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บทคัดย่อ
ศาสตร์ทางพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีแก่นแท้มา
จากกระบวนการเรียนรูจ้ ากสิง่ เร้าหรือสิง่ แวดล้อมภายนอก ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและผล โดยผู้สอนท�ำหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา ในส่วนของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกมาจากกลวิธีในการสอนที่ผู้สอนได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีศาสตร์
ทางพุทธิปัญญาเป็นแกนหลัก ในที่นี้ได้แบ่งการน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 4 กลุ่ม
ด้วยกัน ดังนี้ 1) การพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) การจัด
รูปแบบการเรียนการสอน 3) การพัฒนาโมเดลหรือชุดค�ำสอน และ 4) การพัฒนาเป็น
แบบสอบ จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า การน�ำศาสตร์ทาง
พุทธิปัญญาหรือพุทธินิยมมาใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ส่งผล
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Abstract
The core of Cognitive Learning theory comes from external factor
of circumstance. As a result, learners are able to think and analyse with
causes and effects. Teachers guide their students to solve the problems
with Cognitive theory. The students have got knowledge of their lesson,
in the meantime. In addition, learning circumstance has developed
from Cognitive theory by the teachers. Cognitive learning theory, in this
paper, is divided into 4 groups. They are analysed and synthesised pro
and con such as 1) Computer Aid Instruction (CAI) 2) Organisation Learning
Pattern 3) Keyword Method and 4) Test Form Development. In conclusion,
any groups of Cognitive theory support excellence learning outcomes.
The students have got good scores and satisfied with learning methods.
Moreover, Cognitive learning circumstance and CAI methods are the most
appropriate methods for undergraduate students.
Keywords : Cognitive; Classroom
บทนำ�
การศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญการพัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512 “...งานด้านการศึกษาเป็น
งานส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้น
อยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น....”
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ให้ผเู้ รียนมีผลการเรียนดีขนึ้ ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน อย่างไรก็ตาม
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมการสอนและการใช้สื่อ
มัลติมีเดียที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและน�ำประสบการณ์มาวิเคราะห์หาค�ำตอบจาก
โจทย์ของบทเรียนมีความเหมาะสมส�ำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากผู้เรียนมีวัยวุฒิที่เหมาะสมกว่าการใช้รูปแบบการสอนอื่นๆ
ค�ำส�ำคัญ : พุทธินิยม; พุทธิปัญญา; ชั้นเรียน
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จึงกล่าวได้วา่ การจัดการด้านการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทำ� ให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ องค์ประกอบของการจัดการด้านศึกษาประกอบด้วย
1. ปรัชญาการศึกษา (Education Philosophy) 2. หลักสูตร (Curriculum) 3. การสอน
(Teaching) 4. การประเมินผล (Evaluation) และ 5. การวิจัย (Research) (ไพศาล
หวังพานิช, 2546 : 4)
ส�ำหรับในบทความวิชาการนี้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการสอน ซึ่งเป็นกรรมวิธีใน
การชี้น�ำ ส่งเสริม อมรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนหรือเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการใช้วิธีการสอนหรือศาสตร์การสอนเป็นเครื่องมือ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนซึง่ เป็นภาระหลักของครู อาจารย์ ทีน่ อกจากต้องเชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ที่ตนเองต้องสอนแล้ว ยังต้องมีวิธีการสอนที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ถ้าผู้สอน
ไม่ใช้ศาสตร์ในการสอนใดๆ ทั้งสิ้นในชั่วโมงปฏิบัติงานสอน ก็จะส่งผลทางลบที่เป็น
โทษมหันต์แก่ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนไม่เข้าใจสาระของวิชาที่ผู้สอนถ่ายทอด ผู้เรียนท�ำ
ข้อสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ ผู้เรียนไม่มีความรู้ในวิชาที่ต้องรู้ และท้ายสุด เมื่อเข้าสู่วัย
ท�ำงาน ผู้นั้นจะท�ำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างแท้จริงได้อย่างไร แต่ในทางกลับกัน
ถ้าผู้สอนใช้ศาสตร์ในการสอนที่ถูกต้องมาสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ จะเกิด
คุณอนันต์แก่ผู้เรียนโดยตรง เช่น ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจ จดจ�ำเนื้อหาวิชาที่เรียนได้
ตลอดจนน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ไปประกอบอาชีพ การงาน
ที่สุจริต ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป จะเห็นได้ว่า ศาสตร์ใน
การสอนนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอน
ศาสตร์ในการสอนนัน้ มีหลากหลายทฤษฎีดว้ ยกัน แต่ในทีน่ ไี้ ด้นำ� ทฤษฎีพทุ ธิปญั ญา
(Cognitive Theory) หรือ พุทธินยิ ม หรือ พุทธิปญ
ั ญานิยม ทีไ่ ด้มผี นู้ ำ� ไปทดลองปฏิบตั ิ
รายงาน อภิปราย ผลลัพธ์มาในรูปของผลงานวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ และ บทความ
วิชาการ เนื่องจากศาสตร์การสอนแบบพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญานั้นเป็นวิธีการสอน
ทีผ่ า่ นประสาทสัมผัส ใช้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ใช้ความคิดตนเอง ใช้ประสบการณ์
ในอดีต ท�ำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนก�ำกับตนเองได้ ผู้เรียนตื่นตัวที่เรียกว่า
“Active Learning” ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาทีเ่ รียน ผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (อดิศร บาลโสง, 2557 : 1-9) ถึงแม้ว่า
แนวคิดทฤษฎีพทุ ธิปญ
