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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๒)
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูโรงเรี ยน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่ม ๓ จานวน ๒๑๗ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจาเป็น ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาตามหลั ก อริ ย สั จ ๔ ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านคือ ด้านหลักสูตรมีปัญหา ได้แก่ ๑) หลักสูตรมีการจัดลาดับขั้นตอนในการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ๒) ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้าง
ถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติและการเสริมแรง ด้านสื่อ ได้แก่ ๓) ผู้สอนมีการใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย อาทิ แบบจาลอง สื่อวีดีทัศน์ เพลงฯ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ๔) กิจกรรมการเรียน
เป็นการสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน ด้านวัดและประเมินผล ได้แก่ ๕)
ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นจุดด้อยของตัวเองเพื่อนาไปพัฒนา
๑

สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
aphisanti1991@gmail.om
๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๒๑๙ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ พบว่า ๑) ด้านหลักสูตร จัดได้ไม่ตรงตามบริบทของผู้เรียน
(ทุกข์) สาเหตุมาจากหลักสู ตรต้องปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน (สมุทัย) เราจะทาให้
หลักสูตรมีความตรงต่อความต้องการของผู้เรียนด้วยวิธีไหน (นิโรธ) การที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการลง
มือแก้ปัญหา (มรรค) ๒) ด้านกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้น้อย (ทุกข์)
ผู้สอนสามารถรู้สาเหตุของการผู้เรียนเปลี่ยนพฤตกรรมในทางที่ดีได้น้อย (สมุทัย) ควรมีวิธีการอบรมที่
หลากหลาย (นิโรธ) จัดให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นผู้นา (มรรค) ๓) ด้านสื่อ ผู้สอนและผู้เรียนมี
ความเชียวชาญในการใช้สื่อน้อย (ทุกข์) ผู้สอนและผู้เรียนไม่มีความเชียวชาญในการใช้สื่อ(สมุทัย) มี
การแนะนาผู้สอนและผู้เรียนใช้สื่อ (นิโรธ) จัดอบรมผู้สอนและผู้เรียนในเรื่องการใช้สื่อ(มรรค) ๔) ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้น้อย (ทุกข์) รู้ว่าผู้เรียนมีการแบ่งปัน
ความรู้น้อย (สมุทัย) มีการแสดงประโยชน์ที่ได้จากการแบ่งปันความรู้ (นิโรธ) ส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ การทางานเป็นทีม (มรรค) ๕) ด้านการวัดและประเมินผล การที่ผู้สอนไม่ได้นาผลการประเมิน
ผู้เรียนไปชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง (ทุกข์) รู้ปัญหาการไม่ชี้แจงผลการ (สมุทัย)
ผู้สอนต้องหาวิธีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง (นิโรธ) ผู้สอนแจ้งให้ผู้ เรียน
ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง (มรรค)
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, วิชาพระพุทธศาสนา, หลักอริยสัจ ๔, โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The objectives of this research were; 1) to study the state of teaching and
learning management in Buddhist subjects based on The Four Noble Truths of
Phrapariyattidhamma School, General Education Section, Group 3, 2) to study
guidelines of teaching and learning management in Buddhist subjects based on The
Four Noble Truths of Phrapariyattidhamma School, General Education Section, Group
3, and 3) to propose guidelines of teaching and learning management in Buddhist
subjects based on The Four Noble Truths of Phrapariyattidhamma School, General
Education Section, Group 3. The mixed research methodology was used in the study.
The quantitative data were collected 217 administrators and teachers of
Phrapariyattidhamma School, General Education Section, Group 3 by questionnaires
and analyzed by mean and standard deviation. The qualitative data were collected
from 3 experts through in-depth interviews and analyzed by content analysis.
The results of the study found that:
The state of teaching and learning management in Buddhist subjects based
on The Four Noble Truths of Phrapariyattidhamma School, General Education
Section, Group 3, was at a high level overall. In each aspect, the problems were
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found in: 1) Curriculum; order and process of teaching and learning management, 2)
Learning Process; practice and strengthening can change students’ behaviors, 3)
Media; variety of media was used in teaching and learning process, 4) Learning
Activity; activity during learning can create a good relationship among students, and
5) Measurement and Evaluation; Teachers need to clarify their own weaknesses to
develop.
