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ABSTRACT 

 
The objectives of this research were : 1) to study the teachers’ performances 

in the Group 3 of the General Educational Schools of Buddhist Study, 2) to compare the 

teachers’ performances in those schools classified by status, age, Buddhist education, 
the level of general education and experience, and 3) to find suggestions and 

recommendations proposed by those school teachers.  The research is a quantitative 
research. The samples were 160 teachers, both monks and lay persons, of 21 general 

educational schools of Buddhist study as mentioned. The sampling group was selected 

through the simple random sampling method. The instrument implemented in the 

study was the five-rating scale questionnaire. The data derived were analyzed by the 
computer program, and the statistic devices used were Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation (S.D.), t-test and F-test (One-way ANOVA). 

 
The research findings were as follows : 
1) The teachers’ performances were, in an overall aspect,  found to be at a 

‘MUCH’ level. Ranking from the top down to the bottom of the scale, the aspect that 
stood at the apex was that of general performance, followed by those of class control, 
and learning and teaching, respectively. 

2) The comparison of the teachers’ performances in those schools,  classified by 

status, was found to show a statistically significant difference of .05 in the aspects of 

general performance and morality training, but no statistically significant difference was 



 ง 

found in the case of comparison classified by  age, Buddhist education, general education, 
and teaching experience.  
 3) The suggestions and recommendations included the following: (1) The  

“Curriculum Handbook” should be published and provided to the persons concerned, 
and the drawing of curriculum should suitably reflect the contents and time. (2) Teaching 

media and devices should be equipped sufficiently. (3) Teaching competency should be 

promoted in terms of teaching development and innovation. (4)  Classroom atmosphere 

should be improved. (5) Scholarships for higher study should be provided. (6) There 

should be the promotion of monastic activities and propagation of the Buddha’s teachings 
in the community where the school is situated.  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ จัดการเรียนการสอนภายใต�ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าด�วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าด�วย โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค3เพ่ือให�การศึกษาในโรงเรียนเป6นประโยชน3
ต�อศาสนจักรและอาณาจักร กล�าวคือ ทางฝ9ายศาสนจักรเป6นศาสนทายาทท่ีดี มีความรู� ความเข�าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างแท�จริง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบและดํารงอยู�ในสมณธรรม สมควร
แก�ภาวะ สามารถดํารงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให�เจริญต�อไป หากพระภิกษุ สามเณรลาสิกขาไป
แล�ว สามารถเข�าศึกษาต�อในสถานศึกษาของรัฐ เข�ารับราชการสร�างประโยชน3ให�ก�าวหน�าแก�ตนและ
บ�านเมืองสืบไป (กิตติ ธีศานต3, 2539, หน�า 3 อ�างใน ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2546, หน�า 2) 
ปCจจุบันจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติได�ประกาศใช�ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ
ว�าด�วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2546 เป6นต�นมา (กองพุทธศาสน3ศึกษา, 2547, หน�า 1-2) 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได�รับการยอมรับและมีบทบาทมาก ซ่ึงถือ
เป6นส�วนหนึ่งของการศึกษาชาติ ตอบสนองนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให�สูงข้ึน การศึกษาของชาติจะดีหรือไม�ข้ึนอยู�กับคุณภาพของการศึกษา 
คุณภาพของการศึกษาข้ึนอยู�กับคุณภาพของโรงเรียน คุณภาพของโรงเรียนข้ึนอยู�กับบุคลากรใน
โรงเรียน ซ่ึงหมายถึง ผู�บริหารและครูเป6นหลัก โดยเฉพาะอย�างยิ่งครูนับว�ามีความสําคัญท่ีสุด เพราะ
เป6นผู�อยู�ใกล�ชิดและรับผิดชอบต�อการเรียนการสอนนักเรียนโดยตรง งานของครูเป6นงานท่ียากยิ่งเพราะ
เป6นงานท่ีต�องทํากับคน งานของครูจะประสบผลสําเร็จเม่ือครูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลได� (ประนอมศรี จัยสิน, 2549, หน�า 18) แต�ปCญหาในการปฏิบัติงานของครูเม่ือเข�าสู�วิชาชีพครู
แล�วคือ ครูมีภาระงานมากเกินไป นอกจากภาระงานด�านการสอนแล�ว ยังมีภาระอ่ืน ๆ เช�น งานธุรการ
ของสถานศึกษา งานมอบหมายและงานร�องขอของหน�วยงานต�าง ๆ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, 
หน�า 7) และจากรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปCญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานด�านการเรียนการสอน
ของครูผู�สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว�า ครูมีปCญหาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานด�านการเรียนการสอน ครูไม�ได�รับสวัสดิการท่ีเพียงพอ ค�าตอบแทนไม�คงท่ี ครูไม�มี
ความม่ันคงในอาชีพ ขาดห�องปฏิบัติการสําหรับใช�จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ครูขาด
ทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ทําให�ไม�สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได� (พระมหาพิชิตชัย จนฺทวณฺโณ, 
2549, หน�า 114-121)  ปCญหาการจัดการเรียนการสอน ด�านสื่อการเรียนการสอน ด�านกิจกรรมการ
เรียนการสอน และด�านวัดผลประเมินผล ขาดห�องปฏิบัติการสําหรับใช�กิจกรรมการเรียนการสอน
เฉพาะวิชา ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อวัสดุ-อุปกรณ3มี   
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ไม�เพียงพอกับความต�องการ สถานท่ีจัดเก็บสื่อการสอนท่ีเป6นสัดส�วน โรงเรียนไม�มีเจ�าหน�าท่ีอํานวย
ความสะอวดในการติดต้ังอุปกรณ3 การใช�สื่อการสอนครูไม�ได�รับการนิเทศความรู�ด�านกระบวนการผลิต
สื่อการเรียนการสอน และขาดความรู�ทักษะด�านเทคนิคการผลิตสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดความรู�ความ
เข�าใจและทักษะในการจัดทําแผนการสอน ขาดการวางแผนด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขาดความรู�และทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป6นสําคัญ ไม�ดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลให�เป6นไปตามข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู� ส�งผลให�การปฏิบัติงานของครูมีปCญหา 
(พระมหาไพโรจน3 นวลสําลี, 2546, หน�า 147-148)  การปฏิบัติงานอยู�ในระยะการเริ่มต�นและการ
ปรับตัว ครูผู�สอนมีภาระนอกเหนือจากการสอนและต�องสอนหลายคาบ ทําให�ไม�มีเวลาในการศึกษา
ค�นคว�า ย�อมมีปCญหาเกิดข้ึน (วิภาดา สายประเสริฐ, 2552, หน�า 115-120) ปCญหาด�านเงินเดือนและ
สวัสดิการ เนื่องจากครูส�วนใหญ�ได�รับเงินเดือนไม�เต็มตามวุฒิการศึกษา ไม�มีเงินเหลือพอท่ีจะเก็บออม 
รวมถึงความไม�สะดวกในการเบิกจ�ายเงินเดือนซ่ึงมักจะล�าช�า ทําให�ส�งผลกระทบต�อการดํารงชีพ       
ในกรณีครูหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป9วยก็ไม�ได�รับสวัสดิการและสิทธิการรักษาพยาบาลต�าง ๆ 
เหมือนครูท่ีสอนในโรงเรียนของรัฐ และสถานภาพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ยังไม�ชัดเจนว�าเป6นลูกจ�างวัด ของรัฐหรือของเอกชน ทําให�ครูขาดขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน  
(วิวัฒน3 ปริชาโน, 2551, หน�า 121-139)  

 ดังนั้น ผู� วิจัยจึง เห็นความสําคัญและความจําเป6นในการปฏิ บั ติงานของครูสอน           
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และปCญหาต�าง ๆ เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช�เป6นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม และนําไปวางแผนกําหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการศึกษาต�อไป    

 
1.2 วัตถุประสงค!การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3   
สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ3การสอนต�างกัน 

 3. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ  
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงว�าด�วยสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 จัดการศึกษาท้ังแผนกนักธรรม บาลี และ
แผนกสามัญศึกษา ภายใต�ระเบียบข�อบังคับของกระทรวงศึกษา ซ่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
มีครูผู�สอนท้ังฆราวาสและบรรชิต การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม ครูเป6นผู�มีบทบาทสําคัญ
และคุณลักษณะของครู เป6นสิ่ งท่ีสําคัญส�งผลโดยตรงต�อคุณภาพผู� เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม           
เป6นแบบอย�างท่ีดีแก�ศิษย3 ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับการ
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ปฏิบัติงานจากงานวิจัยของ เสน)ห! เจริญศักดิ์  วิวัฒน! ปริชาโน (พวกนิยม) และ ศิริกาญจนา อิศรางกูร 
ณ อยุธยา ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
 
     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)   (Dependent Variables) 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา  :  เสน�ห3 เจริญศักด์ิ. (2547). การดําเนินการตามมาตรฐานด�านการจัดการเรียนการสอนใน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ#มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ#ม 5. สารนิพนธ3การศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร3, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
หน�า 78-82.  

 วิวัฒน3 ปริชาโน. (2551). การศึกษาขวัญกําลังใจและแนวทางการพัฒนาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา . 
วิทยานิพนธ3ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, หน�า 121-139. 

 ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2545). เหตุป/จจัยท่ีสัมพันธ1ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 . 
วิทยานิพนธ3ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต, หน�า 72-78.  
 
 
 

1) ด�านการเรียนการสอน 
- หลักสูตร 
- การสอน 
- สื่อและอุปกรณ3การเรียนการสอน 

2) ด�านการปกครองชั้นเรียน 
3) ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป 

- การปฏิบัติศาสนกิจ 
- การอบรมด�านคุณธรรม 
- การศึกษาต�อและดูงาน 

การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ)มท่ี 3  จําแนก 3 ดHาน  

1. สถานภาพ 
2. อายุ 
3. การศึกษาทางด�าน   
   พระพุทธศาสนา 
4. ระดับการศึกษาสามัญ 
5. ประสบการณ3การสอน 

ป�จจัยส)วนบุคคล 
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1.4 ประโยชน!ที่ไดHรับจากการวิจัย 
 1. ทําให�ทราบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัด
กองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ  
 2. ทําให�ทราบข�อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ3ในการทํางาน ต�างกัน 
 3. ทําให�ทราบข�อเสนอแนะเก่ียวกับปCญหาและแนวทางแก�ไขการปฏิบัติงานของครูสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา  
 4. นําผลการวิจัยไปใช�ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ  
 
1.5. ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดHานเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้  มุ�งศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ใน 3 ด�าน ได�แก� 1) ด�านการ
เรียนการสอน 2) ด�านการปกครอง 3) ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป  
 2. ขอบเขตดHานประชากร 

 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได�แก� ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ท้ังท่ีเป6นบรรพชิตและ
ฆราวาส จํานวน 250 รูป/คน   

 3. ขอบเขตดHานพ้ืนท่ี 
 ผู�วิจัยศึกษาในส�วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธ
ศาสน3ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ3 พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สิงห3บุรี ลพบุรี ชัยนาทและอุทัยธานี     

 4. ขอบเขตดHานระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการศึกษา ผู�วิจัยทําการวิจัยศึกษา ระหว�างวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 – มีนาคม 
2557 โดยเก็บรวบรวมข�อมูลและแบบสัมภาษณ3 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�ม
ท่ี 3 ระหว�างวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม  2556 และเก็บรวบรวมข�อมูลวิเคราะห3ผลการวิจัยและ
เขียนรายงาน 1 มกราคม -  30 มิถุนายน 2557 
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1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 การปฏิบัติงาน  หมายถึง การปฏิบัติหน�าท่ีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ�มท่ี 3  ในด�านการเรียนการสอน  ด�านการปกครองชั้นเรียน และด�านการบริหารงานท่ัวไป 
 1) ดHานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผู�สอนและผู�เรียน
ร�วมมือกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความรู� ทักษะเจตคติ และคํานึงถึงการเรียนรู�ของผู�เรียน
โดยจัดหลักสูตรให�มีวิชาท่ีเหมาะสมแก�ภาวะของพระภิกษุ-สามเณร ไม�ขัดต�อพระธรรมวินัย ศึกษาวิชา
พระปริยัติธรรมควบคู�กับวิชาสามัญ โดยจัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ สายสามัญ        
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทย3และสายศิลปV และหลักสูตรพระปริยัติธรรม ได�แก� ภาษาบาลี ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ 
โดยการจัดการเรียนการสอนเน�นกระบวนการถ�ายทอดความรู�ทักษะ และเจตคติอย�างมีข้ันตอนและ
กระบวนการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให�ตรงกับความต�องการของผู�เรียนอย�างเพียงพอและ
เหมาะสม แบ�งเป6น 3 ประการ คือ 

1.1) หลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน         
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค3และแผนงานอย�างเหมาะสม มีการจัดทําแผนการเรียนการสอนตามแผนงานและ
โครงการของโรงเรียนท่ีต้ังไว� โดยกําหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาตอบสนองความสนใจและ
ความถนัดของผู�เรียน การจัดทําหลักสูตรยึดนักเรียนเป6นศูนย3กลาง จัดทําคู�มือการใช�หลักสูตรให�ครู
เพ่ือใช�เป6นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน มีการตรวจสอบการเรียนการสอนในแต�ละรายวิชา
ให�เป6นไปตามหลักสูตรและบรรลุเปWาหมายท่ีวางได� โดยมีการประเมินการเรียนการสอนแบบ 
Authentic ตามสภาพจริง โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย�างต�อเนื่อง 

 1.2) การสอน หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการสอนของครูผู�สอนท่ีสามารถถ�ายทอด
ความรู� มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู�เรียนโดย
ไม�ขัดต�อพระธรรมวินัย โดยครูผู�สอนมีการจัดทําคู�มือครู เนื้อหาแต�ละบทเรียนและแผนการเรียนรู�
ก�อนทําการสอน และสอนตามแผนการเรียนรู�ท่ีวางไว�มีการบันทึกผลหลังการสอน เน�นให�ผู�เรียนมีส�วน
ร�วมและจัดกิจกรรมสอดแทรกบูรณาการวิชาท่ีสอนท้ังในและนอกห�องเรียน สร�างบรรยากาศกระตุ�น
ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง  
  1.3) ส่ือและอุปกรณ!การเรียนการสอน หมายถึง การจัดหาสื่อและอุปกรณ3ท่ีใช�
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู�ของผู�เรียน โดยครูผู�สอนต�องสามารถ
ประยุกต3ใช�สื่อการสอนได�ตามสถานการณ3 มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนท่ีทันสมัย ตรงตาม
เนื้อหาของหลักสูตรและความต�องการของผู�เรียน สามารถใช�เป6นแหล�งการเรียนรู�ในท�องถ่ินและ    
ภูมิปCญญาชาวบ�านของผู�เรียนเพ่ือศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม 

2) ดHานการปกครองช้ันเรียน  หมายถึง การจัดการชั้นเรียนและสภาพห�องเรียนท่ีสะอาด 
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให�เอ้ือต�อการเรียนการสอนพร�อมท่ีจะส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน 
ครูผู�สอนคอยให�คําแนะนําปรึกษานักเรียนในด�านการเรียน ความประพฤติ การรักษาระเบียบวินัยใน
ชั้นเรียน รวมถึงจัดให�มีระบบการดูแล ควบคุมห�องเรียนแบบประชาธิปไตย กําหนดกฎ ระเบียบ
ข�อบังคับให�ทุกคนปฏิบัติและยอมรับร�วมกัน ตลอดจนกําหนดกิจกรรมเสริมแผนการเรียนรู�แต�ละ
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สัปดาห3กระตุ�นให�ผู�เรียนกล�าแสดงออกอย�างสร�างสรรค3 มีการบันทึก รายงานผลการพัฒนาความรู� 
พฤติกรรม และร�วมกันประเมินผลการพัฒนาผู�เรียน เพ่ือเชิดชูคุณลักษณะอันพึงประสงค3ของนักเรียน
ตามหลักสูตร 
 3) ดHานการบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 ซ่ึงมีขอบข�ายงานดังนี้ 
งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ-ครุภัณฑ3 งานอาคารสถานท่ี งานประชาสัมพันธ3 งานสัมพันธ3ชุมชน งานห�อง
คอมพิวเตอร3 และงานอ่ืน ๆ ซ่ึงการดําเนินงานถูกต�องตามระเบียบและแล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
แบ�งเป6น 3 ประการ คือ 
  3.1) การปฏิบัติศาสนกิจ หมายถึง ระเบียบข�อวัตร ปฏิบัติกิจวัตรเช�า – เย็นของ
พระภิกษุสงฆ3 มีการสอนธรรมศึกษา-บาลี และวิชาสามัญตามหลักสูตร อบรมให�ความรู�ด�านคุณภาพ
ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาแก�นักเรียน จัดอบรมสามเณรภาคฤดูร�อนเพ่ือพัฒนาความรู�ด�านศีล 
สมาธิ ปCญญาและคุณงามความดีแก�เยาวชน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน3เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ ดูแลทําความสะอาดอาคาร สถานท่ีพักพระภิกษุ-สามเณรเพ่ือ
ความเป6นระเบียบเรียบร�อย การปฏิบัติงานของนักศึกษาก�อนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ   
แนะแนวการเรียน การปฏิบัติตนเพ่ือเป6นผู�พร�อมท้ังความรู�และคุณธรรม 
  3.2) การอบรมดHานคุณธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมให�นักเรียนเข�าค�ายปฏิบัติ
ธรรมเสริมหลักสูตร ให�นักเรียนได�ฝ`กสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตตามความถนัดและเหมาะสม มีการจัด
กิจกรรมแสดงธรรมภาคปฏิบัติตามเนื้อหาและหลักสูตรโดยสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
คู�คุณธรรม ปลูกฝCกผู�เรียนให�รู�ผลของกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีแท�จริง จัดให�มีการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีตามวัดท่ีเป6นแหล�งอารยธรรม  
  3.3) การศึกษาต)อและดูงาน หมายถึง การจัดให�มีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีตาม
โอกาสอันควร โดยจัดให�มีการอบรมสัมมนาและเชิญวิทยากรมาให�ความรู� มีการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีตามสถานศึกษาท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาอย�างต�อเนื่อง ครูผู�สอนเข�ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการด�านการสอน การสร�างสื่อและนวัตกรรมการสอนใหม� ๆ เพ่ือพัฒนาความรู�อยู�เสมอ 
รวมถึงการศึกษาต�อในระดับสูงเพ่ือพัฒนาความรู� มีการจัดกิจกรรมให�นักเรียนศึกษาดูงานด�านวิชาการ 
และส�งเสริมการแข�งขันทักษะทางวิชาการ 

 ครูสอนพระปริยัติธรรม หมายถึง ผู�ทําหน�าท่ีสอนประจําอยู�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 ท้ังวิชาบาลี วิชานักธรรม และวิชาสามัญ มีบทบาทหน�าท่ีดังนี้ 

(1) บทบาทด�านการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
(2) บทบาทด�านการปกครอง 
(3) บทบาทด�านการบริหารงานท่ัวไป 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังข้ึนในวัดหรือท่ี
ธรณีสงฆ3หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให�การศึกษาแก�ภิกษุ สามเณร ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ   
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  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ)มท่ี 3 หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ3 
พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง สิงห3บุรี ลพบุรี ชัยนาทและอุทัยธานี มีจํานวน 21 โรงเรียน  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ หมายถึง หน�วยงานท่ีไม�สังกัดกระทรวงใด แต�มีฐานะ
เป6นหน�วยงานราชการของรัฐระดับกรม ข้ึนตรงต�อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ
เก่ียวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ3และรัฐโดยการทํานุบํารุง ส�งเสริมการพระพุทธศาสนา    
ให�การอุปถัมภ3 คุ�มครองและส�งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา และพัฒนาบุคลากรทางศาสนา 
  
 
 
 
 
 
  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ” เป/นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู@ศึกษาวิจัยได@ทําการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 
เพ่ือนํามาใช@เป/นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต%อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูผู@สอน 
 2.3 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 2.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3  
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 2.1.1 ความหมายของการปฏิบัติงาน   
 Schermerhorn, Hunt and Osborn (1994, p. 106, อ@างถึงใน วิภาดา สายประเสริฐ, 2552, 
หน@า 11-12) ได@กล%าวไว@ว%า การปฏิบัติงานของบุคคล ความพยายามท่ีจะทําให@งานประสบความสําเร็จ 
ความมุ%งม่ันพัฒนาการปฏิบัติการ ประกอบด@วย 
 การปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคลหรือองค*กร 
 คุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Individual Attributes) หมายถึง คุณสมบัติทางกายของบุคคล
หรือเรียกว%า สถานภาพของบุคคล เช%น เพศ อายุ เชื้อชาติ 
 ความมานะมุ%งม่ัน (Work Effort) หมายถึง หากต@องการให@งานประสบความสําเร็จสูง  
ผู@รับผิดชอบซ่ึงมีความรู@ ความสามารถและทักษะดีนั้น ต@องมีความมานุมุ%งม่ันท่ีจะทุ%มเทให@กับการ
ทํางานอย%างเต็มกําลังความสามารถด@วย จึงจะประสบผลสําเร็จ 
 การสนับสนุนของหน%วยงาน (Organizational Suport) องค*ประกอบท่ีสําคัญอีกประการท่ี
มีอิทธิพลต%อการปฏิบัติงานของบุคคลในองค*กร คือ การสนับสนุนของหน%วยงาน ไม%ว%าบุคคลจะมี
ความรู@  ความสามารถและมีความมานะมุ%งม่ันในการทํางานเพียงใด หากขาดการสนับสนุนจาก
หน%วยงานแล@ว ย%อมไม%สามารถปฏิบัติงานได@อย%างเต็มท่ี เช%น ขาดงบประมาณในการสนับสนุน        
ขาดเครื่องมือเครื่องใช@ ขาดความยุติธรรมและแนวปฏิบัติท่ีขาดความยืดหยุ%น หรืออาจมีข@อจํากัดด@าน
เวลา 
 
 
 
 



 

 

