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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต และ ๒) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและวิธรการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔
โดยใช้ระเบีย บวิธีวิจั ยแบบผสานวิธีได้แก่ การวิ จัยเชิงปริมาณ กลุ่ มตัว อย่างคือ ครูในสังกัดสั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต ๒ จานวน ๓๐๒ คน เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาสภาพที่มีปัญหาได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน ๑) มีเทคนิคและวิธีการสอนที่มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน ด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ๑) ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ด้านการ
วัดและประเมินผล ๑) มีการประเมินคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อ
นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
๒. แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก อริ ย สั จ ๔ ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ๑) ด้านการวางแผนการ
๑
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สอน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทา
แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ๒) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้แก่ ผู้บริหาร ให้ครูและนักเรียนถอดบทเรียนแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๓) ด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอนจากบทเรียน ๔) ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ทาแบบประเมินตามตัวชี้วัด มีการประเมินเป็นรายบุคคล
คาสาคัญ: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, อริยสัจ ๔, โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were; 10 to study the state of teaching and
learning management in primary schools under Office of Saraburi Primary
Educational Service Area 2 and 2) to study a guideline of teaching and learning
management development in primary schools and the practice based on the Four
Noble Truths, The quantitative data were collected by questionnaires from 302
teachers under Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2 and then
analyzed by percentage, mean and standard deviation. The qualitative data were
collected by in-depth interviews with 3 key-informants and analyzed by content
analysis.
The results of the study found that:
1. The state of teaching and learning management in primary schools
under Office of Saraburi Primary Educational Service Area 2 in 4 aspects was at a
high level overall. The problems were found on; 1) Teaching Plan, teaching
techniques and methods to facilitate students in learning; 2) Teaching and Learning
Activity, students had participation in teaching and learning process; 3) Instructional
Media, students learn through work based learning; and 4) Measurement and
Evaluation, assessment on quality, skills and knowledge of each student for
development of teaching and learning.
2. The guidelines of teaching and learning development based on
principles of The Four Noble Truths in primary schools under Office of Saraburi
Primary Educational Service Area 2 were as follows; 1) Teaching Plan, administrators,
teachers, school board, and school personnel should have meetings for setting
teaching and learning plans, 2) Teaching and Learning Activity, administrators,
teachers and students should decode the principles of Sufficiency Economy in every
subject, 3) Instructional Media, administrators should encourage and support teachers
and students to produce teaching and learning media, and 4) Measurement and
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Evaluation, administrators, teachers, and school personnel should create individual
evaluation form based on course indicators.
Keywords: Teaching and Learning Development, Four Noble Truths, Primary Schools

บทนา
การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธรรม การสร้ างสรรค์ จ รรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ในหมวด ๔ ได้เน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการนาไปใช้ในชีวิตจริง
สามารถนาไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความ
ถนัด ความสนใจ ด้วยกระบวนการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของตน สังคม และส่วนรวม (กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๔๖: ๑๑-๑๔)
ในการจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรีย นมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาความสามารถของผู้ เรี ย นให้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จึงได้นาการสอนแบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้อง
ได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดย
การอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า (ประภัสรา โคตะขุน, ๒๕๖๑) ซึ่งหากได้มีการ
นาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน คือ อริยสัจ ๔ มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการการสอนในชั้นเรียน
จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักอริยสัจ ๔ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เจริญงอกงามทั้ง ๓ ด้านได้แก่ พุทธิพิสั ย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective
Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้
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ได้ผลดีที่สุด และเพื่อเป็ นการพัฒ นาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและวิธี
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. ประชาการและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๑) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เขตพื้นที่อาเภอหนองแค ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๔๑
โรงเรียน มีประชากร ๑,๓๐๖ คน