ั ญาหรือพุทธิปญ
ั ญานิยมจะเป็นศาสตร์ทเี่ ก่าแก่ แต่สามารถน�ำมา
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ประยุกต์ปรับให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในโลกดิจิทัลหรือ
ไทยแลนด์ 4.0
นอกจากนี้ ศาสตร์ของพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญาได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักฐานปรากฏเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
งานวิจัยด้านสื่อมัลติมีเดียหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ สุนทร เทียนงาม,
อารีย์ พรหมเล็ก และ อัญชุลี สุวัฆฒน (2557), ปรัศณียา กองอาษา (2546) พบว่า
สื่อมัลติมีเดีย เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทุกสถานที่และทุกเวลา และมีงานวิจัยเกี่ยวกับการน�ำทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมมาแก้ปัญหา
การจัดรูปแบบการเรียนการและจัดการรูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เกิด
ผลเชิงบวกเพิ่มขึ้น (อดิศร บาลโสง, 2557; วิชลัดดา อุ่นสะอาดม ฉลองชัย ธีวสุนรสกุล,
2552) ด้านการพัฒนาโมเดลหรือชุดค�ำสอน พบว่า การพัฒนาเป็นแบบสอบ ช่วยพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การแก้ไขให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นยัง
เกี่ยวข้องกับความพร้อมในด้านความสนใจส่วนบุคคล สอดคล้องกับหลักพุทธิปัญญา
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งสามารถ
ศึกษาหาความรู้ในบทเรียนได้อย่างไม่จ�ำกัดเวลา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น เกิดแรงจูงใจภายใน และสามารถก�ำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือก
ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบอีกว่า ปัญหาการขาดพุทธิปัญญา
หรือพุทธินิยมก่อให้เกิดผลกระทบในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังผลการวิจัยของ กมลาศ
ภูวิชนาธิพงค์ เรื่อง “กระบวนการปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาส�ำหรับ
วัยรุน่ ” (อ้างถึงใน วีระพันธ์ โตมีบญุ , 2559) กล่าวคือ การขาดพุทธิปญั ญาหรือพุทธินยิ ม
ในวัยรุ่น ท�ำให้ผู้เรียนมีปัญหาขาดการเสาะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ขาดการศึกษา
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ความบันเทิง แต่กลับไม่ใช้เพือ่ การเสาะหา
ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ใส่ตวั ยึดติดกับวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ขาดการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลในการใช้ชีวิต ชอบเลียนแบบกระแสวัฒนธรรมฝรั่งอย่างรุนแรง
ซึ่งในการวิจัยนี้ได้น�ำกระบวนการปลูกฝังค่านิยมตามหลักพุทธิปัญญามาแก้ปัญหา
วัยรุ่นไทยดังกล่าว
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จากเหตุขา้ งต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจทฤษฎีพทุ ธิปญ
ั ญานิยมหรือพุทธิปญ
ั ญา
ที่เคยมีผู้น�ำมาทดลองใช้จัดการเรียนการสอนมาแล้วว่ามีวิธีการสอนอย่างไรและได้
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร จนกระทั่งน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร
บทความฉบับนี้ จึงเป็นการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธิปัญญานิยมหรือ
พุทธิปัญญาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยของเราว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่นั้น ได้น�ำทฤษฎีพุทธิปัญญาหรือพุทธิปัญญานิยมมาใช้อย่างไรบ้าง และ
ช่วยให้เกิดผลดีแก่การเรียนการสอนในมิติใดบ้าง เพื่อคัดเลือกกระบวนการและ
แนวทางที่เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน อันจะก่อประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนโดยตรงและยังส่งผลดีในระยะยาวต่อประเทศชาติ
การให้ความหมาย
ทัง้ ค�ำว่า “พุทธิปญั ญา” “พุทธินยิ ม” และ “พุทธิปญั ญานิยม” ซึง่ มาจากรากศัพท์
ภาษาอังกฤษค�ำเดียวกัน ว่า Cognitive ซึ่งทั้งสามค�ำนี้มีความเกี่ยวข้องและถูกน�ำ
มาใช้อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
พุทธิปัญญา เกี่ยวข้องกับ ความรู้และทักษะการเรียนรู้ ความเข้าใจ ที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่ส�ำคัญ (สุปราณี บุระ, 2557 : 18-19)
พุทธิปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ปรับโครงสร้างทางความคิด ซึ่งมาจากจิตใจของ
แต่ละบุคคล การที่แต่ละคนมีโครงสร้างทางความคิดต่างกันมาจากสังคมที่เป็นปัจจัย
ภายนอก ท�ำให้แต่ละคนต้องมีอ�ำนาจในการปรับโครงสร้างความคิดของตนเอง (อภิ
ภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555 : 147)
การกระตุน้ ด้วยวิธขี องพุทธิปญ
ั ญา (Cognitive Strategy Activators) หมายถึง
การน�ำบทเรียนมาใช้สื่อกระตุ้นหรือเร้าที่ท�ำให้ผู้เรียนได้ใช้ปัญญาในการคิด เช่น การ
บอกใบ้ดว้ ยภาพ แผนผัง ซึง่ ท�ำให้ผเู้ รียนจดจ�ำบทเรียนได้แม่นย�ำขึน้ และยังท�ำให้ผเู้ รียน
เกิดจินตนาการที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (ปรัศณียา กองอาษา, 2546 : 14)
ทฤษฎีของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม ประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญา
เพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยการค้นพบของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
ของออซูเบล ความรู้เกี่ยวกับความคิดของตนเองและทฤษฎีประมวลผลสารสนเทศ
(นุชนาจ พลอยพันธ์, 2549 : 16)
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม
ที่มา : อลงกรณ์ พรมที, 2556 : 55
การเรียนรู้พุทธิปัญญา มีหลักการเริ่มจากปัญหาที่ซับซ้อน ครูจะเป็นผู้ชี้แนะใน
การแก้ปัญหา เพื่อหาค�ำตอบ จากระดับยากไปหาระดับง่าย หรือที่เรียกว่า top-down
processing (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541 : 210-211)
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Theory) หมายถึง
การเรียนรู้จากการสังเกต การเลียนแบบ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มาจากประสบการณ์
ตัวเอง การปะทะสังสรรค์กบั บุคคลอืน่ มีบริบททางสังคม มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
สังคม โดยมีพื้นฐานด้านการเรียนรู้ประกอบด้วย (อดิศร บาลโสง, 2557 : 13-14,
23-24)

