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รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม
ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

LEARNING MANAGEMENT MODEL
THAT PROMOTES A COGNITIVE SKILL IN ANALYTICAL THINKING WITH THE
PRINCIPLE OF BUDDHA DHAMMA OF THE BACHELOR’S DEGREE STUDENTS
OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
พระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์
Phramaha Sathit Methijanyaph
บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม 2) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการ
เรียนรู้ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 รูป/คน สนทนากลุ่มเฉพาะครั้งที่
1 จานวน 14 รูป/คนเพื่อสร้างรูปแบบ สารวจความคิดเห็นของผู้สอน จานวน 269 รูป/คน และ
สนทนากลุ่มครั้งที่ 2 จานวน 15 รูป/คน เพื่อยืนยันรูปแบบและจัดทาข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยสถิ ติ พ รรณนา วิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบให้กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธ
ธรรมของนิ สิ ตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ผู้วิจัย
พัฒ นาขึ้น ประกอบด้ว ย 2 องค์ ป ระกอบหลั กคือ 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย
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องค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ (1) กิจกรรมการเรียนรู้ (2) สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
(3) สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (4) บทบาทผู้ส อน (5) บทบาทผู้เรียน (6) การวัดและประเมินผล
2. ทั ก ษะทางปั ญ ญาในการคิ ด วิ เ คราะห์ ใน 3 ลั ก ษณะ คื อ (2) การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (3) การวิเคราะห์หลักการ
2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรม 6 องค์ประกอบ 2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบ 3) แบบจาลอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม เมื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแล้ว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ผลการประเมินและให้ ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย 2 ประเด็น คือ 1. ควรบูร ณาการหลั กพุทธธรรมเข้าในองค์ป ระกอบ
รูป แบบให้ ชัดเจน พร้อมแสดงขั้นตอนการน าหลั กพุทธธรรมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.องค์ประกอบของรูปแบบควรเชื่อมโยงกับกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมที่
จะช่วยปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิต
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้, หลักพุทธธรรม, ทักษะทางปัญญา, การคิดวิเคราะห์
ABSTRACT
This research article had 3 objectives as follows;re 1) to create a model of
learning management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the
principle of Buddha Dhamma, 2) to estimate the feasibility in taking this model for
implementation in order to manage the learning, and 3) to present the way by
implementing this model to be used in managing the learning. The research
methodology being adopted in this research is the qualitative method by studying
from the literatures, in-depth interview of 7 experts, the first focus group with 14
participants as to create a model, survey the lecturers of 269 respondents, and the
second focus group with 15 participants as to confirm a model and to propose
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suggestions. The researcher uses the content analysis to analyze data with the
descriptive statistical method to analyze elemental confirmation of a model in
order to be consistent with the empirical data.
Research findings were:
1. A model of learning management that promotes a cognitive skill in
analytical thinking with the principle of Buddha Dhamma of the Bachelor’s Degree
students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University developed by the
researcher consisted of 2 major elements which were 1. Process of learning
management consisted of 6 minor elements i.e. (1) learning activity, (2) media
innovation and learning source, (3) learning support, (4) role of lecturer, (5) role of
learner, and (6) assessment and evaluation; 2. Cognitive skill in analytical thinking
consisted of 3 features i.e. (1) content analysis, (2) relationship analysis, and (3)
principle analysis.
2. The outcome in evaluating the feasibility by taking a model of learning
management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the principle
of Buddha Dhamma invented by the researcher from the process of qualitative
research, verifying the structural validity in consistent with the empirical data which
consisted of 1) Process of learning management that promotes a cognitive skill in
analytical thinking with the principle of Buddha Dhamma had 6 elements, 2)
Cognitive skill in analytical thinking had 3 elements, and 3) A mock-up model of
learning management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the
principle of Buddha Dhamma after being improved had a coefficient value of 0.912.
This showed that a model after being improved was able to be implemented in
real.
3. The evaluation result and the suggestion on a model of learning
management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the principle
of Buddha Dhamma of the Bachelor’s Degree students of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University comprised of 2 issues which were 1.
Should clearly integrate the principle of Buddha Dhamma into the model’s
elements with the display of procedures in implementing Buddha Dhamma into the
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learning management process, 2. Model’s elements should be connected to the
activity in the learning unit, especially in the principle of Buddha Dhamma which
would help adjusting the learner’s behavior as to reflect the traits of a graduate.
Keywords: Learning Management, Buddha Dhamma, Cognitive Skills, Analytical
Thinking

1. บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
กาหนดสาระสาคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลัก ผู้เรียนสาคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อันนาไปสู่การพัฒนาให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริย ธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สาหรับการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พุทธศักราช 2552) ว่าด้วยคุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ค รอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (2557,1-5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น ปฏิบัติภารกิจตามพระราช
ปณิธานด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการจัดตั้ง
วิทยาเขต 10 แห่ง วิทยาลัย 12 แห่ง ห้องเรียน 5 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 18 แห่ง และสถาบัน
สมทบ 7 แห่ง มีการจัดการบริหาร บริการการศึกษา การเรียนการสอนอย่างหลากหลายภายใต้
ปรัช ญา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒ นาจิตใจและสังคม”
พร้อมทั้งมีปณิธานอันแน่ วแน่ที่จะจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงสาหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ มีพันธกิจใน
การผลิ ตบั ณฑิต การวิจั ย และพัฒ นา การส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและบริ การวิชาการแก่สั ง คม
รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมถือเป็นภารกิจ
หลักที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จัดการบริหารบริการการศึกษาให้เป็น ไป
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ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ ที่ ว่ าด้ ว ย
คุณภาพของบัณฑิต
ทักษะทางปัญญา เป็นทักษะสาคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาศึกษา ซึ่งเป็น
แกนกลางของผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะความสัมพันธ์-ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ที่ส่ งเสริ มทั กษะทางปั ญญา ในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลั กพุทธธรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับสาหรับผู้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะพุทธศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม
2.2 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการเรียนรู้
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรีย นรู้ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
บรรยากาศและเครือข่ายการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทบาทของผู้ส อนและ
ผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ ที่เป็นทักษะทางปัญญา ที่จะเกิดขึ้นจากการนารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้
จัดการเรียนรู้ ครอบคลุมการคิดตามหลักพุทธธรรม
3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรม จานวน 7 ท่าน โดยกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
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ทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป มีตาแหน่งทางวิชาการ หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ศิล ปะศาสตร์ ทางด้านพุทธปรั ชญา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือเป็นหั วหน้าภาควิช าในกลุ่ มสาขาวิช า
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พุทธศาสตร์
2) ผู้บริหารวิชาการในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จานวน 6 รูปหรือคน โดย
กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
3) ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ให้ข้อมูลจากการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จานวน 8 รูปหรือคน
4) อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการส ารวจ
เพื่อประเมิน ความเป็ นไปได้ในการน ารู ป แบบไปใช้ ในการพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ในหลั กสู ตร
พุทธศาสตรบัณฑิต จานวน 269 รูปหรือคน
5) ผู้บ ริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ ข้อมูล ด้วยการจัดสนทนากลุ่ ม เพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบไปใช้ และรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายในการนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จานวน 14 รูปหรือ
คน
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ
1) กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบย่อ ย 6 ประกอบ ได้แ ก่
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรมและแหล่ งเรี ย นรู้ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ บทบาทผู้ ส อน
บทบาทผู้เรียน การวัดและประเมินผล
2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์หลักการ

4. วิธีดาเนินการวิจัย

4.1 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วย
หลักพุทธธรรม ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือตอนที่ 1 – 4 คือ
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ขั้ น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ทบทวนวรรณกรรมในการก าหนดกรอบแนวทางรู ป แบบ และ
สั ง เคราะห์ เ นื้ อ หาที่ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะทางปั ญ ญาในการคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรมของนิ สิ ต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 7 รูปหรือคน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม เพื่อสารวจ สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ผู้บริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทน/อาจารย์สอน ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จานวน 15 รูปหรือคน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ เนื้ อหาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ เชิงลึ กและการ
สนทนากลุ่ม
4.2 เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลั กพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ 5 คือ
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยเก็บมูลโดยใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็นของ อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวนทั้งหมด 906 รูป
หรือคน สุ่มประชากรด้วยตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้จานวน 269 รูปหรือคน และจัด
สัดส่วนตามจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร จาแนกคณะ
4.3 เพื่อเสนอแนวทางในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ 6
ขั้น ตอนที่ 6 ผู้ วิ จั ย จั ดสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ผู้ บ ริห ารบริห ารวิช าการของ
มหาวิทยาลัย จานวน 15 รูปหรือคน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบไปใช้ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
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5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1) ผลการศึกษาแนวคิดที่จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ และกาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทั ก ษะทางปั ญ ญาในการคิ ด วิ เ คราะห์ ถื อ เป็ น ทั ก ษะที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ในการศึ ก ษา
การเรียนรู้ การทางานในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้มีการพัฒนา
ตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม พบว่า แนวคิดหลักพุทธธรรมที่ควรแทรก
เข้ า ไปในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ หลั ก โยนิ โ สมนสิ ก าร หลั ก อริ ย สั จ หลั ก ภ าวนา
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ได้แก่ การจั ดการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมือ กระบวนการกลุ่ ม การจัดท า
โครงงาน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ ทักษะที่สนับสนุนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การสังเกต การฟัง การสื่อสาร การตั้งสมมติฐาน
ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ การใช้สื่อ การสืบค้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึก จัดเก็บข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ว นได้เสีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ การประเมินผลตามสภาพจริง คุณลักษณะ
ของผู้สอนและผู้เรียน
3) ผลการสนทนากลุ่มสารวจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต พบว่า แนวคิดการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชปณิธาณของ
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ให้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์” หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมคือ หลักกัลยาณมิตร หลักอริยสัจ 4
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หลักไตรสิกขา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คือ สื่อบุคคล สื่อสภาพแวดล้อม สื่อกรณีศึกษา
สิ่งสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ คือการจั ดบรรยากาศการเรียนรู้ตามหลั ก สั ป ปายะ หลั กอิทธิบ าทและ
เครือข่ายการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร ผู้เรี ยนควรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น การ
วัดและประเมินผลจากสภาพจริง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ
(1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ 1.
กิจกรรมการเรียนรู้ 2. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4. บทบาทผู้สอน
5. บทบาทผู้เรียน 6. การวัดและประเมินผล
(2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห์เนื้อหา
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3. การวิเคราะห์หลักการ
5.2. ผลการประเมิน ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนรู้ โดยได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการ
วิเคราะห์ถึงการแจกแจงของตัวแปรเชิงประจักษ์ 41 ตัวแปร วิเคราะห์แบบจาลององค์ประกอบ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สอง (Secondary Confirmatory Factor
Analysis) ด้ว ยโปรแกรมวิเคราะห์ส ถิติทางสั งคมศาสตร์ ซึ่งผู้ วิจัยได้ปรับแบบจาลองให้ มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรประจักษ์สัมพันธ์
กัน พิจารณาค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองเพื่อให้แบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สุด
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ (2/df =1.735
, CFI = 0.982, TLI =0.974 , RMSEA =0.062, RMR =0.009) ดังภาพที่ 1

