ้ม่เต็มท่ี ขาดประสิทธิภาพ ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์อยา่ง
ถูกตอ้งควรมีการแนะน าหรืออบรมวธีิการใชร้ะบบสารสนเทศใหเ้กิดความช านาญทั้งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา 

     4.3 ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ คือ อาจารยแ์ละนกัศึกษาบางส่วนขาดทกัษะประสบการณ์ชีวิตและอาชีพควรพาไป
ศึกษาหาประสบการณ์จากสถานท่ีจริงตามรายวชิาท่ีศึกษา 

 

อภิปรายผลการวิจัย   
จากผลกรวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษามีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ พฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้นข้ึนอยู่
กับแรงจูงใจท่ีดึงดูดจะท าให้เกิดความสนใจ เขา้ใจรู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตวั ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ในแต่ละดา้น ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการปลูกฝัง “ทกัษะ” ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะ
ชีวติและการท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กบั “เน้ือหา” ในสาระวชิาหลกัและความรู้อ่ืนท่ีส าคญัในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งแนวคิดของ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's Taxonomy of Learning) จะเปล่ียนไป เนน้ทกัษะการ
เรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะทกัษะ การประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการ
น าเอาความรู้ใหม่ไปใชอ้ย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way)  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระ
สาธิต โปธาเศษ [6] ไดว้ิจยัเร่ืองวิธีการเพ่ิมสตินทรียใ์หแ้ก่ผูป้ฏิบติัวปัิสสนา กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 พบวา่ วิธีการเพ่ิมสติ
นทรียใ์หแ้ก่ผูป้ฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระวปิสสนาจารยส่์วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกนั  

1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม พบวา่อาจารยแ์ละนกัศึกษามีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ การแสดง
ความคิดเห็นสามารถแสดงออกได้อย่างมีอิสรเสรี ข้ึนอยู่กบัอาจารยแ์ละนักศึกษา ให้ความส าคญัและให้ความสนใจมากน้อย
เพียงใด มีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21แต่สภาพการเรียนการสอนท่ีผ่านมา
ส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม การมีปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใชส่ื้อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปล่ียนตามความสามารถและระดับของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ของบลูม (Bloom's Taxonomy of 
Learning) จะเปล่ียนไป เนน้ทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะทกัษะ การประเมินค่า (evaluating 
skills) จะถูกแทนท่ีโดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way)  
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ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนไปโรงเรียนเพื่อใชเ้วลาใน การเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อใหจ้บการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะ
พบปรากฏการณ์ใหม่ท่ี แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพ่ือใชชี้วติในโลกท่ีเป็นจริง  

2. ทกัษะดา้นสารสนเทศพบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษามีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21  ทกัษะดา้นสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ ระบบการจดัการแบบผสมผสานเพื่อ
การสร้างการพฒันาการเรียนการสอนอย่างย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ: วิธีการแบบสานต่อแนวคิด ประกอบกับการประกนั
คุณภาพทางการศึกษาตอ้งพฒันาให้ดีข้ึนให้สมกบัท่ีตั้งปณิธานไว ้น าวิธีการท่ีไดพ้ฒันามาแลว้มาสนบัสนุนความเขา้ใจในระบบ
การจดัการตามแบบแนวคิดการสานต่อจากคนสู่คนจากวฒันธรรมสู่วฒันธรรม ให้เป็นแนวปฏิบติัท่ีประสบผลส าเร็จไดแ้ลว้น ามา
ประยกุตใ์ชก้บัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสนิท สมคัรการ และสุพรรณี ไชยอมัพร [7] ไดท้ าการวิจยัใน
อนาคต (10 – 15 ปี ขา้งหนา้) พ.ศ. 2535 -2550 ผลการวิจยัพบ วา่ระบบการศึกษาไทย จะมีการปรับตวัและพฒันาไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เพราะเอกชนจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ในการร่วมกบัรัฐพฒันาการศึกษาของชาติในระดบัต่าง 
ๆ ท าให้โอกาสทางการศึกษามีมากและกระจายตวัไปในท่ีต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย โดยอาศยัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทนัสมยัเขา้ช่วย
ด าเนินการ ท าใหส้ดัส่วนผูเ้ขา้เรียนในระดบัสูงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ประชากรวยัแรงงานจึงตอ้งเรียนรู้มากข้ึน  

3. ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพพบว่า อาจารยแ์ละนกัศึกษามีการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ เสน้ทางของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา ระบบการสร้างความรับผิดชอบตอ้งท างานร่วมกบัระบบอ่ืนๆ ท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั นัน่คือ ระบบการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร ต าราเรียน ส่ือและเทคโนโลย ีและระบบสนบัสนุน
การเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ระบบการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีเป็นอิสระ ทั้งเร่ืองการประเมินคุณภาพสถานศึกษา การพฒันาคุณภาพครู 
และการมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการยกระดบัผลการเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระสมนึก อนนัตว์รวงศ ์[8] ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง สถาบนัสงฆ์กบัการพฒันาสังคมไทยในอนาคต ตามทรรศนะของพระผูน้ าทางดา้นวิชาการ ในปี 2540 – 2560 ท าการศึกษา
โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์และฆราวาส ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการท่ีมีผลงานปรากฏและเป็นท่ี
ยอมรับในวงการคณะสงฆ์และสังคมปัจจุบนั รวม 15 ท่าน ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาสถาบนัสงฆ์และการประยุกตใ์ชพุ้ทธ
ธรรม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์เก้ือกลูต่อสงัคมไทยนั้น พระผูน้ าทางวชิาการทุกท่านเห็นตรงกนัวา่ ในปัจจุบนัน้ี สถาบนัสงฆไ์ดเ้ก้ือกลู
ต่อสงัคมไทยอยูแ่ลว้ ส าหรับอนาคตนั้นจะตอ้งมีการปรับปรุงสถาบนัสงฆใ์นประเด็นต่าง ๆ อีกมาก  

 

ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ (Fact Findings) สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

 1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการวจิยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 

ผลการศึกษาการบูรณาการหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมให้อาจารยแ์ละ
นกัศึกษามีการพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน และแบ่งเป็นรายดา้นในการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม พบวา่ มีค่าแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรม  
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิด และใหก้ารบูรณาการการเรียนการสอนลดยดืหยุน่และการปรับตวัในชีวติใหอ้ารมณ์มัน่คง 
ไม่หวัน่ไหวในชีวติไดง่้าย มากท่ีสุดต่อไป 

2) ทกัษะดา้นสารสนเทศพบวา่ มีค่าแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นควรยกระดบัพฒันาให้ดีข้ึน โดยการให้
ความรู้เก่ียวกบัส่ือในใชก้ารเรียนหรือการสอนดว้ยความรับผิดชอบเช่ือถือได ้(Accountability) ใหอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดต่อไป 
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3) ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพพบว่า มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควร
ปรับปรุง โดยการร่วมมือในพฒันาการเรียนหรือการสอนเพ่ือกระตุน้ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัเห็นความส าคญัของดา้น
ชีวติและอาชีพ 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวจิยั 
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 

1) ควรศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัสติปัฏฐาน 4 กบัการพฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ของ
อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

2) ควรศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั” 
3) ควรศึกษาเร่ือง “การร่วมมือในพฒันาการเรียนหรือการสอนดา้นชีวติและอาชีพ” 
4) ควรศึกษาเร่ือง “การให้ความรู้เก่ียวกับส่ือในใช้การเรียนหรือการสอนด้วยความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 

(Accountability)” 
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