บทที่ 2

พุทธิปญ
ั ญานิยม เน้นให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่และท�ำความเข้าใจในศาสตร์
นัน้ ๆ ได้ดว้ ยตัวเอง มาจากการกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด ซึง่ มาจากพืน้ ฐาน
ความรูเ้ ดิมในอดีต ทีเ่ ป็นการสัง่ สมข้อมูล การสร้างความหมาย การเชือ่ มโยงข้อมูลและ
การดึงข้อมูลออกมา ประกอบกับความเข้าใจในขณะนัน้ เพือ่ ให้เกิดการแก้ปญ
ั หาด้วย
ตัวเอง โดยได้การสร้างกรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูก้ ลุม่ พุทธินยิ มไว้ดงั แผนภาพที่ 1
(อลงกรณ์ พรมที, 2556 : 54-55)
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บทที่ 2

1) การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของ 3 ปัจจัย ประกอบด้วย
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรม และด้านบุคคล

แผนภาพที่ 2 ปัจจัยแต่ละด้านเป็นตัวก�ำหนดซึ่งกันและกัน
ที่มา : ปรับจาก อดิศร บาลโสง, 2557 : 26
2) การคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าของปัจเจกบุคคล ได้มาจากข้อมูลและความรู้
ในอดีตที่จ�ำได้ผสมกับการตัดสินใจ แล้วพิจารณาผลของพฤติกรรม ท�ำให้เกิดการ
ควบคุมและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมไปสู่การบรรลุตามเป้าประสงค์
3) การสังเกตและการเลียนแบบบุคคลอืน่ หรือต้นแบบทีส่ นใจ โดยการจ�ำลักษณะ
ของพฤติกรรม ของปัจเจกบุคคลท�ำให้เกิดการแสดงหรือกระท�ำให้เหมือนต้นแบบนัน้ ๆ
มีแรงจูงใจมาจากการประสบความส�ำเร็จเหมือนต้นแบบ
กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญา เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ที่มาจากประสบการณ์ การคิดของตนเอง ส่วนผู้สอนท�ำหน้าที่แนะน�ำ
เนือ้ หาวิชาทีเ่ ชือ่ มโยงกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ
และจดจ�ำในเนือ้ หาวิชาทีก่ ำ� ลังเรียน รวมถึงการจ�ำลองหรือสร้างสถานการณ์แวดล้อม
ที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อยอดขึ้นไป
การนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน
จากการศึกษางานวิจยั การน�ำทฤษฎีเกีย่ วกับพุทธิปญั ญามาใช้ในการเรียนการสอน
แบ่งตามรูปแบบการสอนได้เป็น 4 แบบด้วยกันตามเครือ่ งมือหรือรูปแบบการสอนทีใ่ ช้
ในการท�ำวิจัยซึ่งใกล้เคียงกันของแต่ละวรรณกรรม ดังนั้นรูปแบบการสอนทั้ง 4 แบบ
ประกอบด้วย 1. มัลติมีเดียหรือสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. รูปแบบการสอนและ
สิ่งแวดล้อมการสอน 3. โมเดลและชุดการสอน และ 4. แบบสอบ
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ชื่อเรื่อง
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการวิจัยและประเมินผล
การศึกษาผ่านการใช้สื่อ
มัลติมีเดีย ตามแนวคิดทฤษฎี
พุทธิปัญญาของเมเยอร์ของ
นักศึกษาโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัย (สุนทร เทียนงาม
อารีย์ พรหมเล็ก และ
อัญชุลี สุวัฆฒน, 2557)
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นา
ตามแนวทางพุทธิปัญญาบน
พื้นฐานการขยายความคิด
(ปรัศณียา กองอาษา, 2546)
ผลของมัลติมีเดียที่พัฒนาตาม
แนวทฤษฎีพุทธิปัญญา ที่ใช้
Keyword Method สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง
สัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(นุชนาจ พลอยพันธ์, 2549)

