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บทคดัย่อ
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21ของ

อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ที่มีสถำนะ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพต่ำงกัน และ 

เพือ่ศึกษำข้อเสนอแนะกำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัย

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 165 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์

ข้อมูล โดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลี่ยประชำกร t-test และและ F-test ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ จะทดสอบควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ด้วยวิธีกำรของ เชฟเฟ่ (Scheffé)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏ

ฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่

ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน เรียงตำมลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รองลง

มำคือ ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ และ ทักษะด้ำนสำรสนเทศ ผลเปรียบเทียบกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำร

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั ทีมี่สถำนะ ระดับ

กำรศึกษำ และสถำนภำพ ต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
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ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนที่มีอำยุต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 

21 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ คือควรมีวิธีกำรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำเรียนตรง

เวลำ ควรมีกำรแนะนสำหรืออบรมวิธีกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้คณำจำรย์และนักศึกษำเกิดควำมชสำนำญ และ ควร

ไปศึกษำหำประสบกำรณ์จำกสถำนที่จริงตำมรำยวิชำที่ศึกษำ

ค�าส�าคญั : กำรบูรณำกำร, หลักสติปัฏฐำน 4, กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน, ศตวรรษที่ 21

Abstract
 The objectives of this research were to study integrating the principles of Satipatthana 4 with the develop-

ment of teaching and learning in the 21st century; to compare the integration of principles of Satipatthana 4 with 

the development of teaching and learning in the 21st century of teachers and students of Mahamakut Buddhist 

University with different status, age, educational level and marital status; and 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 teach-

ers and students, Mahamakut Buddhist University. The tools used for data collection were questionnaire. 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 informa-

tion 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 development 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 dif-

ferences 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
 สังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญของกำรนสำเทคโนโลยมีำเป็นส่วนหนึง่ในชวีิตประจสำวนั

ในกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ให้เท่ำทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้อง

พัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกในวงกำรศึกษำทั้งใน

ปัจจุบันและอนำคต เพื่อให้สำมำรถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลำ 
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 กำรเรียนกำรสอนไทยในอนำคต ครู อำจำรย์ยังต้องมีควำมรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีกำร

ให้นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ รวมท้ังจัดกิจกรรมเชื่อมโยงควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก ฝึกให้

นกัเรยีนทสำงำนเป็นทมี กำรบรูณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 ซ่ึงฐำน หมำยถงึท่ีต้ังอนัเป็นท่ีรองรบัของกำรกสำหนดสติอย่ำง

ประเสริฐ เพรำะเป็นกำรตำมระลึกรู้อำรมณ์ปรมัตถ์ (รูป-นำม) ที่เกิดขึ้นตำมฐำน ซึ่งมี 4 ฐำนด้วยกัน คือ กำย เวทนำ 

จิต และธรรม ผู้ใดที่มีกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักของสติปัฏฐำน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนำปัญญำ

เป็นนักออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม จัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงควำมรัก

และควำมห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้กระบวนกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวจะสัมฤทธิ์ผลได้ [1] ถ้ำทุกภำคส่วนช่วยกันหำ

ทำงลดปัญหำและอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 นัน้ ต้องดสำเนนิกำรท้ังด้ำนนโยบำยและด้ำนกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนควบคู่กันไป 

 บทบำทของกำรเรียนกำรสอนไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย โดยอำจำรย์ต้องช่วย

แก้ไข และชี้แนะควำมรู้ทั้งถูก ผิด ที่ผู้เรียนได้รับจำกสื่อภำยนอก รวมทั้งสอนให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ กลั่นกรอง

ควำมรู้อย่ำงมีวิจำรณญำณ ก่อนนสำข้อมูลมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม คุณลักษณะกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ

ที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะที่มีทักษะที่หลำกหลำย เช่น สำมำรถทสำงำนร่วมกับคนเยอะ ๆ  ได้อย่ำงรวดเร็ว รับผิดชอบ

งำนได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำได้ มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จสำกัดขอบเขตอยู่เฉพำะ