142

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

ACT

.

**

FA

.

**

.

**

MEDIA

PRO

INST

LEARN

.

**

.

**

.

**

.

**

CRI

.

**

.

**
.

CON

REL

**
PRIN

EVA

ภาพที่ 1 แบบจาลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วย
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นสาคัญ คือ
6.1 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3)
สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ 4) บทบาทผู้ สอน 5) บทบาทผู้ เรียน 6) การวัด ประเมิน ผลการเรียนรู้
สามารถนามาอธิบายรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ หรือกล่าวได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 6
ด้าน เป็ น องค์ป ระกอบของรู ป แบบของการจัด การเรียนรู้ที่ส่ ง เสริมทักษะทางปัญญาในการคิ ด
วิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนสอดคล้องตามเกณฑ์ โดยด้านที่
มีน้าหนักความสาคัญหรือมีความสาคัญในการอธิบายรูปแบบการสอนจากมากเรียงไปหาน้อย ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 3 สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ 2 สื่ อ นวั ต กรรมและแหล่ ง เรี ย นรู้
องค์ประกอบที่ 4 บทบาทผู้สอน องค์ประกอบที่ 6 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 6
บทบาทผู้เรี ยน และองค์ป ระกอบที่ 1 กิจ กรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบรรยากาศการเรียนรู้ มี
ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมาก เพราะการจัดการเรียนรู้จะดาเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและ
ราบรื่ น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น และผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น และกั น อย่ า งไม่ มี ค วาม
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หวาดระแวง ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบหรือทางไม่ดี เป็นบรรยากาศของการให้ความ
ร่วมมือกันและกัน บรรยากาศทางจิตใจ สอดคล้องกับ Wincharn Panich. (2013) ที่กล่าวว่า
บรรยากาศการจั ด การเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ในบรรยากาศจริ ง ของรายวิ ช า และสถาบั น การศึ ก ษา
บรรยากาศที่ดีมีผลเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และบรรยากาศไม่ดีมีผลลบ บรรยากาศยังมีผลต่อ
พัฒนาการของนิสิตอีกด้ว ย บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 4 ส่วน คือ สภาพแวดล้ อมด้าน
ปัญญา สังคม อารมณ์ และกายภาพ ที่นิสิตเผชิญในชั้นเรียน และภายในสถาบันการศึกษา
6.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3)
การวิเคราะห์หลักการ เมื่อพิจารณาประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประเมินได้ว่าองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบย่อย สามารถนามาอธิบายทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ ได้ โดยด้านที่มีน้ าหนักความสาคัญหรือมีความส าคัญในการอธิบายทักษะทาง
ปั ญ ญาในการคิ ด วิ เ คราะห์ เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ดั ง นี้ องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา และองค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์หลักการ
สอดคล้ องกับ องค์ป ระกอบของการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยได้ประมวลจากการนาแนวความคิดของ
นักวิชาการหลายท่านมาสรุปกาหนดเป็ นองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดของ Bloom
(1956), Clark (1990) ลักษณะร่วมกันในสามองค์ประกอบคือ การคิดวิเคราะห์เนื้อหา การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ สอดคล้ องกับแนวคิดของบลูม (Bloom,
1956)
6.3 การวิเคราะห์แบบจาลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อดาเนินการปรับปรุงแบบจาลองแล้ว
พบว่า ค่าดัชนีกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาประเมินค่า
ดัชนีความกลมกลืนด้านอื่นๆ ของรูปแบบโดยภาพรวม ประเมินได้ว่า แบบจาลองรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรมได้ รู ปแบบการจัดการเรียนด้วยหลักพุทธธรรมที่ผู้ วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม และการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนามาตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการ
วิเ คราะห์ โ มเดลความสั ม พั นธ์ เ ชิง สาเหตุ ว่า สามารถส่ ง เสริ มให้ เกิ ด ทัก ษะทางปั ญ ญาในการคิ ด
วิเคราะห์ ได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนด้วย
หลักพุทธธรรมที่สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถน าไปใช้ในการจั ดการเรียนรู้ จริ ง เนื่องจากค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.91 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ และมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดมากกว่า .50 (Hair & others. 1995: 642)
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6.4 การสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางปั ญ ญาในคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรม ไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้ และจั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบคือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ควร
จะแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด โดยที่ในตัวโมเดล จะแสดงให้เห็น
เพียงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ควรจะเติมเต็มตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน กระบวนการขั้นตอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) คัดเลือกหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ระบุไว้ว่ามีการวัดทักษะทางปัญญา แล้วจัดทาเป็นตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้ เรี ยนในกิจ กรรมการเรี ยนรู้ การวัดผลและประเมิน ผล ก็จะช่ว ยให้ รูป แบบนี้ส ามารถ
นาไปใช้ได้จริง