การวิเคราะห์จุดเด่น
การใช้สอื่ มัลติมเี ดีย ซึง่ มีความ
ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนและน�ำมาใช้ซ�้ำๆ ได้
นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ผลการเรียน
ดีขึ้นหลังจากศึกษาด้วยสื่อ
มัลติมเี ดียแล้ว แสดงว่าการน�ำ
แนวคิดพุทธิปญ
ั ญามาใช้ในสือ่
มัลติมีเดียส่งผลดีต่อการเรียน

การวิเคราะห์จุดด้อย
อุปกรณ์ที่ใช้งานสื่อมัลติมีเดีย
อาจจะมีราคาสูงส�ำหรับบาง
โรงเรียน และผู้ใช้งานต้องมี
ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์
ด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำ�ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
หลังจากนำ�มาใช้ในการเรียน
การสอน และเป็นสิง่ ทีท่ นั สมัย
ผู้เรียนพึงพอใจ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นหลังจากใช้งาน
สื่อมัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะมีราคา
สูงและผู้ใช้งานต้องมีความ
ชำ�นาญ
อุปกรณ์ เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
แท๊บเล็ต อาจจะมีราคาสูง
สำ�หรับบางโรงเรียน

บทที่ 2

ส�ำหรับการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบการสอนมีดังนี้
1. มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส�ำหรับงานวิจยั กลุม่ นีเ้ ป็นการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้สอื่ มัลติมเี ดียเป็นเครือ่ งมือ
ซึง่ มีความทันสมัย อีกทัง้ ยังเหมาะกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ส�ำหรับจุดประสงค์โดยรวมของ
การท�ำวิจยั ในกลุม่ นีเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สอื่ มัลติมเี ดียหรือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามแนวคิดพุทธิปญั ญา ในส่วนของสาระส�ำคัญและการวิเคราะห์จดุ เด่น จุดด้อย
ของการใช้งานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธิปัญญา
เป็นพื้นฐานได้สรุปไว้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การใช้มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น�ำแนวคิดทฤษฎีพุทธิ
ปัญญามาใช้
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จะเห็นได้ว่า สื่อมัลติมีเดีย ทั้งที่พัฒนาเป็นเว็บไซต์ หรือ สื่อการเรียนการสอน
(Computer Aid Instruction (CAI)) สามารถน�ำมาดัดแปลงร่วมกับวิธีของทฤษฏี
พุทธิปัญญา ที่ท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้การใช้สื่อที่พัฒนา
มาจากคอมพิวเตอร์ ช่วยดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ดี เพราะไม่ซ�้ำซากจ�ำเจ และมี
ความทันสมัย ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ส�ำหรับใช้งานสื่อมัลติมีเดียอาจจะมีราคาสูง แต่ใน
ปัจจุบัน ผู้สอนก็มีก�ำลังทรัพย์พอที่จะซื้อหามาได้
2. รูปแบบการสอนและสิ่งแวดล้อมการสอน
งานศึกษาวิจัยการน�ำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธิปัญญามาใช้พัฒนารูปแบบ
การเรียนและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยในกลุ่มนี้ เพื่อสร้างปัจจัย
สิง่ แวดล้อมการเรียนตามแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพุทธิปญั ญา โดยการจัดรูปแบบการสอน
ให้มีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการเรียนท�ำให้ผู้เรียนเกิดการขยายความคิด
ในทางบวกได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ ยังใช้ในการสอนวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์ ทีส่ นับสนุน
ให้มีการคิดอย่างมีตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานวิจัยในกลุ่มนี้ ส�ำหรับ
การแสดงการวิเคราะห์ในประเด็นหลักๆ โดยสรุปใจความส�ำคัญไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การน�ำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธิปัญญามาใช้พัฒนารูปแบบและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมการสอน
ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปญั ญาและแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ชีวิต
เพือ่ เสริมสร้างการก�ำกับตนเอง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุขศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (อดิศร บาลโสง, 2557)
การพัฒนารูปแบบการสอน
ฟิสิกส์ตามทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพุทธินิยมส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
(วิชลัดดา อุ่นสะอาด
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล, 2552)