9 

 2.1.2 ความสําคัญของการทํางาน 
 การทํางานเป/นสิ่งสําคัญและจําเป/นยิ่งสําหรับมนุษย*ทุกคน เพราะการทํางานเป/นการทํา
เพ่ือตนเองและเพ่ือผู@อ่ืน การทํางานอาจสําเร็จผลได@ในช%วงเวลาอันสั้น แต%ต@องทําตลอดไปเป/นกิจวัตร 
หรืออาจส%งผลสําเร็จในระยะยาว ซ่ึงการทํางานยังแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล มนุษย*ใช@ความ
ฉลาดในการทํางานร%วมกับผู@อ่ืนได@ ซ่ึง Steers and Porter (1975, อ@างถึงใน วิภาดา สายประเสริฐ, 
2552, หน@า 13-14) ได@ให@ความสําคัญของการทํางานมีดังนี้ 
 1. การทํางานเป/นการแลกเปลี่ยนหรือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผลตอบแทนท่ีได@จากการ
ทํางานอาจได@รับโดยตรงหรือโดยอ@อม และเป/นการตอบแทนทางจิตใจ หรือการตอบแทนด@วยสิ่งของวัตถุ 
 2. การทํางาน ทําให@เกิดผลทางสังคมแก%บุคคล เช%น มีโอกาสได@พบสิ่งใหม%ๆ หรือเรียนรู@สิ่ง
แปลกใหม% ได@พบผู@คนท่ีหลากหลาย สามารถนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองได@  
 3. การทํางาน คือท่ีมาของตําแหน%งหรือยศถาบรรดาศักด์ิของคนในสังคม ทําให@เกิดการ
แบ%งชนชั้นหรือการทํางานร%วมกันในสังคม 
 4. การทํางานทําให@มีจุดมุ%งหมายเดียวกัน  การทํางานเป/นไปด@วยความเรียบร@อย ราบรื่น 
ทําให@เกิดการรวมกันในสังคม  
 สรุป การทํางานมีความสําคัญและจําเป/นสําหรับมนุษย* ทําให@ได@รู@จักตนเอง ได@พ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน มีโอกาสได@พบปะผู@คนและเรียนรู@สิ่งใหม% ๆ เกิดการเรียนรู@และทํางานร%วมกันในสังคม
โดยมีจุดมุ%งหมายเดียวกันเพ่ือให@งานประสบผลสําเร็จ รู@คุณค%าของตนเองในสังคม และส%งผลต%อ
ทัศนคติและการทํางานของตนเองและผู@อ่ืน 
 2.1.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ให@แง%คิดท่ีสําคัญเก่ียวกับการทํางานถึงความ
แตกต%างของคนในด@านความรู@ ความสามารถ ความสนใจ และทัศนคติต%ออาชีพหนึ่งต%างไปจากอีก
อาชีพหนึ่ง  ซ่ึงจะขอยกทฤษฎีการทํางาน 2 ทฤษฎีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1) ทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพของ Super (ปรียาพร วงศ*อนุตรโรจน*, 2541, หน@า 91-92 
อ@างถึงใน วิภาดา สายประเสริฐ, 2552, หน@า 16-17) กล%าวถึงพ้ืนฐานทฤษฎีการพัฒนาการทางอาชีพ 9 
ประการ ดังนี้ 
 1.1) มนุษย*มีความแตกต%างกันในด@านความรู@ ความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพ 
 1.2) ความแตกต%างของแต%ละบุคคล ทําให@มีความเหมาะสมกับอาชีพแตกต%างกันออกไป 
 1.3) แต%ละอาชีพ ต@องการบุคคลท่ีมีลักษณะบางอย%าง แต%ก็สามารถเลือกบุคลิกภาพท่ี
มีความใกล@เคียงในการประกอบอาชีพอ่ืนได@เช%นกัน 
 1.4) ความพึงพอใจ ความสามารถ สถานการณ*ท่ีดํารงชีวิตอยู% รวมท้ังความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับตนเองมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและประสบการณ* ทําให@การตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของแต%ละบุคคลของอาจมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ  
 1.5) ชีวิตเป/นกระบวนการท่ีไม%หยุดนิ่ง 
 1.6) ระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ%อแม% ความสามารถทางด@าน
สติปmญญา ลักษณะของบุคลิกภาพและโอกาสท่ีจะได@ มีประสบการณ*ทางอาชีพต%าง ๆ เป/น
องค*ประกอบท่ีมีอิทธิพลต%อแบบแผนทางอาชีพของบุคคล 
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 1.7) การพัฒนาทางอาชีพ เป/นการพัฒนาทางจิตใจและร%างกาย กระบวนการ
แสดงออกของความคิดรวบรวมของบุคคล 
 1.8)  การเข@าสู%อาชีพของบุคคล มักถูกกําหนดโดยกระบวนการประนีประนอม
ระหว%างบุคคลกับตัวแปรทางสังคม  
 1.9) ความพึงพอใจในการทํางานข้ึนอยู%กับ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ 
ค%านิยม และประสบการณ*ท่ีได@รับจากการทํางาน  
 2) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Ginzberg (ปรียาพร วงศ*อนุตรโรจน*, 2541, หน@า 91-92  
อ@างถึงใน วิภาดา สายประเสริฐ, 2552, หน@า 17-18) ซ่ึงได@อธิบายกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ 
3 ระยะ ดังนี้ 
 2.1) ระยะเวลาการคิดฝmน (Fantasy) เป/นระยะในวันเด็กอายุระหว%าง 10-12 ปr 
 2.2) ระยะเวลาช%วงการทดลอง (Tentative) เป/นระยะย%างเข@าสู%วัยรุ%น 
 2.3) ระยะช%วงเวลาท่ีเป/นความจริง (Realistic) เป/นระยะเวลาของวัยรุ%นตอบปลาย
ถึงวัยผู@ใหญ%ตอนต@น 
 ซ่ึงระยะการคิดฝmนกับระยะทดลอง เป/นความคิดของคนเก่ียวกับเรื่องของงานว%า “สิ่งท่ีฉัน
อยากจะเป/นคือ” ส%วนในระยะท่ีเป/นจริงจะคิดเรื่องการทํางานว%า “สิ่งท่ีเหมาะกับฉันท่ีสุดคือ”       
ซ่ึง Ginzberg มองสิ่งแวดล@อมเป/นเครื่องตัดสินบทบาทในแต%ละระดับความคิดเรื่องอาชีพ ส%วน Super 
ไม%ได@กล%าวถึงสิ่งแวดล@อม แต%ทฤษฎีท้ังสองให@แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมในการทํางานท่ีตรงกันคือ 
ประสบการณ*ในวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ%นมีความสําคัญมากกว%าในวัยทารก และวัยเด็กตอนต@น 
(ผาด ชมทอง, 2549, หน@า 16) 
 สรุป ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพ
ของ Super และทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Ginzberg ให@แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมในการทํางานท่ี
ตรงกันคือ ประสบการณ*ในวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ%นมีความสําคัญมากกว%าในวัยทารก และวัยเด็ก
ตอนต@น โดยทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพของ Super กล%าวถึง พ้ืนฐานการพัฒนาอาชีพ 9 ประการว%า 
มนุษย*มีความแตกต%างกันในด@านความรู@ ความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพ ประสบการณ* ระดับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ%อแม% เป/นองค*ประกอบท่ีมีอิทธิพลต%อแบบแผนทางอาชีพของ
บุคคล การเข@าสู%อาชีพของบุคคล ถูกกําหนดโดยบุคคลกับตัวแปรทางสังคม และความพึงพอใจในการ
ทํางานข้ึนอยู%กับ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ค%านิยม และประสบการณ*ท่ีได@รับจากการทํางาน  
ส%วนทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Ginzberg อธิบายกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ 3 ระยะ คือ 
ระยะเวลาการคิดฝmน เป/นระยะในวันเด็กอายุระหว%าง 10-12 ปr ระยะช%วงการทดลอง เป/นระยะย%างเข@าสู%
วัยรุ%น และระยะช%วงเวลาท่ีเป/นความจริง เป/นระยะเวลาของวัยรุ%นตอบปลายถึงวัยผู@ใหญ%ตอนต@น 
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 2.1.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 ผู@วิจัยได@ศึกษาแนวคิดทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิร*ซเบอร*ก และคณะ 
(Herzberg and Other, 1959, P. 71-79 อ@างถึงใน ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545, หน@า 25-33) 
กล%าวว%า ปmจจัยสําคัญท่ีทําให@เกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 2 ปmจจัย ได@แก% 
 (1) ปmจจัยท่ีเป/นแรงจูงใจ มีองค*ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 
  1.1) ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีคนทํางานได@ เสร็จสิ้นและประสบ
ความสําเร็จเรียบร@อย จึงเกิดความรู@สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น 
  1.2) การได@รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได@รับการยอมรับจากผู@บังคับบัญชา เพ่ือน
ร%วมงาน หรือบุคคลในหน%วยงาน ในรูปของการยกย%องชมเชย หรือยอมรับในความรู@ ความสามารถ 
  1.3) ลักษณะของงาน หมายถึง งานท่ีน%าสนใจ อาศัยความคิดริเริ่มสร@างสรรค*     
หรือเป/นงานท่ีสามารถทําได@โดยลําพัง 
  1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได@รับมอบหมายให@
รับผิดชอบงาน และมีอํานาจในการตัดสินใจหรือรับผิดชอบอย%างเต็มท่ี 
  1.5) ความก@าวหน@าในตําแหน%งการงาน หมายถึง ได@รับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน%งให@
สูงข้ึน มีโอกาสได@ศึกษาความรู@เพ่ิมเติม 
 (2) ปmจจัยท่ีเก่ียวกับอนามัย หรือปmจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) มีองค*ประกอบท่ีสําคัญ 
11 ประการ ดังนี้ 
  2.1) เงินเดือน คือ จํานวนรายได@ประจําหรือรายได@พิเศษท่ีเป/นผลตอบแทนจากการทํางาน 
  2.2) โอกาสท่ีจะได@รับความก@าวหน@าในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะได@รับการแต%งต้ัง 
เลื่อนตําแหน%งและได@รับความก@าวหน@าในทักษะวิชาชีพ 
  2.3) ความสัมพันธ*กับผู@ใต@บังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานร%วมกัน 
มีความเข@าใจและมีความสัมพันธ*อันดีกับผู@ใต@บังคับบัญชา 
  2.4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป/นท่ียอมรับของสังคม มีเกียรติและมีศักด์ิศรี 
  2.5) ความสัมพันธ*กับผู@บังคับบัญชา หมายถึง การติดต%อระหว%างบุคคลกับเพ่ือน
ร%วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธ*อันดีระหว%างกัน และสามารถทํางานร%วมกันได@เข@าใจซ่ึงกันและกัน 
  2.6) ความสัมพันธ*กับเพ่ือนร%วมงาน หมายถึง การติดต%อระหว%างบุคคลกับเพ่ือนร%วม 
งานท่ีแสดงถึงความสัมพันธ*อันดีระหว%างกัน สามารถทํางานร%วมกันได@และเข@าใจซ่ึงกันและกัน 
  2.7) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู@บังคับบัญชาในการ
ดําเนินการ และติดต%อสื่อสารในองค*กร 
  2.8) นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจัดการ หรือการบริหารงานขององค*กร 
และติดต%อสื่อสารในองค*กร 
  2.9) สภาพการทํางาน ได@แก% สภาพทางกายภาพของงาน เช%น แสง เสียง อากาศ 
ชั่วโมงการทํางาน อุปกรณ*หรือเครื่องมือต%าง ๆ 
  2.10)  ความเป/นอยู%ส%วนตัว หมายถึง ความรู@สึกดีหรือไม%ดี เป/นผลท่ีได@รับจากการทํางาน 
  2.11) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู@สึกของบุคคลท่ีมีต%อความม่ันคงในงาน 
ความยั่งยืนของอาชีพและความม่ันคงขององค*กร 
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 สรุป ทฤษฎีสองปmจจัยของเฮิร*ซเบอร*ก กล%าวถึง ปmจจัยท่ีเป/นแรงจูงใจ 5 ประการ 
ประกอบด@วย ความสําเร็จของงาน การได@รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก@าวหน@าในตําแหน%งงาน และปmจจัยท่ีเก่ียวกับอนามัย หรือปmจจัยคํ้าจุน 11 ประการ ได@แก% 
เงินเดือน โอกาสท่ีได@รับความก@าวหน@าในอนาคต ความสัมพันธ*กับผู@ใต@บังคับบัญชา ความสัมพันธ*กับ
ผู@บังคับบัญชา ความสัมพันธ*กับเพ่ือนร%วมงาน ลักษณะของอาชีพ การปกครองบังคับบัญชา นโยบาย
การบริหาร สภาพการทํางาน ความเป/นส%วนตัว และความม่ันคงในงาน  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของครูผู�สอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
 2.2.1 หลักการและแนวคิดการปฏิบัติงานของครูผู�สอน  
 กรมสามัญศึกษา (2542, หน@า 13) กล%าวว%า ครูผู@สอนเป/นบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํา
แนวคิด การจัดกระบวนการเรียนรู@ท่ีเน@นผู@เรียนเป/นศูนย*กลางไปสู%ความสําเร็จ ครูผู@สอนต@องได@รับการ
พัฒนาให@มีความพร@อมในทุก ๆ ด@าน ได@แก% เจตคติท่ีดี การยอมรับและตระหนักในความสําคัญ ความรู@
ความเข@าใจ ทักษะการปฏิบัติท่ีถูกต@องชัดเจนเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมและ       
สื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน รวมท้ังการวัดและประเมินผลตามยุทธศาสตร*การจัดกระบวนการ
เรียนรู@ท่ีเน@นผู@เรียนเป/นศูนย*กลาง 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547, หน@า 3) ครู หมายความว%า 
บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักด@านการเรียนการสอน และการส%งเสริมการเรียนรู@ของผู@เรียนด@วยวิธีการ
ต%าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากว%าปริญญาท้ังของภาครัฐและ
เอกชน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2537, หน@า 121) ได@กล%าวถึง ความหมายของ
คําว%า "ครู" หมายถึงผู@สั่งสอนศิษย*ผู@ถ%ายทอดความรู@ให@แก%ศิษย* และมาจากคําว%า"คุรุ" แปลว%า หนัก 
 เกรียงศักด์ิ  ชิณกะธรรม (2550, หน@า 30) ได@ให@ความหมายว%า ครู หมายถึง ผู@ท่ีมีความ
หนักแน%นหรือผู@มีภาระหนัก ให@วิชาความรู@โดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ อาชีพครูเป/นอาชีพท่ีมีเกียรติ 
คนให@ความเคารพ นับถือ ครูจึงเป/นปูชนียบุคคลท่ีควรแก%การยกย%องกว%าอาชีพใด ๆ ในโลก 
 สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หน@า 52-53 อ@างถึงใน 
สุพล พรหมประเสริฐ, 2548, หน@า 58-59) กล%าวไว@ว%า ครูเปรียบเสมือนนักวิจัย เป/นผู@ประเมินเพ่ือการ
พัฒนาอย%างแท@จริง ครูต@องรู@จักผู@เรียนเป/นรายบุคคลทําการประเมินเพ่ือเป/นการปรับปรุงการเรียน 
การสอน การประเมินเพ่ือพัฒนากระทําอย%างต%อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาต@องดําเนินการเป/นเรื่องปกติ การทํางานครบวงจรอย%างมีคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพอย%างต%อเนื่อง เป/นลักษณะการประเมินตนเอง มีการบันทึกข@อมูลอย%างเป/นระบบ ทําเป/น
ประจํา จะได@ทราบถึงจุดแข็งจุดอ%อนของสถานศึกษา และมีการแก@ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให@ดียิ่งข้ึน 
ด@านการประกันการเรียนรู@ของนักเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความสนใจ
และความต@องการของผู@เรียน ตามความแตกต%างของแต%ละบุคคล พร@อมท้ังบันทึกข@อมูลและปฏิบัติ
อย%างครบถ@วน รวมถึงมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของตนเอง เปรียบเสมือนการทําวิจัย 
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ในชั้นเรียน และบันทึกผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย%างสมํ่าเสมอเพ่ือนํามาวิเคราะห*รวบรวม
ผลในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 สรุป ครู หมายถึง ผู@ทําหน@าท่ีอบรมสั่งสอนให@ความรู@แก%ลูกศิษย*โดยมิหวังผลตอบแทนใด ๆ 
เพียงให@ลูกศิษย*เป/นคนเก%ง คนดี มีศีลธรรม จริยธรรม สามารถอยู%ร%วมกับผู@อ่ืนในสังคมได@อย%างมี
ความสุข ครูต@องประพฤติตนเป/นแบบอย%างท่ีดีแก%ลูกศิษย*และบุคคลท่ัวไป และแสวงหาความรู@ใหม% ๆ 
อยู%เสมอ 
 2.2.2 ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู�สอน  
 จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข@องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ได@ให@
ความหมายไว@ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 (อ@างใน สุพล พรหมประเสริฐ, 2548, หน@า 
59-60) ให@ความหมายของมาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข@อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*
และมาตรฐานท่ีต@องการให@เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห%ง เพ่ือใช@เป/นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
ส%งเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 กรมสามัญศึกษา (2542, หน@า 58-61) นิยามความหมายของมาตรฐานว%า  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป/นกําไกหรือยุทธศาสตร*สู%การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาให@สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดได@อย%างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายถึง ข@อกําหนดหรือแนวปฏิบัติของบุคลากร
ทุกคนท่ีต@องปฏิบัติโดยเคร%งครัด ซ่ึงจะมีลักษณะเป/นบทบัญญัติ การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาเป/นวินัย หรือวัฒนธรรมคุณภาพท่ีทุกคนมีส%วนร%วมกําหนด และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร เป/นข@อกําหนด หรือแนวปฏิบัติท่ีแสดงวิธีการ
ทํางาน หรือกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาแต%ละบุคคลและมุ%งเน@นการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ หรือบทบาทหน@าท่ี เช%น การสอน หรือการบริหาร มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร     
จะทําให@ทุกคนม่ันใจว%าการปฏิบัติงานหรือการทํางานของตนเป/นไปอย%างมีคุณภาพและมาตรฐาน     
มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได@บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของหมวดงาน ส%งผลไปสู%คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  สรุป มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ข@อกําหนด แนวทางปฏิบัติงาน หรือการ
ทํางานของครูในสถานศึกษาท่ีมุ%งเน@นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน@าท่ีด@านการสอน ด@านการ
พัฒนาการเรียนของนักเรียน ให@ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.2.3 คุณลักษณะของครูท่ีดีของครูตามแนวพระพุทธศาสนา  
 งานครูเป/นงานท่ียากยิ่ง เพราะว%าครูทํางานกับ "คน" งานของครูจะประสบผลสําเร็จเม่ือ 
สามารถทําให@บุคคลได@เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีต@องการ ครูจะต@องสามารถทําให@ศิษย*รู@จักคิด 
และตัดสินใจอย%างฉลาด ครูต@องเป/นแบบอยางและแนะนําศิษย*ให@ประพฤติดี ความสัมพันธ*เก่ียวโยง 
ระหว%างครูกับนักเรียนในรูปของการสอนเป/นศิลปะท่ียากจะวิเคราะห*ได@ และการท่ีนักเรียนจะเรียนรู@
ได@ดีนั้น คุณลักษณะและการกระทําตลอดจนพฤติกรรมต%าง ๆ ของครูมีส%วนเป/นอย%างมาก          
หากคุณลักษณะของครู การกระทําและพฤติกรรมของครูเป/นไปในทางท่ีดี ส%งเสริมสัมพันธภาพอันดี
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ระหว%างครูกับนักเรียนแล@ว ก็จะเป/นผลทําให@การเรียนการสอนและการอบรมดําเนินไปได@ด@วยดีภายใต@
บุคลิกลักษณะคุณสมบัติส%วนตัวท่ีดี ซ่ึงจันทร*เพ็ญ ดิษยเดช (อ@างถึงใน ณัฐติยา จตุรนาคากุล, 2549, 
หน@า 10-12) ได@กล%าวไว@ว%า ลักษณะของครูท่ีดีนั้น ประกอบด@วย 
 1. มีบุคลิกลักษณะและคุณสมบัติส%วนตัวท่ีดี ท้ังในด@านคุณธรรม ความประพฤติ  ได@แก% 
ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสัตย*สุจริต การตรงต%อเวลา เสียสละ วาจาสุภาพและร%าเริงแจ%มใส         
เป/นกันเองเข@ากับผู@เรียนได@ดี เป/นตัวอย%างท่ีดีในการประพฤติ มีมนุษย*สัมพันธ*ดี แต%งกายสุภาพ
เรียบร@อยเหมาะสม มีความสุภาพอ%อนโยน เว@นจากอบายมุขต%าง ๆ มีอารมณ*ม่ันคง มีความเมตตา
ปราณี และมีระเบียบวินัย รู@จักการปกครองแบบประชาธิปไตย เป/นคนมีเหตุผล รู@จักสิทธิและหน@าท่ี
รับผิดชอบต%อภาระงานท่ีได@รับมอบหมาย กระตือรือร@นและอดทนอดกลั้น รู@จักผ%อนหนักให@เป/นเบา
และสภาพอ%อนโยน 
 2. มีจรรยาครู อาชีพครูมีจรรยาบรรณเช%นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ หากครูประพฤติตัวไม%
เหมาะสมและขาดความสนใจในเรื่องจรรยา ผู@เรียนจะขาดความไว@วางใจและขาดความเชื่อถือ เป/นผลให@
การเรียนการสอนไม%บรรลุตามเปyาหมาย จรรยาบรรณของครูเปรียบเสมือนศีลธรรมท่ีครูต@องนําไปปฏิบัติ 
 3. มีความรู@ในวิชาท่ีสอนเป/นอย%างดี เอาใจใส%และศึกษาหาความรู@อยู%เสมอ ติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาเก่ียวกับแผนการศึกษาชาติและหลักสูตร รู@จักปรับปรุงวิธีการสอนใหม% ๆ ให@
เหมาะสมกับสภาวการณ*ในปmจจุบัน สอดคล@องและสามารถนําไปใช@ได@จริงในชีวิตประจําวัน            
มีความสามารถในการใช@ภาษาสื่อสาร รู@จักหลักการพูด อธิบายบทเรียนอย%างแจ%มชัด ใช@ภาษาได@
ถูกต@อง 
 4. มีทักษะในการสอนดี ครูต@องเป/นผู@ท่ีมีทักษะในการสอนท่ีดี มีความชํานาญในการสอน 
มีความคล%องแคล%วในการใช@สื่อ มีความม่ันใจในการสอน ทักษะการสอนมีหลายวิธีซ่ึงแต%ละวิธีจะมี
ความสําคัญท่ีแตกต%างกัน ผู@สอนสามารถเลือกใช@ให@เหมาะสมกับบทเรียนได@ 
 5. มีความสามารถในการทํางานร%วมกับผู@อ่ืนได@ดี ซ่ึงคําว%าผู@อ่ืนในความหมายนี้ หมายถึง 
เพ่ือนครูและผู@เรียนเป/นส%วนใหญ% หากโรงเรียนมีสมาคมผู@ปกครองและครู อาจหมายถึงผู@ปกครอง 
ตลอดจนเจ@าหน@าท่ีและคนงาน ภารโรง ซ่ึงอาชีพครูเป/นอาชีพท่ีต@องอยู%ร%วมกับผู@อ่ืน ครูจําเป/นต@องม ี
หลักธรรมของพุทธศาสนาในการสร@างมนุษย*สัมพันธ* คือ  
   5.1 พรหมวิหาร 4 ประกอบด@วย เมตตา การมีเมตตาจิตคิดท่ีจะให@ผู@อ่ืนมีความสุข  
กรุณา คิดเอ็นดูช%วยเหลือให@ผู@อ่ืนพ@นทุกข* มุทิตา มีความยินดีเม่ือผู@อ่ืนได@ดี และอุเบกขา การวางตัว
เป/นกลางไม%ลําเอียง 
   5.2 อิทธิบาท 4 ประกอบด@วย ฉันทะ ความพอใจในสิ่งท่ีพบเห็นและมีอยู%  วิริยะ           
ความพยายามทําให@เสร็จ จิตตะ ความสนใจกับสิ่งนั้น และวิมังสา มุ%งความสําเร็จ 
   5.3 สังคหวัตถุ 4 ประกอบด@วย ทาน การแบ%งปmนสิ่งของให@แก%ผู@อ่ืน ปzยวาจา การเจรจา
ไพเราะอ%อนหวาน อัตถจริยา การปฏิบัติอันเป/นประโยชน*เก้ือกูลกัน และสมานัตตา การวางตัว
สมํ่าเสมอและทําตัวให@เข@ากับคนท้ังหลายได@ 
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 2.2.4 การปฏิบัติงานตามบทบาทและหน�าท่ีของครูผู�สอน  
 บทบาทและหน@าท่ีท่ีสําคัญของครู คือ การถ%ายทอดความรู@ศิลปะวิทยาการต%าง ๆรวมท้ัง
อบรมสั่งสอน และปลูกฝmงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก%ศิษย* สอนให@ผู@อ่ืนเกิดการเรียนรู@อันจะทําให@
ผู@นั้นปฏิบัติตนได@เหมาะกับกับสถานการณ*ท้ังปวง 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อ@างถึงใน พระมหาประจวบ {านจนฺโท (จันบัวลา), 2553, 
หน@า 39-40) เขียนไว@ว%า กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด@วยบุคคล 2 ฝ}าย คือ ครูผู@สอนกับ
นักเรียน สิ่งท่ีต@องคํานึงถึงอย%างแรก คือ ครูผู@สอนจะต@องทําการศึกษาหลักสูตร วิเคราะห*มาตรฐาน
การเรียนรู@ช%วงชั้น กําหนดผลการเรียนรู@ เนื้อหาสาระท่ีจะนําไปสอน เพ่ือให@เกิดความเข@าใจอย%าง
ชัดเจน บทบาทท่ีสําคัญของครูต@องนําจิตวิทยาการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสู%การเรียนรู@ท่ีเกิดผล
สัมฤทธิ์มากท่ีสุด บทบาทสําคัญของครูผู@สอน ได@แก% 
 1. สํารวจประสบการณ*การเรียนรู@ของผู@เรียนว%า ผู@เรียนแต%ละคนต@องใช@เวลาในการเรียนรู@มาก
น@อยเพียงใด ให@โอกาสกับผู@เรียนได@ใช@กระบวนการเสาะแสวงหาความรู@ท่ีค@นพบด@วยตนเอง การค@นพบด@วย
ตนเองเป/นสิ่งท่ีมีคุณค%า ซ่ึงจะทําให@ผู@เรียนนั้นเรียนอย%างมีความสุข และมีความหมายต%อตัวผู@เรียน 
 2. ครูควรใช@การบูรณาการ เป/นการนํากระบวนการท่ีต%อเนื่องจากข้ันตอนการสํารวจ
ประสบการณ*การเรียนรู@ของผู@เรียน รวมไปถึงสถานการณ* เง่ือนไขการเรียนรู@สิ่งแวดล@อมจะทําให@เกิด
การเรียนรู@อย%างแท@จริง เป/นการบูรณาการความรู@ใหม%เข@ากับความรู@เดิมและพร@อมท่ีจะนําไป
ประยุกต*ใช@และแก@ปmญหาได@อย%างสร@างสรรค* 
 3. ครูต@องมีการถ%ายโยงความรู@ เป/นข้ันท่ีผู@เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมท้ังด@านความรู@ 
ความคิด ทักษะ เจตคติ และค%านิยม เพ่ือการประยุกต*ใช@ในการแสดงหาความรู@อย%างต%อเนื่อง ผู@เรียนมี
โอกาสได@ปฏิบัติจริง เพ่ือให@เกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุหรือคาดหวังไว@ ประสบการณ*การเรียนรู@ท่ีจัดควร
เป/นสิ่งท่ีทําให@ผู@เรียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะได@ฝ~กปฏิบัติและต@องอยู%ในขอบข%ายความสามารถของ
ผู@เรียน การจัดประสบการณ*การเรียนรู@ควรเป/นการส%งเสริมให@ผู@เรียนได@แสดงออก โดยไม%มีความรู@สึก
ว%ากําลังถูกบังคับให@ทํา เพราะหากเป/นเช%นนั้นจะทําให@เกิดกาเรียนรู@ได@น@อย 
 4. จัดการเรียนรู@ให@สอดคล@องกับความต@องการ ความสนใจ และความถนัดของผู@เรียนแต%
ละคน โดยมีความเชื่อว%าผู@เรียนทุกคนสามารถเรียนรู@ และพัฒนาตนเองได@สูงสุดตามศักยภาพ 
 5. ครูต@องคอยเป/นผู@เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู@ เม่ือผู@เรียนผ%านกระบวนการ
เรียนรู@ และผู@เรียนต@องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการไม%รู@ เป/นรู@จริง จากทําไม%ได@เป/นทําได@ 
 6. ครูต@องยึดหลักการท่ีว%า การจัดการเรียนท่ีดีต@องมีกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพทุก
ด@าน ท้ังด@านร%างกาย สติปmญญา อารมณ* และสังคม ครูต@องมองว%าผู@เรียนมีภูมิรู@ และภูมิธรรมอยู%ใน
ระดับหนึ่ง ครูต@องให@หลักการของศาสตร*ท่ีจะสอนเท%าท่ีจําเป/น ให@เพียงวิธีการเรียนรู@แต%ต@องพยามยาม
ส%งเสริมให@ผู@เรียนเรียนรู@จากการปฏิบัติของตนเองให@มากท่ีสุด 
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 กมลพร บัณฑิตยานนท* (2546, หน@า 273-297) กล%าวถึงบทบาทของครูในมิติของการ
จัดการเรียนการสอนให@เหมาะสมกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 1. บทบาทผู@พัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ครูต@องพัฒนาตนเองในทุกด@าน ต@องมี
ความรู@ ความเข@าใจเก่ียวกับหลักสูตร เพราะครูเป/นท้ังผู@ผลิตและผู@ใช@หลักสูตร 
 2. บทบาทอํานวยความสะดวกในการเรียนรู@ บทบาทของครูในอดีตจากท่ีเคยเป/นผู@สอน  
ผู@บอก ผู@ถ%ายทอดวิชาความรู@ให@แก%ผู@ เรียน ครูจึงเป/นผู@วางแผนและจัดประสบการณ*เรียนรู@ ท่ี
หลากหลายให@ผู@เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล สร@างบรรยากาศและสิ่งแวดล@อมท่ี
ปลุกเร@าให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@ สามารถค@นพบความรู@ด@วยตนเองจากการปฏิบัติจริง 
 3. บทบาทนักวิจัย นอกจากงานสอนตามปกติ ครูต@องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให@มี
คุณภาพอย%างต%อเนื่อง นําการวิจัยมาใช@ในชั้นเรียนควบคู%กับการสอน เพ่ือสร@างองค*ความรู@ใหม% ๆ     
ซ่ึงก%อให@เกิดประโยชน*ในการพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูมากข้ึน 
 4. บทบาทผู@พัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงต@องอาศัยความรู@ ความชํานาญท่ีได@จากการฝ~กฝน      
ครูจําเป/นต@องได@รับการพัฒนาและได@รับการส%งเสริม สนับสนุน เพ่ือก@าวทันพัฒนาการด@านต%าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีหลีกเลี่ยงไม%ได@  
 5. บทบาทผู@ส%งเสริมความสัมพันธ*อันดีระหว%างสถาบันการศึกษากับชุมชน ครูได@มีส%วนร%วม
ในการนําศักยภาพของชุมชนท่ีมีอยู%มาเก้ือหนุนการจัดการเรียนรู@ 
 6. บทบาทนักวิเคราะห*ตนเอง การรู@จักตนเองมีความสําคัญยิ่งสําหรับผู@ ท่ีให@ความ
ช%วยเหลือผู@อ่ืน 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (อ@างใน ณัฐติยา จตุรนาคากุล, 2549, หน@า 12) ได@กล%าวถึงบทบาท
ของครูว%า ครูท่ีดีมีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ*ในทางบวกกับการเรียนรู@ของผู@เรียน   
ไว@ดังนี้ 
 1. การสอนท่ีแจ%มแจ@ง ครูควรมีความรู@ ความเข@าใจเนื้อหาวิชาท่ีตนสอน โดยให@คําแนะนํา
ท่ีชัดเจน มีการยกตัวอย%างและใช@สื่อการสอนท่ีเป/นนามธรรมให@ผู@เรียนเข@าใจง%ายข้ึน 
 2. มีความกระตือรือร@น ครูต@องสร@างบรรยากาศของการเรียนให@สนุกและมีแรงจูงใจใน
ตนเอง และให@เกิดแรงจูงใจในตัวผู@อ่ืนด@วย ทําให@มีเจตคติท่ีดีต%อผู@เรียนและการสอน 
 3. การเน@นในเรื่องงาน ครูควรสร@างบรรยากาศในการเรียนอย%างเป/นการเป/นงาน จัดเวลา
สําหรับการฝ~กทักษะใหม% ให@เพียงพอ มีการกําหนดจุดมุ%งหมายของงานให@ชัดเจน 
 4. กลยุทธ*ในการสอน ใช@เทคนิคการสอนในรูปแบบต%าง ๆ เช%น ฝ~กความคิดการทํางานท่ี
ต@องให@ผู@เรียนใช@สติปmญญาระดับสูงข้ึน การใช@แบบฝ~กหัดทบทวนบทเรียน 
 5. การปฏิสัมพันธ*กับผู@เรียน ครูควรแสดงให@ผู@เรียนมีความคิดว%า ตัวผู@เรียนมีคุณค%า    
แสดงความเป/นกันเองและยอมรับความคิดเห็นของผู@เรียน และเปzดโอกาสให@ผู@เรียนมีส%วนร%วมในการ
ประเมินการสอนของครูด@วย 
 6. ใช@คําถามท่ีน%าสนใจ มีการเตรียมคําถามในแต%ละบทเรียน โดยต้ังคําถามในระดับสูงข้ึน
เพ่ือให@ผู@เรียนคิด และพยายามต้ังคําถามท่ีทําให@ผู@เรียนมีส%วนร%วมแสดงความคิด 
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 ยุทธพงษ* ไกยวรรณ (2541, หน@า 19) กล%าวว%า ภาระหน@าท่ีของครู คือ การแนะนําแนวทาง
ให@แก%เด็กในการทํากิจกรรมต%าง ๆพร@อมกับจัดสภาพแวดล@อมเพ่ือให@เกิดการเรียนรู@ให@มากท่ีสุด 
 ยนต* ชุ%มจิต (2550, หน@า 51, และหน@า 176-186) กล%าวไว@ว%า หน@าท่ีของครูท่ีมีต%อนักเรียน
หรือศิษย* คือ การปฏิบัติต%อนักเรียนหรือศิษย*โดยการอนุเคราะห*ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวา ดังนี้ 
 1. แนะนําฝ~กอบรมให@เป/นคนดี 
 2. สอนให@เข@าใจแจ%มแจ@ง 
 3. สอนวิทยาให@ไม%ปzดบังอําพราง 
 4. ส%งเสริมยกย%องความดีงาม ความสามารถให@ปรากฏ 
 5. สร@างคุ@มภัยให@สารทิศ คือ ฝ~กสอนให@สามารถใช@วิชาเลี้ยงชีพ รู@จักการดํารงรักษาตนใน
อันท่ีจะดําเนินชีวิตไปด@วยดี 
 บทบาทของครู ท้ังในอดีตและปmจจุบัน มีความสําคัญต%อการพัฒนาคน สังคมและ
ประเทศชาติ บทบาทท่ีสําคัญของครู ได@แก%  
 1. บทบาทแม%พิมพ*ท่ีดีท้ังด@านความรู@ และความประพฤติ หากครูไม%มีความรู@หรือรู@ไม%จริง
แล@วนําไปสอนคน จะทําให@ผู@ ท่ีรับความรู@เข@าใจในสิ่งท่ีผิด ครูจะต@องรู@เก่ียวกับการสอนในเรื่อง 
เนื้อหาวิชาท่ีจะสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน หลักสูตร หลักการสอน และต@องประพฤติตนอยู%ใน
กรอบศีลธรรมอันดีงามเพ่ือเป/นแบบอย%างท่ีดีของศิษย* 
 2. ครูผู@พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค%านิยมอันดีงามให@แก%เยาวชน ซ่ึงถือเป/นภาระหน@าท่ี
ของครูท่ีจะต@องช%วยส%งเสริมพัฒนาให@เยาวชนเป/นผู@ท่ีมีความรู@ คู%คุณธรรม จริยธรรม 
 3. ครูเป/นผู@นําทางศาสนาและวัฒนธรรม เพราะความรู@ ความเข@าใจในศาสนา หลักศีลธรรม 
วัฒนธรรมอันดีของชาติ สามารถให@คําปรึกษาแก%ชุมชน ท@องถ่ิน ครูต@องปฏิบัติให@เป/นผู@นําท่ีดี 
 4. บทบาทในฐานะเป/นวิศวกรสังคม เพราะครูมีบทบาทต%อสังคมเช%นเดียวกับงานท่ีวิศวกร
ในฐานท่ีเป/นนักวิทยาศาสตร*ประยุกต*ได@กระทํา เพราะครูเป/นนักสร@าง นักออกแบบ นักแก@ไข          
นักปรับปรุง และนักพัฒนาคน 
 5. บทบาทต%อการพัฒนาเยาวชน ครูจะทําหน@าท่ีในฐานะผู@เป/นวิศวกรสังคมได@สมบูรณ*
เพียงใดข้ึนอยู%กับการพัฒนาเยาวชน ถ@าครูสร@างคนไปในรูปแบบใด สังคมก็จะเป/นแบบนั้น งานสําคัญ
ต%อการพัฒนาเยาวชนได@แก% การให@ความรู@ในวิชาการเพ่ือเป/นพ้ืนฐานในการศึกษาเล%าเรียนและ
ประกอบอาชีพ การให@ความรู@สึกสํานึกดี ไม%ดี สิ่งใดควร ไม%ควร และให@ความคิดริเริ่มร@างสรรค* รู@จักคิด
เพ่ือแก@ปmญหา 
 6. บทบาทต%อการพัฒนาสังคม ซ่ึงครูสามารถทําได@หลายวิธี เช%น การให@ศึกษาและความรู@
แก%ประชาชนท่ัวไป เป/นผู@นํา กระตุ@นให@ประชาชนต่ืนตัวในเรื่องอาชีพและความเป/นอยู%ในสังคม เป/นผู@
ส%งเสริมโดยใช@ความรู@ ความสามารถท่ีมีอยู%ให@ประชาชนเข@าใจในงานท่ีทําให@มีคุณภาพ และเป/นท่ี
ปรึกษาให@กับชุมชน  
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 7. บทบาทต%อการพัฒนาการเมืองการปกครอง ครูต@องจัดกระบวนการเรียนการสอนให@
สอดคล@องและส%งเสริมระบบการเมืองการปกครอง โดยให@ความรู@ความเข@าใจแก%เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปเก่ียวกับระบบการปกครองประเทศ ฝ~กให@เยาวชนนํารูปแบบการปกครองประเทศมาใช@ใน
กิจการในสถานศึกษา และครูเป/นตัวแทนของรัฐในการเชิญชวนประชาชนไปใช@สิทธิ์ในการเลือกต้ัง  
 8. บทบาทต%อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ครูสามารถช%วยชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจได@
โดย สงเสริมนักเรียนให@ใช@เวลาว%างให@เกิดประโยชน* ส%งเสริมด@านสหกรณ*ในโรงเรียน ส%งเสริมการออม
ทรัพย*ของครูและนักเรียน ให@คําปรึกษาและกระตุ@นให@เยาวชนริเริ่มงานอาชีพใหม% รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีเข@ามาใช@ในการผลิตเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
 9. บทบาทในการส%งเสริมความม่ันคงทางศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาจะยั่งยืนอยู%ได@ 
เพราะศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ มีความรู@ ความเข@าใจในหลักคําสอนและนําเอาหลักคําสอนมา
ประพฤติปฏิบัติให@ถูกต@อง ฉะนั้น ครูต@องช%วยกันรักษาและส%งเสริมศาสนาให@มีความม่ันคง 
 วิไล  ต้ังจิตสมคิด (2546, หน@า 11) กล%าวไว@ว%า หน@าท่ีท่ีสําคัญอีกประการของครู คือ     
การค@นหาวิธีการจัดการศึกษาเรียนรู@ให@เหมาะสมสอดคล@องกับการเปลี่ยนแปลงอยู%เสมอ เพ่ือให@ลูกศิษย*
ทุกคนถึงพร@อมความคุณสมบัติประเสริฐ 3 ประการ คือ เป/นคนดี มีความรู@ ความสามารถและดํารงตน
อยู%ได@ในสังคมอย%างมีความสุข 
 แสงเดือน ทวีสิน (2545, หน@า 253-254) กล%าวว%า ครูท่ีดีมีหน@าท่ีต@องพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู@เรียนในครบทุกด@าน ท้ังทางด@านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยครูต@องสามารถนํา
หลักการทางจิตวิทยามาใช@ให@เหมาะสมกับผู@เรียน เช%น 
 1. ช%วยให@ผู@เรียนประสบความสําเร็จในการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให@
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสติปmญญา และประสบการณ*เดิมของผู@เรียน 
 2. จัดกิจกรรมท่ีสร@างเสริมให@ผู@เรียนมีบรรยากาศของความร%วมมือกัน 
 3. ขณะสอนเนื้อหาวิชาควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมควบคู%ให@เหมาะสมกับ
วัยของผู@เรียน 
 4. สามารถให@การเสริมแรงเพ่ือสร@างพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผู@เรียน 
 5. ปลูกฝmงในเรื่องของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผู@เรียน โดยใช@หลักจิตวิทยาต%าง ๆ ท่ีเคย
ศึกษามาแล@ว นํามาปรับปรุงใช@ให@เหมาะสมกับสิ่งต%าง ๆ ครูผู@สอนต@องคํานึงถึงวัย และความแตกต%างของ
ผู@เรียน 
 พระมหาจิตนเรศ  ศรีปะโค (2546, หน@า 55)  กล%าวว%า บุคลากรท่ีเป/นบรรพชิต และ
บุคลากรท่ีเป/นคฤหัสถ* มีความคิดเห็นด@วยเก่ียวกับการดําเนินนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในด@านวิชาการ การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษานั้น เป/นหน@าท่ีของผู@บริหารในการบริหารจัดการงาน 4 ด@าน ได@แก% (1) งานวิชาการ 
(2) งานธุรการ (3) งานบริหารท่ัวไป และ(4) งานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการบริหารนั้นผู@บริหารจําเป/นต@อง
กําหนดโครงสร@างและบทบาทหน@าท่ีของบุคลากรในองค*กร การควบคุมดูแลและการติดตาม
ประเมินผลโดยอาศัยทรัพยากร ได@แก% คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ* และสื่อเทคโนโลยี เป/นต@น
เพ่ือให@งานดําเนินไปด@วยความเรียบร@อยบรรลุจุดประสงค* ตามท่ีกําหนดไว@ 
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 เสน%ห* เจริญศักด์ิ (2547, หน@า 78-82) ได@กล%าวถึง การบริหารงานภายในโรงเรียน        
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จําแนกการบริหารงานออกเป/น 4 ด@าน ดังนี้ 
 1) การบริหารงานวิชาการ ได@แก% การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการการเรียนรู@ 
การวัดผล การประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแห%งเรียนรู@ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การส%งเสริมความรู@ด@านวิชาการแก%ชุมชน การส%งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก% บุคคล และครอบครัว องค*กร หน%วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 2) การบริหารบุคคล ได@แก% การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน%ง การสรรหาและ
บรรจุแต%งต้ัง การเสริมสร@างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3) การบริหารงบประมาณ ได@แก% การจัดทําและเสนองบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการใช@เงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา      
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย* 
 4) การบริหารท่ัวไป ได@แก%การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล@อม   
การจัดทําสํามโนครัวผู@เรียน การรับนักเรียนงานส%งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ*งาน
การศึกษา งานบริการสาธารณ ฯลฯ 
 โครงสร@างการบริหารงานภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แสดงได@ดัง
ภาพท่ี 2.1 
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โครงสร�างการบริหาร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร�างการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ท่ีมา : โรงเรียนพระปริยัติวัดโพธิ์ศรี, www.phosri.ac.th,<15 พฤษภาคม 2557>. 