๒) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยผู้วิจัยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๐๒ คน ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ ๕% และระดับความเชื่อมั่น ๙๕% โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย ๕ อาเภอ คือ อาเภอแก่งคอย อาเภอหนองแค อาเภอ
วิหารแดง อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอวังม่วง มีโรงเรียนในสังกัดจานวน ๑๔๑ โรงเรียน ผู้วิจัยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๕ อาเภอ ตามสัดส่วนจานวนประชากร และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
๓) ให้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection) และกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกดังนี้ ๑) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดีด้านโภชนาการ ๒) เป็น
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชารัฐ ๓) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจาตาบลต้นแบบ
๔) มีโรงเรียนมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน สนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนา
สมอง:BBL และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยแบ่งเป็น ๓ ตอน
ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist ) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ปฏิบัติงาน
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ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับ สภาพการจัด การเรีย นการสอนใน
โรงเรี ย นประถมศึก ษา สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสระบุ รี เขต ๒ เป็ น
แบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ของลิเกิร์ท (Likert) (1967 : 90-95)
๒) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นคาถามสาคัญ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อานวยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญคณาจารย์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
(๒) นาหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย และนาหนังสือขอ
ความร่ ว มมือไปยั ง กลุ่ มตัว อย่ างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยทาการนัดหมาย
วัน เวลา ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในแจกแบบสอบถามและเก็บคืน
๒) การสัมภาษณ์ (Interview) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(๑) ผู้วิจัย ขอหนังสือจากผู้อานวยการหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสัมภาษณ์
(๒) นาหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยไปมอบ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และทาการบั นทึกการสัมภาษณ์ด้วยการจด
บันทึก ภาพนิ่ง และเครื่องบันทึกเสียง
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
(๒) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ในการแปลผลคะแนน
สาหรับการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสอบถามเกี่ยวกั บเแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูตามหลักอริยสัจ ๔ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ โดยผู้วิจัยได้แปลความจากบุญชม ศรีสะอาด (๒๕๓๕: ๑๐๐)
๒) การวิจัยเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๓) การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการผลิตและการสื่อการ
เรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวางแผนการสอน
๑) สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุ รี เขต ๒ ด้านการวางแผนการสอน พบว่า มีระดับ ความคิดเห็ น ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มี
การเลือกสรรและการออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสม มีการสร้างความมั่นใจในการสอน มีการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือมีเทคนิค
และวิธีการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๒) สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การสอนที่กาหนดไว้ ๓ ด้าน
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับผู้เรียน และข้อที่มี
ระดับน้อยที่สุด คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
๓) สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด้านการผลิตแลละการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓
อันดับ ได้แก่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีช่ วยในการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
๔) สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีระดับ ความคิดเห็น ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มี
ความสอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเกณฑ์การวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผน ติดตาม ปรับปรุง พัฒนา และตัดสินผลการศึกษา และข้อที่มีระดับน้อย
ที่สุ ด คือ มีการประเมิน คุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนแต่ล ะบุคคลเพื่อนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน
๒. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและวิธี
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ สรุปผลการวิจัยพบว่า
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๑) แนวทางการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ ด้านการวาง
แผนการสอน ประกอบด้วย (๑) การวางแผนการสอนเน้นแบบมีส่วนร่วม “บวร”แบบนิติธรรมให้อยู่
ในพื้นฐานพระพุทธศาสนาของเน้นคุณธรรมนาความรู้โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นตัวแปรสาคัญและ
วางแผนแบบเดิน สายกลาง (๒) การวางแผนตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
๒) แนวทางการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย (๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาและถอดบทเรียนแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒)
การจัดการเรียนการสอนเน้นตาม DLTV และคอยนิเทศติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัด
ค่ายคุณธรรมเชิญพระสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เน้นการปฏิบัติดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง (๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาหลักพระพุทธศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจนักเรียนมีการสวดมนต์
และนั่ งสมาธิเพื่ อสร้ างพื้น ฐานของการเรียนรู้บ ทเรี ยนและการประยุก ต์ใ ช้ในชีวิ ตประจ าวัน เน้ น