The guidelines of teaching and learning management in Buddhist subjects
based on The Four Noble Truths of Phrapariyattidhamma School, General Education
Section, Group 3, indicated that: 1) Curriculum; the curriculum was not related to
students’ contexts (Dukkha), it should be adjusted to the need of students
(Samudaya), how the curriculum can be adjusted to match students’ requirements
(Nirodha), and to have cooperation in solving the problems (Magga), 2) Learning
Process; learning can change students’ behaviors a little (Dukkha), teachers try to find
out the cause of this problem (Samudaya), to variety of training programs (Nirodha),
and to assign students with satisfying behaviors to lead the group (Magga), 3) Media;
teachers and learners have limited skills in using media (Dukkha), teachers and
learners lack of skills (Samudaya), to introduce teachers and learner to use media
(Nirodha), and to train teachers and learners in using media (Magga), 4) Learning
Activity; a little of knowledge and learning sharing (Dukkha), to know a little of
knowledge and learning sharing (Samudaya), to acknowledge the advantage of
knowledge and learning sharing (Norodha), and to promote knowledge and learning
sharing Magga), and 5) Measurement and Evaluation; the learning assessment results
were not revealed to the learners (Dukkha), to find problems of keeping the
assessment results unrevealed (Samudaya), to find suitable ways to let learners to
assess the performance results (Nirodha), and to hand the assessment results to the
learners (Magga).
Keywords: Teaching and Learning Management, Buddhist Subjects Based, Four Noble
Truths, Phrapariyattidhamma School General Education Section
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บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนา
และเป็นเครื่องชี้นาสังคม ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ระบุ
ไว้ว่า คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจสานึกรับผิดชอบ มีค่านิยมอันดีงาม มีสติปัญญา มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ ที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นให้คนไทยเป็นคนที่ส มบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิ ตใจ ความรู้ สติปั ญญา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒ นธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔: ๒๑-๒๓) ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึง่ ดาเนินการตามพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
๒๕๔๒ จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
พื้นฐานของความเป็นไทย และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี
งามในการดาเนินชีวิตให้กับผู้เรียนจากพระราชบัญญัติการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า ในการจัดการศึกษา
ของไทยในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการเป็นผู้มีความรู้และมี
ความสุขเพราะการนาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวันย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความ
เชื่อ ความคิดสภาพจิตใจและสังคมโดยส่วนรวม (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒)
การจัดการศึกษาอบรมที่ผดุงสังคมไว้ได้คือการจัดการศึกษาที่มีจริยศึกษาเป็นแกนหลักที่
สาคัญ โดยผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สังคมใดหากเต็มไปด้วยคนไร้ศีลธรรม สังคม
นั้นย่ามเข้าสู่กลียุค ดังนั้นการที่บุคคลแต่ละคนมีความข้าใจอย่างถูกต้องในหลักศาสนา ตามความ
ศรัทธาที่พอเหมาะพอดี มีการฝึกตนตามหลักสัจจะธรรมย่อมช่วยให้บุคคลเกิดปัญญาจนอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีสันติสุขเมื่ออดีตที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเยาวชนจะควบคู่การศึกษา
ของประเทศไทย โดยเริ่มจากที่วัด ตามประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย การศึกษามีต่อเนื่องกันมา
เป็นหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นต้นมาจึงมีโรงเรียนเกิดขึ้นตามวัดเป็นจานวน
มาก ทั้งในกรุงเทพและตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณสมบัติที่เป็นคุณแก่
ราชการ และเป็นกาลังสาคัญที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้างเมืองมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๓๕
มีการตั้ง โรงเรี ย นมูล ศึก ษาขึ้น ในวัด ทั้งในกรุงเทพและตามหั ว เมื อง โดยมีเจ้าอาวาสเป็ นผู้ จะจั ด
พระภิกษุทาการสอนบรรดาศิษย์ทั้งหมดในวัด ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช้
บังคับเด็กอายุระหว่าง ๗-๑๔ ปี ให้เข้าโรงเรียนโดยมีผลบังคับทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ และในปี
พ.ศ.๒๔๗๒ (สุมน อมรวิวัฒน์, ๒๕๔๒ : ๓๒-๓๔) กระทรวงธรรมการได้ประกาศเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษา
ขึ้นในโรงเรียนทั้งหมดและกาหนดให้นักเรียนได้สดั บรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่ออบรม ให้เด็กมีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มกาหนดให้
โรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียนราษฎร์ โดยใช้หนังสือเรียนหลักสูตรจริยศึกษาสาหรับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนื้อหาการสอนวิชาศีลธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหลักธรรม
หรือคาสอนจากพระไตรปิฎก เป็นที่สังเกตว่าแบบเรียนชุดพระพุทธศาสนามีลักษณะทางศาสนาด้วย
ซึ่ ง โรงเรี ย นเลื อ กท ากั น เป็ น ประจ าทุ ก วั น ทุ ก สั ป ดาห์ หรื อ เป็ น ครั้ ง คราว การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
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พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบเช่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสานึกในการเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีก (ทินพันธ์ นาคะตะ, ๒๕๔๓ : ๒๕-๒๗)
การเรี ยนการสอนวิ ชาพระพุทธศาสนาในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่ า ที่ ค วรเพราะครู แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษายั ง ขาดทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ ขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และเน้นการสอนโดยการบอกและให้เด็กท่องจา เน้นวิชาความรู้
มากกว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากสิ่ง
ต่างๆ ใกล้ตัวได้ ขณะเดียวกันครูได้รับการพัฒ นายังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง (วิไล ตั้งจิตสมคิด ,
๒๕๓๔: ๕๒) ท าให้ ผู้ เ รี ย นไม่ เกิ ด ความซาบซึ้ง พอที่ จะน าหลั ก ธรรมไปประพฤติป ฏิ บัติ ให้ บั งเกิ ด
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาคุณธรรมและคุณภาพทางจิต จึงมักจะส่ งผลออกมาว่า เยาวชนไทยขาด
ระเบียบวินัย ติดยาเสพติด ก่อการทะเลาะวิวาทกัน เดิมทีนั้น โรงเรียนสายสามัญ เราจะมีสอบเฉพาะ
O-Net ไม่ก็ A-Net หรือ GAT, PAT เหมือนกับโรงเรียนทางโลกทั่วไปทุกประการ แต่ในปีการศึกษา
๒๕๕๖ โรงเรียนสายสามัญของเราก็ได้มีการเพิ่มการสอบ B-Net เข้ามา เพื่อทดสอบความรู้ด้าน
พระพุ ท ธศาสนาของพระเณรซึ่ ง ก าลั ง เรี ย นสายสามั ญ และเพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาของแต่ละโรงเรียนไปในตัว
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่ม ๓ เพื่อนาผล
การศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
๓. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็น ผสานวิธี
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิช าพระพุทธศาสนาตามหลั ก
อริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษาเอกสาร
วิธีดาเนินการวิจัย : ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
อริยสัจ ๔ ข้อมูล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
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แหล่งข้อมูล : พระไตรปิฎก, หนังสือ, ตารา, บทความ, วารสาร, งานวิจัย, เว็บไซต์
เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร (Document Study)
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าความถี่ร้อยละ
ผลลั พ ธ์ : กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย สภาพแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
๒. แบบสอบถาม
วิธีดาเนินการวิจัย : ศึกษาสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
แหล่งข้อมูล : กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ครู จานวน ๒๑๗ รูป/คน
เครื่องมือ : แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล : สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๑) ค่าร้อยละ ๒) ค่าความถี่ ๓)
ค่าเฉลี่ย ๔) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : สภาพแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ
๔ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
๑. การสัมภาษณ์
วิธีดาเนินการวิจัย : ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลัก
อริยสัจ ๔ ใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
แหล่งข้อมูล : ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ ท่าน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือก (Purposive Sampling) ดังนี้ คือ ๑) มีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่างน้อย ๕ ปี ๒)เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ๓) เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เครื่องมือ : แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าความถี่ร้อยละ
ผลลัพธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ
๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ มีขั้นตอนดังนี้
วิธีดาเนินการวิจัย : ปรับปรุง แก้ไข และนาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
แหล่งข้อมูล : ประธานกรรมการ กรรมการ และ ผู้วิจัย
เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร (Document Study)