ผู�จัดการ 

ผู�บริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝEายวิชาการ ฝEายบริหารงานบุคคล ฝEายบริหารงานงบประมาณ ฝEายบริหารงานท่ัวไป 

งานหลักสูตร 

งานการ
จัดการเรียนรู� 

งานทะเบียน
และวัดผล 

คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรและงานวิชาการ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

งานนิเทศ
ภายใน 

งานประกัน
คุณภาพภายใน 

งานกลุHมสาระ
การเรียนรู� 

งานอ่ืนๆ 

งานการเงินและ
บัญชี 

งานแผนงานและ
สารสนเทศ 

งานจัดทําแผน
บริหารงบประมาณ 

งานจัดหา 
ทุนทรัพยJ 

งานกองทุน
สวัสดิการ
ภายใน 

งานอ่ืนๆ 

งานธุรการ/ 
สารบรรณ 

งานพัสดุ/
ครุภัณฑJ 

งานห�อง
คอมพิวเตอรJ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานสัมพันธJ
ชุมชน 

งาน
ประชาสัมพันธJ 

งานอ่ืนๆ 

งานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

งานปกครองนักเรียน

งานบรรจุและ
แตHงตั้งบุคลากร 

งานสวัสดิการ/
สHงเสริมสุขภาพ 

 

งานประเมิน
โครงการ 

งานสHงเสริม
ระเบียบวินัย 

 

งานพัฒนา
บุคลากร 

 
งานกิจการนักเรียน 

 
งานกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน 

งานอื่นๆ 
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 สรุป ครูเป/นผู@ท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูท่ีดีต@องหม่ันแสวงหาความรู@เพ่ิมเติม 
ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปmจจุบัน มีความรู@ทางด@านจิตวิทยาและนําไปประยุกต*ใช@ให@เหมาะสมกับ
สถานการณ*และภาวะปmจจุบัน มีการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมควบคุมกับการสอน 
ปลูกฝmงพฤติกรรมและคุณธรรม สอนนักเรียนให@มีความรู@ ความสามารถและเป/นคนดีของชาติและ
สังคม  สภาพการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติตามบทบาทหน@าท่ี  
ด@านการจัดการเรียนการสอน ด@านการปกครองท่ีแบ%งชั้นเรียน และการปฏิบัติงานท่ัวไป โดยครูผู@สอน
มีการพัฒนาและจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู@ การรายงาน
ผลการพัฒนาผู@เรียน การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติตนเป/นแบบอย%างท่ีดี ซ่ึงสอดคล@องกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของครูผู@สอน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานด@านการสอน ครูยังปฏิบัติหน@าท่ีอ่ืน ๆ     
ในด@านการบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 
 
2.3  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 2.3.1 ความเปNนมาของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 พระพุทธศาสนาได@เผยแพร%เข@ามายังประเทศไทยในราวศตวรรษท่ี 3 คือ พุทธศักราช 303 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร*การศึกษาพระปริยัติธรรมเจริญรุ%งเรืองมาก เนื่องจากการออกผนวกของ
พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ* จนเป/นประเพณีท่ีนับถือของชาวพุทธว%า ชายไทยท่ีมีอายุครบ 
20 ปrบริบูรณ*ต@องออกบวช แม@การคัดเลือกเข@ารับราชการก็ให@ความสําคัญกับผู@ท่ีผ%านการบวชมาแล@ว 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ*ในรูปสถาบัน ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ*แห%งแรกข้ึนท่ีวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏ* ในปrพุทธศักราช 2432 เรียกว%า มหาธาตุวิทยาลัย ปmจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือให@พระภิกษุสามเณรได@ศึกษาเล%าเรียนท้ังทางโลกและทางธรรม มีความรู@คู%
คุณธรรมเป/นประโยชน*ต%อการเผยแผ%พระพุทธศาสนาในอนาคต และต%อมาได@เกิดมหาวิทยาลัยสงฆ*แห%ง
ท่ี 2 ข้ึน คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย ปmจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป/นสถาบัน 
การศึกษาของพระภิกษุสงฆ*ฝ}ายธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงสถาบันศาสนาสองแห%งนี้เป/นแหล%งศึกษาท้ัง   
ปริยัติธรรมท่ีมีพระไตรปzฎกเป/นแกนและวิชาชีพชั้นสูงสมัยใหม% (ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 
2545, หน@า 34-35) 

 การศึกษาทางโลกเจริญก@าวหน@าตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม 
จําเป/นต@องอนุวัตไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นควรมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรม
เพ่ิมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพ่ือให@ผู@ศึกษามีโอกาสบําเพ็ญตน
ให@เป/นประโยชน*ได@ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู%กันไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได@ประกาศ ใช@ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
พุทธศักราช 2546 เดิมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต%อมาเม่ือมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 
และมีกฎกระทรวงแบ%งส%วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา จึงอยู%ภายใต@สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ในปrการศึกษา 2542-2552 
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เนื่องจากการออกกพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ส%งผลให@มีการปฏิรูปการศึกษาและมีการกระจายอํานาจไปสู%เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและ
องค*กรปกครองส%วนท@องถ่ิน และให@สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 จัดให@โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป/นสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค*
พิเศษ (กองศาสนศึกษา, 2527, หน@า 153) 
 2.3.2 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช@ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว%าด@วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาข้ึน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2514 มีวัตถุประสงค*เพ่ือให@การศึกษาท่ีเป/นประโยชน*ต%อ
ฝ}ายศาสนจักรและฝ}ายบ@านเมือง กล%าวคือ ฝ}ายศาสนจักรจะได@ศาสนทายาทท่ีดี มีความรู@ ความเข@าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย%างแท@จริง ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดํารงอยู%ในสมณธรรม แม@ลาสิกขาไปแล@ว 
ก็สามารถเข@าศึกษาต%อในสถานศึกษาของรัฐ นําความรู@ไปประกอบอาชีพเป/นสมาชิกท่ีดีของสังคมและ
ประเทศชาติได@ ด@วยเหตุนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงก%อต้ังและกระจายอยู%ตามจังหวัด
ต%าง ๆ ท่ัวประเทศ เป/นท่ีนิยมศึกษาเล%าเรียนของพระภิกษุ สามเณร ปmจจุบันปrการศึกษา 2555 มีจํานวน
โรงเรียน 409 โรงเรียน (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ), [ออนไลน*]. 
 2.3.3 การบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดต้ังข้ึนเพ่ือให@พระภิกษุ สามเณรได@มีโอกาสศึกษา
สายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต@นและตอนปลายโดยเทียบกับชั้น
มัธยมศึกษาสายสามัญ จัดหลักสูตรให@มีวิชาท่ีเหมาะสมแก%ภาวะของ พระภิกษุสามเณร ท่ีจะศึกษาได@โดยไม%
ขัดต%อพระธรรมวินัย และเป/นวิชาท่ีจําเป/นต%อพระพุทธศาสนา เป/นหลักสูตรท่ีให@การศึกษาวิชาพระปริยัติ
ธรรมควบคู%กับวิชาสามัญ ได@แก% ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร* วิทยาศาสตร* สุขศึกษา หลักสูตรท่ีจัดข้ึนจบได@ในตัวเอง หรือเป/นพ้ืนฐานในการศึกษาต%อ มุ%งให@
พระภิกษุ สามเณรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณเพศ ให@มีความรู@ทางโลกและทางธรรม ปรับตัวเข@ากับสังคม
ได@และไม%ขัดต%อวินัยสงฆ* มุ%งให@พระภิกษุ สามเณรได@ศึกษาในระดับสูงข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับพระภิกษุ สามเณรท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเข@าศึกษาใน ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยท้ัง 2 
แห%งและวิทยาเขต อีก 18 แห%ง การดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
บริหารโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ เป/นองค*กรหลักท่ีควบคุมส%งเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง 
ส%วนการบริหารโรงเรียนให@อยู%ในความปกครองของคณะสงฆ* เช%น ให@เจ@าคณะจังหวัด มีหน@าท่ีเป/นผู@บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในระดับจังหวัด และเจ@าคณะอําเภอมีหน@าท่ีเป/นผู@บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับอําเภอ เจ@าอาวาสเป/นเจ@าสํานักเรียนของแต%ละโรงเรียน        
เป/นผู@บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในแต%ละวัด 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะจัดต้ังได@ต%อเม่ือได@รับอนุญาตจาก สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห%งชาติ กองศาสนศึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี และด@วยความเห็นชอบ ของคณะสงฆ* 
หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ นายกรัฐมนตรี 
สํานักพระพุทธศาสนาแห%งชาติ กองพุทธศาสนาศึกษา สํานักพุทธศาสนาจังหวัด สําหรับหน%วยงานท่ีให@
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ความสนับสนุนด@านวิชาการ ได@แก% กลุ%มโรงเรียน นอกจากนั้นยังมี หน%วยงานท่ีเก่ียวข@องในลักษณะให@
ความช%วยเหลือและส%งเสริม ได@แก% สํานักพุทธศาสนาจังหวัด แสดงได@ดังภาพท่ี 2.2 ดังนี้ 
 

โครงสร�างการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 โครงสร�างการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ, 2546, อัดสําเนา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี 

ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนจังหวัด 

กลุHมโรงเรียน 

ผู�อํานวยการกองพุทธศาสนJศึกษา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนศึกษา 
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 2.3.4 ด�านการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต@นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยเทียบกับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญจัดหลักสูตรให@มีวิชาท่ีเหมาะสมแก%ภาวะ
ของพระภิกษุสามเณรท่ีจะศึกษาได@ โดยไม% ขัดต%อพระธรรมวินัยและเป/นวิชา ท่ีจํ า เป/นต%อ
พระพุทธศาสนา เป/นหลักสูตรท่ีให@การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมควบคู%กับวิชาสามัญ ได@แก% ภาษาบาลี 
ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร* วิทยาศาสตร* สุขศึกษา 
หลักสูตรท่ีจัดข้ึนเป/นพ้ืนฐานในการศึกษาต%อมุ%งให@พระภิกษุ สามเณรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตาม   
สมณเพศ ให@มีความรู@ทางโลกและทางธรรม 
  1) หลักสูตร 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน@า 5-29) สามารถสรุปสาระสําคัญ
ได@เป/น 6 ข@อ ดังนี้ 
   (1) จุดหมายของหลักสูตร 

   หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ%งพัฒนาผู@เรียนให@เป/นคนดี มีปmญญา มีความสุข             
มีศักยภาพในการศึกษาต%อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายของหลักสูตรเพ่ือให@ผู@เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค* 8 ข@อ คือ  

   1) รักชาติ ศาสน* กษัตริย*  
   2) ซ่ือสัตย*สุจริต  
   3) มีวินัย  
   4) ใฝ}เรียนรู@   
   5) อยู%อย%างพอเพียง  
   6) มุ%งม่ันในการทํางาน  
   7) รักความเป/นไทย และ  
   8) มีจิตสาธารณะ 

   (2) โครงสร�างของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ%งออกเป/น 4 ช%วงชั้น 8 กลุ%มสาระการเรียนรู@และ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู@เรียน โดยท้ัง 8 กลุ%มสาระการเรียนรู@ หลักสูตรได@กําหนดมาตรฐานการเรียนรู@ท่ีเป/น
ข@อกําหนดคุณภาพผู@เรียนในด@านต%าง ๆได@แก% ด@านความรู@ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และค%านิยมไว@ในแต%ละกลุ%มสาระการเรียนรู@   
   (3) การจัดหลักสูตรและเวลาเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาออกเป/น 3 ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปrท่ี 1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต@น (ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 1-3) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 4-6) 
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   สถานศึกษาต@องจัดสาระการเรียนรู@ให@เหมาะกับธรรมชาติการเรียนรู@และระดับ
พัฒนาการของผู@เรียน และต@องจัดให@ครบท้ัง 8 กลุ%มสาระการเรียนรู@ โดยเฉพาะช%วงชั้นท่ี 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปrท่ี 1-3 ซ่ึงเป/นช%วงสุดท@ายของการศึกษาภาคบังคับ ต@องมุ%งเน@นให@ผู@เรียนได@สํารวจความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง ส%งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส%วนตน มีทักษะในการคิดอย%างมี
วิจารณญาณ คิดสร@างสรรค*และคิดแก@ปmญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถใช@เทคโนโลยีเพ่ือเป/น
เครื่องมือในการเรียนรู@ มีความรับผิดชอบต%อสังคม มีความรู@ ความคิด ความดีงาม มีความภาคภูมิใจใน
ความเป/นไทย และสามารถนําไปใช@เป/นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต%อ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 4-6) เน@นการเพ่ิมพูนความรู@และ
ทักษะเฉพาะด@าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู@เรียนแต%ละคนด@าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช@วิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการคิดข้ึนสูง สามาถนําความรู@ไป
ประยุกต*ใช@ให@เกิดประโยชน*ในการศึกษาต%อและประกอบอาชีพ มุ%งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป/นผู@นําและผู@ให@บริการชุมชนในด@านต%าง ๆในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 ได@จัดหลักสูตรการเรียนการ 2 หลักสูตรดังนี้ 
 (3.1) จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆJไทย ได@แก% การเรียนนักธรรม 
และภาษาบาลี  ซ่ึงเป/นหลักสูตรโดยตรงสําหรับพระภิกษุ-สามเณร และเป/นรายวิชาบังคับแกนในการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต@นและตอนปลาย โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในภาคเช@า ต้ังแต%
เวลา 08.00 - 10.30 น. ใช@เวลาเรียนวันละ 3 คาบ สัปดาห*ละ 15 คาบ และจัดอบรมพิเศษก%อนสอบ
เพ่ือให@สอดคล@องกับหลักสูตรของคณะสงฆ*ไทย   
   (3.2) จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
เปzดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต@นและตอนปลาย ได@จัดการเรียนการสอนในภาคบ%ายเริ่มต้ังแต%
เวลา 13.00 -17.30  น. 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 เป/นสถาบันท่ีให@การศึกษาแก%
พระภิกษุ - สามเณรอย%างต%อเนื่องครบตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ* และตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให@บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได@มีดวงตาท้ังสองด@าน ทันต%อวิทยาการทาง
โลกท่ีรุดหน@าไปอย%างรวดเร็ว สามารถนําเอาพุทธ ธรรมเข@าถึงประชาชนได@อย%างชาญฉลาดนโยบาย
หลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%ม 3 คือ การสร@างศาสนทายาทท่ีทรงคุณภาพ 
เพ่ือเป/นกําลังในการประกาศพระสัทธรรม  ฉะนั้นจึงมีระเบียบวางไว@ว%า นักเรียน-นักศึกษาท่ีเรียนจบ
แต%ละระดับชั้น ถ@าไม%ศึกษาต%อ และมีความประสงค*จะรับเอกสารทางการศึกษาจะต@องปฏิบัติศาสนกิจ
เป/นเวลา 1 ปr หรือหากไม%ปฏิบัติศาสนกิจจะต@องเสียค%าปรับให@แก%สถาบัน หากไม%ปฏิบัติตามระเบียบ 
และเง่ือนไขท่ีสถาบันวางไว@จะไม%มีสิทธิ์รับเอกสารใด ๆ ท้ังสิ้น 
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 เง่ือนไขในการปฏิบัติศาสนกิจ 
 1. นักเรียนท่ีเข@าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 1 เม่ือเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 3 แล@ว 
ไม%มีความประสงค*จะศึกษาต%อในชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 4 หรือเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 6 แล@วไม%
ประสงค*จะศึกษาต%อในระดับปริญญาตรี จะต@องปฏิบัติศาสนกิจเป/นเวลา 1 ปr 
 2. นักเรียนท่ีเข@าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 4 เม่ือเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 6 แล@ว 
ไม%มีความประสงค*จะศึกษาต%อในระดับปริญญาตรี จะต@องปฏิบัติศาสนกิจเป/นเวลา 1 ปr 
 3. นักเรียนท่ีเข@าศึกษาต%อระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไม%ต@องปฏิบัติศาสนกิจและไม%ต@องเสียค%าปรับ 
 เง่ือนไขในการลดหยHอนคHาปรับแทนการปฏิบัติศาสนกิจ 
 1. ผลการสอบผ%านนักธรรมสนามหลวงชั้นใดชั้นหนึ่ง      ลดหย%อน 10 เปอร*เซ็นต* 
 2. ผลการสอบผ%านภาษาบาลีสนามหลวงชั้นใดชั้นหนึ่ง    ลดหย%อน 20 เปอร*เซ็นต* 
 3. ผลการทําวัตรสวดมนต*ผ%านเกณฑ* 80 เปอร*เซ็นต*      ลดหย%อน 20 เปอร*เซ็นต* 
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยไม%ต่ํากว%า 2.5        ลดหย%อน 10 เปอร*เซ็นต* 
 5. ความประพฤติเรียบร@อย         ลดหย%อน 15 เปอร*เซ็นต* 
 6. ช%วยเหลืองานวัด โรงเรียน เป/นเจ@าหน@าท่ีแผนกต%าง ๆ ลดหย%อน 15 เปอร*เซ็นต* 
 7. สร@างชื่อเสียงให@แก%วัด โรงเรียน หรือช%วยงานต%างวัด   ลดหย%อน 10 เปอร*เซ็นต* 
 เง่ือนไขในการลดหยHอนคHาปรับแทนการปฏิบัติศาสนกิจ กรณีพิเศษ 
 พิจารณายกเว@นค%าปรับแทนการปฏิบัติศาสนกิจตามเกณฑ*ข@อใดข@อหนึ่ง ดังนี้ 
 1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต@น (ม.3) ความประพฤติเรียบร@อย สอบผ%านบาลี
ประโยค ป.ธ.3 หรือ 
 2. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ความประพฤติเรียบร@อย สอบผ%านบาลี
ประโยค ป.ธ.4 หรือ 
 3. ปฏิบัติหน@าท่ีพ่ีเลี้ยงดูแลสามเณรตลอดปrการศึกษาอย%างดีเยี่ยม หลักการพิจารณา
ต@องมีครูผู@รับผิดชอบงานในด@านนั้นๆ เป/นผู@รับรอง 
   การจัดเวลาเรียน ได@กําหนดกรอบโครงสร@างเวลาเรียนพ้ืนฐานสําหรับกลุ%มสาระการ
เรียนรู@ท้ัง 8 กลุ%ม และกิจกรรมพัฒนาผู@เรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได@ตามความพร@อม     
สามารถปรับให@เหมาะกับสถานศึกษาหรือสภาพผู@เรียนในแต%ละชั้นปr โดยช%วงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปr
ท่ี 1-3 ให@จัดเวลาเรียนเป/นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม%เกิน 6 ชั่วโมง ช%วงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 
4-6 ให@จัดเวลาเรียนเป/นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม%น@อยกว%า 6 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 และ
ตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงโครงสร�างหลักสูตรและเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  พุทธศักราช 2551 
 

เวลาเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต�น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุHมสาระการเรียนรู�/ 
กิจกรรม 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
สาระการเรียนรู�พ้ืนฐาน 880(22 นก.) 880(22 นก.) 880(22 นก.) 1,640(41 นก.) 
 ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
 คณิตศาสตร* 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
วิทยาศาสตร* 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร* 
- พระพุทธศาสนา 

80(2นก.) 
40(1นก.)

120(3 นก.) 

80(2นก.) 
40(1นก.)

120(3 นก.) 

80(2นก.) 
40(1นก.) 

120(3 นก.) 

80(2นก.) 
80(2นก.) 

280(7 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40(1นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 60(1.5นก.) 
    ศิลปะ 40(1นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 60(1.5 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนฯ 80(2นก.) 80 (2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
    ภาษาต%างประเทศ(อังกฤษ) 120(3 นก.) 120 (3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
สาระการเรียนรู�เพ่ิมเติม 360(9นก.) 360(9นก.) 360(9นก.) 1,720(43นก.) 
ภาษาต%างประเทศ(บาลี) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 600(15 นก.) 
ภาษาไทย - - - 120(3นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ(กระทู@ธรรม)     40(1นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 
ภาษาต%างประเทศ(อังกฤษ) 40(1นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 840(21 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80(2นก.) 80 (2 นก.) 80(2 นก.) 120(3นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 360 ชม. 
กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 20 ชม. 20 ชม. 60 ชม. 
กิจกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมปฏิบติธรรม 
-เพ่ือสังคมและาธารณประโยชน* 

20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

 
20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

 
20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

60 ชม. 
120 ชม. 
120 ชม. 

รวมเวลาเรียน 1,360(31นก.) 1,360(31นก.) 1,360(31นก.) 3,720(84 นก.) 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน@า 23.  
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ตารางท่ี 2.2  แสดงโครงสร�างหลักสูตรและเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุHมการเรียนวิทยาศาสตรJ 
 

เวลาเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

กลุHมสาระการเรียนรู�/ 
กิจกรรม 

ม.4 ม.5 ม.6 ชม.(นก.) 
สาระการเรียนรู�พ้ืนฐาน 720(18 นก.) 520(13 นก.) 400(10 นก.) 1,640(41 นก.) 
 ภาษาไทย 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 240(6 นก.) 
 คณิตศาสตร* 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 240(6 นก.) 
วิทยาศาสตร* 240(6 นก.) - - 240(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร* 
- พระพุทธศาสนา 

40(1นก.) 
- 

80(2 นก.) 

40(1นก.) 
40(1นก.)
80(2 นก.) 

- 
40(1นก.) 

120(3 นก.) 

80(2นก.) 
80(2นก.) 

280(7 นก.) 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5นก.) 40(1 นก.) - 60(1.5นก.) 
    ศิลปะ 20(0.5นก.) 40(1 นก.) - 60(1.5 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนฯ 80(2นก.) 40 (1 นก.) - 120(3 นก.) 
    ภาษาต%างประเทศ(อังกฤษ) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 240(6 นก.) 
สาระการเรียนรู�เพ่ิมเติม 600(15นก.) 800(20นก.) 840(21นก.) 2,240(56นก.) 
ภาษาต%างประเทศ(บาลี) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 600(15 นก.) 
คณิตศาสตร* 160(4นก.) 160(4นก.) 160(4นก.) 480(12นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ(กระทู@ธรรม)     40(1นก.) - - 40(1 นก.) 
วิทยาศาสตร* 200(5นก.) 400(10 นก.) 400(10 นก.) 1,000(25 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 40 (1 นก.) 80(2 นก.) 120(3นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 360 ชม. 
กิจกรรมแนะแนว 20 ชม. 20 ชม. 20 ชม. 60 ชม. 
กิจกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมปฏิบติธรรม 
-เพ่ือสังคมและาธารณประโยชน* 

20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

 
20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

 
20 ชม. 
40 ชม. 
40 ชม. 

60 ชม. 
120 ชม. 
120 ชม. 

รวมเวลาเรียน 1,440(33นก.) 1,440(33นก.) 1,360(31นก.) 4,240(97 นก.) 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน@า 24. 
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 (4) สาระและมาตรฐานการเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได@กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู@ไว@สําหรับแต%ละกลุ%ม
สาระการเรียนรู@ เพ่ือเป/นเกณฑ*ในการกําหนดคุณภาพของผู@เรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให@
สถานศึกษากําหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม มาตรฐานการศึกษา และตัวบ%งชี้เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) มีท้ังหมด 5 ด@าน 15 
มาตรฐาน ประกอบด@วย 1) มาตรฐานด@านผู@เรียน 2)มาตรฐานด@านการจัดการศึกษา 3) มาตรฐานด@าน
การสร@างสังคมแห%งการเรียนรู@ 4) มาตรฐานด@านอัตลักษณ*ของสถานศึกษา และ 5) มาตรฐานด@าน
มาตรการส%งเสริม (สมศ., 2554)  ซ่ึงสามารถแสดงได@ดังตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.3 แสดงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ด�าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบHงช้ี 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบHงช้ี 
1.  มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
 มาตรฐานท่ี 1 ผู@เรียนมีสุข

ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
1.2  มีน้ําหนัก ส%วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ* 
1.3  ปyองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให@โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะท่ีเสี่ยงต%อความรุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ และปmญหา
ทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค%าในตนเอง มีความม่ันใจกล@าแสดงออกอย%าง
เหมาะสม     
1.5  มีมนุษยสัมพันธ*ท่ีดีและให@เกียรติผู@อ่ืน สร@างผลงานจากการ
เข@าร%วมกิจกรรมด@านศิลปะ ดนตรี/ กีฬา/นันทนาการ 

 มาตรฐานท่ี 2 ผู@เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค%านิยมท่ีพึงประสงค* 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู@อ่ืนและกตัญ�ูกตเวทีต%อผู@มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต%าง 
2.4 ตระหนัก รู@คุณค%า ร%วมอนุรักษ*และพัฒนาสิ่งแวดล@อม 

 มาตรฐานท่ี 3 ผู@เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู@ด@วย
ตนเอง รักเรียนรู@ และพัฒนา
ตนเองอย%างต%อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ%านและแสวงหาความรู@ด@วยตนเองจาก
ห@องสมุด แหล%งเรียนรู@และสื่อต%าง ๆ 
3.2 มีทักษะในการอ%านฟmง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือ
ค@นคว@าหาความรู@เพ่ิมเติม 
3.3 เรียนรู@ร%วมกันเป/นกลุ%มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู@ระหว%างกัน 
3.4 ใช@เทคโนโลยีในการเรียนรู@และเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี  2.3  (ตHอ) 
มาตรฐานการศึกษา ตัวบHงช้ี 

1. มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
 มาตรฐานท่ี 4 ผู@เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย%าง
เป/นระบบ คิดสร@างสรรค* 
ตัดสินใจแก@ปmญหาอย%างมี
เหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ%าน ฟmง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก@ปmญหาด@วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 กําหนดเปyาหมาย คาดการณ* ตัดสินใจแก@ปmญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร@างสรรค*ผลงานด@วยความภาคภูมิ 

 มาตรฐานท่ี 5 ผู@เรียนมีความรู@
และทักษะท่ีจําเป/นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต%ละกลุ%มสาระเป/นไปตามเกณฑ* 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป/นไปตามเกณฑ* 
5.3 ผลการประเมินการอ%าน คิดวิเคราะห*และเขียนเป/นไปตามเกณฑ* 
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป/นไปตามเกณฑ* 

 มาตรฐานท่ี 6 ผู@เรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร%วมกับผู@อ่ืนได@
และมีเจตคติท่ีดีต%ออาชีพ 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
6.2  ทํางานอย%างมีความสุขมุ%งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง 
6.3  ทํางานร%วมกับผู@อ่ืนได@ 
6.4  มีความรู@สึกท่ีดีต%ออาชีพสุจริตและตนเองสนใจ 

2.  มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน@าท่ีอย%างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการกําหนดเปyาหมายคุณภาพผู@เรียนท้ังด@านความรู@  
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค* 
7.2 ครูมีการวิเคราะห*ผู@เรียนเป/นรายบุคคลและใช@ข@อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู@เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู@เรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู@ท่ีตอบสนองความแตกต%าง
ระหว%างบุคคลและพัฒนาการทางสติปmญญา 
7.4 ครูใช@สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท
และภูมิปmญญาของท@องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู@ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ%งเน@นการพัฒนาการเรียนรู@
ของผู@เรียนด@วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
7.6 ครูให@คําแนะนํา คําปรึกษาและแก@ไขปmญหาให@แก%ผู@เรียนท้ัง
ด@านการเรียนและคุณภาพชีวิตด@วยความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู@ในวิชาท่ี
ตนเองรับผิดชอบและใช@ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป/นแบบอย%างท่ีดีแก%สถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได@รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 
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ตารางท่ี  2.3   (ตHอ) 
มาตรฐานการศึกษา ตัวบHงช้ี 

2.  มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 8  ผู@บริหารปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน@าท่ีอย%างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.1  ผู@บริหารมีวิสัยทัศน* ภาวะผู@นํา และความคิดริเริ่มท่ี
เน@นการพัฒนาผู@เรียน 
8.2 ผู@บริหารใช@หลักการบริหารแบบมีส%วนร%วมและใช@
ข@อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป/นฐานคิดท้ังด@าน
วิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู@บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให@บรรลุ
เปyาหมายตามท่ีกําหนดไว@ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู@บริหารส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให@พร@อม
รับการกระจายอํานาจ 
8.5 นักเรียน ผู@ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
8.6 ผู@บริหารให@คําแนะนํา ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส%การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู@ปกครอง ชมุชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน@าท่ีอย%างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู@และปฏิบัติหน@าท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาให@บรรลุผลสําเร็จตาม
เปyาหมาย 
9.3 ผู@ปกครองและชุมชนเข@ามามีส%วนร%วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัด
ลักสูตรกระบวนการเรียนรู@และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู@เรียนอย%าง
รอบด@าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล@องกับ
ท@องถ่ิน 
10.2 จัดรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให@ผู@เรียนเลือกเรียน
ตามถนัดความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู@เรียนท่ีส%งเสริมและตอบสนอง
ความต@องการความสามารถและความสนใจของผู@เรยีน 
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ตารางท่ี  2.3   (ตHอ) 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบHงช้ี 
2.  มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการ

จัดลักสูตรกระบวนการเรียนรู@และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู@เรียนอย%าง
รอบด@าน 

10.4 สนับสนุนให@ครูจัดกระบวนการเรียนรู@ท่ีให@ผู@เรียนได@
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู@ได@ด@วยตนเอง 

10.5 นิเทศภายในกํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย%างสมํ่าเสมอ 

10.6 จัดระบบดูแลช%วยเหลือผู@เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู@เรียนทุกคน 

 มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล@อมและการบริการท่ี
ส%งเสริมให@ผู@เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

11.1 ห@องเรียน ห@องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด  
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู%ในสภาพใช@
การได@ดี สภาพแวดล@อมร%มรื่น และมีแหล%งเรียนรู@สําหรับ
ผู@เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส%งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู@เรียน 
11.3 จัดห@องสมุดท่ีให@บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือให@ผู@เรียนเรียนรู@ด@วยตนเองหรือเรียนรู@แบบมีส%วนร%วม 

 มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ%งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข@อมูลสารสนเทศและใช@สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใช@วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย%างต%อเนื่อง 

12.6 จัดทํารายงานประจําปrท่ีเป/นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 



 

 

33 

ตารางท่ี  2.3   (ตHอ) 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบHงช้ี 
3. มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแหHงการเรียนรู� 
 มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการ

สร@าง ส%งเสริม สนับสนุน ให@
สถานศึกษาเป/นสังคมแห%งการเรียนรู@ 

13.1 มีการสร@างและพัฒนาแหล%งเรียนรู@ภายใน
สถานศึกษาและใช@ประโยชน*จากแหล%งเรียนรู@ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู@ของ
ผู@เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู@ท่ี
เก่ียวข@อง 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู@ระหว%างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว%างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค*กรท่ีเก่ียวข@อง 

4. มาตรฐานด�านอัตลักษณJของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนา

สถานศึกษาให@บรรลุเปyาหมายตาม
วิสัยทัศน* ปรัชญาและจุดเน@นท่ีกําหนด 

14.1  โครงการ กิจกรรมท่ีส%งเสริมให@ผู@เรียนบรรลุตาม
เปyาหมายวิสัยทัศน* ปรัชญา และจุดเน@นของสถานศึกษา 
14.2 ผลการดําเนนิงานส%งเสริมให@ผู@เรียนบรรลุตาม
เปyาหมาย วิสยัทัศน* ปรชัญา และจุดเน@นของสถานศึกษา 

5.  มาตรฐานด�านมาตรการสHงเสริม 
 มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเน@นแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส%งเสริม
สถานศึกษาให@ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย   
จุดเน@น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปyาหมาย 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, [ออนไลน*]. 
 