ประเทศไทย เพื่อมองหำโอกำสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย ซึ่งเด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้ำนภำษำ หลักของสติ

ปัฏฐำน 4 ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญำ อันเป็นปัญญำที่เข้ำถึงสภำวธรรม ทั้งนี้เพรำะกำรปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 สำมำรถ

ทสำลำยวิปลำสธรรม 4 ประกำรได้ คือ กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำกำย ซึ่งเป็นรูป

ธรรม เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำเวทนำ ซึ่งเป็นนำมธรรม เพื่อให้เห็นว่ำ แท้ที่

จริงแล้ว นำมเป็นทุกข์ จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำจิต ซึ่งเป็นนำมธรรม เพื่อให้

เห็นว่ำ แท้ที่จริงแล้วนำมเป็นอนิจจัง ธรรมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำธรรม [2] ซึ่ง

เป็นทั้งรูปธรรม และนำมธรรม เพื่อให้เห็นว่ำ แท้ที่จริงแล้ว รูป และนำมนั้น เป็นอนัตตำ 

 จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ทสำให้ผู้วิจัย มีควำมสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 

กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรยแ์ละนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวิทยำลยัเพื่อนสำ

ผลของกำรวจิยัไปปรบัปรงุแก้ไขกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยั

มหำมกุฏรำชวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้นไป

วตัถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของ

อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบกำรบรูณำกำรหลักปฏบิตัสิติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 

ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ที่มีสถำนะ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพต่ำงกัน

 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
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ขอบเขตของการวจิยั
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธร

รำชวิทยำลัย อสำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม จสำนวน 165 คน

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ บูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน

ศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้ำน คือ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ และด้ำนทักษะด้ำนชีวิตและ

อำชีพ

 3. ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี ได้แก่ มหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั วทิยำเขตสรินิธรรำชวทิยำลยั จงัหวดันครปฐม

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวจิยั เรือ่ง “กำรบรูณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย” นี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีกำร

ดสำเนินกำรวิจัย ดังนี้ ประชำกร ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 280 คน กลุ่ม

ตวัอย่ำง ได้แก่ อำจำรย์และนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั จสำนวน 165 คนใช้ตำรำงของเกรจซี ่และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอำด, 2545) [3] เมื่อได้กลุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวแล้ว จึงใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

(Simple Random Sampling) โดยกำรจบัฉลำก โดยวธิหียบิครัง้ละ 1 ใบ และนสำใบทีห่ยบิได้คนืเข้ำทีเ่ดมิแล้วจบัสลำก

อีกจนครบตำมจสำนวนที่ต้องกำรในกำรเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม จสำนวน 3 ข้อ ลกัษณะของคสำถำมเป็นแบบสสำรวจรำยกำร 

(Check List)

 ตอนที ่2 กำรบรูณำกำรหลักสตปัิฏฐำน 4 กบักำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที่ 21ของอำจำรยแ์ละ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 15 ข้อลักษณะของแบบสอบถำม เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

(Rating Scale) ตำมวิธีกำรของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักำรบรูณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ

ที่ 21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด คือ 

สำมำรถกรอกแบบสอบถำมได้อย่ำงอิสรเสรี

 กำรสร้ำงและตรวจคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้ดสำเนินกำรตำมลสำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร บทควำม ตสำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตกำรศึกษำวิจัย โดยใช้คสำถำม 2 ประเภทคือ แบบปลำยปิดและ

แบบปลำยเปิด

 3. นสำเครื่องมือที่สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชำญแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมำะสม 

ทั้งเนื้อหำสำระ และกำรใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำ แล้วนสำมำจัดทสำเป็นแบบสอบถำม โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุง

แก้ไขควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ เพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่มีควำมตรงตำมเนื้อหำ 

 4. นสำแบบสอบถำมหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (IOC) โดยเลือก