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลลัพธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
สรุปผลการวิจัย
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ในภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปานกลาง ละน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มี ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านสื่อ พบว่า มี ระดับ
ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นหลั ก สู ต ร พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า น
กระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการวัดและประเมินผล
พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ
๑.๑ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านหลักสูตร พบว่า มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ หลักสูตรมีมีการ
พั ฒ นาประสบการณ์ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ด้ า นต่ า งๆ การออกแบบการจั ด ท าหลั ก สู ต รได้ เ หมาะสมกั บ
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ของผู้เรียน หลักสูตรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ๓ อันดับได้แก่ หลักสูตรมีการจัดลาดับขั้นตอน
ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในอาชีพที่ตน
สนใจได้ หลักสูตรช่วยให้ครูมีการฝึกการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
ได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการผัสสะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น หาย ใจ ผู้สอนเกิดความพึงพอใจใน
ทักษะการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักการ
เรียนรู้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ๓ อันดับได้แก่ ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็ นผลมาจากการฝึกปฏิบัติและการเสริมแรง
เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มีการใช้เทคนิคต่างๆ ที่
ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมาย
๑.๓ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านสื่อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมี การใช้สื่อการ
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจาก
น้อยไปหามาก ๓ อันดับได้แก่ ผู้สอนมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย อาทิ แบบจาลอง สื่อวีดีทัศน์
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เพลง ผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนสามารถเข้าใจและใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่
ผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดี ผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ๓ อันดับได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนเป็นการสร้างกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกันระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ได้
๑.๕ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เพื่อ
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละบุคคล เป็นการประเมินคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียน
แต่ละบุคคล เพื่อนาไปพัฒนาต่อ มีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กาหนดประเมินออกมาในรูปแบบตัวเลข
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ๓ อันดับ ได้แก่ มีการนาผลการวัด
ประเมินผลที่ได้ ไปชี้แจงและพัฒนาในส่วนที่ด้อยของนักเรียน มีเกณฑ์การวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สอนใช้การสังเกตเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
๒. แนวทางการจั ดการเรียนการสอนวิช าพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสั จ ๔ ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ สรุปผลการวิจัยพบว่า
๒.๑ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านหลักสูตร ให้ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนามีส่วนร่วมใน
การร่างหลักสูตร เพราะว่าจะได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและรู้ปัญหาของหลักสูตรรวมถึง
บริบทของผู้เรียนแต่ละที่ต่างกัน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหางานหรือองค์กรมารองรับความรู้
ส่วนพระพุทธศาสนา มีการปรับหลักสูตรให้ตรงตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน การที่ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันลงมือแก้ปัญหาจัดเป็นมรรค
๒.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดการอบรมสามเณรโดย
สลับให้สามเณรที่มีความประพฤติที่ดีมีความเป็นผู้นาดูแลน้องๆสามเณรจัดเป็นมรรค เสริมสร้างการ
เอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแก่สามเณรผ่านการทากิจวัตร การทาวัตร การปลูกผัก การกวาดลานวัด ฯลฯ
การแก้ไขปัญหาจัดเป็นมรรค ส่วนนี้นั้นต้องได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายของโรงเรียน
๒.๓ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านสื่อ มีการจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้สื่อมีการ