 (5) การจัดการเรียนรู�และส่ือการเรียนรู� 
 การจัดการเรียนรู@เพ่ือให@ผู@เรียนมีความรู@ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู@ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค*ตามท่ีกําหนดไว@ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551  
โดยยึดหลักว%า ผู@เรียนมีความสําคัญท่ีสุด มีความสามารถเรียนรู@และพัฒนาตนเองได@  กระบวนการจัดการ
เรียนรู@ต@องส%งเสริมให@ผู@เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต%าง
ระหว%างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน@นให@ความสําคัญท้ังความรู@ และคุณธรรม  

 การจัดการเรียนรู@ในแต%ละสาระการเรียนรู@และในแต%ละช%วงชั้น ควรใช@รูปแบบ วิธีการท่ี
หลากหลาย เช%น  การเรียนรู@แบบบูรณาการ เรียนรู@ด@วยตนเอง การเรียนรู@จากธรรมชาติ การเผชิญ
สถานการณ*และแก@ปmญหา เรียนรู@จากประสบการณ*จริง การลงมือปฏิบัติ กระบวนการวิจัย ดังนั้น 
ผู@สอนจึงจําเป/นต@องศึกษาทําความเข@าใจในกระบวนการเรียนรู@ต%าง ๆ เพ่ือให@สามารถเลือกใช@
กระบวนการในการจัดการเรียนรู@ได@อย%างมีประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการเรียนรู@สําหรับช%วงชั้นท่ี 3 
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และช%วงชั้นท่ี 4 เป/นการจัดการเรียนรู@กลุ%มสาระการเรียนรู@ท่ีมีหลักการทฤษฏีท่ียาก ซับซ@อน ควรเน@น
การจัดการเรียนรู@แบบโครงงานมากข้ึน ให@ผู@เรียนเกิดความคิด และเข@าใจตนเองในด@านความสามารถ 
ความถนัด เพ่ือเตรียมความพร@อมสู%อาชีพ สถานศึกษาต@องจัดบรรยากาศในการเรียนให@เหมาะสม 

   สําหรับสื่อการเรียนรู@ มีหลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่ ง พิมพ*             
สื่อเทคโนโลยี และเครือข%ายการเรียนรู@ต%าง ๆ ท่ีมีในท@องถ่ิน การเลือกใช@สื่อควรเลือกให@มีความ
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู@เรียน ผู@เรียนและผู@สอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง นํามาใช@
ประกอบในการจัดการเรียนรู@ท่ีสามารถส%งเสริมและสื่อสารให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@  
   (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู� และเกณฑJการผHานชHวงช้ันและการจบ
หลักสูตร 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู@ของผู@เรียนต@องอยู%บนหลักพ้ืนฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู@เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ผู@เรียนต@องได@รับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวชี้วัดเพ่ือให@บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู@ การวัดและประเมินผลการเรียนรู@แบ%งออกเป/น 4 ระดับ 
คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ 

   การประเมินระดับช้ันเรียน เป/นการวัดและประเมินผลท่ีอยู%ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู@  ผู@สอนดําเนินการเป/นปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช@เทคนิคการประเมิน
อย%างหลากหลาย เช%น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ@าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟyมสะสมงาน การใช@แบบทดสอบ โดยผู@สอนเป/นผู@ประเมินเองหรือเปzดโอกาสให@
ผู@เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู@ปกครองร%วมประเมิน ในกรณีท่ีไม%ผ%านตัวชี้วัดให@มีการ
สอนซ%อมเสริม  

   การประเมินระดับสถานศึกษา เป/นการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสิน         
ผลการเรียนของผู@เรียนเป/นรายปr/รายภาค และเม่ือสิ้นสุดช%วงชั้น  
   การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป/นการประเมินคุณภาพผู@เรียนในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือใช@เป/นข@อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู@เรียนด@วยข@อสอบ
มาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือด@วยความร%วมมือกับหน%วยงานต@นสังกัด 
   การประเมินระดับชาติ เป/นการประเมินคุณภาพผู@เรียนทุกคนในปrสุดท@ายของแต%ละ
ช%วงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปrท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปrท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปr
ท่ี 6 เข@ารับการประเมินในระดับชาติ 
  2) การสอน 
   2.1) ความหมายและความสําคัญของการสอน    
   กาญจนา เกียรติประวัติ (อ@างถึงใน ยนต* ชุ%มจิต, 2550, หน@า 23) กล%าวว%า การสอน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ*การเรียนรู@ ให@กับผู@ เรียน และหมายความรวมถึง
กระบวนการต%าง ๆ ท่ีผู@สอนกระทําไปเพ่ือส%งเสริมให@ผู@เรียนเกิดความเจริญงอกงามท้ังด@านร%างกาย 
สังคม อารมณ*และสติปmญญา 
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   ณัฐติยา จตุรนาคากุล (2549, หน@า 24) ได@กล%าวไว@ว%า การสอน หมายถึง การจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ*การเรียนต%าง ๆ ให@ผู@เรียน เพ่ือให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค*ท่ีผู@สอนกําหนดไว@ 
   วรรณวิไล ชุมภิรมย*และศรีพรรณ กันธวัง (อ@างถึงใน ณัฐติยา จตุรนาคากุล, 2549, 
หน@า 24) ได@ให@ความหมายว%า การสอน หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจะทําให@เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู@เรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะมากหรือน@อยและเป/นไปตามวัตถุประสงค*ของ
การสอนเพียงใด ข้ึนอยู%กับความสามารถและวิธีการของผู@สอน 
   อารี  พันธ*มณี (อ@างถึงใน ณัฐติยา จตุรนาคากุล, 2549, หน@า 23-24) กล%าวไว@ว%า   
การสอน หมายถึง การท่ีครูสามารถส%งเสริม ถ%ายโยงกาเรียนรู@ให@ผู@เรียนสามารถนําความรู@ไปใช@ให@เกิด
ประโยชน*ในชีวิตประจําวัน โดยให@สอดคล@องกับชีวิตจริง พฤติกรรมการสอนเน@นการนําความรู@ไปใช@ให@
เป/นประโยชน* และทําให@มีความหมายต%อชีวิต มิใช%ให@ผู@เรียนเรียนรู@เพียงอย%างเดียว แต%ต@องสามารถ
นําไปปรับใช@ได@จริง 
 สรุป การสอน หมายถึง การท่ีครูผู@สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู@ ให@ผู@ เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี และเป/นไปตามวัตถุประสงค*ของการสอน โดยสามารถนําความรู@
ท่ีได@ไปใช@ให@เกิดประโยชน*ได@จริง  
   2.2) เทคนิคและลักษณะการสอนท่ีดี 
   การสอนเป/นกระบวนการกระทําหรือจัดประสบการณ*เพ่ือให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@อย%าง
คุ@มค%า และได@รับประสบการณ*ตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว@  ซ่ึงมีหลักในการพิจารณาเพ่ือเป/นแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซ่ึงวิธีการสอนวิธีใดเป/นวิธีท่ีดีท่ีสุดมิใช%ครูเป/นผู@พิจารณา แล@วยึดวิธี
นั้นวิธีเดียว แต%ครูควรนําวิธีการสอนต%าง ๆไปประยุกต*ใช@ให@เหมาะสมในแต%ละบทเรียน และเหมาะสมกับ
เนื้อหา ความสามารถ ประสบการณ* ความสนใจและวัยของผู@เรียนเป/นสําคัญ 
   รวีวรรณ  ธุมชัย (อ@างถึงใน ณัฐติยา จตุรนาคากุล, 2549, หน@า 24-25) กล%าวไว@ว%า 
เทคนิคและวิธีการสอนท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
   1. การสอนท่ีดีต@องมีการเตรียมการสอนล%วงหน@า ศึกษาตามหลักสูตร จัดทํา
แผนการสอน บันทึกการสอนและจัดวัสดุและอุปกรณ*ท่ีจําเป/นในการสอนไว@ล%วงหน@า 
   2. ครูผู@สอนต@องยึดผู@เรียนเป/นศูนย*กลางในการจัดกิจกรรมต%าง ๆ และมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา วัยของผู@เรียน และสภาพแวดล@อมทางสังคมของผู@เรียน 
   3. ไม%ต@องเอาหลักสูตรเป/นบรรทัดฐานแน%นอนตายตัว แต%ยืดหยุ%นนํามาใช@ให@
เหมาะสม 
   4. มุ%งให@ผู@เรียนได@ทํากิจกรรมด@วยตนเอง ให@ผู@เรียนได@เรียนรู@ด@วยการกระทําเป/นสําคัญ 
   5. การสอนต@องมุ%งให@ผู@เรียนเจริญงอกงามในทุกด@าน 
   6. มีจุดมุ%งหมายในการสอนอย%างชัดเจน 
   7. สอนจากสิ่งท่ีง%ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม และมุ%งสนองความ
ต@องการ ความสนใจและความสามารถของผู@เรียนแต%ละคนเป/นหลัก หลักในการสอน ได@แก% 
    7.1 มีการกําหนดจุดประสงค*ในการสอนแต%ละครั้งแน%นอน 
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    7.2 ช%วงเวลาในการสอนไม%ควรนานเกินไป เพราะระยะเวลาความสนใจของแต%ละ
คนมีจํากัด 
    7.3 การสอนต@องคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล และเอกัตภาพของผู@เรียน 
    7.4 สอนจากง%ายไปหายาก และสอนจากสิ่งท่ีรู@ไปหาสิ่งท่ียังไม%รู@ สอนตามลําดับ
เนื้อหา 
    7.5 คํานึงถึงความพร@อมของผู@ เรียน ซ่ึงหมายถึง ร%างกาย อารมณ* จิตใจ 
สติปmญญาและสังคม พ้ืนฐานเนื้อหาวิชาต@องรับกับประสบการณ*ใหม% 
    7.6 จัดกิจกรรมให@เหมาะสมกับวัย ความต@องการ และความสามารถของผู@เรียน
เป/นส%วนรวม 
    7.7 ทําแบบฝ~กหัดหรืองานท่ีได@รับมอบหมายทุกครั้ง ฝ~กให@ผู@เรียนได@ตรวจคําตอบ
ของตนเอง 
 สรุป  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ครูผู@สอนต@องมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีดี  
นํามาประยุกต*ใช@ให@เหมาะสมกับเนื้อหาในแต%ละบทเรียน ความสามารถ  ประสบการณ* ความสนใจ
และวัยของผู@เรียนเป/นสําคัญ  ซ่ึงครูผู@สอนต@องมีการเตรียมการสอน จัดทําแผนการสอน บันทึกการ
สอนและจัดหาวัสดุอุปกรณ*ท่ีจําเป/นในการสอนไว@ล%วงหน@า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึด
ผู@เรียนเป/นสําคัญ ไม%เอาหลักสูตรมาเป/นบรรทัดฐานแต%สามารถนํามามาปรับใช@และยืดหยุ%นให@
เหมาะสม มีจุดมุ%งหมายในการสอนอย%างชัดเจน มุ%งให@ผู@เรียนทํากิจกรรมด@วยตนเอง และสอนจากสิ่งท่ี
ง%ายไปหาสิ่งท่ียาก 
  3) ส่ือและอุปกรณJการเรียนการสอน 
  ความหมายของส่ือ 
  การใช@สื่อการสอนเป/นหัวใจสําคัญของการเรียนการสอน การสร@างหรือใช@สื่อการ
สอนอย%างเหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีสอนข้ึนอยู%กับครูผู@สอนท่ีจะสามารถวางแผนในการจัดการเรียน
การสอนได@เพียงใด ซ่ึงครูผู@สอนต@องวิเคราะห*และกําหนดขอบข%ายเนื้อหาสาระ ความพร@อมของผู@เรียน 
ข@อจํากัดต%าง ๆของสภาพการเรียนการสอน การใช@สื่อการเรียนการสอน จึงเป/นสิ่งท่ีสําคัญอย%างยิ่งใน
การกําหนดการเรียนการสอนของครูผู@สอน 
  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 [ออนไลน*] อธิบายว%า สื่อการสอน 
หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ*ต%าง ๆท่ีใช@เป/นสื่อในการศึกษา ท่ีจะทําให@บทเรียนท่ียากและ
ซับซ@อนกลายเป/นเรื่องง%ายต%อความเข@าใจ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 [ออนไลน*] ให@ความหมายของสื่อการ
สอนไว@ว%า สื่อการสอน หมายถึง ระบบการนําวัสดุ อุปกรณ* และวิธีการมาเป/นตัวกลางในการศึกษาแก%
ผู@เรียน ซ่ึงแบ%งได@ 3 ประเภทใหญ% ๆ คือ (1) ประเภทวัตถุ ได@แก% สิ่งท่ีเป/นของท้ังหลาย ท้ังรูปภาพ 
สัญลักษณ* (2) ประเภทอุปกรณ* ได@แก% วีดีทัศน* โทรทัศน* วิทยุ คอมพิวเตอร* และ (3) ประเภทวิธีการ 
เป/นสื่อประเภทกระบวนการและการกระทํา เช%น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต%าง ๆ     
การสาธิต การทดลอง การจัดนิทรรศการ  
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  กิดานันท*  มลิทอง [ออนไลน*] ให@ความหมายของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็
ตามไม%ว%าจะเป/นเทปบันทึกเสียง สไลด* วิทยุ โทรทัศน* แผนภูมิ แผ%นซีดีสําเร็จรูป รูปภาพ ซ่ึงเป/นวัสดุ
บรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือเป/นอุปกรณ*เพ่ือถ%ายทอดเนื้อหาสิ่งเหล%านี้เป/นวัสดุอุปกรณ*
ทางการภาพท่ีนํามาใช@เทคโนโลยีการศึกษา เป/นสิ่งท่ีใช@เป/นเครื่องมือหรือช%องทางทําให@การสอนส%งไปถึง
ผู@เรียน เป/นตัวกลางท่ีช%วยให@การสื่อระหว%างผู@สอนและผู@เรียนดําเนินการไปได@อย%างมีประสิทธิภาพ ทําให@
ผู@เรียนเข@าใจเนื้อหาของบทเรียนได@ตรงกับท่ีผู@สอนต@องการการใช@สื่อการสอนครูผู@สอนจําเป/นต@องศึกษา
ลักษณะคุณสมบัติของสื่อให@ตรงกับวัตถุประสงค*การสอน และสามารถจัดประสบการณ*การเรียนรู@ให@แก%
ผู@เรียนโดยการวางแผนอย%างเป/นระบบ 
  การวางแผนการใช�ส่ือการเรียนการสอน 
  Heinich, Molenda and Russell (1985) [ออนไลน*] ได@วางโมเดลแผนการใช@สื่อ
การเรียนการสอนว%า ASSURE Model ซ่ึงเป/นแนวปฏิบัติเพ่ือให@ผู@สอนเกิดความม่ันใจท่ีจะใช@สื่อการ
เรียนการสอนได@ย%างมีประสิทธิภาพ และทําให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@ได@สูงสุดตามความสามารถของแต%
ละบุคคล ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห*ผู@เรียน จะทําให@ผู@สอนเข@าใจลักษณะของผู@เรียน และเลือกใช@สื่อให@
เหมาะสมกับผู@เรียนและบรรลุวัตถุประสงค*ของการเรียนการสอน  
  2) การกําหนดวัตถุประสงค*ของการเรียนการสอนในแต%ละครั้งต@องกําหนด
วัตถุประสงค*ให@ชัดเจนในเชิงพฤติกรรม เพ่ือกําหนดความสามารถของผู@เรียนว%าทําอะไรได@บ@างในระดับ
ใดและภายใต@เง่ือนไขใดอย%างชัดเจน ซ่ึงปกติจะกําหนดไว@ 3 ด@าน คือ ด@านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย ซ่ึงจะเน@นด@านใดข้ึนอยู%กับเนื้อหาท่ีสอนแต%ละครั้ง 
  3) การเลือกปรับปรุง การออกแบบสื่อการสอน ซ่ึงครูผู@สอนจะเลือกจากลักษณะ
ผู@เรียน วัตถุประสงค*การเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการเรียนการสอน สภาพและข@อจํากัด 
  4) การใช@สื่อการเรียนการสอน มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันทดลองใช@ เตรียมสภาพแวดล@อม 
เตรียมผู@เรียน และการนําเสนอ 
  5) การให@ผู@เรียนมีส%วนร%วมในกิจกรรม ผู@สอนต@องจัดกิจกรรมท่ีส%งเสริมและกระตุ@นให@
ผู@เรียนมีส%วนร%วมในการเรียนการสอนให@มากท่ีสุด และมีการเสริมแรงไปพร@อม ๆ กับการนําเสนอ เช%น    
ให@ผู@เรียนมีส%วนร%วมในการอภิปราย ทําแบบฝ~กหัด ทําบทเรียนท่ีสอดคล@องกับวีธีการสอนและสื่อการสอน
ท่ีใช@แต%ละครั้ง 
  6) การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน ทําการประเมินกระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือให@ได@ข@อมูลท่ีช%วยให@ผู@สอนทราบว%าการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค*มากน@อยเพียงใด  
การประเมินสื่อและวิธีการสอน ทําให@ทราบว%าสื่อและวิธีการสอนท่ีใช@มีประสิทธิภาพมากน@อยเพียงใด 
ควรปรับปรุงแก@ไขอย%างไร และผู@เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึนหรือไม% ในการประเมินผลสื่อควรให@
ครอบคลุมด@านความสอดคล@องกับวัตถุประสงค*การเรียนการสอน ด@านคุณภาพของสื่อ ซ่ึงการประเมิน
จะทําให@ทราบข@อมูลท่ีเป/นประโยชน*ต%อการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนและการใช@สื่อการเรียนใน
ครั้งต%อไปให@มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  หลักการเลือกส่ือการสอน 
  การเลือกสื่อการสอนเพ่ือนํามาใช@ประกอบการสอน เพ่ือให@ผู@เรียนเกิดการเรียนอย%าง
มีประสิทธิภาพนั้น ผู@สอนจะต@องต้ังวัตถุประสงค*นั้นเป/นตัวชี้นํา ในการเลือกสื่อการสอนท่ีเหมาะสมต%อ
การเรียนมีดังนี้ 
  1) สื่อนั้นต@องสัมพันธ*กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ%งหมายท่ีจะสอน 
  2) มีเนื้อหาถูกต@อง ทันสมัย น%าสนใจและเป/นสื่อท่ีให@ผลต%อการเรียนการสอนมาก
ท่ีสุด ช%วยให@ผู@เรียนเข@าใจเนื้อหานั้นได@ดีเป/นลําดับข้ันตอน 
  3) เป/นสื่อท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู@และประสบการณ*ของผู@เรียน 
  4) มีความสะดวกในการใช@ มีวิธีใช@ไม%ซับซ@อนยุ%งยากจนเกินไป 
  5) เป/นสื่อท่ีมีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชัดเจนและเป/นจริง 
  6) มีราคาไม%แพงจนเกินไป หรือหากผลิตเองควรคุ@มกับเวลาและการลงทุน 
 สรุป  สื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอน หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ*ต%าง ๆ ท่ี
ใช@เป/นสื่อในการศึกษา ท่ีจะทําให@บทเรียนท่ียากและซับซ@อนกลายเป/นเรื่องง%ายต%อความเข@าใจ ช%วยให@
การสื่อระหว%างผู@สอนและผู@เรียนดําเนินการไปได@อย%างมีประสิทธิภาพ ทําให@ผู@เรียนเข@าใจเนื้อหาของ
บทเรียนได@ตรงกับท่ีผู@สอนต@องการการใช@สื่อการสอนครูผู@สอนจําเป/นต@องศึกษาลักษณะคุณสมบัติของ
สื่อให@ตรงกับวัตถุประสงค*การสอน และสามารถจัดประสบการณ*การเรียนรู@ให@แก%ผู@เรียนโดยการ
วางแผนอย%างเป/นระบบ ซ่ึงครูผู@สอนต@องมีการวางแผนการใช@สื่อการเรียนการสอนโดยวิเคราะห*ผู@เรียน 
กําหนดวัตถุประสงค*ของการเรียนการสอน เลือกออกแบบสื่อการสอน การใช@สื่อการสอน ให@ผู@เรียนมี
ส%วนร%วมในกิจกรรม และประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน หลักในการเลือกสื่อท่ีดีคือ สื่อนั้นต@อง
สัมพันธ*กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ%งหมายท่ีจะสอน เนื้อหาน%าสนใจทันสมัย เหมาะสมกับวัยระดับชั้น 
ความรู@และประสบการณ*ผู@เรียน มีวิธีการใช@ท่ีไม%ยุ%งยากซับซ@อน และราคาไม%แพงเกินไป 
 2.3.5 ด�านการปกครองช้ันเรียน 
 การปกครองชั้นเรียนหรือการควบคุมชั้นเรียนเป/นการควบคุม ดูแลนักเรียนให@มีความ
ประพฤติเรียบร@อย มีระเบียบวินัยในตนเอง และยังสามารถช%วยเหลือนักเรียนท่ีมีปmญหาในด@านต%าง ๆ
ให@สามารถเรียนรู@ร%วมกับผู@อ่ืนได@ เฉวียง ทองธรรมชาติ (2541, หน@า 76-77) ได@กล%าวถึงหลักการ
ควบคุมชั้นเรียนดังนี้ 
 1. หลักประชาธิปไตย ครูให@ความสําคัญกับนักเรียนเท%าเทียมกัน ให@ทุกคนได@แสดงความ
คิดเห็น และครูต@องใจกว@างรับฟmงความคิดเห็นของทุกคน ฝ~กให@นักเรียนปฏิบัติตามสิทธิ หน@าท่ี และ
รู@จักเคารพสิทธิของผู@อ่ืน 
 2. หลักความยุติธรรม ให@ความยุติธรรมแก%นักเรียนทุกคนท่ัวถึง นักเรียนจะเคารพศรัทธา
ครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม%สร@างปmญหาในชั้นเรียน 
 3. หลักพรหมวิหารสี่  ได@แก% 1) เมตตา ความรักและเอ็นดูปรารถนาให@ผู@ อ่ืนเป/นสุข         
2) กรุณา ความสงสาร คิดจะช%วยให@ผู@อ่ืนพ@นทุกข* 3) มุทิตา ความยินดีเม่ือผู@อ่ืนได@ลาภยศ สรรเสริญ  
4) อุเบกขา ความเท่ียงธรรมการวางตัวเป/นกลาง หากครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหารสี่ในการปกครอง
นักเรียนจะทําให@นักเรียนเคารพรักศรัทธาครู 
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 4. หลักความใกล@ชิด การท่ีครูแสดงความเอาใจใส%สนใจ ให@ความใกล@ชิดกับนักเรียน เป/นการ
สร@างบรรยากาศทางด@านจิตวิทยา ซ่ึงทําได@หลายวิธี เช%น 1) รู@จักนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ท้ังชื่อจริง 
ชื่อเล%น สนใจเด็กแต%ละคนว%ามีความชอบอะไร มีจุดดี จุดด@อยตรงไหน  2) แสดงความใส%ใจในทุกข*สุข
ของนักเรียนแต%ละคน หม่ันถามความเป/นไปของนักเรียนและพ่ีน@อง 3) มอบเวลาของตนเพ่ือเด็ก     
เพ่ือช%วยเด็กท่ีต@องการให@ครูช%วยเหลือพิเศษ 4) สัมผัสเด็กท้ังร%างกายและจิตใจ การสัมผัสเป/นสิ่งจําเป/น 
เพราะการจับตัวบ@างจะสื่อให@เด็กรู@สึกว%ามีความใกล@ชิดสนิทสนม 
 การควบคุมชั้นเรียนยังหมายรวมถึงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให@มีสภาพแวดล@อมในชั้น
เรียนหรือห@องเรียนให@สอดคล@องและเหมาะสมกับการเรียนการสอน บรรยากาศในชั้นเรียนน%าสนใจ 
อบอุ%น สะอาดสะอ@าน ทําให@นักเรียนสนใจท่ีจะเรียน การส%งเสริมการอยู%ร%วมกันในชั้นเรียนและการ
พัฒนาสภาพแวดล@อมภายในห@องเรียนจะเกิดประโยชน*ต%อนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห%งชาติ (2543, หน@า 1) อธิบายไว@ว%า การจัด
บรรยากาศในห@องเรียนเป/นการจัดสภาพแวดล@อมในห@องเรียนให@สอดคล@องกับการเรียนรู@ของผู@เรียน
และส%งเสริมการเรียนการสอน ทําให@นักเรียนไม%เบ่ือหน%ายต%อการเรียน ซ่ึงมีหลายบรรยากาศดังนี้ 
 1. บรรยากาศท่ีท@าทาย (Challenge) เป/นบรรยากาศท่ีครูกระตุ@นให@กําลังใจนักเรียน
เพ่ือให@ประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและพยายามทํางานให@เสร็จ 
 2. บรรยากาศท่ีอิสระ (Freedom) นักเรียนมีโอกาสได@ คิดได@ตัดสินใจเลือกสิ่ ง ท่ี มี
ความหมาย และมีคุณค%า รวมถึงโอกาสท่ีจะผิดพลาดด@วย โดยปราศจากความกลัว และวิตกกังวล 
บรรยากาศเช%นนี้จะส%งเสริมการเรียนรู@ ผู@เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด@วยความต้ังใจโดยไม%รู@สึกตึงเครียด 
 3. บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือ (Respect) ครูรู@สึกว%านักเรียนเป/นบุคคลสําคัญท่ีมี
คุณค%า และสามารถเรียนได@ ทําให@นักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและเกิดการยอมรับนับถือตนเอง 
 4. บรรยากาศท่ีมีความอบอุ%น (Warmth) เป/นบรรยากาศทางด@านจิตใจท่ีมีผลต%อ
ความสําเร็จในการเรียน ครูมีความเข@าใจและเป/นมิตร ยอมรับให@ความช%วยเหลือ ทําให@นักเรียนเกิด
ความอบอุ%น สบายใจ รักครู และรักการมาเรียน 
 5. บรรยากาศแห%งการควบคุม (Control) คือ การฝ~กให@นักเรียนมีระเบียบวินัยมิใช%ควบคุม
ไม%ให@มีอิสระ ครูต@องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝ~กนักเรียนให@รู@จักใช@สิทธิหน@าท่ีของตนอย%าง
มีขอบเขต 
 6. บรรยากาศแห%งความสําเร็จ (Success) ผู@เรียนเกิดความรู@สึกประสบความสําเร็จในงาน
ท่ีทํา ส%งผลให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@ได@ดีข้ึน ครูผู@สอนจึงควรพูดถึงสิ่งท่ีผู@เรียนประสบความสําเร็จ
มากกว%าพูดถึงความล@มเหลว 
 สรุป การควบคุมชั้นเรียนเป/นการดูแลนักเรียนให@มีความประพฤติเรียบร@อย มีระเบียบวินัย
ในตนเอง สามารถเรียนรู@กับผู@อ่ืนได@  โดยครูต@องมีหลักประชาธิปไตย ให@ความสําคัญและให@ความ
ยุติธรรมกับนักเรียนเท%าเทียมกัน ได@แสดงความคิดเห็นและรับฟmงความคิดเห็นของผู@อ่ืน  ครูต@องให@ความ
รักความเมตตา ความสงสาร ความยินดี และความเท่ียงธรรมวางตัวเป/นกลาง เอาใจใส% ใกล@ชิดกับ
นักเรียนและสร@างบรรยากาศในชั้นเรียนให@นักเรียนมีความรู@สึกสนิทสนมกับผู@สอน จะทําให@นักเรียนรัก
และเคารพครู  และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบไม%สร@างปmญหาในห@องเรียน การควบคุมชั้นเรียนท่ีดีควร 
จัดบรรยากาศในชั้นเรียน และสภาพแวดล@อมในชั้นเรียนให@สอดคล@องเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
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โดยครูผู@สอนต@องจัดบรรยากาศท่ีท@ายทายกระตุ@นและให@กําลังใจนักเรียนให@เกิดความเชื่อม่ันและ
พยายามทํางานให@เสร็จ สร@างบรรยากาศท่ีอิสระ ให@นักเรียนได@คิดและตัดสินใจเลือกทําในสิ่งท่ีต@องการ
โดยไม%รู@สึกตึงเครียด ให@นักเรียนเกิดความรู@สึกเป/นส%วนหนึ่งและเกิดการยอมรับตนเอง  ฝ~กให@นักเรียน
มีระเบียบวินัยและรู@จักการใช@สิทธิหน@าของตนเอง และสร@างบรรยากาศแห%งความสําเร็จมากกว%าการ
พูดถึงความล@มเหลว 
 2.3.6 ด�านการบริหารงานท่ัวไป 
  (1) การปฏิบัติศาสนกิจ 
  การปฏิบัติศาสนกิจ ถือเป/นการพัฒนาจิตใจประชาชนในงานการสาธารณะ
สงเคราะห* (กองวิชาการและแผนงานการพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลท%าผา, 2553, หน@า 18-19) ได@มี
การจัดโครงการและดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
  1. มีการดําเนินกิจกรรมการเทศนาสั่งสอนให@ประชาชนเข@าใจหลักธรรมและสามารถ
นําไปประยุกต*ใช@ให@เกิดประโยชน*ในการดําเนินวิถีชีวิตปmจจุบัน 
  2. การจัดต้ังศูนย*ปฏิบัติธรรม เพ่ือให@ความรู@และอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาจิตใจประชาชนและเด็กเยาวชน 
  3. การจัดและดําเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร@อน เพ่ือพัฒนาความรู@ด@าน
ศีล สมาธิ ปmญญา และคุณงามความดีแก%เด็กและเยาวชน 
  4. การจัดและดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญความดี เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช%น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฎมีบูชา วันเข@าพรรษา วันออกพรรษา วันปrใหม%
วันลอยกระทง วันสงกรานต* 
  5. การจัดกิจกรรมและดําเนินกิจกรราบําเพ็ญความดี เนื่องในวันสําคัญของชาติ เช%น 
วันพ%อแห%งชาติ วันแม%แห%งชาติ 
  6. การจัดและดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให@เด็กและเยาวชนเข@าวัดเพ่ือศึกษา
อบรม ให@การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมหลักการเรียนการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู@ และปฏิบัติ
ธรรมตามวิถีชาวพุทธอันดีงาม 
  7. การจัดกิจกรรมให@คําปรึกษาและแก@ปmญหาด@านจิตใจ และปmญหาการดําเนินชีวิต
ให@แก%ประชาชนชาวบ@านผู@มีปmญหาด@านต%างๆ 
  8. การจัดสถานท่ีของวัดและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนส%งเสริมให@มีการ
อบรมและสอนศีลธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจแก%นักเรียนในสถานศึกษาและโรงเรียน 
  9. จัดโครงการพัฒนาคนให@มีคุณธรรม นําความรู@ เกิดภูมิคุ@มกัน โดยพัฒนาจิตใจ
ควบคุมกับการเรียนรู@ของกลุ%มคนทุกกลุ%มทุกวัยตลอดชีวิต 
  10. จัดกิจกรรมส%งเสริมให@คนในชุมชนอยู%ร%วมกันอย%างสันติสุข โดยเสริมสร@าง
ความสัมพันธ*ท่ีดีของคนในสังคม 
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  (2) การอบรมด�านคุณธรรม 
  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร%งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลัก
คุณธรรมนําความรู@ สร@างความตระหนักสํานึกในคุณค%าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท* 
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช@คุณธรรมเป/นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู@ท่ีเชื่อมโยง
ความร%วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยเน@นพัฒนา
เยาวชนให@เป/นคนดี มีความรู@และอยู%ดีมีสุข 
  ความหมายของคุณธรรม 
  กรมวิชาการ (2539, หน@า 39) กล%าว%า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีด@านกาย 
วาจา ใจ ซ่ึงทําให@ผู@ปฏิบัติและสังคมเกิดความสงบสุข อันได@แก%หลักธรรมในศาสนาต%าง ๆ 
  ประภาศรี  สีหอําไพ (2550, หน@า 7) กล%าวว%า คุณธรรม เป/นหลักธรรมจริยาท่ีสร@าง
ความรู@สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปr�ยมไปด@วยความสุขและมี
ความยินดี การกระทําท่ีดีย%อมได@รับผลของความดี คือ ความชื่นชมยกย%องในขณะท่ีการกระทําชั่วย%อม
ได@รับผลของความชั่ว คือความเจ็บปวดหรือความทุกข*ต%าง ๆ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน@า 253) ได@ให@ความหมาย
ของคําว%า “คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
  พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลศัพท* (ชําระ-เ พ่ิมเติม ช%วงท่ี 1/ยุ ติ )        
(พระพรหมคุณาภรณ* (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545, หน@า 51) ให@ความหมายว%า “คุณธรรม” หมายถึง ธรรมท่ี
เป/นคุณ ความดีงาม สภาพท่ีเก้ือหนุน 
  พุทธทาสภิกขุ (2505, หน@า 3) ได@ให@อรรถาธิบายคําว%า คุณธรรม ไว@ว%า คุณธรรม 
หมายถึง ค%าท่ีมีอยู%ในแต%ละสิ่ง ซ่ึงเป/นท่ีต้ังแห%งความยึดถือ เป/นไปได@ท้ังทางดีและทางร@าย คือ ไม%ว%าจะ
ทําให@จิตใจยินดีหรือยินร@าย ก็เรียกว%า “คุณ” ซ่ึงเป/นไปตามธรรมชาติของมัน ส%วนคําว%า ธรรม         
มีความหมาย 4 อย%าง คือ 
  1. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 
  2. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติท่ีเรามีหน@าท่ีต@องเรียนรู@ 
  3. ธรรมะ คือ หน@าท่ีตามกฎของธรรมชาติ เรามีนห@าท่ีต@องปฏิบัติ 
  4. ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน@าท่ีนั้น เรามีหน@าท่ีจะต@องมี หรือใช@มันอย%าง
ถูกต@อง 
  วศิน อินทสระ (2549, หน@า 199) ให@ความหมายไว@ว%า คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัย
อันดีงามซ่ึงสั่งสมอยู%ในดวงจิต อุปนิสัยนี้ได@มาจากความพยายาม และความประพฤติท่ีติดต%อกันมาเป/น
เวลานาน 
 สรุป  คุณธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมีคุณค%ามีประโยชน* เป/นลักษณะของความรู@สึกนึกคิดทาง
จิตใจ เป/นสภาพของคุณงามความดีท่ีสั่งสมอยู%ในจิตใจของมนุษย* เป/นตัวกระตุ@นให@เกิดการประพฤติ
ปฏิบัติอยู%ในกรอบท่ีดีงาม คุณธรรมเป/นสิ่งท่ีดีงามทางจิตใจ เป/นคุณค%าจองชีวิตในการบําเพ็ญ
ประโยชน* ช%วยเหลือเก้ือกูลกันให@เกิดความรักสามัคคี  
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  ความสําคัญของการอบรมด�านคุณธรรม 
  ปmจจุบันปmญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได@ทวีความรุนแรง และมี
ความหลากหลายมากข้ึนกว%าในอดีตท่ีผ%านมา สาเหตุส%วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล@อม การเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร@พรมแดน การขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมย%อมส%งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมให@หลงผิดและมีพฤติกรรม
ท่ีเบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย ทําให@ภูมิคุ@มกันของเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะต@านทานกับ
ปmญหา ขาดความม่ันคงจนก%อให@เกิดปmญหาต%าง ๆ ตามมา เช%น ปmญหาการทะเลาะวิวาท ปmญหาการ
แพร%ระบาดของยาเสพติด ปmญหาการมีเพศสัมพันธ*ในวัยเรียน ปmญหาการติดเกมส* ปmญหาการทํางานท่ี
ไม%มีความสุข ปmญหาการขาดความสามัคคีในองค*กร  
  ดังนั้น องค*กรและหน%วยงานต%าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงเล็งเห็นความสําคัญของ
ปmญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปmจจุบัน และความสําคัญของการอบรมด@านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝmง
คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําให@เกิดสมาธิและสติปmญหา โดยเฉพาะอย%างยิ่งการฝ~กปฏิบัติ
ธรรมในกลุ%มเด็กและเยาวชน กลุ%มข@าราชการและพนักงาน กลุ%มผู@สูงอายุและสตรี ซ่ึงจะช%วยให@มีจิตใจ
พ้ืนฐานท่ีโอบอ@อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม พ้ืนฐานทางจิตใจทีดีอยู%ในกรอบคุณธรรม
จริยธรรม ย%อมส%งผลให@เด็กและเยาชนเป/นคนดี สามารถแก@ปmญหาสังคมและพัฒนาประเทศชาติให@
เจริญก@าวหน@า ควรเริ่มปลูกฝmงคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 อ@างถึงใน 
พระครูประโชติจันทวิมล, 2555, หน@า 8 - 9) ดังนี้ 
  1. ความขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหน@าท่ีการงานอย%างต%อเนื่องสมํ่าเสมอ 
อดทน ความขยันต@องปฏิบัติควบคู%กับการใช@สติปmญญาแก@ปmญหา ผู@ท่ีมีความขยันคือ ผู@ท่ีต้ังใจทําอย%าง
จริงจังต%อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร มีความพยายาม ไม%ท@อถอย กล@าเผชิญกับอุปสรรค รักงานท่ีทําและ
ต้ังใจอย%างจริงจัง 
  2. ความประหยัด คือ รู@จักเก็บออม ถนอมใช@ทรัพย*สิน สิ่งของแต%พอประมาณให@เกิด
ประโยชน*คุ@มค%า ไม%ฟุ}มเฟ�อย ผู@ท่ีมีความประหยัดคือผู@ท่ีดําเนินชีวิตความเป/นอยู%แบบเรียบง%าย รู@จัก
ประมาณตน คิดก%อนซ้ือก%อนใช@ 
  3. ความซ่ือสัตย* คือ ประพฤติตรงไม%เอนเอียง ไม%มีเล%ห*เหลี่ยม มีความจริงใจ และ
ปลอดจากความรู@สึกลําเอียง อคติ ผู@ท่ีมีความซ่ือสัตย* คือ ผู@ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต%อหน@า ตรงต%อ
วิชาชีพ ตรงต%อเวลา ไม%ใช@เล%ห*กล คดโกงท้ังทางตรงและทางอ@อม 
  4. ความมีวินัย คือ การยึดม่ันระเบียบแบบแผน ข@อบังคับ และข@อปฏิบัติ ท้ังต%อ
ตนเองและต%อสังคม ผู@มีวินัย คือ ผู@ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค*กร 
สังคม ประเทศ โดยยินดีปฏิบัติอย%างเตาใจและต้ังใจ 
  5. ความสะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดล@อม ผ%องใส 
เป/นท่ีเจริญตา ทําให@เกิดความสบายใจแก%ผู@พบเห็น ผู@ท่ีมีความสะอาด คือผู@ท่ีรักษาร%างกาย ท่ีอยู%อาศัย 
สิ่งแวดล@อม ถูกต@องตามสุขลักษณะ ฝ~กฝนจิตใจมิให@ขุ%นมัว 
  6. ความสุภาพ คือ เรียบร@อย อ%อนโอน ละมุนละม%อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม        
มีสัมมาคาระ ผู@ท่ีมีความสุภาพ คือผู@ท่ีอ%อนน@อมถ%อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม%ก@าวร@าว รู@จัก
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
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  7. ความสามัคคี คือ ความพร@อมเพรียง กลมเกลียว ปรองดองกัน ร%วมในกัน
ปฏิบัติงานให@บรรลุตามท่ีต@องการ ผู@ท่ีมีความสามัคคี คือผู@ท่ีเปzดใจกว@างรับฟmงความคิดเห็นของผู@อ่ืน   
รู@บทบาทของตนเองท้ังในฐานะผู@นําและผู@ตามท่ีดี พร@อมท่ีปรับตัวอยู%ร%วมกันอย%างสันติ 
  8. ความมีน้ําใจ คือ ความจริงใจท่ีไม%เห็นแก%ตัว แต%เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย* มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส% สนใจความทุกข*สุขของผู@อ่ืน พร@อมให@ความช%วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผู@มีน้ําใจ 
จะเป/นผู@ให@และอาสาช%วยเหลือสังคม รู@จักแบ%งปmน เสียสละความสุขส%วนตนเพ่ือประโยชน*ส%วนรวม  
  การพัฒนาด�านคุณธรรม 
  ฉันทนา จันทร*บรรจง (อ@างถึงใน พระครูประโชติจันทวิมล, 2555, หน@า 16-17)    
ได@ศึกษาวิจัยเพ่ือพิจารณาจัดทําร%างกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห%งชาติ เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม 
๑๑ ประการ ดังนี้ 