ข้อที่มีค่ำตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จำกคสำถำมทั้งหมด 15 ข้อ ใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อคสำถำมที่ใช้ได้มีค่ำ (IOC) อยู่ในช่วง 0.66 

– 1.00

 5. ปรับปรุงแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง
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 6. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีคุณลักษณะคล้ำย

กันกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยน้ี คือ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

จสำนวน 30 คน แล้วนสำผลกำรตอบแบบสอบถำม ไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟำ 

(@-Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) [4] ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ำกับ 0.80

 7. นสำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยต่อไป

ผลการวจิยั
 1. ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม อำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั ท่ีตอบ

แบบสอบถำม ส่วนมำกเป็นส่วนมำกเป็นสถำนะนักศึกษำ จสำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 84.80 คณำจำรย์จสำนวน 

25 คนคิดเป็นร้อยละ 15.20 มีอำยุ 21-35 ปี จสำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จสำนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีสถำนภำพเป็นโสด จสำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10

 2. กำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์และนกัศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย มีกำรบูรณำกำร

หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนทัง้ 3 ด้ำนอยูใ่นระดับมำก เรยีงลสำดับตำมค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ อำจำรย์และนกัศึกษำมหำวิทยำลยั

มหำมกุฏรำชวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำร หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำน

กำรเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ อยู่ในระดับมำก และน้อยที่สุด คือ 

ทักษะด้ำนสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ (ดังตำรำงที่ 1)

ตารางที ่1  แสดงค่ำเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรแปลผลบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำร

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์และนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยัโดยรวมทัง้ 3 ด้ำน

 ด้ำน  S.D. แปลผล

1 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 3.98 0.55 มำก

2 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ 3.91 0.61 มำก

3 ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ 3.95 0.57 มำก

รวม  3.95 0.51 มำก

 3. ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มีสถำนะ ต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลัก

สติปัฏฐำน 4 กับกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21โดยรวม และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ไม่เป็นไปตำม

สมมติฐำนของกำรวจิยัทีต้ั่งไว้, สมมติฐำนท่ี 2 ผลกำรวจิยั พบว่ำ อำจำรย์และนกัศึกษำทีมี่อำยตุ่ำงกนั มีกำรบูรณำกำร

หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำยด้ำนแตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นไปตำม

สมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้, สมมติฐำนที่ 3 ผลกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มี

กำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำง

กัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสมมติฐำนที่ 4 ผลกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มี

อำชีพต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำย

ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

115Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 110-117 (2019)      Vol.9 No.3

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21

  4.1 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม คือ นักศึกษำขำดควำมกระตือรือล้น ในกำรเรียน เข้ำไม่ตรงเวลำ

ควรมีวิธีกำรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำเรียนตรงเวลำเพื่อทักษะด้ำนกำรเรียนรู้

  4.2 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ คอื ระบบสำรสนเทศยังใช้ได้ไม่เต็มที ่ขำดประสทิธิภำพ ไม่ได้นสำมำใช้ประโยชน์

อย่ำงถูกต้องควรมีกำรแนะนสำหรืออบรมวิธีกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้เกิดควำมชสำนำญทั้งคณำจำรย์และนักศึกษำ

  4.3 ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ คือ อำจำรย์และนักศึกษำบำงส่วนขำดทักษะประสบกำรณ์ชีวิตและอำชีพ

ควรพำไปศึกษำหำประสบกำรณ์จำกสถำนที่จริงตำมรำยวิชำที่ศึกษำ

อภปิรายผลการวจิยั 
 จำกผลกรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 โดยรวมท้ัง 3 ด้ำน อยูใ่นระดับมำก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรำยได้ว่ำ พฒันำกำรเรยีนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21 นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ดึงดูดจะทสำให้เกิดควำมสนใจ เข้ำใจรู้จักคิด รักกำรเรียนรู้ มีสสำนึกพลเมือง 

มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว ส่ือสำร และทสำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี

ประสทิธิผลตลอดชีวติ ในแต่ละด้ำน ส่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกบักำรปลกูฝัง “ทักษะ” ที่จสำเปน็ในศตวรรษที ่21 เช่น 

ทักษะในกำรคิดขั้นสูง ทักษะในกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและกำรทสำงำน ทักษะด้ำนสำรสนเทศและกำร

สือ่สำร ควบคู่กบั “เนือ้หำ” ในสำระวชิำหลักและควำมรูอ้ืน่ท่ีสสำคญัในศตวรรษที ่21 ซ่ึงมีควำมสอดคล้องแนวคิดของ 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะกำรเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher 

order learning skills) โดยเฉพำะทักษะ กำรประเมินค่ำ (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะกำรนสำเอำควำมรู้

ใหม่ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระ

สำธิต โปธำเศษ [6] ได้วิจัยเรื่องวิธีกำรเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนำ กรรมฐำนตำมแนวสติปัฏฐำน 4 พบว่ำ 

วิธีกำรเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ตำมแนวสติปัฏฐำน 4 ของพระวิปสสนำจำรย์ส่วนใหญ่เป็น

ไปในทำงเดียวกัน 

 1. ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ำอำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับ

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรำยได้ว่ำ กำรแสดงควำมคิดเห็นสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงมีอิสรเสรี ขึ้นอยู่กับอำจำรย์และนักศึกษำ ให้

ควำมสสำคัญและให้ควำมสนใจมำกน้อยเพียงใด มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21แต่สภำพกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำส่งผลให้มีกำรแลกเปลี่ยนทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

กำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่ำงหลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับ

ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะกำรเรียน

รู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพำะทักษะ กำรประเมินค่ำ (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดย

ทักษะกำรนสำเอำควำมรู้ใหม่ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตที่ผ่ำน

มำ นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลำใน กำรเรียนรำยวิชำต่ำงๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบกำรศึกษำ แต่ในปัจจุบันจะ

พบปรำกฏกำรณ์ใหม่ที ่แตกต่ำงไป เช่น กำรเรยีนกำรสอนทีช่่วยให้นักเรียนได้เตรยีมตัวเพือ่ใช้ชวีติในโลกทีเ่ป็นจรงิ 

 2. ทักษะด้ำนสำรสนเทศพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรำยได้ว่ำ ระบบกำร

จัดกำรแบบผสมผสำนเพื่อกำรสร้ำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยั่งยืนในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ: วิธีกำรแบบสำน
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ต่อแนวคดิ ประกอบกบักำรประกนัคณุภำพทำงกำรศกึษำต้องพฒันำให้ดขีึน้ให้สมกบัทีต่ัง้ปณธิำนไว้ นสำวธิกีำรทีไ่ด้

พฒันำมำแล้วมำสนับสนนุควำมเข้ำใจในระบบกำรจดักำรตำมแบบแนวคดิกำรสำนต่อจำกคนสูค่นจำกวัฒนธรรมสู่

วฒันธรรม ให้เป็นแนวปฏิบัติทีป่ระสบผลสสำเรจ็ได้แล้วนสำมำประยกุต์ใช้กบัมหำวทิยำลัยต่ำง ๆ  มีควำมสอดคล้องกบั

แนวคิดของสนิท สมัครกำร และสุพรรณี ไชยอัมพร [7] ได้ทสำกำรวิจัยในอนำคต (10 – 15 ปี ข้ำงหน้ำ) พ.ศ. 2535 

-2550 ผลกำรวิจัยพบ ว่ำระบบกำรศึกษำไทย จะมีกำรปรับตัวและพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งในด้ำนปริมำณและ

คุณภำพ เพรำะเอกชนจะเข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึน ในกำรร่วมกับรัฐพัฒนำกำรศึกษำของชำติในระดับต่ำง ๆ ทสำให้

โอกำสทำงกำรศึกษำมีมำกและกระจำยตัวไปในท่ีต่ำง ๆ อย่ำงแพร่หลำย โดยอำศัยเทคโนโลยีกำรศึกษำท่ีทันสมัย