วางแผนแก้ไขปัญหาจัดเป็นนิโรธ รวมทั้งลงมือปฏิบัติจัดเป็นมรรค ให้สามเณรมีการพัฒนาการใช้สื่อ
ด้วย โดยการเริ่มจากการใช้สื่อง่ายๆ ก่อน จัดเป็นมรรค จัดกิจกรรมต่างๆ หาทุนทรัพย์เพิ่มเพื่อนามา
เสริมสื่อเพื่อการศึกษาจัดเป็นนิโรธและมรรค
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๒.๔ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้กัน
โดยการชี้แจงว่าถ้านาความรู้ของแต่ละคนที่ได้มานั้น มารวมกันจะได้องค์ความรู้ที่ดีกว่าคนเดียวคิด
จัดเป็นมรรค เสริมสร้างคุณธรรมการเอื้อเฟื้อแบ่งบันสิ่งของกัน โดนเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อนจัดเป็นมรรค
๒.๕ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้สามเณร
เห็นจุดด้อยของตัวเองเพื่อนาไปพัฒนาต่อจัดเป็นมรรค มีการวัดและประเมินผลอย่างยุติธรรม และวัด
ประเมินผลหลายๆ ด้านด้วยกัน เพราะว่าสามเณรบางรูปเรียน ท่อง บ่นตาราอาจไม่เก่ง แต่เขาทา
อย่างอื่นเก่งกว่าจัดเป็นทั้ง สมุทัยนิโรธ และมรรค ซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
๓. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ มีดงั นี้
๓.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย (๑) ให้ผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนามีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร เพราะว่าจะได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและรู้
ปัญหาของหลักสูตรรวมถึงบริบทของผู้เรียนแต่ละที่ต่างกัน (๒) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
งานหรื อองค์กรมารองรั บความรู้ ส่ว นพระพุทธศาสนา (๓) มีการปรับหลั กสูตรให้ ตรงตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียน การที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันลงมือแก้ปัญหาจัดเป็นมรรค
๓.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย (๑) จัดการ
อบรมสามเณรโดยสลับให้สามเณรที่มีความประพฤติที่ดีมีความเป็นผู้นาดูแลน้องๆ สามเณรจัดเป็น
มรรค (๒) เสริมสร้างการเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแก่สามเณรผ่านการทากิจวัตร การทาวัตร การปลูก
ผัก การกวาดลานวัด ฯลฯ การแก้ไขปัญหาจัดเป็นมรรค ส่วนนี้นั้นต้องได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่าย
ของโรงเรียน
๓.๓ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านสื่อ ประกอบด้วย (๑) มีการจัดอบรมครูผู้สอน
ในเรื่องการใช้สื่อมีการวางแผนแก้ไขปัญหาจัดเป็นนิโรธ รวมทั้งลงมือปฏิบัติจัดเป็นมรรค (๒) ให้
สามเณรมีการพัฒนาการใช้สื่อด้วย โดยการเริ่มจากการใช้สื่อง่ายๆ ก่อน จัดเป็นมรรค (๓) จัดกิจกรรม
ต่างๆ หาทุนทรัพย์เพิ่มเพื่อนามาเสริมสื่อเพื่อการศึกษาจัดเป็นนิโรธและมรรค
๓.๔ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา กลุ่ ม ๓ ด้านกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้ ว ย (๑)
ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้กัน โดยการชี้แจงว่าถ้านาความรู้ของแต่ละคนที่ได้มานั้น มารวมกันจะ
ได้องค์ความรู้ที่ดีกว่าคนเดียวคิดจัดเป็นมรรค (๒) เสริมสร้างคุณธรรมการเอื้อเฟื้อแบ่งบันสิ่งของกัน
โดนเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อนจัดเป็นมรรค
๓.๕ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย (๑)
ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้สามเณรเห็นจุดด้อยของตัวเองเพื่อนาไปพัฒนาต่อจัดเป็นมรรค (๒) มีการวัดและ
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- ๒๒๗ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

ประเมินผลอย่างยุติธรรม และวัดประเมินผลหลายๆด้านด้วยกัน เพราะว่าสามเณรบางรูปเรียน ท่อง
บ่ น ต าราอาจไม่ เ ก่ง แต่ เ ขาท าอย่ างอื่ นเก่ งกว่ า จัด เป็น ทั้ ง สมุทั ย นิ โ รธ และมรรค ซึ่ ง นาไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔
สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาตามหลั ก อริ ย สั จ ๔ ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านสื่อ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตร พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิช า
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้าน
หลั กสู ตรโดยรวมอยู่ ในระดับ มากไม่ส อดคล้ องกับ แนวคิดของกรมวิช าการ กระทรวงศึกษาธิการ
(๒๕๓๗: ๑๒) ที่เสนอว่า หลักสูตรชี้มุ่งไปที่เนื้อหาสาระส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก
หลายองค์ประกอบด้วยกัน ทั้งนักเรียนโรงเรียน ท้องถิ่น รวมถึงสภาพแวดล้อม
๒. สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสั จ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
๓ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๓๗:
๑๒) ทีเ่ สนอว่า กระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนไม่มีผลทาให้นักเรียนไม่ชอบ ไม่สนใจ ไม่อยากเรียน
๓. สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นสื่ อ พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้าน
สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระปรีชา ปริชาโน (แสงราม) (๒๕๕๓: ๗๗๗๘) ทีผ่ ลการศึกษาพบว่า สื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะเนื่องจากการ
