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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ที่มีสติ เป็นฐานการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้ เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ 
และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและ
ประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่ง
และลงข้อสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้หลักธรรมสู่การน าไปใช้ และข้ันที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยเรียกรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ว่า Mindfulness Based Learning 
Model : MBL 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ ผลการ
ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ  มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.79, 
S.D.=0.32)  3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของ
ผู้เรียน ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ค าส าคัญ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
This study aimed at 1) developing a Buddhist instructional model of mindfulness 

based learning for elementary school students in modern Thai society, 2) to determine 
the efficiency of the Buddhist instructional model of mindfulness based learning, and 
3) to determine the effectiveness of the Buddhist instructional model of mindfulness 
based learning. The subjects of the study were 30 students who were in Grade 4 during 
Academic Year 2019. The statistics used in analyzing the quantitative data were mean, 
percentage, and dependent t-test. The qualitative data were analyzed using content 
analysis.  

The findings of the study were 1) The Buddhist instructional model of mindfulness 
based learning consists of 7 steps: (a) mindfulness development, (b) reflection on 
concepts and experiences, (c) wisdom development, (d) holistic practice, (e) refinement and 
conclusion, (f) putting awareness on Buddhist principles into practice, and (g) sharing 
experiences and learning together. The instruction model was named “Mindfulness 
Based Learning Model (MBL)”. 2) The experts’ evaluations on the efficacy of the 
instruction model was at ‘very high’ level ( X = 4.79, S.D.= 0.32, full score = 5) . 3) The 
posttest scores of the students on disciplines in learning, social skills, attitudes towards 
learning, and problem solving ability were significantly higher than those of the pretest 
scores at .01 level of significance.  

