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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนัก
เรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ
และระดับชั้นธรรมศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนทีก่ ำ� ลังเรียนธรรมศึกษา
ของส�ำนักเรียน วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้นจ�ำนวน 463 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 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
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 4 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อยคือ ด้าน
การใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน
ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา
พบว่า นักเรียนธรรมศึกษา ทีม่ เี พศ อายุ และระดับชัน้ ธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียน วัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ควรปรับวิธกี ารเรียนการสอนให้ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสรับประสบการณ์แล้วน�ำสิง่ ทีไ่ ด้จาก
ประสบการณ์ น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นส�ำนักเรียนธรรม
1

ร้อยเอ็ด
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ศึกษา วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการพัฒนา จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : 1. การจัดการเรียนการสอน 2. ธรรมศึกษา 3. ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย 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�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตัง้ แต่อดีตมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เมื่อคราวปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงปรับปรุงหลัก สูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่ม
คิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโทและชั้นเอกดังมีหลักสูตรปรากฏใน
ปัจจุบัน
รัฐนั้นให้ความส�ำคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนาบุคลากรทางศาสนา
เป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะน�ำหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลซึ่งจะเป็นผู้พัฒนา
ชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต
ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ ได้เปิดท�ำการเรียนการสอน แผนกบาลี และแผนก
ธรรม ส�ำหรับพระภิกษุสามเณร ส่วนธรรมศึกษาส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก ในวิชาธรรมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจ
ศึกษา คือ เพื่อต้องการจะทราบความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียน
ในแต่ละโรงเรียนนัน้ มีความคิดเห็นอย่างไร ต่อพฤติกรรมของนักเรียนเวลาเรียนธรรมศึกษา และเพือ่ ต้องการ
ทราบวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ของพระภิกษุ และในการจัดกิจกรรมว่า มีความเหมาะสมเพียงไร และ
ต้องการศึกษาถึงความเหมาะสมของหลักสูตรตามความคิดเห็นของพระภิกษุทที่ ำ� การสอน ว่ามีความเหมาะสม
เพียงไรกับวุฒิภาวะของนักเรียน
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียน
วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำผลจากการศึกษาไปปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของ
ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาทีม่ ีต่อสภาพการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�ำนักเรียน
วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
176 Vol.5 No.2 July – December 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.3 นักเรียนธรรมศึกษา ทีม่ รี ะดับชัน้ ธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อสภาพการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และ
ระดับชั้นธรรมศึกษา
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนวัดบึง
พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง “สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด” สรุปได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรม
ศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.61 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 11 - 12 ปี จ�ำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และ ส่วนใหญ่มี
ธรรมศึกษาชั้นตรี จ�ำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนทีก่ ำ� ลัง
เรียนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงล�ำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านหลักสูตรและด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้
1) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า การใช้สื่อช่วยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ทีว่ า่ การใช้สอื่ มีความเหมาะสมกับเนือ้ หา
ที่สอน และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ข้อที่ 7 ที่ว่า สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง
เครื่องฉาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
2) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากมี 6 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ และข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า
วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มีความหลากหลาย รองลงมาคือ ข้อที่ 7 ที่ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 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�ำความเข้าใจและข้อทีค่ า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ข้อที่ 2 ทีว่ า่ นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ของหลักสูตรธรรมศึกษา
ตามล�ำดับ
4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากมี 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางมี 5 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อที่ 3 ทีว่ า่ กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นกั เรียนซักถามปัญหา รองลงมาคือ
ข้อที่ 2 ที่ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญและข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ข้อที่ 1 ที่ว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ
ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษา ส�ำเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
จ�ำแนกตามระดับชัน้ ธรรมศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ค่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร และ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน อภิปรายได้วา่ พระภิกษุทเี่ ป็นครูสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพระภิกษุมีการศึกษาระดับที่สูง คือระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อยู่หลายรูป ได้ทุ่มเทการ