1. กําหนดให@การสอนจริยศึกษา ศาสนาศึกษา เป/นวิชาบังคับ 
2. ให@สอดแทรกการสอนในวิชาต%าง ๆทุกวิชา 
3. เลือกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสม 
4. ให@ความสําคัญกับกิจกรรมเสริมสร@างลักษณะนิสัยและจัดการอย%างถูกต@องตาม

ทฤษฎี 
5. ครูต@องเป/นแบบอย%างท่ีดี 
6. จัดสิ่งแวดล@อมให@เอ้ืออํานวยต%อการสอน 
7. จัดโอกาสให@เกิดความสัมพันธ*ท่ีดีระหว%างบุคคล 
8. จัดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ*กับผู@ใหญ%และชุมชนท่ีเป/นแบบอย%าง 
9. จัดโอกาสสัมผัสธรรมชาติแวดล@อม 
10. จัดโอกาสให@พบเห็นสิ่งท่ีมีคุณค%า 
11. จัดโอกาสให@แสดงพฤติกรรมท่ีดีและเสริมแรงตามหลักจิตวิทยา 
พนัส หันนาคินทร* (อ@างถึงใน พระครูประโชติจันทวิมล, 2555, หน@า 24-25)    

กล%าวว%า คุณลักษณะอันพึงประสงค*ท่ีควรจะปลูกฝmงแก%นักเรียนว%าเป/นหน@าท่ีของโรงเรียนท่ีต@องปลูกฝmง
คุณสมบัติท่ีดี และพยายามไถ%ถอนคุณสมบัติท่ีไม%พึงปรารถนาออกไปจากจิตใจของเยาวชนเพ่ือความ
ม่ันคงของประเทศชาติ  ความเป/นผู@ต้ังอยู%ในจริยธรรม โรงเรียนทุกประเภทต@องเป/นแหล%งท่ีปลูกฝmง
จริยธรรม ความมีน้ําใจนักกีฬา รู@จักเสียสละเพ่ือส%วนรวม รับฟmงความคิดเห็นของผู@อ่ืน การศึกษา     
จึงต@องมุ%งเสริมสร@างและปลูกฝmงความรู@ ความเข@าใจ ความซาบซ้ึงในวัฒนธรรม และอารยธรรมของ
ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร ให@นักเรียนได@ฝ~กสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตตามความ
ถนัดและเหมาะสม จัดกิจกรรมสอดแทรกด@านคุณธรรมบูรณาการเนื้อหาวิชาทุกวิชา และนํานักเรียน
ทัศนศึกษานอกสถานท่ีในแหล%งอารยธรรม วัด โบราณสถานต%าง ๆ เพ่ือศึกษาค@นคว@าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และยกย%องนักเรียนผู@ ความดี มีความรู@คู%คุณธรรม นํามาประยุกต*ใช@ให@เกิดประโยชน*
ต%อการดําเนินชีวิตตนเองในสังคม 
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  2.3.6.3 การศึกษาตHอและดูงาน 
  การศึกษาต%อ (Further education) คือ การจัดส%งข@าราชการ ผู@ปฏิบัติงาน หรือ
ครูผู@สอนไปรับการศึกษายังสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต%าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
เพ่ือให@ได@รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน หรือสูงข้ึน ซ่ึงเป/นประโยชน*โดยตรงต%อการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานให@ดีข้ึน  ซ่ึงการให@ครูผู@สอนหรือผู@ปฏิบัติงานไปศึกษาต%อโดยได@รับทุนการศึกษาต%อ ไม%ว%าจะ
ในประเทศหรือต%างประเทศ เม่ือสําเร็จการศึกษาก็จะกลับมาปฏิบัติก%อให@เกิดประโยชน*ต%อการพัฒนา
องค*กรต%อไป (วราลักษณ* ไชยทัพ, 2544, หน@า 10) 
  การดูงาน (study visit) คือ การศึกษาเรียนรู@และแสวงหาประสบการณ*ในกิจกรรม 
โดยวิธีการเดินทางไปแหล%งหรือสถานท่ี ท่ีสามารถสร@างความรู@ ความเข@าใจได@โดยเห็นกับตาและ
สามารถสมผัสจับต@องของจริงได@ มีวัตถุประสงค*เพ่ือให@ผู@ได@รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู@ ความเข@าใจใน
เทคนิคและวิธีการทํางานของหน%วยงานท่ีตนไปดูงานด@วยตนเอง และมีโอกาสสอบถามแลกเปลี่ยน
ความรู@ ประสบการณ*และข@อคิดเห็นท่ีสามารถนํามาปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการสอนของตน 
ซ่ึงก%อให@เกิดประโยชน*ในการ ประสานงานระหว%างหน%วยงานของตนและหน%วยงานท่ีไปเยี่ยมชมใน
อนาคตด@วย (วราลักษณ* ไชยทัพ, 2544, หน@า 9) 

การศึกษาดูงานเป/นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญต%อการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป/น
กิจกรรมท่ีช%วยให@บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู@ ความเข@าใจ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ* ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ*และการเรียนรู@ของผู@อ่ืนท่ีเป/นมุมมองใหม% ๆ ในการช%วยกระตุ@นให@เกิดการเรียนรู@ร%วมกัน 
รวมท้ังเป/นการแลกเปลี่ยนประสบการณ* แนวคิด หรือมุมมองๆ ต%างกันร%วมกัน ซ่ึงเป/นวิธีการเรียนรู@ท่ี
ทําให@เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนําองค*ความรู@ใหม% ๆ มาประยุกต*ใช@ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให@มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือเป/นการสร@างคุณค%าให@
เกิดข้ึนด@วยการสร@างนวัตกรรมและบริการ ซ่ึงเปyาหมายของการศึกษาดูงานโดยท่ัวไปก็เพ่ือเป/นการ
พัฒนาบุคลากรให@มีเทคนิค วิธีการ หรือแนวทางการแก@ไขปmญหาในการปฏิบัติงาน และเป/นการเรียนรู@
แนวคิดใหม% ๆ 

การพัฒนา ทักษะ ความรู@ และประสบการณ*ของบุคลากรท่ีได@ผลเร็วกว%าอ่ืน ๆ 
เพราะองค*ความรู@ ประสบการณ* ท่ีได@จากการศึกษาดูงานนั้นได@ผ%านการ วิเคราะห* สังเคราะห* ค@นหา 
ทดลอง จากผู@อ่ืนมาแล@วระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเป/นประโยชน*ต%อการพัฒนาบุคลากรในการนําความรู@มา
ปรับประยุกต*ใช@ในการปฏิบัติงานได@ท่ีหลากหลายข้ึน ดังนั้น แนวทางการศึกษาดูงานเพ่ือให@ได@องค*
ความรู@ใหม% ๆ และเกิดประโยชน*สูงสุดในการนําองค*ความรู@มาปรับประยุกต*ใช@ในการปฏิบัติงาน 
การศึกษาดูงานจึงเป/นกลยุทธ*ในการพัฒนาผู@ เรียนและผู@สอนท่ีน%าจะได@ผลรวดเร็วกว%าวิธี อ่ืน 
(Sanamchandra Palace Library) [ออนไลน*]  
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2.4  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุHมที่ 3 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 ได@ประกาศใช@
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 
2546  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.4.1 การจัดตั้งและดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุHมท่ี 3 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 ประกอบด@วย จังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ* พระนครศรีอยุธยา อ%างทอง ลพบุรี สิงห*บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี 
มีโรงเรียนท่ีเปzดการเรียนการสอนจํานวน 21 โรงเรียน [ออนไลน*] ซ่ึงมีรายละเอียดการก%อต้ัง
โดยสังเขปดังนี้ 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวน 2 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา ต้ังอยู%ในวัดหนองพันเทา ตําบลบ%อสุพรรณ 
อําเภอสองพ่ีน@อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีพระมหาทศวร 
กิตฺติวฑฺฒโร เป/นอาจารย*ใหญ% 
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพ่ีน@อง ต้ังอยู%ในวัดสองพ่ีน@อง ตําบลต@นตาล อําเภอสอง
พ่ีน@อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 มี พระมหาอนุวัชร* อภิชาโต 
เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน 2 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม ต้ังอยู%ในวัดสิริกาญจนาราม ตําบลท%ามะขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2535 มี พระครูศรีกิตติสุนทร         
เป/นอาจารย*ใหญ% 
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต้ังอยู%ในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
ตําบลบ@านใต@ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  
 จังหวัดราชบุรี มีจํานวน 1 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดถํ้าสิงโตทอง ต้ังอยู%ในวัดถํ้าสิงโตทอง 
ตําบลปากช%อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ก%อต้ังเม่ือปr พ.ศ. 2536 มี พระครูภาวนาโชติคุณ 
เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธJ มีจํานวน 1 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหาร ต้ังอยู%ในวัดธรรมิกา
รามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขันธ* อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ* 77000 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีพระครูปลัดสมคิด สุจิตฺโต รักษาการผู@อํานวยการโรงเรียน 
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 2 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้ังอยู%ในวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง  
ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน@อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2516   
มีพระกิตติสารมุนี  เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 2. โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ต้ังอยู%ในวัดนิเวศธรรมประวัติ ตําบลบ@านเลน อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2515 มีพระจักพงษ*    
อภิชาโต เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 จังหวัดอHางทอง  มีจํานวน 3 โรงเรียน  ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนวัดศรีเมืองทองวิทยา ต้ังอยู%ในวัดต@นสน ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
อ%างทอง 14000  
 2. โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา ต้ังอยู%ในวัดเกาะ ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ%างทอง 14120 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2537 มีพระครูปริยัติภัทรกิจ เป/นผู@อํานวยการ
โรงเรียน 
 3. โรงเรียนกิตติยารามวิทยา ต้ังอยู%ในวัดท%าโขลงกิตติยาราม ตําบลบ%อแร% อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ%างทอง 14120 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2545 มีพระมหาสยาม ปภสฺสโร เป/นผู@อํานวย 
การโรงเรียน 
 จังหวัดลพบุรี มีจํานวน 1 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลํานารายณ* ต้ังอยู%ในวัดลํานารายณ* ตําบลลํานารายณ* 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 มีพระปลัดประยันต* 
ปภากโร เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 จังหวัดสิงหJบุรี มีจํานวน 6 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนวัดโบสถ*อินทร*บุรี ต้ังอยู%ในวัดโบสถ* ตําบลอินทร*บุรี อําเภออินทร*บุรี จังหวัด
สิงห*บุรี 16110 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ* พ.ศ. 2515 มีพระราชวินัยเวที เป/นผู@จัดการโรงเรียน 
 2. โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ* ต้ังอยู%ในวัดพระนอน ตําบลทับยา อําเภออินทร*บุรี จังหวัด
สิงห*บุรี 16110  
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ*วิทยา ต้ังอยู%ในวัดการ@อง ตําบลห@วยชัน อําเภออินทร*บุรี 
จังหวัดสิงห*บุรี 16110  
 4. โรงเรียนวัดไผ%ดํา แผนกสามัญศึกษา ต้ังอยู%ในวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ตําบลทองเอน 
อําเภออินทร*บุรี จังหวัดสิงห*บุรี 16110 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2535 มีพระครูปลัด
ปราโมทย* สิริเตโช  เป/นผู@อํานวยการโรงเรียน 
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี ต้ังอยู%ในวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทร*บุรี อําเภออินทร*บุรี 
จังหวัดสิงห*บุรี 16110 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชสุมนต*มุนี เป/นครูใหญ% 
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง ต้ังอยู%ในวัดพิกุลทอง ตําบลพิกุลทอง อําเภอ    
ท%าช@าง จังหวัดสิงห*บุรี 16110 ก%อต้ังเม่ือปr พ.ศ. 2548 มีพระครูสิริพรหมโสภิต เป/นอาจารย*ใหญ% 
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 จังหวัดชัยนาท มีจํานวน 1 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม ต้ังอยู%ในวัดโพธิ์งาม ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 17150 ก%อต้ังเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชสุทธิโสภณ เป/นผู@จัดการโรงเรียน 
 จังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน 2 โรงเรียน ประกอบด@วย 
 1. โรงเรียนวัดมณีสถิตกปzฏฐาราม ต้ังอยู%ในวัดมณีสถิตกปzฏฐาราม ตําบลอุทัยใหม% อําเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  
 2. โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ต้ังอยู%ในวัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110  
 2.4.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุHมท่ี 3 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีนักเรียนไม%น@อยกว%า 40 รูป/คน นักเรียนท่ีจะเข@าเรียนต@องสําเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีตํ่ากว%าระดับท่ีเรียน คือ ในระดับมัธยมตอนต@น ต@องสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา หรือเทียบเท%า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต@องสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต@นหรือเทียบเท%า การเปzด-ปzดภาคเรียนให@ เป/นไปตามกําหนดวันเปzดภาคเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2546, หน@า 3) 
 2.4.3 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุHมท่ี 3 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ีได@รับใบอนุญาตแล@วเป/นสถานศึกษาจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ โดยมีครูใหญ% อาจารย*ใหญ%หรือผู@อํานวยการรูปหนึ่ง
เป/นหัวหน@าสถานศึกษา และรับผิดชอบในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน  ให@มีผู@ช%วยครูใหญ% ผู@ช%วย
อาจารย*ใหญ%หรือผู@ช%วยผู@อํานวยการ รับผิดชอบงานตามท่ีครูใหญ% อาจารย*ใหญ%หรือผู@อํานวยการ มอบหมาย
ให@เป/นไปตามหลักเกณฑ*ท่ีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนดให@
ผู@บริหาร และผู@ช%วยผู@บริหารทําหน@าท่ีสอนด@วย สัปดาห*ละไม%น@อยกว%า 5 ชั่วโมง 
 การแต%งต้ังผู@จัดการ ครูใหญ% อาจารย*ใหญ%  ผู@อํานวยการ ผู@ช%วยครูใหญ% ผู@ช%วยอาจารย*ใหญ% 
ผู@ช%วยผู@อํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส%วนกลาง ให@ผู@รับใบอนุญาตพิจารณาเสนอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติแต%งต้ัง ในส%วนภูมิภาค ให@ผู@รับใบอนุญาตพิจารณาเสนอผู@ว%า
ราชการจังหวัดแต%งต้ังแล@วรายงานให@สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติทราบ 
 ครู จะเป/นพระภิกษุหรือคฤหัสถ*ก็ได@ มีอายุไม%ตํ่ากว%า 20 ปr และไม%เกิน 60 ปr ครูสอนวิชา
ภาษาบาลีสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต@องมีวุฒิไม%ตํ่ากว%า 
ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน แต%ต@องมีวิชาชีพครูและต@องเป/นเปรียญธรรม 3 ประโยคข้ึนไป 
ครูสอนวิชาธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ต@องมีวุฒิไม%ต่ํากว%าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แต%ต@องมีวิชาชีพครูและ 
จบนักธรรมชั้นเอก ครูสอนวิชาสามัญ สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาต@องมีวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน และมีวิชาครูหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูด@วย บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ต@องมีวุฒิไม%ตํ่ากว%าอนุปริญญา (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ว%าด@วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546, หน@า 1-7)  โครงสร@างการบริหารโรงเรียนแสดงได@ดังภาพท่ี 2.3 
 

โครงสร�างการบริหารโรงเรียน 
 

 
ภาพท่ี 2.3 โครงสร�างการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ, 2546, อัดสําเนา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�จัดการ 

ผู�อํานวยการ/ครูใหญH/อาจารยJใหญH 

ผู�ชHวย ผู�ชHวย ครู/อาจารยJ/เจ�าหน�าที ่
(พระภิกษ-ุฆราวาส) 

นักเรียน 
(พระภิกษุ-สามเณร) 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
  นิตพร บุญหนัก (2553) วิจัยเรื่อง ปmจจัยท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี พบว%า ปmจจัยท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี ในภาพรวมและรายด@านอยู%ในระดับมาก  
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว%า ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระบุรี ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายได@ต%อเดือน วิทยฐานะ 
ขนาดครอบครัว เวลาท่ีใช@ในการเดินทางมาโรงเรียน ไม%แตกต%างกัน 
  เบญจวรรณ ธัญญอุดร (2549) ทําการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของข@าราชการ
ครูโรงเรียนวัดศรีสุดาราม สังกัดสํานักงานเขตบางกอกน@อย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย
พบว%า ข@าราชการครูโรงเรียนวัดศรีสุดาราม สังกัดสํานักงานเขตบางกอกน@อย กรุงเทพมหานคร       
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยู%ในระดับมาก  
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว%า ข@าราชการครูท่ีมีอายุ และสถานภาพ
การทํางานแตกต%างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานไม%แตกต%างกัน ส%วนครู ท่ีมีระดับการศึกษา 
ประสบการณ*ในการทํางาน และภาระงานอ่ืนท่ีแตกต%างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต%างกันอย%าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ข@อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานว%าควรจัดสิ่งอํานวยความสะอวด
ให@ครูทุกสายชั้น พัฒนาด@านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนให@มากข้ึนโดยขอความร%วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและวัด ควรจัดสวัสดิการด@านต%าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 พระมหาพิชิตชัย จนฺทวณฺโณ (2549) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปmญหาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด@านการเรียนการสอนของครูผู@สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว%า ครูผู@สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา มีปmญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานด@านการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายมาตรฐาน
อยู%ในระดับปานกลาง ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 9 มีปmญหาโดยภาพรวมอยู%ในระดับปานกลาง และในรายข@อพบว%า มีปmญหา
การปฏิบัติตามมาตรฐานด@านการเรียนการสอน เรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมาไปหาน@อย ดังนี้  ครูไม%ได@รับ
สวัสดิการท่ีเพียงพอ รองลงมาคือ ค%าตอบแทนไม%คงท่ี และครูไม%มีความม่ันคงในอาชีพ ข@อท่ีมีค%าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ครูขาดความรู@ ความเข@าใจในในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐานท่ี 10 มีปmญหาโดยรวมอยู%ในระดับปานกลาง และในรายข@อพบว%า มีปmญหาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานด@านการเรียนการสอน เรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหาน@อย ดังนี้ ขาดห@อง 
ปฏิบัติการสําหรับใช@จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะวิชา รองลงมาคือ ครูขาดทักษะในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนและครูมีภาระมากไม%สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได@ ข@อท่ีมีค%าเฉลี่ยน@อยท่ีสุด คือ ครูผู@สอน
ขาดความรู@ ความเข@าใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การเปรียบเทียบปmญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด@านการเรียนการสอนโดยรวมและ
รายมาตรฐาน ไม%แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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 พระมหาไพโรจน* นวลสําลี (2546) ได@ทําการวิจัย “การศึกษาปmญหาการจัดการเรียน    
การสอนของครูอาจารย*โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัย
พบว%า ครูอาจารย*มีปmญหาการจัดการเรียนการสอนอยู%ในระดับปานกลาง ในด@านสื่อการเรียนการสอน 
ด@านกิจกรรมการเรียนการสอน และด@านวัดผลประเมินผล ท้ังในภาพรวมและรายด@าน คือ ขาดห@อง
ปฏิวัติการสําหรับใช@กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน และสื่อวัสดุ-อุปกรณ*มีไม%เพียงพอกับความต@องการ สถานท่ีจัดเก็บสื่อการสอนท่ี
เป/นสัดส%วน โรงเรียนไม%มีเจ@าหน@าท่ีอํานวยความสะอวดในการติดต้ังอุปกรณ* การใช@สื่อการสอนครูไม%ได@
รับการนิเทศความรู@ด@านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน และขาดความรู@ทักษะด@านเทคนิคการ
ผลิตสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดความรู@ความเข@าใจและทักษะในการจัดทําแผนการสอน ขาดการวางแผน
ด@านการจัดกิจกรรมการเรียนการอสน ขาดความรู@และทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียน
เป/นสําคัญ ไม%ดําเนินการวัดผลและประเมินผลให@เป/นไปตามข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู@ 
ครูผู@สอนมีปmญหาการจัดการเรียนการสอนแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พระมหาหัสดี สิงหะมาตย* (2551) ทําการศึกษา “ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดหนองคาย” พบว%า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดหนองคาย มีระดับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด@านอยู%ในระดับมาก 
เรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหาน@อย ดังนี้ ด@านการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ด@านความสัมพันธ*กับ
ผู@ บั ง คับ บัญชา  ด@ านสภาพแวดล@ อม ในการ ทํ า งาน  ด@ านความ พึงพอใจ ในลั กษณะงาน                   
ด@านความก@าวหน@าในอาชีพ ด@านความม่ันคงในอาชีพ 
 ปฏิสัมพันธ*ระหว%างสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ต%อขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด@าน มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู% (1) ผู@บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก แตกต%างกับครูผู@สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก (2) ผู@บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแตกต%างกับ
ครูผู@สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ% (3) ครูผู@สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กแตกต%างกับครูผู@สอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ% (4) ผู@บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ%แตกต%างกับครูผู@สอนในสถานศึกษาขนาด
ใหญ% ท่ีเป/นเช%นนี้เพราะ ผู@บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป/นพระภิกษุ ซ่ึงเป/นผู@
กําหนดนโยบาย ส%วนครูท่ีเป/นฆราวาสเป/นเพียงผู@นํานโยบายไปปฏิบัติ จึงทําให@ความคิดเห็นแตกต%าง
กัน และขนาดโรงเรียนก็เป/นตัวกําหนดงบประมาณในการบริหาร โดยคิดจากจํานวนนักเรียน ทําให@
โรงเรียนขนาดใหญ%ได@รับงบประมาณมากกว%าโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําให@ขวัญและกําลังใจของครูท่ีอยู%
ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต%างกัน มีความคิดเห็นแตกต%างกัน 
 ข@อเสนอแนะในการเสริมสร@างขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ควรจัดให@มีทุนการศึกษาให@ครูได@ศึกษาต%อในระดับท่ีสูงข้ึน จัดสื่อวัสดุอุปกรณ* 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนการทํางานของครู ส%งเสริม สนับสนุนให@ครูจัดทําผลงานทางวิชาการ 
และมีการประชุมครูอย%างสมํ่าเสมอ ผู@บริหารควรรับฟmงความคิดเห็นจากครู 
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 วิภาดา สายประเสริฐ (2552) ได@ศึกษา “สภาพในการปฏิบัติงานของครูผู@ช%วยใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5” พบว%า สภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู@ช%วย ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี   
เขต 5 ด@านการจัดการเรียนรู@ ด@านการพัฒนาผู@ เรียน ด@านการพัฒนาวิชาการ ด@านการพัฒนา
สถานศึกษา และด@านความสัมพันธ*กับชุมชน มีการปฏิบัติอยู%ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของครุผู@ช%วยต@องได@รับการประเมินตลอดระยะเวลาทดลองงาน 2 ปr เม่ือผ%านการประเมินจะได@รับการ
บรรจุเป/นข@าราชการครู ตําแหน%ง คส.1 ซ่ึงได@รับเงินเดือน รวมท้ังสวัสดิการต%าง ๆ ท่ีม่ันคง และครู
ผู@ช%วยต@องสอบคัดเลือกเข@ามา ซ่ึงเป/นงานท่ีมีความต@องการมาก จึงเป/นสาเหตุทําให@การปฏิบัติอยู%ใน
ระดับมาก 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต%อสภาพการปฏิบัติงานของครู จําแนกตาม (1) ข@าราการครูมี
ความคิดเห็นต%อสภาพในการปฏิบัติงานของผู@ช%วย จําแนกตามตําแหน%งของข@าราชการครู มีความ
แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในรายด@าน ด@านการจัดการเรียนรู@ ด@านการ
พัฒนาวิชาการ ด@านการพัฒนาสถานศึกษา ด@านความสัมพันธ*กับขุมชน แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ส%วนด@านการพัฒนาผู@เรียน แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
อาจเพราะบทบาทผู@บริหารมิได@มีหน@าท่ีโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน สําหรับตําแหน%งครูผู@สอน
และครูผู@ช%วยมีบทบาทเป/นผู@ปฏิบัติได@รับคําสั่งโดยตรงจากผู@บริหาร  (2) ข@าราการครูมีความคิดเห็นต%อ
สภาพในการปฏิบัติงานของผู@ช%วย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะครูผู@ช%วยปฏิบัติหน@าท่ีในสถานศึกษาขนาดใหญ% และสถานศึกษาขนาดกลาง 
มีการแบ%งภาระงานต%าง ๆ อย%างเป/นระเบียบแบบแผน มีสภาพการปฏิบั ติงานท่ีเป/นระบบ             
การปฏิบัติงานเป/นข้ันตอน สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร*ท่ีใช@ในสถานศึกษาขนาดใหญ%และขนาดกลาง 
บุคลากรมีความรู@ ความสามารถและมีจํานวนมากกว%าแตกต%างกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงมีบุคลากรไม%
เพียงพอ ครูไม%ครบชั้นเรียน และต@องรับผิดชอบงานในหลายหน@าท่ี จึงเป/นสาเหตุให@มีความคิดเห็น
แตกต%างกัน 
 ปmญหาในการปฏิบัติงานของครู พบว%า ปmญหาด@านการจัดการเรียนรู@มีปmญหามากในทุกข@อ 
ดังนี้ การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน มีปmญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ การนําผลการวิจัยในชั้นเรียน     
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู@ และการวิเคราะห*มาตรฐานการเรียนรู@ ผลการเรียนรู@ท่ีคาดหวังและสาระ
การเรียนรู@ ท่ีเป/นเช%นนี้เพราะการปฏิบัติงานของครูผู@ช%วยเก่ียวกับบุคคลหลายฝ}ายท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา และการปฏิบัติงานอยู% ในระยะการเริ่มต@นและการปรับตัว ครูผู@สอนมีภาระ
นอกเหนือจากการสอนและต@องสอนหลายคาบ ทําให@ไม%มีเวลาในการศึกษาค@นคว@า ย%อมมีปmญหาเกิดข้ึน  
 วิวัฒน* ปริชาโน (พวกนิยม) (2551) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” พบว%า ครูผู@ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ส%วนใหญ%เป/นบรรพชิตและเป/นครูสอนประจํา มีอายุระหว%าง 31-40 ปr วุฒิการศึกษาแผนกธรรม
จบการศึกษานักธรรมเอกแต%ไม%วุฒิการศึกษาแผนกบาลี วุฒิการศึกษาทางโลกจบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ*การสอนระหว%าง 5-10 ปr มากท่ีสุด  
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 ครู ท่ีเป/นบรรพชิตและคฤหัสถ*มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู%ในระดับ      
ปานกลาง และในรายด@านเรียงลําดับจากมากไปหาน@อย พบว%า (1) ด@านความสัมพันธ*กับเพ่ือน
ร%วมงานมีค%าเฉลี่ยสูงสุด เพราะเพ่ือนร%วมงานยอมรับฟmงความคิดเห็นของกันและกันในการปฏิบัติงาน 
มีการประสานงานและให@ความช%วยเหลือแนะนําในการปฏิบัติงานอย%างดีส%งผลให@การปฏิบัติงานสําเร็จ
ด@วยดี รองลงมา ได@แก% (2) ด@านความสัมพันธ*กับผู@บังคับบัญชา ผู@บริหารปฏิบัติต%อท%านอย%างสุภาพท้ัง
ในการพูดจาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เปzดโอกาสให@เข@าพบได@ตลอดเวลา และให@การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเป/นอย%างดี (3) ด@านการยอมรับนับถือ อยู%ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนให@ความเคารพ
นับถือและให@การยอมรับในความรู@ ความสามารถของครู ผู@ปกครอง นักเรียนและชุมชนมีความเป/น
มิตรและรู@สึกท่ีดีต%อกัน มีอิสระในการใช@วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจปฏิบัติงานท่ีได@รับ
มอบหมาย (4) ด@านความม่ันคงและความก@าวหน@า อยู%ในระดับปานกลาง โดยงานท่ีได@รับมอบหมายให@
ปฏิบัติมีความปลอดภัยไม%เสี่ยงอันตราย สามารถปฏิบัติงานได@นานเท%าท่ีต@องการและโรงเรียนได@รับ
การยอมรับจากผู@ปกครองและสังคมท่ัวไป (5) ด@านสภาพแวดล@อมและบรรยากาศในการทํางาน อยู%ใน
ระดับปานกลาง คือ สามารถปรับตัวเข@ากับวัฒนธรรมของโรงเรียนได@เป/นอย%างดี มีอิสระในการ
ปฏิบัติงานและแก@ปmญหาอย%างเต็มท่ี ห@องปฏิบัติการและห@องพักครูมีความสะอาด สะดวกสบาย       
(6) ด@านนโยบายและการบริหารงาน อยู%ในระดับปานกลาง ผู@บริหารใช@หลักประชาธิปไตยในการ
ปกครองและบริหารงาน สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนได@อย%างเต็มศักยภาพด@วยความสบายใจมีการ
แบ%งหน@าท่ีรับผิดชอบในการทํางานอย%างชัดเจน และ (7) ด@านท่ีมีค%าเฉลี่ยน@อยท่ีสุด คือ ด@านเงินเดือน
และสวัสดิการ เนื่องจากครูส%วนใหญ%ได@รับเงินเดือนไม%เต็มตามวุฒิการศึกษา จึงไม%มีเงินเหลือพอท่ีจะ  
เก็บออม รวมถึงความไม%สะดวกในการเบิกจ%ายเงินเดือนมักจะล%าช@าทําให@ส%งผลกระทบต%อการดํารงชีพ 
ในกรณีครูหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป}วยก็ไม%ได@รับสวัสดิการและสิทธิการรักษาพยาบาลต%าง ๆ 
เหมือนครูท่ีสอนในโรงเรียนของรัฐ และสถานภาพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ยังไม%ชัดเจนว%าเป/นลูกจ@างวัด ของรัฐหรือของเอกชน 
 การเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู (1) ครูท่ีเป/นบรรพชิตและคฤหัสถ*มี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม%แตกต%างกัน แต%ในรายด@าน พบว%า ด@านนโยบายและการ
บริหารงาน ด@านความม่ันคงและความก@าวหน@าในงาน ด@านการยอมรับนับถือ มีความแตกต%างกันอย%าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูคฤหัสถ*มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกว%าครูบรรพชิต  
(2) ครูประจําและครูพิเศษมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม%แตกต%างกัน แต%ในรายด@าน 
พบว%า ด@านนโยบายและการบริหารงาน ด@านความสัมพันธ*กับผู@ร%วมงาน และด@านสภาพแวดล@อมและ
บรรยากาศในการทํางาน มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูประจํามี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกว%าครูพิเศษ  
 ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง “เหตุปmจจัยท่ีสัมพันธ*กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” 
พบว%า 1) อายุของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 มีอายุระหว%าง 
31-40 ปr มากท่ีสุด ซ่ึงถือว%าอยู%ในวัยของการทํางาน มีความพร@อมท้ังกําลังกายและกําลังใจในการต%อสู@  
2) ระดับการศึกษา ครูมีวุฒิปริญญาตรีมากท่ีสุด เพราะการส%งเสริม/สนับสนุนทางด@านทุนการศึกษา
แก%ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให@ได@รับการศึกษาต%อมีน@อย ส%งผลกระทบต%อครูซ่ึงมีเงินเดือนน@อย 
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ไม%สามารถศึกษาต%อในระดับปริญญาโท เพราะต@องใช@ค%าใช@จ%ายท่ีค%อนข@างสูง 3) ประสบการณ*ในการ
สอน ครูมีประสบการณ*ในการสอนตํ่ากว%า 5 ปr เพราะครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการทํางานเป/น
ลักษณะแบบทํางานด@วยใจ เม่ือมีปmญหาการทํางานเก่ียวกับสวัสดิการและแรงจูงใจท่ีจะทํางานของครู 
จึงมีสถิติการลาออกและสับเปลี่ยนสูง 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปmจจัยต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข@องกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน      
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยรวมอยู%ในระดับมาก จําแนกดังนี้ 1) ด@าน
ผู@บังคับบัญชา มีความคิดเห็นระดับมาก ท้ังนี้เพราะจากลักษณะงานของผู@บังคับบัญชาของครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป/นหน@าท่ีของพระเป/นส%วนใหญ% ในการปฏิบัติงานน%าจะมาจากจิตใจจนเกิด
ความรักและความศรัทธาต%อผู@บังคับบัญชา รวมถึงการให@คําแนะนําเป/นอย%างดี เม่ือต@องการแก@ปmญหา
ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน มีความเชื่อถือไว@ใจและยอมรับฟmงความคิดเห็นพร@อมเปzดโอกาสให@ได@
ศึกษาต%อเพ่ิมเติม ส%งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีความจัดเจนในการสั่งการและมอบหมาย
งาน ลักษณะงานท่ีมีความเอ้ืออาทรต%อกัน ต@องช%วยเหลือซ่ึงกันและใน ในการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู@บังคับบัญชาให@สําเร็จไปด@วยดี 2) ด@านเพ่ือนร%วมงาน มีความคิดเห็นอยู%ในระดับมาก เพราะลักษณะ
ของครูส%วนใหญ%เป/นพระ ความอิจฉาริษยาจึงไม%มีในแวดวงครูพระ และจากจริยธรรมและคุณธรรมท่ี
สูงส%ง การรับฟmงความคิดเห็นจากเพ่ือนร%วมงานได@รับความเชื่อถือและไว@วางใจ การทํางานทําด@วย
ความเต็มใจ การให@ความร%วมมือในการปฏิบัติงาน ให@เกียรติเพ่ือนร%วมงานเป/นเรื่องสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน และยังส%งผลให@เกิดความสามัคคีในหน%วยงาน การฟmงรับความคิดเห็นของกันและกันย%อม
นํามาซ่ึงความสําเร็จของงานและได@รับการตอบสนองเป/นอย%างดี 3) ด@านสวัสดิการและค%าตอบแทน  
มีความคิดเห็นอยู%ในระดับปานกลาง เงินได@ท่ีได@รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานลักษณะของงาน
และความรู@ความสามารถ สวัสดิการด@านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค%าตอบแทนเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีได@รับมอบหมาย มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและยุติธรรม และมีความเพียงพอกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปmจจุบันหรือไม% เนื่องจากกรมการศาสนาไม%สามารถสนับสนุนสวัสดิการด@านต%าง ๆ 
ให@ครูได@อย%างท่ัวถึง ไม%มีงบประมาณพอเพียง การจ%ายเงินไม%ตรงตามกําหนดเวลา ส%วนใหญ%จะล%าช@า 
อีกประการ คือ การจัดสรรเงินเดือนต@องดูตามจํานวนนักเรียน ซ่ึงยังไม%มีมาตรฐานเหมือนกับทาง
ราชการ  ทําให@สวัสดิการและค%าตอบแทนน@อย 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีความ   
พึงพอใจในระดับมาก เพราะในปmจจัยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได@รับการยอมรับ
และมีบทบาทมากข้ึน เป/นส%วนหนึ่งของการจัดการศึกษาชาติ ตอบสนองนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของปวงชนให@ท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให@สูงข้ึน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ปmจจัยด@านผู@บังคับบัญชา ปmจจัยด@านเพ่ือนร%วมงาน ปmจจัย
ด@านสวัสดิการและค%าตอบแทน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 มีความสัมพันธ*ในรูปเชิงเส@นท่ีระดับนัยสําคัญ .01 และมีความ 
สัมพันธ*ในทิศทางเดียวกัน r มีค%าเป/นบวกแสดงให@เห็นว%า ความคิดเห็นของปmจจัยด@านผู@บังคับชา   
ด@านเพ่ือนร%วมงาน ด@านสวัสดิการและค%าตอบแทนเพ่ิมข้ึน จะทําให@ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เพ่ิมข้ึน (2) ความรู@ ความเข@าใจ
ในงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ*ในรูปเชิงเส@นท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
และมีความสัมพันธ*ในทิศทางตรงกันข@าม เนื่องจาก r มีค%าเป/นลบ แสดงให@เห็นว%า ความรู@ความเข@าใจ
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ในงานเพ่ิมข้ึน จะทําให@ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 1 ลดลง 
 สุพล พรหมประเสริฐ (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ*ระหว%างการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูผู@สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก”  พบว%า การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแต%ละข้ันตอน          
6 ข้ันตอน ได@แก% การศึกษาและเตรียมการ การวางแผนการประกันคุณภาพภายใน การนําแผนการ
ประกันคุณภาพภายในไปใช@ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของสถานศึกษา และการเตรียมรับการประเมินจากองค*กรภายนอก อยู%ในระดับมากทุก
ข้ันตอน 
 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนเป/นรายมาตรฐาน ปรากฏว%าการปฏิบัติงานของ
ครูผู@สอนอยู%ในระดับมากทุกมาตรฐาน เพราะการปฏิบัติงานของครูเป/นบทบาทหน@าท่ีของครูในการ
ส%งเสริมการเรียนรู@  การจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร หากครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพสูงจะส%งผลให@การจัดการศึกษาของโรงเรียนและผู@เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 การศึกษาความสัมพันธ*ระหว%างการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติงานของครูผู@สอนในโรงเรียน มีความสัมพันธ*อยู%ในระดับปานกลาง และเป/นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย หากการดําเนินงานการประกันคุณภาพในของโรงเรียนมีความสัมพันธ*กับการปฏิบัติงานของ
ครูผู@สอนในโรงเรียน จะทําให@การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 อารี สังข*ศิลป�ชัย (2548) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผู@สอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม” ผลการวิจัยพบว%า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ครูผู@สอนสูงเกือบทุกด@าน ยกเว@นด@านการได@รับค%าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป/นธรรม  
อยู%ในระดับปานกลาง 
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผู@สอน พบว%า ครูท่ีมีประสบการณ*งานใน
หน@าท่ีต%างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายด@านไม%แตกต%างกัน ยกเว@น ด@านค%าตอบแทน
หรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป/นธรรม และด@านสภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
แตกต%างกัน 
 คุ�ก (Cook, 1980) ได@ศึกษาเรื่อง “ขวัญของครูโรงเรียนรัฐบาล” ผลการวิจัยพบว%า ครูท่ีมี
อายุ 46 ปrข้ึนไป มีขวัญกําลังใจสูงกว%าครูเพศชาย ครูท่ีมิใช%คนผิวขาวมีขวัญกําลังใจสูงกว%าคนผิวขาว 
ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธ*กับขวัญกําลังใจของครู และสถานภาพการสมรส ประสบการณ*ใน
การสอน จํานวนปrท่ีสอน ระดับการศึกษาของครู ไม%ปรากฏความแตกต%างระหว%างขวัญกําลังใจของครู 
 เคมเปอร* (kemper, 1975) ได@ทําการวิจัยเรื่อง “ขวัญในการทํางานของครูใหญ% โรงเรียน
ชาวอเมริกา เชื้อสายเมกซิโก ผลการวิจัยพบว%า ครูมีความพึงพอใจด@านความสําเร็จ การยอมรับนับถือ 
และความสัมพันธ*ส%วนตัวของครูกับผู@ปกครอง ส%วนปmจจัยท่ีนําไปสู%ความไม%พึงพอใจงาน คือ นโยบาย
ท@องถ่ินและการบริหารการยอมรับนับถือ สภาพการทํางานการยอมรับนับถือและสภาพการทํางาน  
ด@านการยอมรับนับถือและความสัมพันธ*กับผู@ปกครองมีความพึงพอใจกับความไม%พึงพอใจกํ้าก่ึงกัน 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ” เป/นการวิจัย       
เชิงปริมาณ (Quantitative research)  มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 และศึกษาข@อเสนอแนะเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ เพ่ือให@การวิจัยเป/นไปตามวัตถุประสงค* ผู@วิจัยได@กําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังต%อไปนี้ 