การวิเคราะห์จุดเด่น
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขนึ้ และผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน

การวิเคราะห์จุดด้อย
วิธวี จิ ยั ต้องมีความรอบคอบและ
ผู้วิจัยต้องมีความอดทนในการ
วัดผลหลายครั้ง ในที่นี้ท�ำแบบ
แบบอนุกรมเวลา (Single-group
interrupted Time-series
Design)

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น มีทักษะการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม เข้าใจเนื้อหาที่เรียน
และมีความพึงพอใจกับรูปแบบ
การเรียนการสอน

การออกแบบรูปแบบการเรียน
ต้องท�ำด้วยความเชี่ยวชาญ
เพราะต้องเข้าใจทั้งศาสตร์ที่
เป็นบทเรียนและศาสตร์ของ
พุทธินิยม ส�ำหรับการวิจัยนี้ไม่
พบว่ามีข้อด้อย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
การวิเคราะห์จุดเด่น
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในทุก
ด้าน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนมากกว่า
ก่อนเรียน

รูปแบบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมเพราะผู้เรียน
มีประสิทธิภาพการสอนดีขึ้น
หลังจากใช้รูปแบบการเรียน
เพราะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจและ
มีความความคิดอย่างมีเหตุผล
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนอยู่
ในระดับดี นอกจากนี้รูปแบบ
การเรียนการสอนยังมีความ
ทันสมัยเพราะใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับ
ผู้ใช้งาน (GUI) ซึ่งเขียนขึ้นมา
ใช้งานเฉพาะกิจ
กระบวนการปลูกฝังค่านิยมการ การปลูกฝังค่านิยมการบริโภค
บริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำ�หรับ ด้วยพุทธิปญ
ั ญาโดยการ สร้าง
วัยรุ่น (กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, ศรัทธา การสร้างการคิดโดย
2558)
การตัง้ คำ�ถามฝึกวิธคี ดิ และ
ขัน้ ปฏิบัติ หลังการทดลอง
นักศึกษามีค่านิยมในการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มากขึ้น ช่วยเหลืองานบ้าน
มากขึ้น

การวิเคราะห์จุดด้อย
ผู้วิจัยออกแบบการทดลองเป็น
แบบ one-shot case study
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเกีย่ วกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์
โปรโตคอล (Protocol Analysis)
ซึง่ ต้องมีความเชีย่ วชาญในด้านนี้
ผู้ที่ใช้งานต้องมีความรู้
ความช�ำนาญในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นี้ด้วย ดังนั้นการ
ส่งมอบให้ผู้อื่นใช้งานต่อต้องมี
จัดท�ำคู่มือการใช้งานด้วย
อย่างไรก็ตามไม่พบข้อด้อย
จากการใช้ความรู้กลุ่มพุทธิ
นิยมเพราะผู้เรียนเป็น
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ที่
จะต้องมีความคิดอย่างมี
เหตุผล

ผูน้ ำ� หรือผูส้ อนต้องมีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และสามารถชีน้ ำ� ให้
นักศึกษาสร้างศรัทธา จนกระทัง่
ไปสู่การสร้างกระบวนการคิด
ถ้าผู้สอนอ่อนประสบการณ์
ด้านการปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภคด้วยพุทธิปัญญาจะ
ท�ำให้เห็นผลยาก

บทที่ 2

ชื่อเรื่อง
ผลของสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้
บนเครือข่ายที่พัฒนาตาแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทฤษฎี
พุทธิปญั ญานิยม ส�ำหรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (ทิพานัน พงษ์สวุ รรณ,
2549)
การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ตามทฤษฎีการเรียนรู้
กลุม่ พุทธินยิ ม เรือ่ งคลืน่ แม่เหล็ก
ไฟฟ้าและการแพร่กระจาย
ส�ำหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า (อลงกรณ์ พรมที,
2556)