 
Keywords 
 Buddhist Instructional Model, Mindfulness Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้การศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2580) ว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง   
มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
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ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน (Office of the Education Council, 2019) 
    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์ที่สั่งสอนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความจริง     
อันเรียกว่า สัจธรรม ซึ่งเป็นความจริงตามเหตุผลที่ปัญญามนุษย์พึงรู้เห็นได้ด้วยตนเอง (Somdet 
Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka, 2013) 
โดยตรงตามเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติคนดีมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ดังนั้น วัตถุประสงค์
ส าคัญของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือท าให้
ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ ให้ชีวิตหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของปัจจัยแวดล้อมภายนอกให้มากที่สุด ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาอิสรภาพในฐานะอิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิตซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่มีอยู่ในธรรมชาติ และในแง่อิสรภาพทางสังคมให้เกื้อกูลแก่การด ารงชีวิต (Somdet Phra 
Phutthakasachan, 2018) และช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วยให้มนุษย์มีสติอยู่กับ
ปัจจุบันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่ดี ช่วยให้รู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง ด ารงชีวิตที่ราบรื่นและสงบ
สุข และมีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุค
สมัยปัจจุบันจึงมีความส าคัญ อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้
สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าหลักศาสนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้ น าไปสู่การสร้างสังคมอุดมคุณธรรม จริยธรรม แต่ในสภาพปัจจุบันพบว่า การจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ดังค าสัมภาษณ์ (Phra MahaHansa 
Dhammahaso, 2020) ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระดับ
ประถมศึกษา สรุปได้ว่า ผู้เรียนในปัจจุบันขาดสติในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ไม่สามารถก ากับ 
ควบคุมตนเอง จิตใจไม่อยู่กับสิ่งปัจจุบัน มีความวิตกกังวลสูง ผู้เรียนส่วนมากขาดการมีใจจดจ่อกับสิ่ง
ที่เรียน ประมาทในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ และไม่สามารถท างานที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ 
ได้ไม่มีสติในการจัดการอารมณ์ และไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ ไม่รู้เท่าทันความคิด ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาปัญญา ขาดโลกทัศน์ในการมองโลกและสิ่งแวดล้อมในมิติทางจิตวิญญาณ จึงน า ไปสู่
วิกฤตการณ์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และถือเป็นวิกฤตของการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมในการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ (Phra 
Dhammapitaka, 2002) ได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านสังคมที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาที่สรุปได้ว่า 
ศีลธรรมได้เสื่อมถอยลง เนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกท าให้ผู้คนละทิ้ง
ความคิดและคุณธรรม จึงส่งผลให้คุณธรรมทางด้านจิตใจลดต่ าลง ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม  
ของการบริโภคนิยม และปัญหาความเสื่อมทางด้านจิตใจ จากการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ 
หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง และจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียน
แยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และค าสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมด้าน
จิตใจซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เบื่อการเรียน รักสนุก ซึ่งจากปัญหา
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ดังกล่าวสะท้อนถึงการที่ผู้เรียนขาดสติในการเรียนรู้ซึ่งน าไปสู่ความบกพร่องทางปัญญา (Phra 
Brahmagunabhorn, 2004; Suthasinobon, 2016) 
  จากรายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนประถมศึกษาของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานประเด็นปัญหาส าคัญส่วนหนึ่ งสรุปได้ว่า ในด้านหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาต้องเรียนรู้
โดยมีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่ทันและไม่ได้
มาตรฐาน ผู้สอนจ าเป็นต้องเร่งสอน จึงท าให้ผู้เรียนขาดสติในการเรียนรู้ ขาดการฝึกทักษะอย่าง    
รอบด้าน ขาดความสุข และไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้สอนยังจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้
เนื้อหาความรู้เป็นหลัก ยังไม่สามารถน าพาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
ผู้เรียนขาดสติปัญญา ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และในด้านการ
วัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลผู้เรียนขาดมิติการประเมินผลที่รอบด้าน ท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมและขาดปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการพัฒนา จากปัญหาดังกล่าว ในการปฏิรูปการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนา นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา ยังต้องค านึงถึงความ
ต้องการของสังคมไทย และโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก  ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะการมีสติในการด าเนินชีวิต
และการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งที่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาในปัจจุบันต้องมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะชุด
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และต้องมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม มีความสุข  
ในการด าเนินชีวิต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้สอนที่จะต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึง
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่
ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องการผู้เรียนที่เป็นอนาคตชาติและพลเมือง
ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีสติสัมปชัญญะ สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้ (Office 
of the Education Council, 2017) ซึ่งในขณะที่ความรู้ ความเจริญทางด้านวัตถุและนวัตกรรม 
ต่าง ๆ ในโลกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากมาย สังคมมีความคาดหวังให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษาจ าเป็นต้องสามารถด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข แต่ในสภาพความ
เป็นจริงผู้เรียนชั้นประถมศึกษายังขาดสติในการเรียนรู้ วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็น แก้ปัญหาแบบให้
พ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่รอบคอบ ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาไม่สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน (Jacobs & Fiese, 2007) 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการกับหลักพุทธธรรมที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ 
จึงมีความส าคัญกับผู้เรียนประถมศึกษาในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก “สติ” มีความส าคัญมากส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ แก่นที่แท้จริงของการฝึกฝนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดสติรู้เท่าทันจิต  
เป็นการเรียนรู้ที่เป็นการเดินสายกลาง เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส าหรับมนุษยชาติที่จะเรียนรู้ 
ในการด าเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลาง ท าจิตที่มีความเป็นปกติ ไม่หลงตามและไม่บังคับ เป็นความดี
งามของฐานการเรียนรู้แห่งสติ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน จึงมีความส าคัญกับการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น (Phra Brahmagunabhorn, 2005) ที่ได้
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เสนอการให้การศึกษาตามแนววิถีพุทธที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน กล่าวคือ  
เป็นการศึกษาเพ่ือรู้ความจริงของธรรมชาติ และพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ โดยยึดถือทางสาย
กลาง ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้  
โดยใช้สติเป็นฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการกับหลักธรรมที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามระบบไตรสิกขา
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ ฝึกคิดแก้ปัญหา (โยนิโสมนสิการ) พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4  
สัปปุริสธรรม 7 สัทธรรม 3 ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญาโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อม  
(ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับ (Khemmani, 2016) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้กลวิธีและวิธีการที่หลากหลาย และสิ่งที่ ขาดไม่ได้ คือ  
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชีวิตจริง (Phra Brahmagunabhorn, 
2005) การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานจึงน่าจะเป็นค าตอบของการแก้ปัญหาของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ เป็นความจริงของธรรมชาติ ถ้าผู้เรียนเรียนรู้
พระพุทธศาสนาอย่างมีสติเป็นฐานการเรียนรู้ จดจ่อกับสิ่งที่เรียน ไม่ประมาท รู้เท่าทันอารมณ์ในขณะ
เรียนรู้ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีทักษะการแสดงออกของอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมี
สติในการพัฒนาปัญญา จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจที่ดีงามและด าเนินชีวิตได้อย่างสงบเย็น
และเป็นประโยชน์ (Office of the Education Council, 2017; Phra Dhammapitaka, 2002)  
   จากสภาพและแนวคิดดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาวินัยในการเรียน ทักษะทางสังคม เจตคติต่อการเรียน และสามารถคิดแก้ปัญหา
ของผู้เรียน เพื่อจะน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
  2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
   2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
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   3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน    
ตามประเด็นต่อไปนี้ 