 
3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือให@งานวิจัยเป/นไปอย%างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค* ผู@วิจัยจึงได@กําหนด
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินวิจัยเป/น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เป/นการจัดเตรียมโครงการตามระบบของการดําเนินการวิจัย ด@วยการศึกษาสภาพปGญหา

และความต@องการการปฏิบัติงานของครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3  
โดยการศึกษาตํารา เอกสาร ข@อมูล สถิติ วิทยานิพนธ*และงานวิจัยท่ีเก่ียวข@องเพ่ือจัดทําและ
ดําเนินการจัดสร@างเครื่องมือ เสนอโครงร%างวิทยานิพนธ*ต%อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความ
เห็นชอบและอนุมัติโครงร%างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย  
เป/นข้ันตอนท่ีผู@วิจัยนําเครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัยท่ีสร@างข้ึน นําไปทดสอบและปรับปรุง

คุณภาพเครื่องมือ นําไปเก็บรวบรวมข@อมูลจากกลุ%มเปJาหมายท่ีกําหนดไว@ในระเบียบวิธีวิจัย แล@วนํา
ข@อมูลท่ีได@มาตรวจสอบความถูกต@อง ครบถ@วนของข@อมูล ทําการวิเคราะห*และแปรผลการวิเคราะห*
ข@อมูล 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  
เป/นข้ันตอนของการจัดทํารายงานการนําเสนอต%อคณะกรรมการผู@ควบคุมวิทยานิพนธ* เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต@อง ปรับปรุงแก@ไขข@อบกพร%องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ*เสนอแนะ 
แล@วจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ*เสนอต%อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เพ่ือให@งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู@วิจัยได@กําหนดรายละเอียดต%าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด@วย แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ%มตัวอย%าง เทคนิควิธีสุ%มตัวอย%าง 
เครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัย การสร@างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข@อมูล การ
วิเคราะห*ข@อมูล สถิติท่ีใช@ในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต%อไปนี้ 
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 3.2.1 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป/นการวิจัยเชิงพรรณา ท่ีมีแบบแผนการวิจัยโดยใช@กลุ%มตัวอย%างกลุ%มเดียว 
วัดค%าเพียงครั้งเดียวไม%มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซ่ึงเขียน
เป/นแผนผัง (Diagram) ได@ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือ R หมายถึง ตัวอย%างท่ีได@มาจากการสุ%ม 
  X หมายถึง ตัวแปรต%าง ๆ ท่ีนํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 O หมายถึง ข@อมูลท่ีได@จากการศึกษากลุ%มตัวอย%าง 

 
 3.2.2 ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช@ในการศึกษาครั้งนี้ ได@แก% ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จํานวน 250 รูป/คน 
(รายงานการประชุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%ม 3 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห%งชาติ, 2556, หน@า 19-20) 

 กลุ&มตัวอย&าง   
 กลุ%มตัวอย%างท่ีใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แก% ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท้ังท่ีเป/นฆราวาสและ
บรรพชิต ในปcการศึกษา 2557 ผู@วิจัยใช@วิธีการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างโดยใช@สูตรทาโร ยามาเน% 
(Taro Yamane) (สําเริง จันทรสุวรรณ, 2536, หน@า 42) มีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ได@จํานวนขนาด
ของกลุ%มตัวอย%าง 154 คน  

 ผู@วิจัยได@กําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%าง 160 รูป/คน เพ่ือให@สะดวกต%อการคํานวณ
และวิเคราะห*ข@อมูล และดําเนินการสุ%มตัวอย%างอย%างง%าย (กัลยา วานิชย*บัญชา, 2548, หน@า 19)  โดยการ
หาค%าสัดส%วนของประชากรจํานวน 250 คน ต%อจํานวนขนาดของกลุ%มตัวอย%าง 160 คน  

 
 

                                               O 

 

 

 

 

       R                                      X 
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 3.2.3 เครื่องมือท่ีใช)ในการเก็บรวบรวมข)อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แก%แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผู@วิจัยได@สร@างข้ึนจาก

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง โดยประยุกต*จากแนวคิดของ พระมหาจิตนเรศ ศรีปะโค 
เสน%ห* เจริญศักด์ิ วิวัฒน* ปริชาโน และศิริกาญจนา อิศรางกุร ณ อยุธยา เพ่ือให@สอดคล@องกับ
วัตถุประสงค*และกรอบแนวคิดท่ีใช@ในการวิจัย โดยแบ%งคําถามออกเป/น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป/นแบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ (Checklists) เป/นคําถามเก่ียวกับข@อมูล
ปGจจัยส%วนบุคคล ได@แก% สถานภาพ อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ*การการสอน 

 ตอนท่ี 2 เป/นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จํานวน 3 ด@านเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของครูผู@สอน โดยอ@างอิงแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ พระมหาจิตนเรศ ศรีปะโค เสน%ห* 
เจริญศักด์ิ วิวัฒน* ปริชาโน และศิริกาญจนา อิศรางกุร ณ อยุธยา นํามาประยุกต*ใช@ ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป/นคําถามมาตราส%วนประมาณค%า (Rating scale) ตามเกณฑ*การวัดของลิเคิอร*ท 
(Likert) (ประครอง กรรณสูตร, 2542, หน@า 331) ให@เลือกตอบได@เพียงคําตอบเดียว โดยแบ%งออกเป/น 
5 ระดับ และมีเกณฑ*การวัด ดังนี้   

 
มีการปฏิบัติงานอยู%ในระดับมากท่ีสุด     ให@  5  คะแนน 
มีการปฏิบัติงานอยู%ในระดับมาก           ให@  4  คะแนน 
มีการปฏิบัติงานอยู%ในระดับปานกลาง    ให@  3  คะแนน 
มีการปฏิบัติงานอยู%ในระดับน@อย            ให@  2  คะแนน 
มีการปฏิบัติงานอยู%ในระดับน@อยท่ีสุด     ให@  1  คะแนน 

 ตอนท่ี 3  เป/นคําถามปลายเปoด เพ่ือให@ผู@ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข@อเสนอแนะ
เก่ียวกับปGญหาและแนวทางแก@ไขปGญหา  
 3.2.4 การสร)างและตรวจสอบเครื่องมือ 

 ผู@วิจัยดําเนินการสร@างเครื่องมือเป/นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากหนังสือ ตําราทางวิชาการ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง แล@วนําผลการศึกษามาสร@างเป/นเครื่องมือวิจัยฉบับร%าง เสนออาจารย*ท่ีปรึกษา 
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมด@านเนื้อหาและภาษา ความสมบูรณ*และความเท่ียงตรงของ
ข@อความ ปรับปรุงแก@ไขให@สอดคล@องกับตัวแปรและขอบเขตท่ีกําหนด  
  ข้ันตอนท่ี 2 ขอรับแบบสอบถามท่ีอาจารย*ตรวจทานและแก@ไขแล@ว นํามาปรับปรุงแก@ไขให@
สมบูรณ* และนําเสนอให@ผู@เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท%าน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง ความสอดคล@อง
ของคําถามและเนื้อหา ด@วยเทคนิค IOC (Index of Item Object Congruence )   
            ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก@ไขแล@วไปทดลองใช@ (try out) เครื่องมือการวิจัย 
โดยผู@วิจัยได@นําเครื่องมือไปทดลองใช@กับครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 12 ได@แก% 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ@ง จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนพุทธศาสตร*ศึกษา 
จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ท่ีมิใช%
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กลุ%มตัวอย%างแต%มีลักษณะเหมือนกลุ%มตัวอย%างท่ีจะทําการศึกษา จํานวน 30 ชุด แล@วนําข@อมูลท่ีได@มา
คํานวณหาค%าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช@วิธีการวิเคราะห*หาค%าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (ประครอง กรรณสูต, 2542, หน@า 73) ได@ค%า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท%ากับ .907  

ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือทําการทดลองใช@และหาค%าความเชื่อม่ันของเครื่องมือแล@ว ได@นํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงเป/นครั้งสุดท@าย  เพ่ือนําไปใช@กับกลุ%มตัวอย%างจริงต%อไป 
 3.2.5 การเก็บรวบรวมข)อมูล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ผู@วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข@อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ผู@วิจัยได@ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหัวหน@ากลุ%มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห*ใช@พ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมข@อมูล  
 2.  ผู@วิจัยได@นําแบบสอบถาม (พร@อมซองสําหรับใส%แบบสอบถาม) ไปแจกให@กับครูสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ีเป/นกลุ%มตัวอย%างตามจํานวนท่ีกําหนดไว@ โดยผู@วิจัยได@อธิบายเหตุผล
การทําวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับกลับคืนหลังจากผู@ตอบแบบสอบถามได@
ตอบเสร็จเรียบร@อยแล@ว  
 3.  ผู@วิจัยได@ทําการตรวจสอบความเรียบร@อยสมบูรณ*ของแบบสอบถามท่ีรับคืนจากผู@ให@
ข@อมูล แบบสอบถามมีความสมบูรณ*ทุกฉบับ คิดเป/นร@อยเปอร*เซ็นต* แล@วจึงนํามาทําการวิเคราะห*
ข@อมูลทางสถิติต%อไป 
 3.2.6 การวิเคราะห1ข)อมูล 

เม่ือผู@วิจัยได@รับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา แล@วนํามาพิจารณาและตรวจสอบความ
ถูกต@อง ครบถ@วนของแบบสอบถามเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ*และถือเป/นหน%วย
วิเคราะห* นํามาทําการวิเคราะห*ข@อมูลและประมวลผลด@วยเครื่องคอมพิวเตอร*โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ  

3.2.7 สถิติท่ีใช)ในการวิจัย 
เพ่ือให@การวิเคราะห*ข@อมูลตรงตามวัตถุประสงค*และข@อคําถามในการวิจัย ผู@วิจัยใช@สถิติใน

การวิเคราะห*และวิธีการนําเสนอ ดังนี้ 
1. วิเคราะห*ข@อมูลปGจจัยส%วนบุคคลโดยการจําแนกกลุ%มตัวอย%างตาม สถานภาพ อายุ 

การศึกษาทางด@านพระพุทธศาสนา ระดับการศึกษา และประสบการณ*การทํางาน โดยการแจงนับ
ความถ่ี (Frequency) และหาค%าร@อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห*ระดับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีต%อการปฏิบัติงานของครูสอน   
พระปริยัติธรรม ท้ัง 3 ด@านโดยวิธีหาค%าเฉลี่ย (Mean) และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล@วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑ*ในการวัดระดับการ
ปฏิบัติของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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    ค%าเฉลี่ยระหว%าง 4.50 - 5.00      หมายถึง   การปฏิบัติงานอยู%ในระดับมากท่ีสุด 
    ค%าเฉลี่ยระหว%าง 3.50 - 4.49      หมายถึง   การปฏิบัติงานอยู%ในระดับมาก 
    ค%าเฉลี่ยระหว%าง 2.50 - 3.49      หมายถึง   การปฏิบัติงานอยู%ในระดับปานกลาง 
   ค%าเฉลี่ยระหว%าง 1.50 - 2.49      หมายถึง   การปฏิบัติงานอยู%ในระดับน@อย 

                     ค%าเฉลี่ยระหว%าง 1.00 - 1.49      หมายถึง   การปฏิบัติงานอยู%ในระดับน@อยท่ีสุด 
 

3. วิเคราะห*เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมี สถานภาพ 
ต%างกัน ทดสอบความแตกต%างระหว%างค%าเฉลี่ย ด@วยวิธี t-test  สําหรับตัวแปรท่ีแบ%งเป/น 2 กลุ%ม ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต%างเป/นรายคู% โดยวิธีการของ 
Cheffe และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมี อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ*การทํางานต%างกัน โดยใช@ F-test ทําการวิเคราะห*ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  

4. การวิเคราะห*ข@อมูลท่ีได@จากการแสดงความคิดเห็นของผู@ตอบแบบสอบถาม เพ่ือจะได@ข@อมูล
เพ่ิมเติมการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ผู@วิจัยได@นําข@อมูลท่ีได@มาวิเคราะห*เนื้อหา (content analysis) โดยการ
จัดกลุ%มเนื้อหา แล@วนํามาเขียนสรุปเป/นความเรียงแยกเป/นข@อ ๆ ในแต%ละประเด็น 

 
 สรุป การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค*เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติการ
ปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ และ2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ โดย
จําแนกตามปGจจัยส%วนบุคคล การวิจัยเป/นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ%ม
ตัวอย%างท่ีใช@ในการวิจัยได@แก% ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธ
ศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จํานวน 21 โรงเรียน ผู@ให@ข@อมูลจํานวน 160 รูป/คน 
เครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ใน 3 ด@าน 
ได@แก% ด@านการเรียนการสอน ด@านการปกครองชั้นเรียน และด@านการปฏิบัติงานท่ัวไป สถิติท่ีใช@ในการ
วิเคราะห*ข@อมูล คือ ค%าความถ่ี (Frequency) ค%าร@อยละ (Percentage) ค%าเฉลี่ย (x̄ ) ส%วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค%าที (t-test) และสถิติทดสอบค%า (F-test) การวิเคราะห*ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

  
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ” เป/นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือ 
 1. ศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ*การสอน ต%างกัน 
 3. เพ่ือศึกษาขFอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ 
 เพ่ือใหFเป/นไปตามวัตถุประสงค*ของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะห*ขFอมูลในการ
วิจัยเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ” ผูFวิจัยไดFส%งแบบสอบถามใหFกลุ%มตัวอย%าง จํานวน 
21 โรงเรียน  รวม 160 ฉบับ ไดFรับการตอบกลับคืนทุกฉบับ คิดเป/นรFอยละ 100 เม่ือไดFรับขFอมูลจาก
แบบสอบถาม นํามาวิเคราะห*และเสนอผลการวิเคราะห*ขFอมูล จําแนกเป/น 4 ตอน ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขFอมูลท่ัวไปของผูFตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห*เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จําแนกตามปNจจัยส%วน
บุคคล 
 การดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบค%าเฉลี่ยการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ กับตัวแปร
ขFอมูลส%วนบุคคล ไดFแก% สถานภาพ ใชFสถิติทดสอบที (t-test) ส%วนอายุ การศึกษาทางดFาน
พระพุทธศาสนา ระดับการศึกษา และประสบการณ*การสอน ใชFการวิเคราะห*ความแปรปรวนทาง
เดียว F-test (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต%างจะนําไปทดสอบรายคู%โดยใชFวิธีการของ LSD 
 ตอนท่ี 4 ปNญหา ขFอเสนอแนะการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ใชFการวิเคราะห*โดยการ
บรรยายเนื้อหาเชิงพรรณา 
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4.1 สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 การทําวิจัยครั้งนี้  เพ่ือใหFเกิดความเขFาใจตรงกัน ผูFวิจัยไดFใชFสัญลักษณ*ทางสถิติในการ
วิเคราะห*ขFอมูล ดังนี้ 
 n  แทน  จํานวนผูFตอบสอบถาม 
 x̄   แทน  ค%าเฉล ี่ย 
 S.D แทน  ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน  ค%าความแตกต%างระหว%างค%าเฉลี่ยสองกลุ%ม (t-distribution)   
 F  แทน  ค%าความแตกต%างระหว%างค%าเฉลี่ยมากกว%าสองกลุ%ม (F-distribution) 
 SS  แทน  ค%าผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค%าเฉลี่ยของผลรวมยกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df  แทน  ระดับชั้นของความอิสระ (Degree of freedoms) 
 p  แทน  ค%าความน%าจะเป/นในการปฏิเสธสมมติฐาน 
 *  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
4.2 ข้ันตอนการวิเคราะห�ข�อมูล 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห*ขFอมูลท่ัวไปของผูFตอบแบบสอบถามซ่ึงเป/นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงนพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ซ่ึงเป/นกลุ%มตัวอย%าง 
จํานวน 160 รูป/คน การวิเคราะห*พิจารณาตามสถานภาพ อายุ การศึกษาทางดFานพระพุทธศาสนา ระดับ
การศึกษา และประสบการณ*การสอน โดยใชFค%าเฉลี่ย และค%ารFอยละ แสดงไดFดังตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวน และร�อยละ ของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ�การสอน 

(n=160) 
สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป/คน) ร�อยละ 

1. สถานภาพ   
  บรรพชิต 99 61.88 
 ฆราวาส 61 38.12 

รวม 160 100.00 
2. อายุ   
 20 – 30 ปl 40 25.00 
 31 – 40 ปl 58 36.25 
 41 – 50 ปl 32 20.00 
 51 ปlข้ึนไป 30 18.75 

รวม 160 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต<อ) 
(n=160) 

สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป/คน) ร�อยละ 
3. การศึกษาด�านพระพุทธศาสนา-นักธรรม 
 นักธรรมชั้นตรี 14 8.75 
 นักธรรมชั้นโท 41 25.63 
 นักธรรมชั้นเอก 94 58.75 
 ไม%มีวุฒิทางพระพทุธศาสนา-นักธรรม 11 6.87 

รวม 160 100.00 
4. การศึกษาด�านพระพุทธศาสนา-เปรียญ 
 เปรียญตรี 68 42.50 
 เปรียญโท 55 34.38 
 เปรียญเอก 20 12.50 
 ไม%มีวุฒิทางพระพทุธศาสนา-เปรียญ 17 10.62 

รวม 160 100.00 
5. การศึกษาด�านการศึกษา 
 ต่ํากว%าระดบัปริญญาตรี 5 3.12 
 ระดับปริญญาตรี 113 70.62 
 ระดับปริญญาโท 35 21.88 
 ระดับปริญญาเอก 7 4.38 

รวม 160 100.00 
6. ประสบการณ�การสอน 
 ต่ํากว%า 5 ปl 45 28.13 
 ระหว%าง 5 – 10 ปl 54 33.75 
 ระหว%าง 11 – 15 ปl 35 21.87 
 มากกว%า 15 ปlข้ึนไป 26 16.25 

รวม 160 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว%า ผูFตอบแบบสอบถามจากกลุ%มตัวอย%าง จํานวน 160 รูป/คน ส%วนใหญ%

เป/นบรรพชิต จํานวน 99 รูป คิดเป/นรFอยละ 61.88 เป/นคฤหัสถ* จํานวน 61 คน คิดเป/นรFอยละ 38.12    
มีอายุระหว%าง 31-40 ปl มากท่ีสุด จํานวน 58 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 36.25 รองลงมามีอายุระหว%าง 20 – 
30 ปl จํานวน 40 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 25 อายุระหว%าง 41-50 ปl จํานวน 32 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 20 
และอายุ 51 ปl ข้ึนไป มีจํานวนนFอยท่ีสุด 30 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 18.75 วุฒิการศึกษาดFาน
พระพุทธศาสนา-นักธรรม มีจํานวนมากท่ีสุด คือ นักธรรมชั้นเอก จํานวน 94 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 
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58.75 รองลงมา คือ นักธรรมชั้นโท จํานวน 41 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 25.63 นักธรรมชั้นตรี จํานวน 14 
รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 8.75 และไม%มีวุฒิทางพระพุทธศาสนา-นักธรรม จํานวน 11 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 
6.87 วุฒิการศึกษาดFานพระพุทธศาสนา-เปรียญตรี มีจํานวนมากท่ีสุด 68 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 42.50 
รองลงมา คือ เปรียญโท จํานวน 55 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 34.38 เปรียญเอก จํานวน 20 รูป/คน คิดเป/น
รFอยละ 12.50 และไม%มีวุฒิทางพระพุทธศาสนา-เปรียญ จํานวน 17 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 10.63       
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนมากท่ีสุด 113 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 70.62 รองลงมา คือ        
ระดับปริญญาโท จํานวน 35 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 21.88 ระดับปริญญาเอก จํานวน 7 รูป/คน คิดเป/น
รFอยละ 4.38 และมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว%าระดับปริญญาตรี มีจํานวนนFอยท่ีสุด 5 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 
3.12 ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาส%วนใหญ%มีประสบการณ*การสอน 5-10 ปl มากท่ีสุด 
จํานวน 54 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 33.75 รองลงมา คือ มีประสบการณ*การสอนตํ่ากว%า 5 ปl จํานวน 45 
รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 28.13 มีประสบการณ*การสอน 11 – 15 ปl จํานวน 35 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 
21.87 และมีประสบการณ*การสอนมากกว%า 15 ปlข้ึนไป จํานวน 26 รูป/คน คิดเป/นรFอยละ 16.25  

4.2.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ 
 ในการวิเคราะห*ขFอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ  ผูFวิจัยไดFนําเสนอผล
การวิเคราะห*โดยรวมใน 3 ดFาน และนําเสนอผลการวิเคราะห*ในแต%ละดFาน จําแนกเป/นรายขFอ โดย
การวิเคราะห*หาค%าเฉลี่ย (x̄ ) ค%าส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําค%าเฉลี่ยท่ีไดFจากการวิเคราะห*ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ*คะแนนอันตรภาคชั้นตามสูตรของ เลวิน (Levin) ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะห*
ขFอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 – 4.5  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.2 ค<าเฉล่ีย ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห<งชาติ ในภาพรวมและรายด�าน 

(n=160) 
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม x̄  S.D แปลผล 

1. ด�านการเรียนการสอน 3.89 .59 มาก 
2. ด�านการปกครองช้ันเรียน 4.12 .41 มาก 
3. ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป 4.33 .38 มาก 

รวม 4.11 .43 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว%า การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 
3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก(x̄ =4.11, 
S.D =.43) เม่ือพิจารณารายดFาน พบว%า อยู%ในระดับมากทุกดFาน โดยเรียงค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย 
พบว%า ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป (x̄ =4.33, S.D=.38) รองลงมา คือ ดFานการปกครองชั้นเรียน (x̄ =4.12, 
S.D=.41) และนFอยท่ีสุด คือ ดFานการเรียนการสอน (x̄ =3.89, S.D =.59) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ค<าเฉล่ีย ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห<งชาติ ด�านการเรียนการสอน 

(n=160) 
การปฏิบัติงานด�านการเรียนการสอน x̄  S.D แปลผล 

หลักสูตร    
1) โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลFองตาม  
วัตถุประสงค*และแผนงานอย%างเหมาะสม 

4.05 .76 มาก 

2) มีการปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการของ 
โรงเรียนอย%างมีประสิทธิภาพ 

4.28 .82 มาก 

3) มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาตอบสนองความ 
สนใจและความถนัดของนักเรียน 

4.01 .30 มาก 

4) การจัดทําหลักสูตรเนFนสาระการเรียนรูFโดยยึดนักเรียนเป/น 
ศูนย*กลาง 

3.51 1.17 มาก 

5) โรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร คู%มือการใชFหลักสูตรใหFครู 3.31 .68 ปานกลาง 
6) โรงเรียนมีการควบคุมตรวจสอบการเรียนการสอนแต%ละวิชา 
ใหFเป/นไปตามหลักสูตรและเปsาหมาย 

3.80 .89 มาก 

7) โรงเรียนมีการประเมินการเรียนการสอนแบบ Authentic  
ตามสภาพเป/นจริง 

3.86 1.06 มาก 

8) มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย%างต%อเนื่อง 3.61 .88 มาก 
รวม 3.80 .62 มาก 

การสอน    
1) ครูผูFสอนมีความรูFและสามารถถ%ายทอดความรูFไดFเป/นอย%างดี 3.79 .55 มาก 
2) มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับธรรมชาติของผูFเรียน  โดยไม%ขัดต%อพระธรรมวินัย 

4.05 .76 มาก 

3) ศึกษาคู%มือครูและเนื้อหาแต%ละบทเรียน รวมท้ังทําแผนการ
เรียนรูFก%อนทําการสอน 

4.27 .85 มาก 

4) ทําการสอนตามแผนการสอนท่ีวางไวFและบันทึกผลหลังการสอน 3.81 .88 มาก 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนFนใหFผูFเรียนมีส%วนร%วม ตาม
ความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพผูFเรียน 

3.54 .65 มาก 

6) จัดกิจกรรมสอดแทรกและบูรณาการวิชาท่ีสอนท้ังในและ
นอกหFองเรียน 

3.55 1.14 มาก 

7) ครูสรFางบรรยากาศเพ่ือกระตุFนใหFนักเรียนไดFเรียนรูFดFวยตนเอง 3.84 .85 มาก 
8) จัดกิจกรรมมุ%งใหFผูFเรียนสรFางความรูFใหม%จากประสบการณ*
เดิมโดยผ%านกระบวนการกลุ%ม 

3.28 .83 ปานกลาง 

รวม 3.77 .53 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต<อ) 
(n=160) 

การปฏิบัติงานด�านการเรียนการสอน x̄  S.D แปลผล 
ส่ือและอุปกรณ�การเรียนการสอน    
1) สรFางและใชFสื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูFของผูFเรียน 

3.99 .97 มาก 

2) สามารถประยุกต*ใชFสื่อการสอนไดFตามสถานการณ* 3.72 .88 มาก 
3) ใชFสื่อการสอนและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และน%าสนใจ 4.21 .90 มาก 
4) สามารถใหFแหล%งเรียนรูFท่ีหลากหลาย เพ่ือส%งเสริมการเรียนรูFของ
นักเรียน 

4.03 .82 มาก 

5) ใชFแหล%งความรูFในทFองถ่ินและภูมิปNญญาชาวบFานเป/นสื่อการเรียน
การสอน 

4.19 .90 มาก 

6) ส%งเสริมใหFนักเรียนไดFเรียนรูFวิธีการใชFสื่อและแหล%งขFอมูล
ต%างๆ ศึกษาคFนควFาเพ่ิมเติม  

4.29 .86 มาก 

7) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนเพ่ือส%งเสริมการเรียนรูFของผูFเรียน 4.29 .86 มาก 
8) มีสื่อ เอกสารประกอบการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย ตรง
เนื้อหาของหลักสูตรและความตFองการของผูFเรียน 

4.04 .76 มาก 

รวม 4.09 .71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*
ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ มีการปฏิบัติงานดFานการเรียนการสอน เก่ียวกับหลักสูตร ในภาพรวม
อยู%ในระดับมาก (x̄ =3.80, S.D=.62) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย พบว%า 
ส%วนใหญ% คือ มีการปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนอย%างมีประสิทธิภาพ (x̄ =4.28, 
S.D=.82) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลFองตามวัตถุประสงค*และแผนงาน
อย%างเหมาะสม  (x̄ =4.05, S.D=.76) และนFอยท่ีสุด คือ โรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร คู%มือการใชF
หลักสูตรใหFครู (x̄ =3.31, S.D=.68) การปฏิบัติงานดFานการเรียนการสอน เก่ียวกับการสอน ในภาพรวมอยู%ใน
ระดับมาก (x̄ =3.77, S.D=.53) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย พบว%า       
ส%วนใหญ% คือ ศึกษาคู%มือครูและเนื้อหาแต%ละบทเรียน รวมท้ังทําแผนการเรียนรูFก%อนทําการสอน  (x̄ =4.27, 
S.D=.85) รองลงมาคือ มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูFเรียน  
โดยไม%ขัดต%อพระธรรมวินัย (x̄ =4.05, S.D=.76) และนFอยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมมุ%งใหFผูFเรียนสรFางความรูFใหม%จาก
ประสบการณ*เดิมโดยผ%านกระบวนการกลุ%ม (x̄ =3.28, S.D=.83) การปฏิบัติงานดFานการเรียนการสอน เก่ียวกับ
สื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.09, S.D=.71) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดย
เรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย พบว%า ส%วนใหญ% คือ ส%งเสริมใหFนักเรียนไดFเรียนรูFวิธีการใชFสื่อและ
แหล%งขFอมูลต%างๆ  ศึกษาคFนควFาเพ่ิมเติม และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนเพ่ือส%งเสริมการเรียนรูFของผูFเรียน 
มีค%าเฉลี่ยเท%ากัน (x̄ =4.29, S.D=.86)  รองลงมา คือ ใชFสื่อการสอนและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และน%าสนใจ         
(x̄ =4.21, S.D=.90) และนFอยท่ีสุด คือ สามารถประยุกต*ใชFสื่อการสอนไดFตามสถานการณ* (x̄ =3.72, S.D=.88) 
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ตารางท่ี 4.4 ค<าเฉล่ีย ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห<งชาติ ด�านการปกครองช้ันเรียน  

