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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีสถานะ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน และ
เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะการบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย จ�ำนวน 165 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยประชากร t-test และและ F-test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)
ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการบูรณาการหลักสติปัฏ
ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม รองลง
มาคือ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และ ทักษะด้านสารสนเทศ ผลเปรียบเทียบการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทีม่ สี ถานะ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ต่างกัน มีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
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ไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีอายุต่างกัน มีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ คือควรมีวิธีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนตรง
เวลา ควรมีการแนะน�ำหรืออบรมวิธีการใช้ระบบสารสนเทศให้คณาจารย์และนักศึกษาเกิดความช�ำนาญ และ ควร
ไปศึกษาหาประสบการณ์จากสถานที่จริงตามรายวิชาที่ศึกษา
ค�ำส� ำคัญ : การบูรณาการ, หลักสติปัฏฐาน 4, การพัฒนาการเรียนการสอน, ศตวรรษที่ 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 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 teachers 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 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 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 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�ำ

สังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจ�ำวัน
ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้อง
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
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การเรียนการสอนไทยในอนาคต ครู อาจารย์ยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการ
ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้
นักเรียนทำ� งานเป็นทีม การบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 ซึง่ ฐาน หมายถึงทีต่ งั้ อันเป็นทีร่ องรับของการก�ำหนดสติอย่าง
ประเสริฐ เพราะเป็นการตามระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ (รูป-นาม) ที่เกิดขึ้นตามฐาน ซึ่งมี 4 ฐานด้วยกัน คือ กาย เวทนา
จิต และธรรม ผู้ใดที่มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาปัญญา
เป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งความรัก
และความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ [1] ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันหา
ทางลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้ ต้องด�ำเนินการทัง้ ด้านนโยบายและด้านการพัฒนาการเรียนการสอนควบคูก่ นั ไป
บทบาทของการเรียนการสอนไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยอาจารย์ต้องช่วย
แก้ไข และชี้แนะความรู้ทั้งถูก ผิด ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อภายนอก รวมทั้งสอนให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนน�ำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คุณลักษณะการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะที่มีทักษะที่หลากหลาย เช่น สามารถท�ำงานร่วมกับคนเยอะ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบ
งานได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะ
ประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา หลักของสติ
ปัฏฐาน 4 ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญา อันเป็นปัญญาที่เข้าถึงสภาวธรรม ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 สามารถ
ท�ำลายวิปลาสธรรม 4 ประการได้ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณากาย ซึ่งเป็นรูป
ธรรม เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาเวทนา ซึ่งเป็นนามธรรม เพื่อให้เห็นว่า แท้ที่
จริงแล้ว นามเป็นทุกข์ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาจิต ซึ่งเป็นนามธรรม เพื่อให้
เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วนามเป็นอนิจจัง ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาธรรม [2] ซึ่ง
เป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรม เพื่อให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว รูป และนามนั้น เป็นอนัตตา
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบูรณาการหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน 4
กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อน�ำ
ผลของการวิจยั ไปปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบูรณาการหลักปฏิบตั สิ ติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีสถานะ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ขอบเขตของการวิจยั

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 165 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บูรณาการหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ และด้านทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

การวิจยั เรือ่ ง “การบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” นี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีการ
ด�ำเนินการวิจัย ดังนี้ ประชากร ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ�ำนวน 280 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ�ำนวน 165 คนใช้ตารางของเกรจซี่ และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) [3] เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก โดยวิธหี ยิบครัง้ ละ 1 ใบ และน�ำใบทีห่ ยิบได้คนื เข้าทีเ่ ดิมแล้วจับสลาก
อีกจนครบตามจ�ำนวนที่ต้องการในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จำ� นวน 3 ข้อ ลักษณะของคำ� ถามเป็นแบบสำ� รวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 การบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของอาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ�ำนวน 15 ข้อลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด คือ
สามารถกรอกแบบสอบถามได้อย่างอิสรเสรี
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้ค�ำถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิดและ
แบบปลายเปิด
3. น�ำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม
ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษา แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุง
แก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหา
4. น�ำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC) โดยเลือก
ข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จากค�ำถามทั้งหมด 15 ข้อ ใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อค�ำถามที่ใช้ได้มีค่า (IOC) อยู่ในช่วง 0.66
– 1.00
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
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6. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้าย
กันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [4] ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.80
7. น�ำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

ผลการวิจยั

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทีต่ อบ
แบบสอบถาม ส่วนมากเป็นส่วนมากเป็นสถานะนักศึกษา จ�ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 84.80 คณาจารย์จ�ำนวน
25 คนคิดเป็นร้อยละ 15.20 มีอายุ 21-35 ปี จ�ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน
128 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีสถานภาพเป็นโสด จ�ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10
2. การบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการบูรณาการ
หลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทัง้ 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยมีการบูรณาการ หลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ
ทักษะด้านสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยรวมทัง้ 3 ด้าน
ด้าน
1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2 ทักษะด้านสารสนเทศ
3 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
รวม		



3.98
3.91
3.95
3.95

S.D.
0.55
0.61
0.57
0.51

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษาที่มีสถานะ ต่างกัน มีการบูรณาการหลัก
สติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้, สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์และนักศึกษาทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีการบูรณาการ
หลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้, สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
การบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และสมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษาที่มี
อาชีพต่างกัน มีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
4.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ นักศึกษาขาดความกระตือรือล้น ในการเรียน เข้าไม่ตรงเวลา
ควรมีวิธีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาเพื่อทักษะด้านการเรียนรู้
4.2 ทักษะด้านสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศยังใช้ได้ไม่เต็มที่ ขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้นำ� มาใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องควรมีการแนะน�ำหรืออบรมวิธีการใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดความช�ำนาญทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
4.3 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ คือ อาจารย์และนักศึกษาบางส่วนขาดทักษะประสบการณ์ชีวิตและอาชีพ
ควรพาไปศึกษาหาประสบการณ์จากสถานที่จริงตามรายวิชาที่ศึกษา