   3.1 วินัยในการเรียนของผู้เรียน 
    3.2 ทักษะทางสังคมของผู้เรียน 
     3.3 เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน  
     3.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ 
ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน (Research: R1) ขั้นตอน ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ (Development: D1) 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (Research: R2) และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 
ปรับปรุง และขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  (Development: D2) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  
คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม (ในสังฆราชูปถัมภ์) ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝ่ายของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจัยเป็นอย่างด ี
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
         1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ และ 2) แบบประเมินคู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item-objective congruency: IOC) เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
         2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน
การเรียนรู้ฯ สาระพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 11 แผน ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruency: IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกแผน  
          3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม
วินัยในการเรียนของผู้เรียน แบบวัดทักษะทางสังคมของผู้เรียนแบบวัดเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน 
และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้ เรียน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหา          
ค่าความเชื่อม่ัน (reliability) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81, 0.83, 0.84 และ 0.87 ตามล าดับ       
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   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ค่าความแปรปรวน (S.D.) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์ (Index of item-objective congruency: IOC) และความเชื่อม่ันโดย
ใช้สูตร KR20  
 2.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยทดสอบค่าสถิติ t-test dependence 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สังเกต บันทึก และสอบถามความคิดเห็น  
 
ผลการวิจัย 
    1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับ
หลักพุทธธรรมซึ่งได้แก่ หลักแห่งสติที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นการการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้         
หลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร  หลักพรหมวิหาร  4 หลักอริยสัจ  4 หลักโยนิ โสมนสิการ           
หลักสัทธรรรม3 หลักอิทธิบาท 4 และหลักสัปปุริสธรรม7 เป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู ้การเรียนรู ้ แก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู ้อย่างเป็นองค์รวม โดยผู้สอนจัด
สิ่งแวดล้อม (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านด้วยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา จัดแบ่งขั้นตอนการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1     
ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา      
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่งและลงข้อสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้
หลักธรรมสู่การน าไปใช้ และขั้นที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยเรียก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ว่า Mindfulness Based Learning Model (MBL) ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
            ระดับประถมศึกษา 
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   2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, 
S.D. = 0.32)  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้  

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
(n = 7) 

 
ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 
 

ความเหมาะสมของปัญหาที่น ามาใช้ในการก าหนดรูปแบบเพ่ือ
พัฒนาการรูปแบบการจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติ
เป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2 
 

ความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานที่น ามาใช้ในการก าหนด
รูปแบบเพื่อพัฒนาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.86 0.38 มากที่สุด 

3 
 

ความเหมาะสมของการก าหนดขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.82 0.32 มากที่สุด 

4 
 

ความสอดคล้องของขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

4.71 0.49 มากที่สุด 

5 
 

ความเหมาะสมของการวางแผนและก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรูฯ้ 

4.57 0.53 มากที่สุด 
 

6 
 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็นฐานการเรียนรู้ฯ 

4.75 0.53 มากที่สุด 

7 
 

ความเหมาะสมของการก าหนดวิธดี าเนินการในขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูพ้ระพุทธศาสนาที่มสีตเิป็น
ฐานการเรยีนรู้ฯ  

4.80 0.32 มากที่สุด 

8 ความเหมาะสมของการก าหนดขั้นการปฏิบัติกจิกรรมการ
จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท่ีมสีติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนฯ 

4.91 0.14 มากที่สุด 

9 ความเหมาะสมของการก าหนดวิธดี าเนินการในขั้นตอนการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ฯ 

4.78 0.37 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.79 0.32 มากที่สุด 
   

จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในสังคมไทยยุคปัจจุบันในภาพรวม 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, S.D. = 0.32)  
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 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผลการวิจัย พบว่า วินัยในการเรียน
ของผู้เรียน ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้ เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ท าให้วินัยในการเรียนของผู้เรียน ทักษะทางสังคม
ของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

วินัยในการเรียนของผู้เรียน N X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 5.43 1.33 -4.61** .000 
หลังเรียน 30 7.77 1.55 

**P<.01 
 

   จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยวินัยในการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ทักษะทางสังคมของผู้เรียน N X  S.D. T Sig 
ก่อนเรียน 30 44.23 8.69 -24.69** .000 
หลังเรียน 30 94.53 3.85 

**P<.01 
 
    จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะทางสังคมของผู้เรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติ  
เป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .0 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน N X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 41.37 9.83 -24.27** .000 
หลังเรียน 30 88.33 3.16 

**P<.01 
   
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียน (จิตตภาวนา)        
ของผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ความสามารถในการ 
คิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 

N X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 11.03 1.67 -49.58** .000 
หลังเรียน 30 26.97 1.30 

**P<.01 
 
   จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐาน  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวมีผลการวิจัยเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาไทยและสากล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 
ท่านประเมินผลในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.79, S.D. = 0.32) เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่เรียน มีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียน          
ไม่ประมาท ตื่นตัวอยู่เสมอในการปฏิบัติกิจกรรม ตระหนักรู้ในตนเอง รู้เท่าทันในอารมณ์ มีความ
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ฉลาดทางอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน และรู้เท่าทัน
ความคิดแก้ปัญหา และสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางปัญญา ส่งผลด้านการมีสมาธิ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ความคิดที่ชัดเจนว่องไว ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านวิชาการ และยังเป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ จิตใจสงบขึ้น และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Phucharoen (2020) พบว่า การสร้างสติหรือการเริ่มต้นของการเรียนรู้และกิจกรรมใด ๆ นั้น การฝึก
สติเริ่มที่ฐานกายก่อน นั่นคือ ฝึกให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกาย (Body Sensation) เพราะการฝึกสติที่
ฐานกายเป็นบันไดขั้นแรกสุดในทั้งหมด 4 ขั้นของการฝึกสติปัฏฐาน 4 และสติยังเป็นเครื่องมือให้รู้ว่า
จิตเกิดอาการหรือไม่ อย่างไร และถ้าฝึกดูความคิด รู้ทันความคิดได้ช านาญแล้ว สติจะเป็นตัวเฝ้าระวัง
ความคิดเชิงลบ ที่ได้แก่ อคติ ล าเอียง ด่วนตัดสินใจ เป็นต้น เมื่อจิตไม่ว่างจะมีความคิดเชิงลบที่ไม่มี
คุณภาพ ดังนั้น สติจะเป็นเครื่องมือในการเตือนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันปัจจุบัน ดังที่มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสติที่เห็นชัดเจนว่า “สติมาปัญญาเกิด” ซึ่งทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถฝึกสติได้ทุก
อิริยาบท ทุกเวลา ฝึกได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกสติมีความกล้า
หาญในการแสดงออก มีความเมตตาและเสียสละ เป็นต้น 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน การจัดกิจกรรมเน้นความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีสติส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยการสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งได้ลงข้อสรุป 
เพ่ือการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ น าสู่การชื่นชมผลงานร่วมกัน เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ที่มีความหมายกับผู้เรียน กล่าวคือ ในขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ 
ที่เต็มไปด้วยสติจะท าให้ผู้เรียนความระลึกถึงสิ่งที่จะเริ่มเรียนรู้อย่างเป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
เสริมสร้างความจ าซึ่งมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิต ก าหนดอารมณ์ไว้กับจิต จดจ่อกับการเรียนรู้อย่างเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ Phra Brahmagunabhorn (2009) การเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาสติจึง
เป็นการริเริ่มของการเรียนรู้จากภายในเป็นพลังน าสู่ความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องต่าง  ๆ ได้ดี 
นอกจากนี้ ในขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้สะท้อนแนวคิดและองค์ความรู้
เดิมให้ผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้ทราบ ส่วนในขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา ที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และการจัดการความรู้ของ