บทที่ 2
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของวิธีการทดลองที่ใกล้เคียงกัน
แสดงให้เห็นว่า ทฤษฏีพุทธิปัญญานิยม หรือ พุทธินิยม หรือ พุทธปัญญา เมื่อน�ำมา
ใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน จะเน้นการใช้สมองคิดค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางสติปญ
ั ญาเป็นผลในเชิงบวกต่อผูเ้ รียน นอกจากนีย้ งั มีการจัดสภาพการเรียน
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นเนื้อหาของบทเรียน ก่อให้เกิด
การเรียนรูจ้ ากประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตามส�ำหรับการวิเคราะห์จดุ ด้อยนัน้ กล่าวได้วา่
แทบจะไม่มีจุดด้อยในการน�ำศาสตร์ทางพุทธิปัญญาถ้าผู้น�ำรูปแบบการสอนไปใช้มี
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
3. โมเดลและชุดการสอน
งานวิจยั ในกลุม่ นีว้ ตั ถุประสงค์โดยรวม เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้โมเดล
และชุดการสอนตามหลักแนวคิดทฤษฎีพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา ส�ำหรับงานวิจัย
ทั้งสามเรื่องนี้เป็นการใช้สื่อการสอนที่เป็นที่ใช้งานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ
ชุดค�ำสอนที่ท�ำเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่หาได้ง่าย ราคาไม่สูง แต่สาระส�ำคัญอยู่ที่
วิธีการใช้งานที่เป็นแนวคิดของทฤษฎีพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
หาค�ำตอบแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง มีการเสริมความรูใ้ หม่ เชือ่ มโยงกับความรูเ้ ก่า ส�ำหรับ
ประเด็นการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย สรุปได้ ได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน�ำแนวคิดทฤษฎีพทุ ธินยิ มหรือพุทธิปญ
ั ญา
มาพัฒนาโมเดลและชุดการสอน
ชื่อเรื่อง
การประยุกต์ใช้โมเดลการ
วินิจฉัยเชิงจ�ำแนกในการ
ประเมินเพื่อวินิจฉัยทักษะ
ความสามารถทางพุทธิปัญญา
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนต้นในการแก้ปัญหา
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว (สุมาลี มีสกุล และ
องอาจ นัยพัฒน์, 2558)

การวิเคราะห์จุดเด่น
ผู้เรียนพัฒนาการในทางดีขึ้น
หลังจากเรียนรู้ผ่านโมเดล
และแก้ปญ
ั หาโจทย์ได้มากกว่า
ผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านโมเดล
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างโมเดลมีค่าใช้จ่ายต�่ำ
และส่วนผู้น�ำไปใช้งานไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ

การวิเคราะห์จุดด้อย
การออกแบบพัฒนาโมเดลอาจ
ต้องใช้เวลานาน และต้องเข้าใจ
ในบทเรียนและแนวคิดทาง
พุทธิปญั ญาเป็นอย่างดี ตลอดจน
ผู้น�ำไปใช้งานต่อก็ต้องเข้าใจ
ขั้นตอนวิธีการใช้โมเดลด้วย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
การวิเคราะห์จุดเด่น
การวิเคราะห์จุดด้อย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ชุดการเรียนอาจจะดูเรียบง่าย
ผู้เรียนดีขึ้นหลังจากใช้ชุด
ไม่ทันสมัย ท�ำให้ไม่ดึงดูดใจ
การสอน ค่าจัดท�ำชุดการ
ผู้เรียน
เรียนมีค่าใช้จ่ายต�่ำ และผู้ที่
น�ำมาใช้ได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย
หลังจากการน�ำหลักการทาง
พุทธินิยมมาใช้ในการสร้างชุด
ค�ำสอน ผู้เรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้น เนื่องจากผู้เรียนเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่
เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

ถ้าจะน�ำชุดแบบสอนมาใช้งาน
ในปัจจุบันควรมีการปรับให้มี
ความทันสมัยหรือเสริม
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เข้าไปให้เหมาะกับยุกต์สมัย

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งโมเดลและแบบสอนที่
ใช้กระบวนการทางพุทธิปญั ญาในการพัฒนา ส่งผลในเชิงบวกแก่ผเู้ รียนทัง้ หมด กล่าวคือ
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น ถึงแม้ว่าทั้งโมเดลและแบบสอนจะใช้วิธีหรืออุปกรณ์
การสอนทีไ่ ม่ได้ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาร่วม แต่กท็ ำ� ให้ผเู้ รียนมีพฒั นาการ
และพึงพอใจต่อวิธีการสอนนี้
4. แบบสอบ
ส�ำหรับแบบสอบเชิงวินจิ ฉัยเชิงพุทธิปญ
ั ญานีเ้ ป็นการอิงทฤษฎีการวัดผลแนวใหม่
ที่น�ำมาใช้แก้ปัญหาการวิเคราะห์ข้อสอบในอดีตที่น�ำมาหาความคลาดเคลื่อนจาก
คะแนนสอบอย่างเดียว ซึ่งได้ข้อมูลไม่เพียงพอส�ำหรับการวินิจฉัย จะเห็นได้ว่าการ
วินจิ ฉัยข้อสอบหรือการวัดผลทางการศึกษาทีใ่ ช้แนวคิดพุทธิปญ
ั ญามีจดุ เด่นทีช่ ว่ ยให้
วิเคราะห์โครงสร้างความเข้าใจ ความรอบรู้ ทักษะ และการสอบมโนทัศน์ของผู้เรียน

บทที่ 2

ชื่อเรื่อง
ผลการใช้ชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์แบบค้นพบโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนแบบพุทธิ
ปัญญานิยม เรื่อง เศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
(พรทิพย์ โกมลภิส, 2544)
วิจัยและพัฒนาชุดการสอน
แบบใช้ชมุ ชนเป็นฐานเพือ่ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
พุทธิปญั ญาและความสามารถใน
การพัฒนาอนามัยชุมชนใน
รายวิชาการพยาบาล ครอบครัว
และชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
(อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และ
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, 2550)
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บทที่ 2

เป็นรายบุคคล จากการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการท�ำข้อสอบ อย่างไรก็ตามการใช้
แบบสอบวินิจฉัยนี้มีข้อด้อยในประเด็นของผู้สอนหรือนักวิจัยที่ต้องมีความเข้าใจใน
การใช้งานแบบสอบนั้นๆ ด้วย ส�ำหรับสาระส�ำคัญสรุปได้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การน�ำทฤษฎีพุทธิปัญญามาใช้ในการท�ำแบบสอบ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบสอบ
วินิจฉัยโดยแนวคิด
ด้านพุทธิปัญญา
(พิศิษฐ ตัณฑวณิช,
2558)

การวิเคราะห์จุดเด่น
เป็นการน�ำเสนอทีแ่ ทบจะไม่เคยปรากฏ
ในประเทศไทย โดยแนวคิดการสร้าง
เมตริกระหว่างข้อสอบกับคุณลักษณะ
(Attribute) ต่างๆ ที่มุ่งวัด มีชื่อว่า
Q-Matrix และการใช้ค่าประจ�ำข้อสอบ
ทีป่ ระกอบด้วย The DINA Model The
G-DINA Model The RUM Model
และ The AHM Model ซึ่งแบบสอบนี้
สร้างการวิเคราะห์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพน�ำไปใช้ใน
การชี้ระบุความสามารถของรายบุคคล
ของผู้เรียนได้
นอกจากนี้สามารถวินิจฉัยผลการเรียน
ในรายวิชานั้นๆ ของผู้เรียนในชั้นเรียน
อย่างตรงประเด็น จึงเกิดเป็นแนวทาง
การแก้ปญั หาทีม่ ากกว่าการกล่าวเพียงว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต�่ำ
การพัฒนาแบบสอบ แบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาใช้
เชิงวินิจฉัยทาง
การก�ำหนดผังการออกข้อสอบที่เรียก
พุทธิปัญญาเรื่องการ ว่า Q-Matrix
ด�ำเนินการเลขคณิต ท�ำให้ผู้เรียนที่ถูกสอบใช้การคิด ความ
พื้นฐานโดยใช้
เข้าใจ ทักษะในการค�ำนวณ อย่างเป็น
คอมพิวเตอร์: การ ล�ำดับขั้นตอน จากบนลงล่างหรือจาก
ประยุกต์โมเดลดีไอ ง่ายไปยาก อย่างมีเหตุผล
เอ็นเอ (สุปราณี
ส�ำหรับผู้เรียนที่ถูกสอบมีความพึงพอใจ
บุระ, 2557)
ต่อวิธีการสอบและผู้น�ำโปรแกรมหรือ
แบบสอบไปใช้งานก็มีความพึงพอใจ
เช่นกัน

การวิเคราะห์จุดด้อย
ผูส้ อนทีจ่ ะน�ำไปใช้วจิ ยั ต้องเข้าใจ
ทฤษฎีทางสถิติอย่างถ่องแท้
มิฉะนัน้ จะเกิดความยากในการ
เข้าใจ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ที่
ไม่ตอบโจทย์
การวิเคราะห์ Q-Matrix ก็มี
ความยุ่งยากเช่นกัน เพราะมี
ค�ำอธิบายในการใช้งานที่น้อย
มาก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกรวิเคราะห์
ข้อสอบในแนว The G-DINA
Model และ The RUM Model
มีลิขสิทธิ์แต่ก็สามารถขอมา
ใช้งานได้
การพัฒนาแบบสอบอาจจะต้อง
ใช้เวลานาน และผู้ใช้งานต้องมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
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มัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
แบบสอบ

พุทธินิยมหรือ
พุทธิปัญญา

โมเดลและ
ชุดการสอน

รูปแบบการสอน
และสิ่งแวดล้อม
การสอน

แอคทีฟเลิร์นนิ่ง
• การถามตอบปากเปล่า
• การตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหา
• การนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
• การกำ�หนดโครงงาน
• การแบ่งกลุ่ม
• การแสดงบทบาทสมมุติ

