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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านัก

เรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาต่อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ  

และระดับชั้นธรรมศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จังหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนทีก่�าลงัเรยีนธรรมศกึษา

ของส�านักเรียน วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้นจ�านวน 463 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 28 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดย

ใช้ t-test และ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี่ยว F- test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ 

รายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการวจิยัพบว่า สภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยคอื ด้าน

การใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน

ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา 

พบว่า นกัเรยีนธรรมศกึษา ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัชัน้ธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการ

จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียน วัดบึงพระลานชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ พบว่า ควรปรบัวธิกีารเรยีนการสอนให้ ผูเ้รยีนได้มโีอกาสรบัประสบการณ์แล้วน�าสิง่ท่ีได้จาก

ประสบการณ์ น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นส�านักเรียนธรรม

1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การจัดการเรียนการสอน 2. ธรรมศึกษา 3. ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ABSTRACT

This thesis servesd the purposes: 1) to study states of instructional managements 

of Buddhist studies for lay Buddhist students run by Wat Bueng Phralanchai Monastic School 

located in the town of Roi Et province, 2) to compare lay Buddhist students’ opinions on 

its instructional managements of with variables of their genders, ages and different course 

levels, and 3) to examine suggestions for states of its instructional management. The  

sampling groups included 463 lay Buddhist students studying at different course levels in 

the above monastic school. The research instrument was five-rating scale questionnaires 

with twenty-eight questions, each of which possess the reliability at 0.93 Statistics used for 

processing data incorporate frequency, percentage, mean ( ) , standard deviation (S.D.), 

t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing pair differences by means of Scheffe’s 

method. 

Outcomes of research findings: States of its instructional management of Buddhist 

studies for lay Buddhist students have been found ‘high’ in four aspects of both the  

overall domain and a single one. All aspects ranked in the descending order of means are: 

i) implementation of instructional media, ii) achievement measurement and evaluation, iii) 

curricula, and iv) instructional activities. 2) The comparative results of their genders, ages 

and different course levels-based opinions on its instructional management have shown 

no significant differences in the overall domain. 3) Their suggestions for enhancing  

states of its instructional management have been recommended as follows: Instructional 

methods should be adjusted to let learners have opportunities to gain experiences. Their 

cognitive functions, then, should be motivated to reflect various things they have had 

experiences. Accordingly, it is imperative to carry out urgent developments to implant new 

skills, fresh attitudes or innovative methods for connecting previous knowledge, and  

existing experience to combine with new knowledge so that they are creatively built to 

form a new body of knowledge.

Keywords : 1. Management 2. Buddhist Studies 3. Buddhist Lay Person by Wat Bung Phalanchai 

Monastic School 
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจดัการศกึษาของคณะสงฆ์ไทยตัง้แต่อดตีมา สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรส  

เมื่อคราวปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงปรับปรุงหลัก สูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่ม 

คิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโทและชั้นเอกดังมีหลักสูตรปรากฏใน

ปัจจุบัน 

รัฐนั้นให้ความส�าคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนาบุคลากรทางศาสนา

เป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีจะน�าหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลซ่ึงจะเป็นผู้พัฒนา

ชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต 

ส�านักเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่ได้เปิดท�าการเรยีนการสอน แผนกบาล ีและแผนก

ธรรม ส�าหรับพระภิกษุสามเณร ส่วนธรรมศึกษาส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นการเปิด

โอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก ในวิชาธรรมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจ

ศึกษา คือ เพื่อต้องการจะทราบความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียน

ในแต่ละโรงเรยีนนัน้ มคีวามคิดเหน็อย่างไร ต่อพฤติกรรมของนกัเรยีนเวลาเรยีนธรรมศึกษา และเพือ่ต้องการ

ทราบวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ของพระภิกษุ และในการจัดกิจกรรมว่า มีความเหมาะสมเพียงไร และ

ต้องการศกึษาถงึความเหมาะสมของหลกัสตูรตามความคดิเหน็ของพระภกิษทุีท่�าการสอน ว่ามคีวามเหมาะสม 

เพียงไรกับวุฒิภาวะของนักเรียน

ดังนั้น ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียน 

วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลจากการศึกษาไปปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของ  

ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นของนักเรยีนธรรมศกึษาทีม่ีต่อสภาพการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา 

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียน 

วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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3.3  นกัเรยีนธรรมศกึษา ทีม่รีะดบัชัน้ธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบสภาพการจัดการเรยีนการสอนธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาท่ีมีต่อสภาพการ

จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับชั้นธรรมศึกษา 

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา ส�านกัเรียนวดับงึ

พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “สภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด” สรุปได้ดังนี้

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรม

ศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 276 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 59.61 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 11 - 12 ปี จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และ ส่วนใหญ่มี

ธรรมศึกษาชั้นตรี จ�านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีก่�าลงั

เรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงล�าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 

ด้านหลักสูตรและด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า การใช้สื่อช่วยให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้รองลงมาคอื ข้อที ่1 ทีว่่า การใช้สือ่มคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หา

ที่สอน และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อที่ 7 ที่ว่า สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 

เครื่องฉาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 2)  ด้านการวดัและประเมนิผล พบว่า โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากมี 6 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ และข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า 

วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มีความหลากหลาย รองลงมาคือ ข้อที่ 7 ที่ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ

ประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า การวัด

และประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน
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 3)  ด้านหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก มี 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางมี 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อที่ 4 ที่ว่า เนื้อหาของ
หลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รองลงมาคือ ข้อที่ 7 ที่ว่า เนื้อหาที่เรียนง่ายต่อการ
ท�าความเข้าใจและข้อทีค่่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ข้อที ่2 ทีว่่านกัเรยีนเข้าใจในจดุประสงค์ของหลกัสตูรธรรมศกึษา
ตามล�าดับ

 4)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากมี 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางมี 5 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มค่ีาเฉลีย่สงูสุดคือ ข้อที ่3 ท่ีว่า กจิกรรมการเรยีนการสอนเปิดโอกาสให้นกัเรยีนซกัถามปัญหา รองลงมาคอื  
ข้อที่ 2 ที่ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญและข้อท่ีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อท่ี 1 ท่ีว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

5.3  ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 
ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษา ส�าเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
จ�าแนกตามระดบัชัน้ธรรมศกึษา มรีะดับความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

6.  อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ค่าเฉลีย่สูงสดุ 
คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร และ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน อภิปรายได้ว่า พระภกิษุทีเ่ป็นครูสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ 
เป็นพระภิกษุมีการศึกษาระดับที่สูง คือระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อยู่หลายรูป ได้ทุ่มเทการ
สอนธรรมศึกษา มีความสามารถพิเศษใช้คอมพิวเตอร์ได้ และผ่านการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ท�าให้เกิดผลประสทิธภิาพเต็มที ่ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ พระสถติ มหาลาโภ การสอนวชิาพระพทุธศาสนา 
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการสอนวิชา พระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน 
ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลของกิจกรรมการท�าบุญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ ท�าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท�าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�านักเรียนวัดบึง

พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

เกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอนต่างๆ มาส่งเสริม ในด้านเนือ้หาวชิา ในการใช้อปุกรณ์การสอน เช่น คอมพวิเตอร์ 

หนังสือ แผนภูมิ เอกสาร เป็นต้น กับครูสอนธรรมศึกษาทุกรูป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบัญชา  

ฤทธิง์าม ได้ศกึษาวจิยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการสอนของครกูบัประสทิธผิลของการจดัการศกึษา 

ธรรมศึกษา ส�านักเรียนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงระดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการเตรียมการเรียนการสอน ด้านการสอนและ

การวัดและประเมินผล ตามล�าดับ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ทัง้นีน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีน

ธรรมศกึษา เพราะครผููส้อนธรรมศกึษาเป็นพระภกิษ ุกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ช้เป็นแบบเรยีบง่าย ชอบ

ให้ท�ากิจกรรมแบบเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าอีก สอนแต่ในหนังสือเน้นบรรยายมากเกินไปท�าให้นักเรียนเกิดความ 

น่าเบือ่ในการเรยีนวชิาธรรมศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระนพินธ์ เทวธมโฺม ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการ

ประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ชอบท�ากิจกรรมมากกว่าฟังบรรยาย ครูผู้สอนมีความ

สนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งครูแนะน�าให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ส�าหรับการ

ประเมินผลด้านกระบวนการสอน

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ 

ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1) ด้านหลกัสูตร พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคล้อง

กบัสภาพปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระสถติ มหาลาโภ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการสอนวชิาพระพทุธ

ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโนนม่วง  

พบว่า ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

และผลของกิจกรรมการท�าบุญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้นักเรียนได้

พฒันาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อยา่งใกลช้ิดและต่อเนือ่ง ท�าใหน้ักเรยีนมพีฤติกรรมที่พงึประสงค ์กลา่ว

คือ มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดี ยิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและกลุ่มเพื่อนได้ดี รู้จักยับยั้ง

อารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับเพื่อนๆ ไม่ท�าความเดือดร้อนแก่