(n=160) 

การปฏิบัติงานด�านการปกครองช้ันเรียน x̄  S.D แปลผล 
1) จัดสภาพหFองเรียนท่ีสะอาดและพรFอมท่ีจะส%งเสริมการเรียนรูFของ
นักเรียน 

3.76 .56 มาก 

2) จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหFเอ้ือต%อการเรียนการสอน 4.29 .82 มาก 
3) จัดบรรยากาศใหFนักเรียนสนใจ สนุกสนานและเพลิดเพลิน
กับการเรียนและกิจกรรมต%าง ๆ ในหFองเรียน 

3.83 1.28 มาก 

4) ใหFคําแนะนําปรึกษาแก%นักเรียนในดFานการเรียน ความ
ประพฤติ และการรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

3.81 .50 มาก 

5) จัดใหFมีระบบการดูแล ควบคุมหFองเรียนแบบประชาธิปไตย 4.06 .73 มาก 
6) กําหนดกฎ ระเบียบ ขFอบังคับในหFองเรียน  ใหFนักเรียนทุก
คนปฏิบัติและยอมรับร%วมกัน 

4.76 .44 มากท่ีสุด 

7) กําหนดกิจกรรมเสริมแผนการเรียนรูFแต%ละสัปดาห* เพ่ือ
กระตุFนผูFเรียนตลอดภาคการศึกษา 

4.08 .71 มาก 

8) กระตุFนส%งเสริมใหFผูFเรียนกลFาแสดงออกอย%างสรFางสรรค* 4.26 .50 มาก 
9) มีการบันทึก รายงานผลการพัฒนาความรูF ความประพฤติ
ของนักเรียนในหFองเรียน 

4.23 .55 มาก 

10) ร%วมกันประเมินผลการพัฒนาผูFเรียนของแต%ละหFองเรียน 
เพ่ือเชิดชูคุณลักษณะอันพึงประสงค*ของนักเรียนตามหลักสูตร 

4.17 .91 มาก 

รวม 4.12 .41 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ มีการปฏิบัติงานดFานการปกครองชั้นเรียน      
ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.12, S.D=.41) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจาก
มากไปหานFอย พบว%า ส%วนใหญ% คือ กําหนดกฎ ระเบียบ ขFอบังคับในหFองเรียน ใหFนักเรียนทุกคน
ปฏิบัติและยอมรับร%วมกัน (x̄ =4.76, S.D=.44) รองลงมา คือ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหFเอ้ือต%อการ
เรียนการสอน (x̄ =4.29, S.D=.82) และนFอยท่ีสุด คือ จัดสภาพหFองเรียนท่ีสะอาดและพรFอมท่ีจะส%งเสริม
การเรียนรูFของนักเรียน (x̄ =3.76, S.D=.56) 
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ตารางท่ี 4.5 ค<าเฉล่ีย ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห<งชาติ ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป  

(n=160) 
การปฏิบัติงานด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป x̄  S.D แปลผล 

การปฏิบัติศาสนกิจ    
1) มีระเบียบขFอวัตร ปฏิบัติกิจวัตรเชFา – เย็น ทําวัตร บิณฑบาต 4.25 .80 มาก 
2) สอนธรรมศึกษา – บาลี และวิชาสามัญตามท่ีไดFรับมอบหมาย 4.47 .55 มาก 
3) ใหFการอบรมความรูF แนะนํา ส%งเสริมความเป/นอยู%และ
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

4.73 .49 มากท่ีสุด 

4) อบรมสามเณรภาคฤดูรFอน เพ่ือพัฒนาความรูFดFานศีล สมาธิ 
ปNญญาและคุณงามความดีแก%เยาวชน 

4.49 .94 มาก 

5) จัดกิจกรรมบําเพ็ญคุณงามความดีเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช%น วันวิสาขะบูชา วันมาฆบูชา เป/นตFน 

4.48 .95 มาก 

6) จัดกิจกรรมส%งเสริมคุณธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เช%น วนั
แม% วันพ%อ ฯลฯ 

4.24 .91 มาก 

7) ดูแลความสะอาดดFานอาคาร สถานท่ี และท่ีพักพระภิกษุ-
สามเณรเพ่ือความเป/นระเบียบเรียบรFอย 

4.69 .52 มากท่ีสุด 

8) มีการอบรมและปฏิบัติศาสนกิจ(ฝyกงาน) ตามหลักสูตรก%อนจบ
การศึกษา 

4.73 .49 มากท่ีสุด 

9) ส%งเสริมใหFความรูF แนะแนวการเรียนและการปฏิบัติตนเพ่ือ
เป/นผูFเพียบพรFอมท้ังความรูFและคุณธรรม 

4.50 .54 มากท่ีสุด 

10) ส%งเสริมและเผยแผ%หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก%ชุมชน 4.02 .77 มาก 
รวม 4.46 .53 มาก 

การอบรมด�านคุณธรรม    
1) จัดกิจกรรมใหFนักเรียนเขFาค%ายปฏิบัติธรรมเสริมหลักสูตร 4.01 .35 มาก 
2) จัดกิจกรรมใหFนักเรียนไดFฝyกสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตตามความถนัดและ
เหมาะสม 

4.46 .60 มาก 

3) จัดกิจกรรมใหFนักเรียนแสดงธรรมภาคปฏิบัติตามเนื้อหาและหลักสูตร 4.24 .54 มาก 
4) จัดกิจกรรมสอดแทรกเพ่ือใหFผูFเรียนไดFเรียนรูFคู%คุณธรรม 3.73 .81 มาก 
5) ปลูกฝNงใหFนักเรียนรูFผลของกรรมทางพุทธศาสนาท่ีแทFจริง 4.69 .52 มากท่ีสุด 
6) จัดโครงการใหFนักเรียนศึกษานอกสถานท่ีตามวัดท่ีเป/นแห%งอารยธรรม 4.04 .68 มาก 
7) จัดกิจกรรมใหFนักเรียนคFนควFาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 4.50 .82 มากท่ีสุด 
8) ยกย%องนักเรียนท่ีนําความรูFทักษะ และคุณธรรมมาประยุกต*ใชF
ใหFเกิดประโยชน*ต%อการดําเนินชีวิตของตนเองในสังคม 

4.68 .54 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 .34 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต<อ) 
(n=160) 

การปฏิบัติงานด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป x̄  S.D แปลผล 
การศึกษาต<อและดูงาน    
1) โรงเรียนจัดใหFมีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามโอกาสอันสมควร 4.64 .63 มากท่ีสุด 
2) โรงเรียนจัดใหFมีการอบรม สมัมนาและเชิญวิทยากรมาใหFความรูF 3.74 .63 มาก 
3) โรงเรียนจัดใหFมีการศึกษาต%อและดูงานสถานศึกษาท่ีไดFรับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาอย%างต%อเนื่อง 

4.01 .30 มาก 

4)  จัดใหFมีการอบรมเชิงปฏิบัติดFานการสอน เพ่ือพัฒนาความรูFอย%าง
สมํ่าเสมอ 

4.39 .72 มากท่ีสุด 

5)  โรงเรียนจัดใหFครูผูFสอน เขFารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับ
การสรFางสื่อและนวัตกรรมการสอนใหม% ๆ ท่ีทันสมัย เสมอ 

4.21 .95 มากท่ีสุด 

6) ครูผูFสอนมีโอกาสไดFศึกษาต%อในระดับสูงเพ่ือพัฒนาความรูF 3.50 1.20 มาก 
7) ครูผูFสอนนํานักเรียนศึกษาดูงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูF 4.41 .66 มากท่ีสุด 
8) ครูผูFสอนส%งเสริมใหFนักเรียนเขFาแข%งขันทักษะทางวิชาการ 4.61 .65 มากท่ีสุด 

รวม 4.19 .54 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ มีการปฏิบัติงานดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป 
เก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.46, S.D=.53) เม่ือพิจารณาตามราย
ขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย พบว%า ส%วนใหญ% คือ ใหFการอบรมความรูF แนะนํา 
ส%งเสริมความเป/นอยู%และคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และมีการอบรมและปฏิบัติศาสนกิจ
(ฝyกงาน) ตามหลักสูตรก%อนจบการศึกษา (x̄ =4.73, S.D=.49) รองลงมา คือ ดูแลความสะอาดดFาน
อาคาร สถานท่ี และท่ีพักพระภิกษุ-สามเณรเพ่ือความเป/นระเบียบเรียบรFอย (x̄ =4.69, S.D=.52) 
และนFอยท่ีสุด คือ ส%งเสริมและเผยแผ%หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก%ชุมชน (x̄ =4.02, S.D=.77) 
การปฏิบัติงาน ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป เก่ียวกับการอบรมดFานคุณธรรม ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก  
(x̄ =4.29, S.D=.34) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหานFอย พบว%า ส%วน
ใหญ% คือ ปลูกฝNงใหFนักเรียนรูFผลของกรรมทางพุทธศาสนาท่ีแทFจริง (x̄ =4.69, S.D=.52) รองลงมา คือ 
ยกย%องนักเรียนท่ีนําความรูFทักษะ และคุณธรรมมาประยุกต*ใชFใหFเกิดประโยชน*ต%อการดําเนินชีวิตของ
ตนเองในสังคม (x̄ =4.68, S.D=.54) และนFอยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมสอดแทรกเพ่ือใหFผูFเรียนไดFเรียนรูFคู%
คุณธรรม (x̄ =3.73, S.D=.81) การปฏิบัติงานดFานการปฏิบัติงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาต%อและดูงาน 
ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.19, S.D=.54) เม่ือพิจารณาตามรายขFอโดยเรียงลําดับค%าเฉลี่ยจาก
มากไปหานFอย พบว%า ส%วนใหญ% คือ โรงเรียนจัดใหFมีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามโอกาสอันสมควร    
(x̄ =4.64, S.D=.63) รองลงมา คือ ครูผูFสอนส%งเสริมใหFนักเรียนเขFาแข%งขันทักษะทางวิชาการ (x̄ =4.61, 
S.D=.65) และนFอยท่ีสุด คือ ครูผูFสอนมีโอกาสไดFศึกษาต%อในระดับสูงเพ่ือพัฒนาความรูF (x̄ =3.50, 
S.D=1.20) 
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4.2.3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตามปFจจัยส<วน
บุคคล 
 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ใน 3 ดFาน ไดFแก% 1) ดFานการเรียนการ
สอน 2) ดFานการปกครองชั้นเรียน และ 3) ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป โดยจําแนกตามปNจจัยส%วนบุคคล 
ไดFแก% สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา-นักธรรม ระดับการศึกษา-เปรียญ ระดับการศึกษาทาง
การศึกษา และประสบการณ*การสอน แสดงไดFดังตารางท่ี 4.6 – 4.12 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
สถานภาพ โดยรวม 

(n=160) 
สถานภาพ 

การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม บรรพชิต คฤหัสถ� t p 

  x̄  S.D x̄  S.D   
1 ดFานการเรียนการสอน 3.93 .54 3.82 .65 1.08 .28 
2 ดFานการปกครองชั้นเรียน 4.15 3.9 4.08 .45 .98 .33 
3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป 4.38 .27 4.23 .49 2.13 .04* 

รวม 4.15 .38 4.05 .49 1.44 .15 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีสถานภาพแตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมแตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
สถานภาพ รายด�าน 

(n=160) 
สถานภาพ 

การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม บรรพชิต คฤหัสถ� t p 

  x̄  S.D x̄  S.D   
1 ด�านการเรียนการสอน       
 หลักสูตร 3.84 .60 3.75 .65 .86 .39 
 การสอน 3.79 .49 3.73 .58 .75 .45 
 สื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอน 4.15 .64 4.00 .82 1.27 .21 

รวม  3.93 .54 3.82 .65 1.08 .28 
        
2 ด�านการปกครองช้ันเรียนเรียนการสอน 4.15 3.9 4.08 .45 .98 .33 

รวม 4.15 3.9 4.08 .45 .98 .33 
3 ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป       
 การปฏิบัติศาสนกิจ 4.52 .43 4.37 .65 1.57 .12 
 การอบรมดFานคุณธรรม 4.33 .30 4.23 .38 1.99 .05* 
 การศึกษาต%อและดูงาน 4.26 .37 4.07 .73 1.86 .07 

รวม 4.38 .27 4.23 .49 2.13 .04* 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีสถานภาพแตกต%างกัน มีการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูบรรพชิตมีระดับการปฏิบัติงานสูง
กว%ากว%าครูคฤหัสถ* และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตามรายดFาน พบว%า ครูท่ีมีสถานภาพแตกต%างกันมี
ระดับการปฏิบัติงาน ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป - การอบรมดFานคุณธรรมแตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตามอายุ 

(n=160) 
 การปฏิบัติงานของครูสอน 

พระปริยัติธรรม 
แหล<งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1 ดFานการเรียนการสอน ระหว%างกลุ%ม .24 3 .08 .23 .87 
  ภายในกลุ%ม 54.22 156 .35   
  รวม 54.47 159    

2 ดFานการปกครองชั้นเรียน ระหว%างกลุ%ม .06 3 .02 .11 .95 
  ภายในกลุ%ม 27.04 156 .17   
  รวม 27.09 159    

3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป ระหว%างกลุ%ม .35 3 .12 .80 .49 
  ภายในกลุ%ม 22.41 156 .14   
  รวม 22.76 159    

 
รวม 

ระหว<างกลุ<ม 
ภายในกลุ<ม 

รวม 

.15 
28.71 
28.86 

3 
156 
159 

0.5 
.18 

.27 .85 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีอายุต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและ
รายดFานไม%แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
การศึกษาทางด�านพระพุทธศาสนา-นักธรรม 

(n=160) 
 การปฏิบัติงานของครูสอน 

พระปริยัติธรรม 
แหล<งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1 ดFานการเรียนการสอน ระหว%างกลุ%ม .20 3 .07 .20 .90 
  ภายในกลุ%ม 54.26 156 .35   
  รวม 54.47 159    

2 ดFานการปกครองชั้นเรียน ระหว%างกลุ%ม .25 3 .08 .49 .69 
  ภายในกลุ%ม 26.84 156 .17   
  รวม 27.09 159    

3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป ระหว%างกลุ%ม .04 3 .01 .08 .97 
  ภายในกลุ%ม 22.72 156 .15   
  รวม 22.76 159    

 
รวม 

ระหว<างกลุ<ม 
ภายในกลุ<ม 

รวม 

.13 
28.74 
28.86 

3 
156 
159 

.04 

.18 
.23 .88 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีการศึกษาทางดFานพระพุทธศาสนา-นักธรรม
แตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดFานไม%แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  
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ตารางท่ี 4.10 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
การศึกษาทางด�านพระพุทธศาสนา-เปรียญ 

(n=160) 
 การปฏิบัติงานของครูสอน 

พระปริยัติธรรม 
แหล<งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1 ดFานการเรียนการสอน ระหว%างกลุ%ม .39 3 .13 .37 .77 
  ภายในกลุ%ม 54.08 156 .35   
  รวม 54.47 159    

2 ดFานการปกครองชั้นเรียน ระหว%างกลุ%ม .32 3 .11 .62 .60 
  ภายในกลุ%ม 26.78 156 .17   
  รวม 27.09 159    

3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป ระหว%างกลุ%ม .16 3 .05 .36 .78 
  ภายในกลุ%ม 22.60 156 .14   
  รวม 22.76 159    

 
รวม 

ระหว<างกลุ<ม 
ภายในกลุ<ม 

รวม 

.26 
28.60 
28.86 

3 
156 
159 

.09 

.18 
.48 .70 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธ
ศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีการศึกษาทางดFานพระพุทธศาสนา-เปรียญธรรม
แตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดFานไม%แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  
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ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางการศึกษา 

(n=160) 
 การปฏิบัติงานของครูสอน 

พระปริยัติธรรม 
แหล<งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1 ดFานการเรียนการสอน ระหว%างกลุ%ม .33 3 .11 .32 .81 
  ภายในกลุ%ม 54.13 156 .35   
  รวม 54.47 159    

2 ดFานการปกครองชั้นเรียน ระหว%างกลุ%ม .14 3 .05 .27 .85 
  ภายในกลุ%ม 26.96 156 .17   
  รวม 27.09 159    

3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป ระหว%างกลุ%ม .13 3 .04 .29 .83 
  ภายในกลุ%ม 22.63 156 .15   
  รวม 22.76 159    

 
รวม 

ระหว<างกลุ<ม 
ภายในกลุ<ม 

รวม 

.14 
28.72 
28.86 

3 
156 
159 

.05 

.18 
.25 .86 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีระดับการศึกษาทางการศึกษาแตกต%างกัน   
มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดFานไม%แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ<มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห<งชาติ จําแนกตาม
ประสบการณ�การทํางาน 

(n=160) 
 การปฏิบัติงานของครูสอน 

พระปริยัติธรรม 
แหล<งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1 ดFานการเรียนการสอน ระหว%างกลุ%ม .14 3 .05 .13 .94 
  ภายในกลุ%ม 54.33 156 .35   
  รวม 54.47 159    

2 ดFานการปกครองชั้นเรียน ระหว%างกลุ%ม .15 3 .05 .30 .83 
  ภายในกลุ%ม 26.94 156 .17   
  รวม 27.09 159    

3 ดFานการปฏิบัติงานท่ัวไป ระหว%างกลุ%ม .14 3 .05 .33 .80 
  ภายในกลุ%ม 22.61 156 .14   
  รวม 22.76 159    

 
รวม 

ระหว<างกลุ<ม 
ภายในกลุ<ม 

รวม 

.10 
28.76 
28.86 

3 
156 
159 

.03 

.18 
.18 .91 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีประสบการณ*การสอนแตกต%างกัน มีการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดFานไม%แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

4.2.4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอน
พระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ<ม ท่ี  3 สังกัดกองพุทธศาสน�ศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห<งชาติ 

การวิเคราะห*ขFอมูลตอนท่ี 4 เป/นการวิเคราะห*ขFอมูลท่ีไดFจากขFอเสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุงแกFไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จาก
ผูFตอบสอบถาม จํานวน 160 รูป/คน มีผูFใหFขFอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 85 รูป/คน 
คิดเป/นรFอยละ 53.13 ผูFวิจัยไดFนําขFอมูลมาวิเคราะห*เชิงเนื้อหา ซ่ึงสรุปไดFดังนี้ 

1. ด�านการเรียนการสอน 
 1.1 หลักสูตร ครูผูFสอนควรจัดหมู%เนื้อหาสาระใหFเขFาใจง%าย และเหมาะสมกับผูFเรียน 

เนื่องจากผูFเรียนเป/นสามเณร การจัดการเรียนการสอนท้ังนักธรรม-บาลี และสายสามัญ ทําใหFเวลา
เรียนของสามเณรมีจํากัด ครูผูFสอนและทางโรงเรียนควรจัดเวลาเรียนใหFเพียงพอและเหมาะสมกับ
นักเรียน เพ่ือไม%ใหFนักเรียนเกิดความเบ่ือหน%าย และรูFสึกว%าเรียนหนักเกินไป  
 1.2 การสอน มีการปรับปรุงขFอสอบใหFเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน ไม%ใหFยากเกินไป 
และมีการเฉลยแนวขFอสอบเพ่ือเป/นแนวทางใหFกับผูFเรียนใชFในการสอบ ครูควรเพ่ิมเทคนิคและวิธีการ
สอนใหม%ๆ เพ่ือกระตุFนใหFผูFเรียนเกิดการเรียนรูF และกระตือรือรFนท่ีจะเรียน ไม%เกิดความเบ่ือหน%าย ไม%
สอนในตํารามากเกินไป ควรสอดแทรกกิจกรรมเสริมในชั่วโมงเรียน ใหFผูFเรียนมีส%วนร%วมในการเรียน
การสอน ไม%ใช%เป/นผูFรับเพียงอย%างเดียว ครูผูFสอนตFองมีการเตรียมการสอนล%วงหนFาและสรFาง
บรรยากาศการเรียนใหFสนุกสนานน%าสนใจ ทFาทายใหFผูFเรียนอยากรูFอยากทดลอง  

 1.3 ส่ือและอุปกรณ�การเรียนการสอน ควรส%งเสริมใหFครูไดFทําหนFาท่ีดFานการสอนและ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม% ๆ ท่ีทันสมัย เพียงพอและเหมาะสมต%อความตFองการของผูFเรียน 
เพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอน นําสื่ออุปกรณ*การเรียนการสอนใหม%ๆ มาใชFในการเรียนมากข้ึน จัดหา
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ใหFนักเรียนไดFเรียนรูFวิธีการสืบคFนขFอมูลจากอินเตอร*เน็ต  

2. ด�านการปกครองช้ันเรียน 
ครูผูFสอนควรส%งเสริมใหFนักเรียนรูFจักกฎระเบียบและกติกาการอยู%ร%วมกันในสังคม ฝyกใหF

นักเรียนมีกฎระเบียบวินัยในตนเองและศีลท่ีควรปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา รูFจักกติกามารยาทใน
สังคม สามารถอยู%ร%วมกับผูFอ่ืนในสังคมไดFอย%างมีความสุข โดยฝyกระเบียบวินัยเริ่มตFนจากในชั้นเรียน  
มีการวางกฎระเบียบและขFอบังคับร%วมกัน โดยนักเรียนมีส%วนร%วมในการต้ังกฎกติกา และยอมรับ
ขFอตกลงร%วมกัน เพ่ือเป/นการฝyกการปกครองระบอบประชาธิปไตยภาคปฏิบัติไปพรFอมๆ กับกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีการปฏิบัติจริง เพ่ือใหFนักเรียนทุกคนเป/นท่ียอมรับและมีความน%าเชื่อถือสําหรับผูF
พบเห็นท้ังภายในชั้นเรียน โดยผูFบริหาร ครูอาจารย*และนักเรียนทุกคนร%วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอย%างเคร%งครัด 
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3. ด�านการปฏิบัติงานท่ัวไป 
3.1 การปฏิบัติศาสนกิจ  

 ครูคฤหัสถ� ควรจัดใหFมีกิจกรรมสอนเสริมเก่ียวการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมง
เรียนใหFกับนักเรียนเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป/นแนวทางปฏิบัติตนใหFเป/นผูFเพียบพรFอมท้ังความรูF และคุณธรรม 
และมีเขFามามีส%วนร%วมในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญความดีเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาร%วมกับ
ครูบรรพชิตมากข้ึน จัดใหFมีครูเวรท่ีเป/นคฤหัสถ*เขFาร%วมกิจกรรมเช็คชื่อหนFาชั้นเรียน และร%วมสวดมนต*
เชFาก%อนเขFาเรียนเหมือนครูบรรพชิต  
 ครูบรรพชิต โรงเรียนควรมีระเบียบขFอบังคับเก่ียวกับขFอวัตรปฏิบัติทําวัตรเชFา – เย็น 
กับครูบรรพชิตท่ีเขFามาฝyกสอน (ปฏิบัติศาสนกิจก%อนจบการศึกษาตามหลักสูตร) เพ่ือเป/นแบบอย%าง
แก%สามเณรนักเรียน และทางโรงเรียนควรจัดใหFมีงบประมาณสนับสนุนดFานการสอนธรรมศึกษา-บาลี 
แก%สามเณรใหFเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือประโยชน*ดFานการศึกษาแก%พระพุทธศาสนา  

 3.2 การอบรมด�านคุณธรรม  ควรสนับสนุนใหFครูทําหนFาท่ีท่ีรับผิดชอบอย%างเต็มท่ีและ
เต็มกําลังความสามารถ ใหFอิสระทางความคิด ปฏิบัติหนFาท่ีอย%างมีคุณธรรม และส%งเสริมใหFครูจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการอบรมดFานคุณธรรมแก%นักเรียนอย%างสมํ่าเสมอ ฝyกนักเรียนใหFรูFจักคิด วิเคราะห*
แยกแยะ สรFางนิสัยดFานคุณธรรม จริยธรรม ควบคู%กับการเรียนการสอน เพ่ือใหFผูFเรียนเกิดจิตสํานึกท่ีดี
ต%อตนเองและสังคม โดยครูตFองเป/นตFนแบบท่ีดี และจัดกิจกรรมนําสามเณรนักเรียนออกเผยแผ%ธรรมะ
แก%นักเรียนในโรงเรียนชุมชนท่ีใกลFเคียง เป/นการอบรมดFานคุณธรรมแก%เยาวชนและเผยแผ%
พระพุทธศาสนา 

 3.3 การศึกษาต<อและดูงาน ควรส%งเสริมสนับสนุนการศึกษาต%อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคคล โดยการส%งเสริมและใหFทุนการศึกษา 
เพ่ือใหFครูผูFสอนไดFหาความรูFเพ่ิมเติมเพ่ือใชFประโยชน*ทางการศึกษา เป/นการสรFางแรงจูงใจในการ
ทํางาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเปzดโลกทัศน*แก%ครูและนักเรียนใหFเรียนรูFนอกหFองเรียน  
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

  
 การวิจัย เรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ” เป/นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ และเพ่ือ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธ
ศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ โดยจําแนกตามปBจจัยส%วนบุคคล ไดDแก% สถานภาพ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ*การสอน ประชากรท่ีใชDในการวิจัย คือ ครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ จํานวน 
21 โรงเรียน จํานวนครูท้ังสิ้น 250 รูป/คน กลุ%มตัวอย%าง คือ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จํานวน 160 รูป/คน การกําหนดกลุ%มตัวอย%างโดยใชDสูตรของทาโร% ยามาเน% (Taro Yamane) 
การสุ%มกลุ%มตัวอย%างใชDวิธีการสุ%มตัวอย%างอย%างง%ายตามจํานวนประชากรในโรงเรียน เครื่องมือท่ีใชDใน
การวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีค%าความเชื่อมม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท%ากับ 
.907 ไดDรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 160 ฉบับ คิดเป/นรDอยละ 100 ตัวแปรอิสระท่ีใชDในการ
วิจัย คือ ปBจจัยส%วนบุคคล ซ่ึงจําแนกตาม สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ*การสอน 
ตัวแปรตามไดDแก% การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3 ดDาน ประกอบดDวย 
1) ดDานการเรียนการสอน 2) ดDานการปกครองชั้นเรียน 3) ดDานการบริหารท่ัวไป  สถิติท่ีใชDในการวิจัย 
ไดDแก% ค%าความถ่ี (Frequency) ค%ารDอยละ (Percentage) ค%าเฉลี่ย (x̄ ) ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค%าที (t-Test) การวิเคราะห*ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต%างอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกต%างเป/นรายคู%ดDวยวิธีการของ LSD 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การวิเคราะห ข�อมูลการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ,มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ  สรุปผลการวิจัยไดDดังนี้ 
 1). ผูDตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เป/นครูบรรพชิต มีอายุระหว%าง 31-40 ปg มีวุฒิการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นเอก และเปรียญตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ*การทํางาน 5-10 ปg 
 2). การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกอง  
พุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก เม่ือพิจารณา     
รายดDานโดยเรียงลําดับจากดDานท่ีมีค%าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานDอยท่ีสุด คือ 1) ดDานการบริหารท่ัวไป     
2) ดDานการปกครองชั้นเรียน 3) ดDานการเรียนการสอน ตามลําดับ 
 
 



 79 

 เม่ือแยกพิจารณาเป3นรายด�าน  สรุปผลไดDดังนี้ 
 ด�านการเรียนการสอน 

(1) หลักสูตร ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =3.80, S.D=.62) ขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนอย%างมีประสิทธิภาพ (x̄ =4.28, S.D=.82) 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคลDองตามวัตถุประสงค*และแผนงาน
อย%างเหมาะสม (x̄ =4.05, S.D=.76) และขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร 
คู%มือการใชDหลักสูตรใหDครู (x̄ =3.31, S.D=.68)  

(2) การสอน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =3.77, S.D=.53) ขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศึกษา
คู%มือครูและเนื้อหาแต%ละบทเรียน รวมท้ังทําแผนการเรียนรูDก%อนทําการสอน (x̄ =4.27, S.D=.85) 
รองลงมา คือ มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูDเรียน  
โดยไม%ขัดต%อพระธรรมวินัย (x̄ =4.05, S.D=.76) ส%วนขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดกิจกรรมมุ%งใหDผูDเรียน
สรDางความรูDใหม%จากประสบการณ*เดิมโดยผ%านกระบวนการกลุ%ม (x̄ =3.28, S.D=.83)   

(3) สื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.09, S.D=.71) ขDอท่ีมี
ค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส%งเสริมใหDนักเรียนไดDเรียนรูDวิธีการใชDสื่อและแหล%งขDอมูลต%าง ๆ ศึกษาคDนควDาเพ่ิมเติม 
และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนเพ่ือส%งเสริมการเรียนรูDของผูDเรียน มีค%าเฉลี่ยเท%ากัน (x̄ =4.29, 
S.D=.86)  รองลงมา คือ ใชDสื่อการสอนและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และน%าสนใจ (x̄ =4.21, S.D=.90)    
ส%วนขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สามารถประยุกต*ใชDสื่อการสอนไดDตามสถานการณ* (x̄ =3.72, S.D=.88)  
 ด�านการปกครองช้ันเรียน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.12, S.D=.41) ขDอท่ีมีค%า 
เฉลี่ยสูงสุด คือ กําหนดกฎ ระเบียบ ขDอบังคับในหDองเรียน ใหDนักเรียนทุกคนปฏิบัติและยอมรับร%วมกัน 
(x̄ =4.76, S.D=.44) รองลงมา คือ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหDเอ้ือต%อการเรียนการสอน (x̄ =4.29, 
S.D=.82) ส%วนขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดสภาพหDองเรียนท่ีสะอาดและพรDอมท่ีจะส%งเสริมการเรียนรูDของ
นักเรียน (x̄ =3.76, S.D=.56)  

ด�านการบริหารท่ัวไป 
(1) การปฏิบัติศาสนกิจ ในภาพรวมอยู%ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.46, S.D=.53) ขDอท่ีมี

ค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหDการอบรมความรูD แนะนํา ส%งเสริมความเป/นอยู%และคุณภาพชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา และมีการอบรมและปฏิบัติศาสนกิจ (ฝoกงาน) ตามหลักสูตรก%อนจบการศึกษา (x̄ =4.73, 
S.D=.49) รองลงมา คือ ดูแลความสะอาดดDานอาคาร สถานท่ี และท่ีพักพระภิกษุ-สามเณรเพ่ือความ
เป/นระเบียบเรียบรDอย (x̄ =4.69, S.D=.52) และขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ส%งเสริมและเผยแผ%หลักธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาแก%ชุมชน (x̄ =4.02, S.D=.77) 

(2) การอบรมคุณธรรม ในภาพรวมอยู%ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.29, S.D=.34) ขDอท่ีมีค%า 
เฉลี่ยสูงสุด คือ ปลูกฝBงใหDนักเรียนรูDผลของกรรมทางพุทธศาสนาท่ีแทDจริง (x̄ =4.69, S.D=.52) 
รองลงมา คือ ยกย%องนักเรียนท่ีนําความรูDทักษะ และคุณธรรมมาประยุกต*ใชDใหDเกิดประโยชน*ต%อการ
ดําเนินชีวิตของตนเองในสังคม (x̄ =4.68, S.D=.54) และขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดกิจกรรม
สอดแทรกเพ่ือใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDคู%คุณธรรม (x̄ =3.73, S.D=.81) 