แผนภาพที่ 3 รูปแบบการน�ำทฤษฎีพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา
มาใช้ในการเรียนการสอน
ส�ำหรับการใช้วิธีจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธินิยมหรือพุทธิ
ปัญญาในระดับอุดมศึกษานั้นท�ำได้หลายวิธีตามที่กล่าวมา ในประเด็นของการสร้าง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนโดยวิธีทางพุทธิปัญญามีความเหมาะสมที่สุดส�ำหรับ

บทที่ 2

การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธินิยมหรือพุทธิ
ปัญญา 4 แบบ คือ การพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัด
รูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาโมเดลหรือชุดค�ำสอนและการพัฒนาเป็นแบบสอบ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้กบั การศึกษาตัง้ แต่ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สอนจะน�ำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละระดับ ในบทความนีเ้ ป็นการน�ำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาในรายวิชาการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย พบว่าหลังการน�ำไปใช้การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนและการพัฒนาเป็นสือ่ มัลติมเี ดียหรือคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนผสมกับ
การจัดสิ่งแวดล้อมการสอน ช่วยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศาสตร์เกี่ยวกับพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา
ถูกน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี (แผนภาพที่ 3) เช่น การน�ำมาท�ำ
เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบวิดีโอ หรือการ์ตูนแอนนิเมชัน
และน�ำมาจัดเป็นสิง่ แวดล้อมในการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยผู้สอนท�ำหน้าที่ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ และลงมือปฏิบัติจากการร่วมกันคิด
แก้ปัญหาโจทย์ของบทเรียนนั้นๆ และท้ายสุดน�ำไปใช้ในการสร้างแบบสอบเพื่อวัดผล
ทางการเรียน โดยแบบสอบใช้หลักการของพุทธิปัญญา
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคของไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากผู้เรียนได้มีโอกาส
ใช้ปญั ญาวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปัญหาหรือสาเหตุแห่งทุกข์ ได้ใช้ประสบการณ์เก่า น�ำมา
ใช้หาค�ำตอบจากโจทย์ของบทเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเป็น
เครื่องมือในการหาค�ำตอบโจทย์หรือกล่าวเป็นนัยได้ว่าการดับทุกข์ ในส่วนของรูปแบบ
การสอนและสิง่ แวดล้อมการสอนทีเ่ ป็นลักษณะของแอคทีฟเลิรน์ นิง่ (Active Learning)
ที่น�ำมาปฏิบัติได้ เช่น 1. การถามปากเปล่าระหว่างเรียน ท�ำให้ผู้เรียนกระตือรือล้น
ไม่ง่วงเหงาหาวนอนระหว่างเรียน 2. การตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหาในลักษณะของปัญหา
เป็นฐาน ท�ำให้ผู้เรียนได้หาความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและยังเป็นการ
หาค�ำตอบได้ด้วยตนเอง 3. การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน ท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด
การโต้ตอบอย่างมีเหตุผล การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า และผูเ้ รียนได้ปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถ
อีกด้วย 4. การก�ำหนดโครงงาน ฝึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั การวางแผน วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาตัง้ แต่
เริม่ ต้นจนจบโครงงาน 5. การแบ่งกลุม่ (อาจจะจัดห้องเรียนให้ผเู้ รียนนัง่ เรียนเป็นกลุม่ )
ท�ำให้ผเู้ รียนฝึกทักษะความรับผิดชอบ การท�ำงานและการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ 6. การแสดง
บทบาทสมมุติ ท�ำให้ผเู้ รียนเรียนรูก้ ารท�ำงานในลักษณะของทีมเวิรค์ (Teamwork)
การแสดงออกของความคิดเห็นตลอดจนการแก้ปัญหา ดังจะเห็นได้ว่า การจัดรูปแบบ
การสอนและสิ่งแวดล้อมการสอนโดยน�ำวิธีทางพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญามาใช้นั้น
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายมิตแิ ละส่งผลดีตอ่ ผูเ้ รียนดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
บทสรุป
การน�ำศาสตร์ทางพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลักด้วยกัน ประกอบด้วย การพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือ CAI
การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาโมเดลหรือชุดค�ำสอน และการพัฒนาเป็น
แบบสอบ เมือ่ น�ำข้อสรุปจากการใช้งานทัง้ 4 กลุม่ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงจุดเด่น
จุดด้อยแล้ว ชีช้ ดั ว่า ศาสตร์ทางพุทธินยิ มหรือพุทธิปญ
ั ญา สามารถช่วยท�ำให้การเรียน
การสอนในเชิงบวก อีกทัง้ ยังส่งผลด้านดีโดยตรงต่อผูเ้ รียนอีกด้วย ในส่วนของการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้
มีสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบพุทธิปัญญามีความเหมาะสมที่สุด
เนือ่ งจากผูเ้ รียนเป็นวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ กล้าแสดงออก พร้อมรับปรับตัวเข้าสิง่ ใหม่ๆ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์เก่าและการแสวงหาความรู้ใหม่ มาประยุกต์ใช้ใน
บทเรียนได้เป็นอย่างดี
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