ผูป้กครองและชมุชน รูจ้กักตญัญกูตเวทต่ีอผูป้กครองและสถานศกึษา ประพฤตตินเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 

มจีติใจ ร่าเรงิแจ่มใสไม่หดหู่ มคีวามเมตตาต่อเพือ่นๆ และคนอืน่ รูจั้กมารยาทเรยีบร้อยดงีามทางสงัคมไทย 

แต่งกายเรยีบร้อย มวีาจาสภุาพ ให้ความเคารพบชูาผูม้พีระคณุ รบัผดิชอบในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ตรงต่อ

เวลา ลดเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ
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 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ของหลักสูตรธรรม

ศกึษา อภิปรายได้ว่า เกดิจากนกัเรยีนไม่สนใจและไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษาธรรมศกึษา อกีท้ังเนือ้หา

สาระของหลักสูตรมากเกินไปและยากต่อการท�าความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจีรศักดิ์  

แสงประโคน ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการพฒันาบคุคลกรด้านการสอนธรรมศกึษาแบบบรูณาการของส�านกัศาสน

ศึกษาวัดหลักร้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส�าคัญวิธีหนึ่งที่ยึดหลักการว่า ในการจัดการเรียนการสอน

ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั เนือ้หาวชิาการทางพระพุทธศาสนานบัว่าเป็นเนือ้หาทีย่ากต่อการเรยีน และเข้าใจ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันจึงต้องอาศัยหลักการบูรณาการ ซึ่งนับว่า 

มีความเหมาะสมมาก

2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ ทีม่เีพศ อาย ุและระดับช้ันธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการเรยีน

การสอนธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อ

การจดักจิกรรมการเรยีน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระนพินธ์ เทวธมโฺม ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการประเมนิ

ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ชอบท�ากจิกรรมมากกว่าฟังบรรยาย มกีารจดักจิกรรมวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา 

รวมทั้งก่อนการสอนมีการกล่าวน�าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิน งามประโคนและ

คณะ ได้ท�าวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการสอนของครูที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ด้วยการสนทนา

และการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน แต่ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ นักเรียนไปค้นคว้าในทางอินเตอร์เน็ต

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีการ

สนับสนุนให้นักเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ อภิปรายได้ว่า ครสูอนของส�านักเรยีนวดับงึพระลานชยั 

จงัหวัดร้อยเอด็ เป็นพระภกิษแุละบางรูปจะไม่ได้เรยีนทางด้านการสอนโดยตรง ดงันัน้กระบวนการสอนหรอื

กิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะเน้นการท่องจ�ามากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�าเภอเวียงหนองล่อง 

ผลการวจิยัพบว่า ครผููส้อนส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการสอนจรยิธรรม ดงันัน้ในการพฒันาการ

เรียนการสอน จึงต้องการครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถทางจริยธรรมโดยเฉพาะ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

3) ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้สื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สนิ งามประโคนและคณะ ได้ท�าวจัิยเรือ่ง ประสทิธิภาพการสอนของครท่ีูสอนวิชาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้สื่อประเภทวิธีการสอน มากกว่าร้อยละ 80 คือ 

กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและใช้สือ่ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ มแีหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชน

ตามสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตวุฒิคุณ ได้ศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน อยากให้ครูใช้คอมพิวเตอร์และสื่อที่ดี

ทันสมัยต่อการเรียนประกอบการสอนเพื่อเข้าใจง่าย

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ด้านการใช้สือ่การเรยีนการสอน พบว่า สือ่การสอนประเภทอปุกรณ์ เช่น 

คอมพวิเตอร์ เครือ่งเสยีง เครือ่งฉาย เพยีงพอต่อความต้องการของนกัเรยีน อภปิรายได้ว่า ส�านกัเรยีนวัดบึง

พระลานชัย มีปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีท�าให้ สื่อการเรียนการสอนทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�าเภอเวียงหนองล่อง ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนประสบปัญหาเรื่องสื่อ

การจัดท�าสือ่การสอนทีม่ไีม่เพยีงพอ ขาดสือ่การสอนท่ีทันสมยั เช่น สไลด์วดีทัีศน์สือ่ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นรปูภาพ 

จากหนังสือ นิตยสาร ภาพข่าว เหตุการณ์ ซึ่งนักเรียนต้องการให้ครูใช้สื่อหลายๆ ประเภท ประกอบการเรียน 

การสอน

4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมและรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มี

ความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนิพนธ์ เทวธมฺโม ได้ท�าวิจัยเรื่อง การประเมินผลการ

สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลด้านผลผลิตจากการสอนนั้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เช่น 

นักเรียนมีการพัฒนาจิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อน โรงเรียน และครอบครัว นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธ

ศาสนา นกัเรยีนมสีขุภาพจติทีด่แีละควบคมุอารมณ์ได้ รวมทัง้นกัเรยีนน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั  

เป็นต้น

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลครอบคลุม

เน้ือหาวชิาทีเ่รียน อภปิรายได้ว่ารปูแบบการประเมนิความรูท้างด้านทฤษฎจีะเน้นความคดิความเข้าใจอย่าง

มีเหตุผล และมีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน กับวุฒิภาวะของนักเรียน 

วฒุภิาวะของนกัเรยีน ทีย่งัไม่พร้อมกับเนือ้หาวชิาทีม่ากเกนิไป ซ่ึงนกัเรยีนบางชัน้ยงัอยูใ่นระดบัประถมศึกษา

เท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกบังานการวจัิยของ พระครสุูตวฒุคิณุ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งศึกษาความคดิเหน็ของนกัเรยีน

ที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า อยากให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
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 7.1.1 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงควร

รกัษาการใช้สือ่ทีส่มัพนัธ์กบัเนือ้หาบทเรยีนสมัพนัธ์จดุมุง่หมายทีจ่ะสอน และเป็นสือ่ทีจ่ะให้ผลต่อการเรียน

การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี 

 7.1.2  ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่าข้อท่ีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การวัดและ

ประเมิน ผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน ดังนั้น ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดไปพัฒนาการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ท่ีก�าหนดในหลักสูตร จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงจ�าเป็นต้องรีบด�าเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจของสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็

ในระดับมากที่สุดต่อไป

 7.1.3  ด้านหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์

ของหลักสูตรธรรมศึกษา ดังนั้น ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปพัฒนาเนื้อหาสารปรับปรุง

ภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย จัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีค�าอธิบายให้ชัดเจน ควรขัดเกลา

ส�านวนต่างๆ ให้ทันสมัย และควรเพิ่มวิชาการทางโลก จึงจ�าเป็นต้องรีบด�าเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อ

ให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย มีความแตกฉาน สามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ และมีความสนใจอยากเรียน

มากยิ่งขึ้น เวลาเรียน วิธีการเรียนการสอน

 7.1.4 ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ผลการวจิยั พบว่า ข้อทีค่่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื กจิกรรมการ

เรยีนการสอนมกีารสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ดงันัน้ ส�านกัเรียนวดับงึพระลานชยั 

จงัหวดัร้อยเอด็ ไปพัฒนาโดยปรบัวิธกีารเรียนการสอนให ้ผูเ้รียนได้มโีอกาสรบัประสบการณ์ แลว้ได้รบัการ 

กระตุน้ให้สะท้อนสิง่ต่างๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ออกมา จงึจ�าเป็นต้องรีบด�าเนนิการพฒันาโดยเร่งด่วนเพือ่

พัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ เช่ือมโยงกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับ 

ความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 7.2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึง 

พระลานชยั จังหวดัร้อยเอด็ โดยการวจัิยเชงิคุณภาพ เพือ่ให้ทราบสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา

ของส�านักเรียนมากยิ่งขึ้น

 7.2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียน  

ในพืน้ทีอ่ืน่ซึง่อาจเป็นระดบัต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั และระดับชาต ิซ่ึงเป็นกลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่ซ�า้กบัการวจิยัครัง้

นี้ เพื่อเปรียบเทียบผล

 7.2.3  ควรมีการวิจัยเร่ืองปัญหาของพระภิกษุผู้สอนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับชาติด้วย

 7.2.4  ควรศึกษาประเด็นการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาของครูผู ้สอน 

วิชาธรรมศึกษา โดยการสอบถามจากกลุ่มของครูผู้สอนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา
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9.  ค�าขอบคุณ        

ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยและ 

เจ้าส�านักเรียนธรรม-บาลี ที่ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

วทิยานพินธ์ฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยความกรณุาจาก พระครวิูจติรปัญญาภรณ์,ดร. ประธานกรรมการ 

ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.อุทัย กมลศิลป์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษา

แนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี 

เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ธรีภัทร์ ถิน่แสนดี อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ และ ดร.กุศล ศรีสารคาม กรรมการ ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา  

ตรวจแก้ไขและวจิารณ์ผลงาน ท�าให้งานวจิยัมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ และขอขอบพระคณุ พระมหาดร.อ�านวย 

มหาวีโร ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน และ พระมหาอเนก อมรเวโช 

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้ง 

ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ