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลกรวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ พัฒนาการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ดึงดูดจะท�ำให้เกิดความสนใจ เข้าใจรู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีส�ำนึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวติ ในแต่ละด้าน ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น
ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท�ำงาน ทักษะด้านสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ควบคูก่ บั “เนือ้ หา” ในสาระวิชาหลักและความรูอ้ นื่ ทีส่ ำ� คัญในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มีความสอดคล้องแนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher
order learning skills) โดยเฉพาะทักษะ การประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน�ำเอาความรู้
ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
สาธิต โปธาเศษ [6] ได้วิจัยเรื่องวิธีการเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 พบว่า
วิธีการเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระวิปสสนาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
ไปในทางเดียวกัน
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าอาจารย์และนักศึกษามีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับ
การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงออกได้อย่างมีอิสรเสรี ขึ้นอยู่กับอาจารย์และนักศึกษา ให้
ความส�ำคัญและให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด มีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21แต่สภาพการเรียนการสอนที่ผ่านมาส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
การมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียน
รู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะ การประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดย
ทักษะการน�ำเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตที่ผ่าน
มา นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาใน การเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะ
พบปรากฏการณ์ใหม่ที่ แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนได้เตรียมตัวเพือ่ ใช้ชวี ติ ในโลกทีเ่ ป็นจริง
2. ทักษะด้านสารสนเทศพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีการบูรณาการหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระบบการ
จัดการแบบผสมผสานเพื่อการสร้างการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ: วิธีการแบบสาน
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ต่อแนวคิด ประกอบกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาต้องพัฒนาให้ดขี นึ้ ให้สมกับทีต่ งั้ ปณิธานไว้ น�ำวิธกี ารทีไ่ ด้
พัฒนามาแล้วมาสนับสนุนความเข้าใจในระบบการจัดการตามแบบแนวคิดการสานต่อจากคนสูค่ นจากวัฒนธรรมสู่
วัฒนธรรม ให้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ปี่ ระสบผลส�ำเร็จได้แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้กบั มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของสนิท สมัครการ และสุพรรณี ไชยอัมพร [7] ได้ท�ำการวิจัยในอนาคต (10 – 15 ปี ข้างหน้า) พ.ศ. 2535
-2550 ผลการวิจัยพบ ว่าระบบการศึกษาไทย จะมีการปรับตัวและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพราะเอกชนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการร่วมกับรัฐพัฒนาการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ ท�ำให้
โอกาสทางการศึกษามีมากและกระจายตัวไปในที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย
เข้าช่วยด�ำเนินการ ท�ำให้สัดส่วนผู้เข้าเรียนในระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประชากรวัยแรงงานจึงต้องเรียนรู้มากขึ้น
3. ทักษะด้านชีวติ และอาชีพพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีการบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ เส้นทาง
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา ระบบการสร้างความรับผิดชอบ
ต้องท�ำงานร่วมกับระบบอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน นัน่ คือ ระบบการเรียนรู้ อันได้แก่ หลักสูตร ตำ� รา
เรียน สื่อและเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นอิสระ ทั้ง
เรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และการมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการยกระดับผลการ
เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของพระสมนึก อนันต์วรวงศ์ [8] ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง สถาบันสงฆ์กับการพัฒนาสังคม
ไทยในอนาคต ตามทรรศนะของพระผู้น�ำทางด้านวิชาการ ในปี 2540 – 2560 ท�ำการศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส ที่เป็นผู้น�ำทางด้านวิชาการที่มีผลงานปรากฏและเป็นที่ยอมรับใน
วงการคณะสงฆ์และสังคมปัจจุบัน รวม 15 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสถาบันสงฆ์และการประยุกต์ใช้พุทธ
ธรรม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์เกือ้ กูลต่อสังคมไทยนัน้ พระผูน้ ำ� ทางวิชาการทุกท่านเห็นตรงกันว่า ในปัจจุบนั นี้ สถาบัน
สงฆ์ได้เกื้อกูลต่อสังคมไทยอยู่แล้ว ส�ำหรับอนาคตนั้นจะต้องมีการปรับปรุงสถาบันสงฆ์ในประเด็นต่าง ๆ อีกมาก

ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ผลการศึกษาการบูรณาการหลักสติปฏั ฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มากขึ้น และแบ่งเป็น
รายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�ำดับ ดังนี้
1) ทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม พบว่า มีคา่ แปลผลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้มี
กิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และให้การบูรณาการการเรียนการสอนลดยืดหยุ่นและการปรับตัวในชีวิต
ให้อารมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวในชีวิตได้ง่าย มากที่สุดต่อไป
2) ทักษะด้านสารสนเทศพบว่า มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรยกระดับพัฒนาให้ดีขึ้น
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อในใช้การเรียนหรือการสอนด้วยความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ให้อยู่ใน
ระดับมากที่สุดต่อไป
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3) ทักษะด้านชีวติ และอาชีพพบว่า มีคา่ แปลผลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ควรปรับปรุง โดยการร่วมมือในพัฒนาการเรียนหรือการสอนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเห็น
ความส�ำคัญของด้านชีวิตและอาชีพ
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั
จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
1) ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการน�ำหลักสติปัฏฐาน 4 กับการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2) ควรศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย”
3) ควรศึกษาเรื่อง “การร่วมมือในพัฒนาการเรียนหรือการสอนด้านชีวิตและอาชีพ”
4) ควรศึกษาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อในใช้การเรียนหรือการสอนด้วยความรับผิดชอบเชื่อถือได้
(Accountability)”
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