สอนธรรมศึกษา มีความสามารถพิเศษใช้คอมพิวเตอร์ได้ และผ่านการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน
ท�ำให้เกิดผลประสิทธิภาพเต็มที่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสถิต มหาลาโภ การสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการสอนวิชา พระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน
ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลของกิจกรรมการท�ำบุญในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ ท�ำให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท�ำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�ำนักเรียนวัดบึง
พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาทักษะการใช้ส่ือการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
เกีย่ วกับสือ่ การเรียนการสอนต่างๆ มาส่งเสริม ในด้านเนือ้ หาวิชา ในการใช้อปุ กรณ์การสอน เช่น คอมพิวเตอร์
หนังสือ แผนภูมิ เอกสาร เป็นต้น กับครูสอนธรรมศึกษาทุกรูป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบัญชา
ฤทธิง์ าม ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูกบั ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
ธรรมศึกษา ส�ำนักเรียนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงระดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการเตรียมการเรียนการสอน ด้านการสอนและ
การวัดและประเมินผล ตามล�ำดับ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้ นีน้ กั เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียน
ธรรมศึกษา เพราะครูผสู้ อนธรรมศึกษาเป็นพระภิกษุ กิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ช้เป็นแบบเรียบง่าย ชอบ
ให้ท�ำกิจกรรมแบบเดิมๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก สอนแต่ในหนังสือเน้นบรรยายมากเกินไปท�ำให้นักเรียนเกิดความ
น่าเบือ่ ในการเรียนวิชาธรรมศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระนิพนธ์ เทวธมฺโม ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการ
ประเมิ น ผลการสอนวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ชอบท�ำกิจกรรมมากกว่าฟังบรรยาย ครูผู้สอนมีความ
สนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งครูแนะน�ำให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ส�ำหรับการ
ประเมินผลด้านกระบวนการสอน
เมื่อแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบนั ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสถิต มหาลาโภ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโนนม่วง
พบว่า ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และผลของกิจกรรมการท�ำบุญในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้นักเรียนได้
พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนือ่ ง ท�ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ กล่าว
คือ มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดี ยิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและกลุ่มเพื่อนได้ดี รู้จักยับยั้ง
อารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับเพื่อนๆ ไม่ท�ำความเดือดร้อนแก่
ผูป้ กครองและชุมชน รูจ้ กั กตัญญูกตเวทีตอ่ ผูป้ กครองและสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
มีจติ ใจ ร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่ มีความเมตตาต่อเพือ่ นๆ และคนอืน่ รูจ้ กั มารยาทเรียบร้อยดีงามทางสังคมไทย
แต่งกายเรียบร้อย มีวาจาสุภาพ ให้ความเคารพบูชาผูม้ พี ระคุณ รับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตรงต่อ
เวลา ลดเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ของหลักสูตรธรรม
ศึกษา อภิปรายได้วา่ เกิดจากนักเรียนไม่สนใจและไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษาธรรมศึกษา อีกทัง้ เนือ้ หา
สาระของหลักสูตรมากเกินไปและยากต่อการท�ำความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจีรศักดิ์
แสงประโคน ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนาบุคคลกรด้านการสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของส�ำนักศาสน
ศึกษาวัดหลักร้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส�ำคัญวิธีหนึ่งที่ยึดหลักการว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ต้องเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เนือ้ หาวิชาการทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นเนือ้ หาทีย่ ากต่อการเรียน และเข้าใจ
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันจึงต้องอาศัยหลักการบูรณาการ ซึ่งนับว่า
มีความเหมาะสมมาก
2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ เี พศ อายุ และระดับชัน้ ธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระนิพนธ์ เทวธมฺโม ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการประเมิน
ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ชอบท�ำกิจกรรมมากกว่าฟังบรรยาย มีการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งก่อนการสอนมีการกล่าวน�ำเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิน งามประโคนและ
คณะ ได้ท�ำวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการสอนของครูที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ด้วยการสนทนา
และการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน แต่ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ นักเรียนไปค้นคว้าในทางอินเตอร์เน็ต
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีการ
สนับสนุนให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง อภิปรายได้วา่ ครูสอนของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระภิกษุและบางรูปจะไม่ได้เรียนทางด้านการสอนโดยตรง ดังนัน้ กระบวนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะเน้นการท่องจ�ำมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย
ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�ำเภอเวียงหนองล่อง
ผลการวิจยั พบว่า ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการสอนจริยธรรม ดังนัน้ ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน จึงต้องการครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถทางจริยธรรมโดยเฉพาะ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
3) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้สื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิน งามประโคนและคณะ ได้ทำ� วิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพการสอนของครูทส่ี อนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้สื่อประเภทวิธีการสอน มากกว่าร้อยละ 80 คือ
กระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายและใช้สอื่ ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ มีแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน
ตามสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตวุฒิคุณ ได้ศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน อยากให้ครูใช้คอมพิวเตอร์และสื่อที่ดี
ทันสมัยต่อการเรียนประกอบการสอนเพื่อเข้าใจง่าย
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ด้านการใช้สอื่ การเรียนการสอน พบว่า สือ่ การสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งเสียง เครือ่ งฉาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อภิปรายได้วา่ ส�ำนักเรียนวัดบึง
พระลานชัย มีปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีท�ำให้ สื่อการเรียนการสอนทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�ำเภอเวียงหนองล่อง ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนประสบปัญหาเรื่องสื่อ
การจัดท�ำสือ่ การสอนทีม่ ไี ม่เพียงพอ ขาดสือ่ การสอนทีท่ นั สมัย เช่น สไลด์วดี ที ศั น์สอื่ ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่เป็นรูปภาพ
จากหนังสือ นิตยสาร ภาพข่าว เหตุการณ์ ซึ่งนักเรียนต้องการให้ครูใช้สื่อหลายๆ ประเภท ประกอบการเรียน
การสอน
4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมและรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มี
ความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนิพนธ์ เทวธมฺโม ได้ท�ำวิจัยเรื่อง การประเมินผลการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลด้านผลผลิตจากการสอนนั้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เช่น
นักเรียนมีการพัฒนาจิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อน โรงเรียน และครอบครัว นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธ
ศาสนา นักเรียนมีสขุ ภาพจิตทีด่ แี ละควบคุมอารมณ์ได้ รวมทัง้ นักเรียนน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เป็นต้น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลครอบคลุม
เนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน อภิปรายได้วา่ รูปแบบการประเมินความรูท้ างด้านทฤษฎีจะเน้นความคิดความเข้าใจอย่าง
มีเหตุผล และมีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน กับวุฒิภาวะของนักเรียน
วุฒภิ าวะของนักเรียน ทีย่ งั ไม่พร้อมกับเนือ้ หาวิชาทีม่ ากเกินไป ซึง่ นักเรียนบางชัน้ ยังอยูใ่ นระดับประถมศึกษา
เท่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานการวิจยั ของ พระครูสตุ วุฒคิ ณ
ุ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า อยากให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
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7.1.1 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงควร
รักษาการใช้สอื่ ทีส่ มั พันธ์กบั เนือ้ หาบทเรียนสัมพันธ์จดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสอน และเป็นสือ่ ทีจ่ ะให้ผลต่อการเรียน
การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี
7.1.2 ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การวัดและ
ประเมิน ผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน ดังนั้น ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดไปพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ที่ก�ำ หนดในหลัก สูตร จัดให้มีก ารประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์แ ละเขียน และคุณ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจของสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ในระดับมากที่สุดต่อไป
7.1.3 ด้านหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์
ของหลักสูตรธรรมศึกษา ดังนั้น ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปพัฒนาเนื้อหาสารปรับปรุง
ภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย จัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีค�ำอธิบายให้ชัดเจน ควรขัดเกลา
ส�ำนวนต่างๆ ให้ทันสมัย และควรเพิ่มวิชาการทางโลก จึงจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย มีความแตกฉาน สามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ และมีความสนใจอยากเรียน
มากยิ่งขึ้น เวลาเรียน วิธีการเรียนการสอน
7.1.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ข้อทีค่ า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนมีการสนับสนุนให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ดังนัน้ ส�ำนักเรียนวัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ไปพัฒนาโดยปรับวิธกี ารเรียนการสอนให้ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รบั การ
กระตุน้ ให้สะท้อนสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้จากประสบการณ์ออกมา จึงจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพือ่
พัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับ
ความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
7.2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�ำนักเรียนวัดบึง
พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ของส�ำนักเรียนมากยิ่งขึ้น
7.2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาของส� ำ นั ก เรี ย น
ในพืน้ ทีอ่ นื่ ซึง่ อาจเป็นระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ซำ�้ กับการวิจยั ครัง้
นี้ เพื่อเปรียบเทียบผล
7.2.3 ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาของพระภิกษุผู้สอนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และระดับชาติด้วย
7.2.4 ควรศึกษาประเด็นการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาของครูผู้สอน
วิชาธรรมศึกษา โดยการสอบถามจากกลุ่มของครูผู้สอนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา
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9. ค�ำขอบคุณ								
ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยและ
เจ้าส�ำนักเรียนธรรม-บาลี ที่ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาจาก พระครูวจิ ติ รปัญญาภรณ์,ดร. ประธานกรรมการ
ดร.จ�ำนง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.อุทัย กมลศิลป์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี
เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ธีรภัทร์ ถิน่ แสนดี อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ และ ดร.กุศล ศรีสารคาม กรรมการ ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และขอขอบพระคุณ พระมหาดร.อ�ำนวย
มหาวีโร ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน และ พระมหาอเนก อมรเวโช
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ
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