เข้ำช่วยดสำเนินกำร ทสำให้สัดส่วนผู้เข้ำเรียนในระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประชำกรวัยแรงงำนจึงต้องเรียนรู้มำกขึ้น 

 3. ทักษะด้ำนชีวิตและอำชพีพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะด้ำนชวีติและอำชพี โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรำยได้ว่ำ เส้นทำง

ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่พึงปรำรถนำ ระบบกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ

ต้องทสำงำนร่วมกบัระบบอืน่ๆ ท่ีมีควำมสสำคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกนั นัน่คือ ระบบกำรเรยีนรู ้อนัได้แก่ หลกัสตูร ตสำรำ

เรียน สื่อและเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่เป็นอิสระ ทั้ง

เรื่องกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพครู และกำรมีงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรยกระดับผลกำร

เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของพระสมนึก อนันต์วรวงศ์ [8] ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง สถำบันสงฆ์กับกำรพัฒนำสังคม

ไทยในอนำคต ตำมทรรศนะของพระผู้นสำทำงด้ำนวิชำกำร ในปี 2540 – 2560 ทสำกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคเดลฟำย 

ศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นพระสงฆ์และฆรำวำส ท่ีเป็นผู้นสำทำงด้ำนวิชำกำรที่มีผลงำนปรำกฏและเป็นท่ียอมรับใน

วงกำรคณะสงฆ์และสังคมปัจจุบัน รวม 15 ท่ำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำสถำบันสงฆ์และกำรประยุกต์ใช้พุทธ

ธรรม เพือ่ให้เกดิประโยชน์เกือ้กลูต่อสงัคมไทยนัน้ พระผูน้สำทำงวชิำกำรทุกท่ำนเหน็ตรงกนัว่ำ ในปัจจุบันน้ี สถำบัน

สงฆ์ได้เกื้อกูลต่อสังคมไทยอยู่แล้ว สสำหรับอนำคตนั้นจะต้องมีกำรปรับปรุงสถำบันสงฆ์ในประเด็นต่ำง ๆ อีกมำก 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) สำมำรถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

  จำกผลกำรวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

 ผลกำรศกึษำกำรบรูณำกำรหลกัสตปัิฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้น ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร

ส่งเสริมให้อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มำกขึ้น และแบ่งเป็น

รำยด้ำนในกำรเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมลสำดับ ดังนี้

 1) ทกัษะด้ำนกำรเรยีนรูแ้ละนวตักรรม พบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดับมำก ดังนัน้ ควรส่งเสรมิให้มี

กิจกรรม เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด และให้กำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอนลดยดืหยุ่นและกำรปรบัตัวในชีวิต

ให้อำรมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวในชีวิตได้ง่ำย มำกที่สุดต่อไป

 2) ทักษะด้ำนสำรสนเทศพบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้นควรยกระดับพัฒนำให้ดีข้ึน 

โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อในใช้กำรเรียนหรือกำรสอนด้วยควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ให้อยู่ใน

ระดับมำกที่สุดต่อไป
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 3) ทักษะด้ำนชวีติและอำชพีพบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดับมำก ดังน้ัน ผูบ้รหิำรและผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง

ควรปรับปรุง โดยกำรร่วมมือในพัฒนำกำรเรียนหรือกำรสอนเพื่อกระตุ้นให้อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยเห็น

ควำมสสำคัญของด้ำนชีวิตและอำชีพ

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวจิยั

 จำกผลกำรวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย ดังนี้

 1) ควรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรนสำหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 

21ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 2) ควรศึกษำเรื่อง “กำรส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏ 

รำชวิทยำลัย”

 3) ควรศึกษำเรื่อง “กำรร่วมมือในพัฒนำกำรเรียนหรือกำรสอนด้ำนชีวิตและอำชีพ”

 4) ควรศึกษำเรื่อง “กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับส่ือในใช้กำรเรียนหรือกำรสอนด้วยควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้ 

(Accountability)”
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