ตนเอง   ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนจะ
ได้ฝึกทักษะที่ได้พัฒนาทางปัญญา และเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตนเองเพ่ือให้สามารถเข้าใจ
สิ่งที่เรียนรู้ได้มากข้ึน ได้ฝึกฝนเรียนรู้จากสภาพจริง ผ่านกระบวนการของไตรสิกขาอย่างมีสติรู้เท่าทัน
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างผู้มีใจจดจ่อ ขั้นที่ 5 ขั้นปรับแต่งและลงข้อสรุป ผู้เรียนจะได้ในกระบวนการคิด
แก้ปัญหา พิจารณาใคร่ควรผลที่ได้จากการเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ปรับแต่งผลงาน ชิ้นงาน และมี
ความรู้ความเข้าใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้องทั้งลงข้อสรุปถึงผลที่ได้จากการเรียนรู้ น าพาตนเองให้เป็นผู้
ตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้จะช่วยให้สิ่ง
ที่เรียนรู้สมบูรณ์และมีความหมายมากข้ึน ขั้นที่ 6 ขั้นตระหนักรู้หลักธรรมสู่การน าไปใช้ ซึ่งในขั้นนี้ 
ความส าคัญอย่างมากในการน าหลักธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้และ
เข้าใจความเป็นจริงในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตนเองให้มีแนวคิดเชิง
บวก มองการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีความสุขในการเรียนรู้และการอยู่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ร่วมกัน สุดท้ายก็จะน าเสนอความสุขให้ผู้อ่ืนรอบข้างได้รับ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการ
ชื่นชมตนเองในความส าเร็จ และแบ่งปันความส าเร็จของตนเองให้กับผู้อ่ืน ในขั้นที่ 7 ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอนดังกล่าว มีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องเสมือนการก้าวเดินสู่ความงอกงามตามหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยทรงเสด็จ
ก้าวเดินบนดอกบัวทั้ง 7 ก้าว ซึ่งถือเป็นการก้าวย่างอย่างมั่นคง มีสติเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกการ
เรียนรู้อย่างมีสติที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้         
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า วินัยในการเรียนของผู้เรียน 
ทักษะทางสังคมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นทุกขั้นตอน
ค านึงถึงการหล่อหลอมพฤติกรรมวินัยในการเรียนที่ดี มีการวางเงื่อนไข และเตรียมสถานการณ์ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้สอนก าหนด และเสริมสร้างให้ผู้เรียนค้นพบ
แนวทางในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในลักษณะ Active Learning ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมศึกษา
ข้อมูลความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ Reigeluth (1983) ได้กล่าวไว้ และ
สอดคล้องกับ Phucharoen (2020) ) ที่ได้กล่าวถึง สภาวะแห่งการเจริญสติ ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ยาก
ในการอธิบายออกมาเป็นค าพูด และไม่มีตัวช่วยอ่ืนนอกจากการได้ฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย
ตนเอง ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการเจริญสติจะสังเกตได้ถึงความรู้สึกมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ความคิด 
และการกระท า การเปิดประสาทสัมผัสที่เกิดจากการมีสติที่มั่นคงขึ้น การเจริญสติจะช่วยให้ผู้เรียน
รู้จักควบคุมพฤติกรรมในด้านวินัยในการเรียน และวางแผนแบบระบบความคิดแก้ปัญหาของตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมหรือสร้างทางเลือกให้กับตัวเองที่หลากหลาย แทนที่จะติดอยู่ในการ
กระท าตามนิสัยเดิม ๆ หรือแบบแผนความคิดเดิม ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดหรือความกังวลใจได้ 
ดังนั้น ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้สติเป็นฐานการเรียนรู้จึงเกิดความเข้มแข็งจากภายใน มีความสงบ และมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดี มีทักษะทางสังคม และสามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลท าให้ผู้ เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานเกิดวิ นัยในการเรียน เจตคติที่ดี            
ต่อการเรียน มีทักษะทางสังคมที่ดี และคิดแก้ปัญหาได้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้รูปแบบการจัด     
การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      1.1 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรมีนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องการการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้มีเวทีพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ให้เกิดความ
ช านาญในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด าเนินชีวิต
อย่างมีสติในชีวิตประจ าวันต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน 
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         1.2 ภาครัฐควรจัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็น
ฐานการเรียนรู้ในลักษณะการบ่มเพาะต้นกล้าทางการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย 
      1.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัย 
      2.1 ควรท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานกับผู้เรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ ในทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดที่
เสริมสร้างของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล เป็นต้น 
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