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) สามารถนารูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4) บทบาทผู้สอน 5) บทบาทผู้เรียน 6) การ
วัด ประเมินผลการเรียนรู้ นามาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสอง ทาให้
ทราบว่ารูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ นั้ น มีความสอดคล้ อ งกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้างของรูปแบบ
2) การส่งเสริมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประเด็นสาคัญที่ควรให้ความสาคัญ
เนื่องจาก เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุดในการอธิบายความแปรปรวนของ
รูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม โดยการ
สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นรู้
บรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศทางจิตวิทยา ที่ผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนและผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นกัลยาณมิตร ยอมรับนับถือกันทั้งในฐานะผู้สอน และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้า งความท้า
ทายในการเรียนรู้ การแข่งขัน การเคารพนับถือกติกา ความมีระเบียบวินัยในห้องเรียน การสร้าง
และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ การมีเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) จะทา
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ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์การ และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ จนทาให้เกิดการเรียนรู้
3) สามารถประเมินทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ได้โดยการประเมินจาก 3
ด้ า น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คื อ 1) การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา 2) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ และ
3) การวิเคราะห์หลักการ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสอง ทาให้ทราบว่าทักษะ
ทางปัญญาที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ นั้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์
4) การจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ควรเน้นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รองลงมาคือ ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา และ การ
วิ เ คราะห์ ห ลั ก การ ตามล าดั บ เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ทั ก ษะที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์หลักการ ตามลาดับ
5) รูปแบบการจัดการเรียนด้วยหลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยสั งเคราะห์ขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม และการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนามาตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการ
วิเ คราะห์ โ มเดลความสั ม พั นธ์ เ ชิง สาเหตุ ว่า สามารถส่ ง เสริ มให้ เกิ ด ทัก ษะทางปั ญ ญาในการคิ ด
วิเคราะห์ ได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนด้วย
หลักพุทธธรรมที่สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง
7.2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางปั ญ ญาในคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรม ไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้ และจั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบคือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ควร
จะแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด โดยที่ในตัวโมเดล จะแสดงให้เห็น
เพียงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ควรจะเติมเต็มตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน กระบวนการขั้นตอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) คัดเลือกหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ระบุไว้ว่ามีการวัดทักษะทางปัญญา แล้วจัดทาเป็นตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้ เรี ย นในกิจ กรรมการเรี ยนรู้ การวัดผลและประเมิน ผล ก็จะช่ว ยให้ รูป แบบนี้ส ามารถ
นาไปใช้ได้จริง
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(2) ควรนารูปแบบแบบจาลองรูป แบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบจาลองที่จะ
ไม่แปรเปลี่ยนไปไม่ว่าจะนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างต่างๆ กัน
(3) ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางปัญญาในการคิดวิ เคราะห์เพิ่มเติม
ลงในแบบจาลอง เพื่อพัฒนาให้แบบจาลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหารูปแบบจาลองที่มีประสิทธิภาพ
โดยพิจารณาจากค่า CFI
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