โรงเรียนวีถีพุทธและกิจกรรมลูกเสือมาบูรณาการแบบมีเหตุมีผลตามหลักอริยสัจ ๔ มีภูมิคุ้มกันแบบ
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๓) แนวทางการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ ด้านการผลิต
และการสื่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย (๑) การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนครู
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาสื่อการสื่อเพื่อตอบสนองความสนใจและกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติเน้นสื่อที่มาจากกิจกรรมการเรียนการสอนจากฝีมือนักเรียนจากกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (๒) การผลิตสื่อการเรียนการสอนตามต้นแบบ DLTV เป็นต้นแบบการสร้าง
ประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
๔) แนวทางการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วย (๑) การวัดและประเมินผลเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลมีการประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นตัวเลขควบคู่กับการวัดผลด้านพฤติกรรม (๒) การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด
และมีการตรวจสอบแบบประเมินทุกครั้งพร้อมวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลสังเคราะห์(สารสนเทศ)
แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสระบุรี เขต ๒ พบว่า สภาพการจั ดการเรีย นการสอนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการผลิตและการสื่อการ
เรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวางแผนการสอน
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของไพรัช สู่แสนสุข (๒๕๓๙) ที่ผ ลการวิจัย พบว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี
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ผู้เรียนจะต้องมีความตั้งใจ มีศรัทธา เพียรพยายาม มีสติ สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐาน โดยผู้เรียนแต่
ละคนมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ต่ า งกั น ซึ่ ง ในการจั ด กิ จ กรรมและกระบวนการเรี ย นรู้ จ าเป็ น ต้ อ งอ าศั ย
องค์ประกอบที่สาคัญ ๗ ประการ คือ ๑) ผู้สอน มีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ มีพื้นความรู้ที่ดี มีเมตตาต่อ
ผู้เรียน ๒) ผู้เรียน ควรมีความเพียร ศรัทธา และตั้งใจเรียน ๓) ความมุ่งหมายของการสอน เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ปัจจุบัน ภายหน้า และประโยชน์สูงสุด ๔) เนื้อหาสาระ ต้องมีความสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการสอน ๕) บริบทแวดล้อม ต้องการบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร และเอื้อ ต่อการเรียนรู้ ๖)
กระบวนการสอน มีความยืดหยุ่น หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ ๗) การประเมินผล ยึด
ความมุ่งหมายเป็นเกณฑ์ และเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและวิธี
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ สรุปผลการวิจัยพบว่า แนวทางการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักอริยสัจ ๔ ด้านการวางแผนการสอน อันเป็นการวางแผนการสอนเน้นแบบมีส่วนร่วม “บวร”
แบบนิติธรรมให้อยู่ในพื้นฐานพระพุทธศาสนาของเน้นคุณธรรมนาความรู้โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็น
ตัวแปรสาคัญและวางแผนแบบเดินสายกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญาณี มีสวยสกุลวงศ์
(๒๕๕๓: ๑๒๐-๑๒๓) ที่ผลการวิจัยพบว่า หลักการวิธีคิดในอริยสัจ ๔ เป็นการเริ่มต้นจากปัญหาหรือ
ความดับทุกข์ที่ประสบ โดยการกาหนดรู้ ทาความเข้าใจกับปัญหา คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ชัดเจน
แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไข ในเวลาเดียวกัน ก็กาหนดเป้าหมายของตนให้ชัดว่าคืออะไร จะ
เป็นไปได้หรือไม่ หรืออย่างไรแล้วคิดวิธีการแก้ไข กาจัดสาเหตุของปัญหานั้น ในการคิดตามวิธีนี้ ต้อง
ตระหนั กถึงกิจ หรื อหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติต่ออริยสั จ ๔ อย่างถูกต้องด้ว ย กระบวนการของอริยสั จ ๔
สามารถน ามาปรับ แก้ไขการกระทาความผิ ดของเด็กและเยาวชนได้ โดยเริ่มปลูกฝังที่ตัวเด็กและ
เยาวชน เพื่อจะซึมซับเข้ามาในกระบวนการคิดที่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
๑) การวางแผนการสอนเน้นแบบมีส่ว นร่ว ม “บวร”แบบนิติธรรมให้อยู่ในพื้นฐาน
พระพุทธศาสนาของเน้นคุณธรรมนาความรู้โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นตัวแปรสาคัญและวางแผน
แบบเดินสายกลาง
๒) การวางแผนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
๓) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาและถอดบทเรียนแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) การจัดการเรียนการสอนเน้นตาม DLTV และคอยนิเทศติดตามดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคลมีการจัดค่ายคุณธรรมเชิญพระสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เน้นการปฏิบัติดาเนินชีวิตแบบ
ทางสายกลาง
๕) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาหลักพระพุทธศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจนักเรียนมี
การสวดมนต์ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้บทเรียนและการ
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเน้นโรงเรียนวีถีพุทธและกิจกรรมลูกเสือมาบูรณาการแบบมีเหตุ มีผลตาม
หลักอริยสัจ ๔ มีภูมิคุ้มกันแบบ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๖) การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาสื่อการสื่อ
เพื่อตอบสนองความสนใจและกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติเน้นสื่อที่มา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนจากฝีมือนักเรียนจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๗) การผลิตสื่อการเรียนการสอนตามต้นแบบ DLTV เป็นต้นแบบการสร้างประสบการณ์
และองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
๘) การวัดและประเมินผลเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนเป็นตัวเลขควบคู่กับการวัดผลด้านพฤติกรรม
๙) การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดและมีการตรวจสอบแบบประเมินทุกครั้งพร้อม
วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลสังเคราะห์(สารสนเทศ)แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๒) ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
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