วิจัยในระวะเวลาที่แตกต่างกัน มีงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน เช่น รูปภาพ
วีดิทัศน์ ม้วนเทปบันทึกเสียง ไม่พอ มีเพียงเรื่องใช้บทความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับการทาบุญในวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา และงานวิจัยของจรัล กาอินทร์ (๒๕๔๐: ๙๗) ที่พบว่า ครูมีปัญหาการใช้สื่อ ขาดแคลน
สื่อทั้งปริมาณและคุณภาพ สื่อที่ใช้เป็นหนังสือ รูปภาพ ของจริง วีดิทัศน์ ส่วนใหญ่ครู ใช้การสอนแบบ
บรรยาย เพราะว่าบริบทของนักเรียนรวมถึงพื้นที่ก็แตกต่างกัน
๔. สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
๓ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา สินสุวรรณ,
วีระวัฒน์ พูลทวี และอัญชลี เศรษฐเสถียร (๒๕๓๒: ๙๖) ที่ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับน้อย มีเพียงกิจกรรมที่ทาบ่อยครั้งคือการสวดมนต์ไหว้พระการฝึกสมาธิให้มีสติสงบ การจัด
กิจกรรมครูส่วนใหญ่มีปัญหามากเพราะครูส่วนใหญ่ขาดทักษะการฝึกอบรมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
และตลอดจนไม่มีความรู้ความสามารถ เนื่องมาจากการบริหารการจัดการของครูและนักเรียนที่
แตกต่างกัน
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๕. สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
๓ ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัล กาอินทร์
(๒๕๔๐: ๙๗) ที่ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลอยู่ในระดับน้อย จึงควรประเมินผลให้ครอบคลุมทั้ง
ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย และความสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเรียง ขจรศิลป์
(๒๕๓๐: ๘๔) ที่เสนอว่า การวัดผลประเมินผลวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างจากวิช าสามัญทั่วไป
เพราะต้องอาศัยการวัดและประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย การวัด
ผู้เรียนด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติหลักคาสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งจาเป็นครูต้องสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคมควบคู่กันไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
๑) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านหลักสูตร คือ (๑)
ควรส่งเสริมให้ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนามีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร เสนอความคิดเห็น เพราะว่า
จะได้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียนและรู้ปัญหาของหลั กสู ตรรวมถึงบริบทของผู้เรียนแต่ล ะที่
ต่ า งกั น (๒) ควรมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หางานหรื อ องค์ ก รมารองรั บ ความรู้ ส่ ว น
พระพุทธศาสนาของผู้ที่จบการศึกษาไป (๓) ควรมีการปรับหลักสูตรให้ตรงตามความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน
๒) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ คือ (๑) จัดการอบรมสามเณรโดยสลับให้สามเณรที่มีความประพฤติที่ดีมีความเป็นผู้นาดูแล
น้องๆ สามเณร (๒) เสริมสร้างการเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแก่สามเณรผ่านการทากิจวัตร การทาวัตร
การปลูกผัก การกวาดลานวัด การทางานเป็นทีม
๓) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านสื่อ คือ (๑) มีการ
จัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้สื่อ (๒) ให้สามเณรมีการพัฒนาการใช้สื่อด้วย โดยการเริ่มจากการใช้
สื่อง่ายๆ ก่อน (๓) จัดกิจกรรมต่างๆ หาทุนทรัพย์เพิ่มเพื่อนามาเสริมสื่อเพื่อการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมแบบบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ช่วยเหลือกัน
๔) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ คือ (๑) ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้กัน โดยการชี้แจงว่าถ้านาความรู้ของแต่ละคนที่ได้มา
นั้น มารวมกันจะได้องค์ความรู้ที่ดีกว่าคนเดียวคิด แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการทางานเป็นทีมโดยการ
ยกตัวอย่างประกอบ (๒) เสริมสร้างคุณธรรมการเอื้อเฟื้อแบ่งบันสิ่งของกัน โดนเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน
๕) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักอริยสัจ ๔ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ด้านการวัดและ
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ประเมินผล คือ (๑) ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้สามเณรเห็นจุดด้อยของตัวเองเพื่อนาไปพัฒนาต่อ (๒) มี
การวัดและประเมินผลอย่างยุติธรรม และวัดประเมินผลหลายๆด้านด้วยกัน เพราะว่าสามเณรบางรูป
เรียน ท่อง บ่นตาราอาจไม่เก่ง แต่เขาทาอย่างอื่นเก่งกว่า
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ ๔ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓
๒) ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา
๓) ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษาบริบทของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ
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