(3) การศึกษาดูงาน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (x̄ =4.19, S.D=.54) ขDอท่ีมีค%าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ โรงเรียนจัดใหDมีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามโอกาสอันสมควร (x̄ =4.64, S.D=.63) รองลงมา คือ 
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ครูผูDสอนส%งเสริมใหDนักเรียนเขDาแข%งขันทักษะทางวิชาการ (x̄ =4.61, S.D=.65) และนDอยท่ีสุด คือ 
ครูผูDสอนมีโอกาสไดDศึกษาต%อในระดับสูงเพ่ือพัฒนาความรูD (x̄ =3.50, S.D=1.20 
 สรุปได�ว,า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ส%วนใหญ%เป/นครูบรรพชิต มีอายุระหว%าง 31-40 ปg มีวุฒิการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นเอก และเปรียญตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ*การทํางาน 5-10 ปg ซ่ึงมีองค*ประกอบ 3 ดDาน มีระดับการปฏิบัติงานโดยใชDเกณฑ*ชี้วัด
ระดับการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เลวิน (Levin I. Richard) ผลการวิจัยพบว%า การปฏิบัติงานของ
ครูสอนพะปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน* ศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห%งชาติ โดยรวมอยู%ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดDานโดยเรียงจากดDานท่ีมี
ค%าเฉลี่ยมากไปหานDอย ดังนี้ 1) ดDานการปฏิบัติงานท่ัวไป 2) ดDานการปกครองชั้นเรียน 3) ดDานการ
เรียนการสอน ตามลําดับ 
 5.1.2 การวิเคราะห เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ,มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ  โดยจําแนก
ตามสถานภาพ อายุ การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ระดับการศึกษาและประสบการณ*การสอน     
ผลการวิเคราะห*ขDอมูลสรุปไดDดังนี้ 
 1). ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีสถานภาพแตกต%างกัน มีการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไม%แตกต%างกัน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบในรายดDาน พบว%า  ครูท่ีมีสถานภาพแตกต%างกัน 
มีการปฏิบัติงานดDานการบริหารท่ัวไป-การอบรมดDานคุณธรรม แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2). ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีอายุ การศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
ระดับการศึกษา และประสบการณ*การสอนแตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดDานไม%
แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สรุปได�ว,า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ท่ีมีสถานภาพ แตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานดDานการบริหารท่ัวไป-
การอบรมดDานคุณธรรม แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส%วนครูท่ีมีอายุ การศึกษา
ทางดDานพระพุทธศาสนา ระดับการศึกษา และประสบการณ*การสอนแตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานไม%
แตกต%างกัน 
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5.2  อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห*ขDอมูลการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ  สามารถอภิปรายผลไดDดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห*ขDอมูลปBจจัยส%วนบุคคล ของ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ผลการวิจัยพบว%า ครู
สอนพระปริยัติธรรม ส%วนใหญ%เป/นครูบรรพชิต มีอายุระหว%าง 31-40 ปg ไดDรับวุฒิการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนานักธรรมชั้นเอก และเปรียญตรี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ*
การทํางาน 5-10 ปg เนื่องจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป/นโรงเรียนท่ีสอนนักเรียน
ท่ีเป/นสามเณร ครูผูDสอนส%วนใหญ%จึงเป/นครูบรรพชิตมากกว%าครูคฤหัสถ* มีวุฒิการศึกษาท้ังทาง
พระพุทธศาสนา ไดDแก% นักธรรมชั้นเอก และเปรียญตรี มีวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรี 
หลังจากสําเร็จการศึกษาตDองปฏิบัติศาสนกิจ 1 ปg ทําใหDมีประสบการณ*การทํางาน อยู%ระหว%าง 5-10 
ปg มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ พระวิวัฒน* ปริชาโน (พวกนิยม)(2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” พบว%า ครูผูDปฏิบัติงานในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส%วนใหญ%เป/นบรรพชิต และเป/นครูสอนประจํา มีอายุระหว%าง 31-40 ปg 
วุฒิการศึกษาแผนกธรรมจบการศึกษานักธรรมเอกแต%ไม%วุฒิการศึกษาแผนกบาลี วุฒิการศึกษาทางโลก
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ*การสอนระหว%าง 5-10 ปg มากท่ีสุด และสอดคลDองกับ
งานวิจัยของแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 (2546) เรื่อง “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห%งชาติ ว%าดDวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม” พบว%า ครู จะเป/นพระภิกษุหรือคฤหัสถ*ก็ไดD มีอายุไม%ตํ่ากว%า 
20 ปg และไม%เกิน 60 ปg ครูสอนวิชาภาษาบาลีสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ตDองมีวุฒิไม%ต่ํากว%า ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน แต%ตDองมีวิชาชีพครูและ
ตDองเป/นเปรียญธรรม 3 ประโยคข้ึนไป ครูสอนวิชาธรรมวินัยและ ศาสนปฏิบัติสําหรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ตDองมีวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือสาขาอ่ืน แต%ตDองมีวิชาชีพครูและ จบนักธรรมชั้นเอก ครูสอนวิชาสามัญ สําหรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตDองมีวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือสาขาอ่ืน และมีวิชาครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดDวย บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตDองมีวุฒิไม%ตํ่ากว%าอนุปริญญา และสอดคลDองกับงานวิจัย
ของศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2545) เรื่อง เหตุปBจจัยท่ีสัมพันธ*กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” พบว%า ครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 มีอายุระหว%าง 31-40 ปg มากท่ีสุด ซ่ึงถือ
ว%าอยู%ในวัยของการทํางาน มีความพรDอมท้ังกําลังกายและกําลังใจในการต%อสูD  มีระดับการศึกษาวุฒิ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด เพราะการส%งเสริม/สนับสนุนทางดDานทุนการศึกษาแก%ครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ใหDไดDรับการศึกษาต%อมีนDอย ส%งผลกระทบต%อครูซ่ึงมีเงินเดือนนDอย ไม%สามารถศึกษาต%อในระดับ
ปริญญาโท เพราะตDองใชDค%าใชDจ%ายท่ีค%อนขDางสูง และมีประสบการณ*ในการสอนตํ่ากว%า 5 ปg เพราะครู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการทํางานเป/นลักษณะแบบทํางานดDวยใจ เม่ือมีปBญหาการทํางาน
เก่ียวกับสวัสดิการและแรงจูงใจท่ีจะทํางานของครู จึงมีสถิติการลาออกและสับเปลี่ยนสูง 
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 5.2.2 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ ผลการวิจัยพบว%า การปฏิบัติงานของ
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดDานโดย
เรียงลําดับจากดDานท่ีมีค%าเฉลี่ยมากไปหานDอย คือ 1) ดDานการบริหารงานท่ัวไป  2) ดDานการปกครอง
ชั้นเรียน 3) ดDานการเรียนการสอน เนื่องจากครูผุDสอนมีความรูDสึกพึงพอใจในการทํางานและมีความ
เขDาใจเก่ียวกับนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     
ซ่ึงสอดคลDองกับพระมหาจิตนเรศ ศรีปะโค (2546) เรื่อง “การดําเนินนโยบายของรัฐในการจัดการ 
ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว%า 
บุคลากรท่ีเป/นบรรพชิต และบุคลากรท่ีเป/นคฤหัสถ* มีความคิดเห็นดDวยเก่ียวกับการดําเนินนโยบาย
ของรัฐในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในดDานวิชาการ การบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป/นหนDาท่ีของผูDบริหารในการบริหารจัดการงาน 4 ดDาน 
ไดDแก% (1) งานวิชาการ (2) งานธุรการ (3) งานบริหารท่ัวไป และ(4) งานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการบริหาร
นั้นผูDบริหารจําเป/นตDองกําหนดโครงสรDางและบทบาทหนDาท่ีของบุคลากรในองค*กร การควบคุมดูแล
และการติดตามประเมินผลโดยอาศัยทรัพยากร ไดDแก% คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ* และสื่อ
เทคโนโลยี เป/นตDนเพ่ือใหDงานดําเนินไปดDวยความเรียบรDอยบรรลุจุดประสงค* ตามท่ีกําหนดไวD 
 ผลการวิเคราะห*ขDอมูล โดยการอภิปรายผลตามรายดDาน ดังนี้ 
 (1) ดDานการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเป/นรายขDอ 
พบว%า หลักสูตรมีการปฏิบั ติการเรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนอย%างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 มีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนเป/นแนวปฏิบัติท่ีแสดงวิธีการทํางาน หรือกระบวนการทํางาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาแต%ละบุคคลและมุ%งเนDนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือบทบาทหนDาท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดDบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา นําไปสู%คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลDองกับกรมสามัญศึกษา (2542) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนท่ีเนDน
นักเรียนเป/นศูนย*กลาง” กล%าวว%า มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป/นกําไรหรือยุทธศาสตร*สู%การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาใหDสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไดDอย%างมีประสิทธิภาพ   
การปฏิบัติงานตามขDอกําหนดหรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทุกคนท่ีตDองปฏิบัติโดยเคร%งครัด ซ่ึงจะมี
ลักษณะเป/นบทบัญญัติ การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเป/นวินัย หรือวัฒนธรรม
คุณภาพท่ีทุกคนมีส%วนร%วมกําหนด และรับผิดชอบในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร จะทําใหD
ทุกคนม่ันใจว%าการปฏิบั ติงานหรือการทํางานของตนเป/นไปอย%างมีคุณภาพและมาตรฐาน               
มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดDบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของหมวดงาน ส%งผลไปสู%คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
 ระดับการปฏิบัติงานท่ีตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร คู%มือการใชDหลักสูตรใหD
ครูเนื่องจาก งบประมาณในการจัดหาเอกสารหลักสูตร และคู%มือการใชDหลักสูตรมีไม%เพียงพอต%อความ
ตDองการของผูDสอนรายวิชา ครูผูDสอนจึงตDองเปลี่ยนบทบาทจากอดีตท่ีเคยสอนตามตํารามาเป/น
ผูDพัฒนาตนเองในดDานต%าง ๆ พัฒนาหลักสูตรจัดทําคู%มือการสอนท่ีเหมาะสมต%อผูDเรียน ซ่ึงสอดคลDอง



 83 

กับกมลพร บัณฑิตยานนท* (2546) เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 สู%บทบาท
ของครูในมิติใหม% แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูเพ่ือรองรับเกณฑ*มาตรฐานวิชาชีพครู” กล%าวถึง
บทบาทของครูในมิติของการจัดการเรียนการสอนใหDเหมาะสมกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห%งชาติ พ.ศ. 2542 ว%า 1) ครูมีบทบาทเป/นผูDพัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ครูตDองพัฒนา
ตนเองในทุกดDาน ตDองมีความรูD ความเขDาใจเก่ียวกับหลักสูตร เพราะครูเป/นท้ังผูDผลิตและผูDใชDหลักสูตร 
2) บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูD จากอดีตท่ีเคยเป/นผูDสอน ผูDบอก ผูDถ%ายทอด
วิชาความรูDใหDแก%ผูDเรียน ครูตDองเป/นผูDวางแผนและจัดประสบการณ*เรียนรูDท่ีหลากหลายใหDแก%ผูDเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล สรDางบรรยากาศและสิ่งแวดลDอมท่ีปลุกเรDาใหDผูDเรียนเกิดการ
เรียนรูDสามารถคDนพบความรูDดDวยตนเองจากการปฏิบัติจริง 3) บทบาทของนักวิจัย นอกจากงานสอน
ตามปกติครูตDองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหDมีคุณภาพอย%างต%อเนื่อง นําการวิจัยมาใชDในชั้น
เรียนควบคู%กับการสอน เพ่ือสรDางองค*ความรูDใหม%ใหDเกิดประโยชน*ในการพัฒนาศักยภาพในการสอน
ของครูมากข้ึน 4) บทบาทผูDพัฒนาวิชาชีพครู ตDองอาศัยความรูD ความชํานาญท่ีไดDจากการฝoกฝน     
ครูจําเป/นตDองไดDรับการพัฒนาและไดDรับการส%งเสริม สนับสนุน เพ่ือกDาวทันพัฒนาการดDานต%าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีหลีกเลี่ยงไม%ไดD 5) บทบาทผูDส%งเสริม
ความสัมพันธ*อันดีระหว%างสถาบันการศึกษากับชุมชน ครูไดDมีส%วนร%วมในการนําศักยภาพของชุมชนท่ีมี
อยู%มาเก้ือหนุนการจัดการเรียนรูD และ 6) บทบาทนักวิเคราะห*ตนเอง การรูDจักตนเองมีความสําคัญยิ่ง
สําหรับผูDท่ีใหDความช%วยเหลือผูDอ่ืน 
 (2) ดDานการปกครองชั้นเรียน ในภาพรวมอยู%ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป/นรายขDอ 
พบว%า ขDอมากท่ีสุด คือ กําหนดกฎ ระเบียบ ขDอบังคับในหDองเรียน ใหDนักเรียนทุกคนปฏิบัติและ
ยอมรับร%วมกัน เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป/นโรงเรียนท่ีสอนพระภิกษุ-
สามเณร การจัดการเรียนการสอนคลDอยกับโรงเรียนประจํา สามเณรนักเรียนทุกรูปตDองจําวัดภายใน
สถานศึกษา ทําใหDมีการกําหนดกฎ ระเบียบขDอบังคับในหDองเรียนใหDนักเรียนทุกปฏิบัติใหDเป/นแนว
เดียวกัน และมีขDอขังคับท่ียอมรับร%วมกัน เป/นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลDองกับสุพล 
พรหมประเสริฐ (2548) ไดDกล%าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 เก่ียวกับ มาตรฐาน
การศึกษา ว%า การปฏิบัติกฎระเบียบเป/นขDอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*และมาตรฐานท่ี
ตDองการใหDเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห%ง เพ่ือใชDเป/นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส%งเสริมและ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระดับการปฏิบัติงานท่ีตํ่าสุด คือ การจัดสภาพหDองเรียนท่ีสะอาดและพรDอมท่ีจะส%งเสริมการ
เรียนรูDของนักเรียน เนื่องจากอาคารเรียนและหDองเรียนมีไม%เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําใหDการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนไม%เหมาะสม ทําใหDนักเรียนขาดแรงจูงใจและความกระตือรือรDนท่ีจะเรียน       
เกิดความเบ่ือหน%าย โรงเรียนควรจัดสภาพหDองเรียนท่ีสะอาดและพรDอมท่ีจะส%งเสริมการเรียนรูDของนักเรียน 
มีแสงสว%างเพียงพอ กวDางขวางพอเหมาะ มีโตuะเกDาอ้ีท่ีเป/นระเบียบเรียบรDอย มีมุมวิชาการส%งเสริม
ความรูD มีการตกแต%งหDองใหDสดใส  และครูผูDสอนสรDางบรรยากาศในชั้นเรียนใหDเป/นสถานท่ีปฏิบัติการ
ทดลอง พัฒนาความรูDความเขDาใจ ทักษะ ค%านิยมของผูDเรียน พยายามสนับสนุนใหDผูDเรียนไดDมีส%วนร%วม
ใหDกิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนอย%างเต็มท่ี สนุกสนานกับการเรียน การจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนจะช%วยส%งเสริมและสรDางเสริมผูDเรียนในดDานสติปBญญา ร%างกาย อารมณ* และสังคมไดDเป/นอย%างดี 
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ทําใหDนักเรียนเรียนดDวยความสุข รักการเรียน และเป/นคนใฝvเรียนใฝvรูD ซ่ึงสอดคลDองกับ ยุทธพงษ*  
ไกยวรรณ (2541) กล%าวว%า ภาระหนDาท่ีของครู คือ การแนะนําแนวทางใหDแก%เด็กในการทํากิจกรรม
ต%างๆ พรDอมกับจัดสภาพแวดลDอมเพ่ือใหDเกิดการเรียนรูDใหDมากท่ีสุด บรรยากาศชั้นเรียนท่ีเอ้ืออํานวย 
จะส%งผลต%อการเรียนรูDของผูDเรียน 
 (3) ดDานการบริหารท่ัวไป อยู%ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป/นรายขDอ พบว%า 
  3.1) การปฏิบัติศาสนกิจ-ใหDการอบรมความรูD แนะนํา ส%งเสริมความเป/นอยู%และ
คุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามากท่ีสุด  เนื่องจาก ครูเป/นแม%พิมพ*ท้ังดDานความรูD ความ
ประพฤติ หากครูไม%มีความรูD หรือประพฤติตนเป/นแบบอย%างท่ีไม%ดี ศิษย*ก็จะทําแบบอย%างท่ีไม%ดีเป/น
เหตุใหDสังคมขาดความสงบ ดังนั้น ครูจึงเป/นตDนแบบผูDพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมอันดี
ใหDแก%เยาวชน เป/นผูDนําทางศาสนาและวัฒนธรรม นําหลักศีลธรรมอันดีประพฤติปฏิบัติเป/นแบบอย%าง
ท่ีดีแก%ชุมชน ทDองถ่ิน ซ่ึงสอดคลDองกับกมลพร บัณฑิตยานนท* (2546) กล%าวว%า บทบาทของครูในมิติ
ของการจัดการเรียนการสอนใหDเหมาะสมกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 
ส%งเสริมความสัมพันธ*อันดีระหว%างสถาบันการศึกษากับชุมชน ครูมีส%วนร%วมในการนําศักยภาพของ
ชุมชนท่ีมีอยู%มาเก้ือหนุนการจัดการเรียนรูD ส%งเสริมการเรียนรูDคู%คุณธรรม สอดคลDองกับ ยนต* ชุ%มจิต 
(2550) กล%าวไวDว%า หนDาท่ีของครูท่ีมีต%อนักเรียนหรือศิษย* คือ การปฏิบัติต%อนักเรียนหรือศิษย*โดยการ
อนุเคราะห*ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวา ไดDแก% แนะนําฝoกอบรม
ใหDเป/นคนดี  สอนใหDเขDาใจแจ%มแจDง สอนวิทยาใหDไม%ปwดบังอําพราง ส%งเสริมยกย%องความดีงาม 
ความสามารถใหDปรากฏ และสรDางคุDมภัยใหDสารทิศ คือ ฝoกสอนใหDสามารถใชDวิชาเลี้ยงชีพ รูDจักการ
ดํารงรักษาตนในอันท่ีจะดําเนินชีวิตไปดDวยดี บทบาทของครูในดDานพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ คือ      
1) เป/นแม%พิมพ*ท่ีมีความรูD และประพฤติตนอยู%ในกรอบศีลธรรมอันดีงามเพ่ือเป/นแบบอย%างท่ีดีของ  
ลูกศิษย* 2) เป/นผูDพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค%านิยมอันดีงามแก%เยาวชน อบรมใหDความรูD           
คู%คุณธรรม จริยธรรม 3) เป/นผูDนําทางศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป/นแบบอย%างทีดีแก%ชุมชนและ
ทDองถ่ิน และ 4) ส%งเสริมความม่ันคงทางศาสนาและวัฒนธรรม ใหDความรูDความเขDาใจในหลักคําสอน
และนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติประปฏิบัติใหDถูกตDอง 

 ระดับการปฏิบัติงานท่ีตํ่าสุด คือ ส%งเสริมและเผยแผ%หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
แก%ชุมชนเนื่องจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป/นโรงเรียนทางพระพุทธศาสนา 
ดังนั้นโรงเรียนและครูผูDสอนควรส%งเสริมใหDมีการปฏิบัติกิจของสงฆ* ทําวัตรเชDา-เย็น การอบรมธรรมะ 
การฝoกปฏิบัติใหDศีล การเทศนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ ส%งเสริมและเผย
แผ%หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก%ชุมชน  
 5.2.3 การอภิปรายผลการวิเคราะห*เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ%มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสน*ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห%งชาติ         
โดยจําแนกตามสถานภาพ อายุ การศึกษาทางดDานพระพุทธศาสนา ระดับการศึกษาและประสบการณ*
การสอน สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
 1) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีสถานภาพต%างกันมีการปฏิบัติงานดDาน
การบริหารงานท่ัวไป – การอบรมคุณธรรมแตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครู
บรรพชิตมีระดับการปฏิบัติงานสูงกว%าครูคฤหัสถ* เนื่องจากครูคฤหัสถ*ส%วนใหญ%มีครอบครัว และมี
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ภาระหนDาท่ีมากกว%าครูบรรพชิต ทําใหDการปฏิบัติงานดDานการอบรมคุณธรรมนDอยกว%าครูบรรพชิต 
และครูบรรพชิตมีความรูD ความเขDาใจในการอบรมดDานคุณธรรม จริยธรรมมากกว%าครูคฤหัสถ* เพราะ
เป/นภาระหนDาและเป/นกิจของสงฆ*ท่ีตDองปฏิบัติ ต%างจากครูคฤหัสถ* ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ   
พระมหาพิชิตชัย จนฺทวณฺโณ (สีหานาม) (2549) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปBญหาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานดDานการเรียนการสอนของครูผูDสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว%า มาตรฐานท่ี 9 มีปBญหาโดยภาพรวมอยู%ในระดับปานกลางและในราย
ขDอพบว%า ครูขาดความรูD ความเขDาใจในในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีปBญหามากท่ีสุด 
 2) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีอายุต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวม
และรายดDานไม%แตกต%างกัน เนื่องจาก ปภาวี  เจียรศิลปะดํารง (2551) อธิบายว%า อายุเป/นเพียงตัวเลข
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดของคุณลักษณะส%วนบุคคลของคนเรา สัดส%วนของประชากรในแต%ละกลุ%มอายุท่ีต%างกัน
ในสังคมเป/นตัวกําหนดถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคลDองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ 
ธัญญอุดร (2548) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของขDาราชการครูโรงเรียนวัดศรีสุดาราม สังกัด
สํานักงานเขตบางกอกนDอย กรุงเทพมหานคร” พบว%า ขDาราชการครูท่ีมีอายุและสถานภาพต%างกันมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไม%แตกต%างกัน และสอดคลDองกับงานวิจัยของ นิตพร บุญหนัก (2553) 
เรื่อง ปBจจัยท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี”     
ว%าปBจจัยท่ีส%งผลต%อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน รายไดDต%อเดือน วิทยาฐานะ ขนาดครอบครัว เวลาท่ีใชDในการเดินทางมา
โรงเรียนไม%แตกต%างกัน 
 3) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีการศึกษาทางดDานพระพุทธศาสนา
แตกต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดDานไม%แตกต%างกัน เนื่องจากการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาเป/นการวัดระดับความรูDทางพระพุทธศาสนาในดDานนักธรรม และเปรียญธรรม ซ่ึงไม%
ส%งผลต%อการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ 
พระวิวัฒน* ปริชาโน (พวกนิยม) (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและ
แนวทางการพัฒนาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา” พบว%า ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีวุฒิการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา-นักธรรม และเปรียญธรรมต%างกัน มีการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดDานไม%
แตกต%างกัน   
 4) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีระดับการศึกษาต%างกัน มีการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมและรายดDานไม%แตกต%างกัน ซ่ึง ปภาวี เจียรศิลปะดํารง (2551) กล%าวว%า ระดับการศึกษา
จะเป/นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง เพราะระดับการศึกษาของประชากรเป/นสิ่งท่ีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ อธิบายไดDว%า แมDระดับการศึกษาจะแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ แต%ไม%ผลต%อการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากครูผูDสอน
ส%วนใหญ%จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ* จึงมีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีเหมือนกัน จึงไม%
ส%งผลกระทบต%อการปฏิบัติงานของครูผูDสอน ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ นิตพร บุญหนัก (2553) 
เรื่อง ปBจจัยท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี”     
ว%าปBจจัยท่ีส%งผลต%อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
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การศึกษา อายุการทํางาน รายไดDต%อเดือน วิทยาฐานะ ขนาดครอบครัว ระยะเวลาท่ีใชDในการเดินทาง
มาโรงเรียนไม%แตกต%างกัน 
 5) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีประสบการณ*การสอนต%างกันมีการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดDานไม%แตกต%างกัน เนื่องจาก Triolo, Allgeier, Schwartz (1995) 
อธิบายว%า จํานวนปgของการปฏิบัติงานทําใหDบุคคลมีประสบการณ*ในการทํางานมากข้ึน สามารถ
ปรับตัวต%อการเปลี่ยนแปลงไดDง%าย และไม%กลัวต%อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพราะความม่ันใจใน
ประสบการณ* และความชํานาญของตน คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานจะอยู%ในระดับดี ในทาง
กลับกันผูDท่ีมีประสบการณ*ในการทํางานมานายจนใกลDเกษียณอายุ อาจเกิดความเคยชินไม%อยาก
ปรับเปลี่ยนตัวเอง อาจทําใหDคุณภาพชีวิตและระดับการปฏิบัติงานก็อาจลดลงไดD สอดคลDองกับอารี  
สังข*ศิลป~ชัย (2548) เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูDสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม พบว%า ผูDท่ีมีประสบการณ*การทํางานต%างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวม
และรายดDานไม%แตกต%างกัน และสอดคลDองกับงานวิจัยของ พรสวรรค* สวัสด์ิตาล เรื่อง การศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ว%าครู
ท่ีมีประสบการณ*การทํางานท่ีแตกต%างกัน มีคุณภาพชีวิตและการทํางานไม%แตกต%างกัน 

 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห*ขDอมูลท่ีไดDจากขDอเสนอแนะ และขDอคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครู
สอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากผูDตอบแบบสอบถามจํานวน 160 รูป/คน มีผูDใหD
ขDอเสนอแนะและแนวทางแกDไขเพ่ิมเติม จํานวน 120 รูป/คน คิดเป/นรDอยละ 75 ผูDวิจัยไดDสรุปเป/น
ขDอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1). โรงเรียนควรจัดหลักสูตรใหDเหมาะสมกับเนื้อหา และเวลาเรียนของนักเรียน          
โดยโรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร คู%มือการใชDหลักสูตรใหDครูเพ่ือเป/นแนวทางในการจัดทํา
แผนการสอนใหDเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
 2). ครูผูDสอน ควรมีการเตรียมการสอนล%วงหนDา โดยจัดทําแผนการสอนรายวิชาใหDนักเรียน
ทําความเขDาใจในเนื้อหาท่ีจะเรียน และเพ่ิมเทคนิคและวิธีการสอนใหม% ๆ เพ่ือกระตุDนใหDผูDเรียนเกิด
การเรียนรูD สอดแทรกกิจกรรมเสริมในชั่วโมงเรียน ใหDผูDเรียนมีส%วนร%วมในการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมมุ%งใหDผูDเรียนสรDางความรูDใหม%จากประสบการณ*เดิมผ%านกระบวนการกลุ%ม 
 3). โรงเรียนควรสนับสนุน และจัดหาสื่อและอุปกรณ*การเรียนการสอนท่ีทันสมัย มาใชDใน
การเรียนการสอน ใหDเพียงพอกับความตDองการของผูDเรียน ส%งเสริมใหDครูผูDสอนไดDอบรมและพัฒนาการ
ใชDสื่อนวัตกรรมการสอน สามารถประยุกต*ใชDสื่อการสอนไดDตามสถานการณ* 
 4). โรงเรียนควรจัดสภาพหDองเรียนท่ีสะอาดและพรDอมท่ีจะส%งเสริมการเรียนรูDของนักเรียน มีแสง
สว%างเพียงพอ กวDางขวางพอเหมาะ มีโตuะเกDาอ้ีท่ีเป/นระเบียบเรียบรDอย มีมุมวิชาการส%งเสริมความรูD    
มีการตกแต%งหDองใหDสดใส  และครูผูDสอนสรDางบรรยากาศในชั้นเรียนใหDเป/นสถานท่ีปฏิบัติการทดลอง 
พัฒนาความรูDความเขDาใจ ทักษะ ค%านิยมของผูDเรียน พยายามสนับสนุนใหDผูDเรียนไดDมีส%วนร%วมใหD
กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนอย%างเต็มท่ี สนุกสนานกับการเรียน การจัดบรรยากาศใน    
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ชั้นเรียนจะช%วยส%งเสริมและสรDางเสริมผูDเรียนในดDานสติปBญญา ร%างกาย อารมณ* และสังคมไดDเป/นอย%าง
ดี ทําใหDนักเรียนเรียนดDวยความสุข รักการเรียน และเป/นคนใฝvเรียนใฝvรูD 

5). โรงเรียนและครูผูDสอนควรส%งเสริมใหDมีการปฏิบัติกิจของสงฆ* ทําวัตรเชDา-เย็น การอบรม
ธรรมะ การฝoกปฏิบัติใหDศีล การเทศนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ ส%งเสริม
และเผยแผ%หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก%ชุมชน 
 6). ผูDบริหาร และครู ควรส%งเสริมใหDนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยในตนเอง รูDจัก
กติกามารยาทในสังคม สามารถอยู%ร%วมกับผูDอ่ืนในสังคมไดDอย%างมีความสุข โดยผูDบริหาร ครูอาจารย*
และนักเรียนทุกคนร%วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย%างเคร%งครัด สรDางนิสัยดDานคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู%กับการเรียนการสอน เพ่ือใหDผูDเรียนเกิดจิตสํานึกท่ีดีต%อตนเองและสังคม เผยแผ%
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยครูตDองเป/นตDนแบบท่ีดี  
 7). โรงเรียนควรสนับสนุนทุนดDานการศึกษาต%อในระดับสูงใหDกับครูสอนพระปริยัติธรรม 
เพ่ือพัฒนาความรูDเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน*ทางการศึกษา 
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1). ควรทําการวิจัยเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ใหDครอบคลุมในทุกกลุ%มโรงเรียน เพ่ือจะไดDทราบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูสอน และปBญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนในทุกจังหวัด เพ่ือนําขDอมูลท่ีไดDไป
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูใหDสอดคลDองกับความตDองการของครูและเป/นแนวทางในการ
ปฏิบัติหนDาท่ีของครูใหDเป/นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2). ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปBจจัยท่ีส%งผลต%อคุณภาพชีวิตของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เพ่ือทราบถึงปBญหาและแนวทางแกDไขการปฏิบัติงานของครูใหDนํามาเป/นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของครู เม่ือครูสอนมีคุณภาพชีวิตและความเป/นอยู%ท่ีดีจะส%งผลต%อประสิทธิการ
สอน และเป/นการพัฒนาคุณภาพผูDเรียนใหDเป/นไปตามวัตถุประสงค*ของโรงเรียนต%อไป 
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    วิทยาเขตมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัย 
    ศศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

    ศษ.ด. (สาขาการบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก*น 
 ตําแหน*ง    : ผู1อํานวยการศูนย�บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตอีสาน 

5. ดร.สําราญ  ศรีคํามูล  
 วุฒิการศึกษา :  ศน.บ. (มนุษยศาสตร� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)   
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

    M.A. (Linguistics), University of Delhi, India 
    Ph.D. (Ancient India & Asia Studies), Magadh University, India. 
 ตําแหน*ง  : หัวหน1าฝXายจัดการศึกษา/อาจารย�ประจํา  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บรวบรวมข�อมูลในการ Try Out 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห�แจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีให#ข#อมูลในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพ่ีน#อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. โรงเรียนวัดสิริกาจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี 
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถํ้าสิงโตทอง จังหวัดราชบุร ี
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 
7. โรงเรียนมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9. โรงเรียนวัดศรีเมืองทองวิทยา จังหวัดอ6างทอง 
10. โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา จังหวัดอ6างทอง 
11. โรงเรียนกิตติยารามวิทยา จังหวัดอ6างทอง 
12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลํานารายณ1 จังหวัดลพบุรี 
13. โรงเรียนวัดโบสถ1อินทร1บุรี จังหวัดสิงห1บุรี 
14. โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ1 จังหวัดสิงห1บุรี 
15. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ1วิทยา จังหวัดสิงห1บุรี 
16. โรงเรียนวัดไผ6ดํา แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห1บุรี 
17. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี จังหวัดสิงห1บุรี 
18. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห1บุรี 
19. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม จังหวัดชัยนาท 
20. โรงเรียนวัดมณีสถิตกป=ฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี 
21. โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ&มท่ี 3  

สังกัดกองพุทธศาสน+ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห&งชาติ 
 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ” โดยมี
วัตถุประสงค6เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
ครูสอนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ6การสอน ต�างกัน 3) เพ่ือ
ศึกษาป9ญหา ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�ม
ท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ส�วน ประกอบด:วย 
 ส&วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 
 ส&วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
 ส&วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับป9ญหา ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระ
ปริยัติธรรม กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
 ผู:วิจัยขอความร�วมมือท�านโปรดตอบแบบสอบถามให:ตรงกับความเป�นจริงและครบทุกข:อ  
เพราะข:อมูลท่ีได:จากท�านจะเป�นประโยชน6อย�างมากต�อการวิเคราะห6ข:อมูลและนําไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ ข:อมูลและความคิดเห็นต�าง ๆ ผู:วิจัยขอรับรองว�าจะถือเป�นความลับ และ
นําเสนอผลการวิเคราะห6ในภาพรวมเท�านั้น   
 ผู:วิจัยขอขอบคุณผู:ตอบแบบสอบถามทุกท�านท่ีให:ความร�วมมือในการให:ข:อมูลเป�นอย�างดี ไว: 
ณ โอกาสนี้ด:วย 
 
 
 

พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม (สาฆ:อง) 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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ส&วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน � ท่ีกําหนดให:ตรงกับความเป�นจริง 

1. เพศ 
 �  บรรพชิต    �  คฤหัสถ6 
 

2. อายุ 
�  อายุ 20 – 30 ปI   �  อายุ  31 - 40 ปI 
�  อายุ 41 – 50 ปI   �  อายุ  51 ปIข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษาด:านพระพุทธศาสนา 
นักธรรม     เปรียญ 

 �  นักธรรมชั้นตรี   �  เปรียญตรี 
 �  นักธรรมชั้นโท   �  เปรียญโท  
 �  นักธรรมชั้นเอก   �  เปรียญเอก  
   

4. ระดบัการศึกษาทางการศึกษาสามัญ 
 �  ตํ่ากว�าระดับปริญญาตรี  �  ระดับปริญญาตรี 
 �  ระดับปริญญาโท   �   ปริญญาเอก  

 
5. ประสบการณ6การสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 �   ตํ่ากว�า  5  ปI   �   5 – 10 ปI   
 �   11 - 15 ปI    �   มากกว�า 15 ปI ข้ึนไป 
 
 
ส&วนท่ี  2  ข:อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 
สังกัดกองพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ  ซ่ึงแบ�งเป�น 5 ระดับ  แต�ละระดับมีความหมายดังนี้ 
 คะแนน 5  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 4  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานอยู�ในระดับมาก 
 คะแนน 3  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานอยู�ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานอยู�ในระดับน:อย 
 คะแนน 1  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานอยู�ในระดับน:อยท่ีสุด 
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ระดับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 5 4 3 2 1 

1.  ด5านการเรียนการสอน      
   1.1  หลักสูตร      

 1) โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล:องตามวัตถุประสงค6
และแผนงานอย�างเหมาะสม 

     

 2) มีการปฏิบัติการเรียนกาสอนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน
อย�างมีประสิทธิภาพ 

     

 3) มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาตอบสนองความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน 

     

 4) การจัดทําหลักสูตรเน:นสาระการเรียนรู:โดยยึดนักเรียนเป�นศูนย6กลาง      
 5) โรงเรียนจัดทํา/จัดหาเอกสารหลักสูตร คู�มือการใช:หลักสูตรให:ครู      
 6) โรงเรียนมีการควบคุมตรวจสอบการเรียนการสอนแต�ละวิชาให:

เป�นไปตามหลักสูตรและเปPาหมาย 
     

 7) โรงเรียนมีการประเมินการเรียนการสอนแบบ Authentic ตามสภาพเป�นจริง      
 8) มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย�างต�อเนื่อง      

  1.2 การสอน      
 1) ครูผู:สอนมีความรู:และสามารถถ�ายทอดความรู:ได:เป�นอย�างดี      
 2) มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม

กับธรรมชาติของผู:เรียน  โดยไม�ขัดต�อพระธรรมวินัย 
     

 3) ศึกษาคู�มือครูและเนื้อหาแต�ละบทเรียน รวมท้ังทําแผนการเรียนรู:
ก�อนทําการสอน 

     

 4) ทําการสอนตามแผนการสอนท่ีวางไว:และบันทึกผลหลังการสอน      
 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน:นให:ผู:เรียนมีส�วนร�วม ตามความ

ถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพผู:เรียน 
     

 6) จัดกิจกรรมสอดแทรกและบูรณาการวิชาท่ีสอนท้ังในและนอกห:องเรียน      
 7) ครูสร:างบรรยากาศเพ่ือกระตุ:นให:นักเรียนได:เรียนรู:ด:วยตนเอง      
 8) จัดกิจกรรมมุ�งให:ผู:เรียนสร:างความรู:ใหม�จากประสบการณ6เดิมโดย

ผ�านกระบวนการกลุ�ม 
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ระดับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 5 4 3 2 1 

  1.3 ส่ือและอุปกรณ+การเรียนการสอน      
 1) สร:างและใช:สื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเรียนรู:ของผู:เรียน 
     

 2) สามารถประยุกต6ใช:สื่อการสอนได:ตามสถานการณ6      
 3) ใช:สื่อการสอนและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และน�าสนใจ      
 4) สามารถให:แหล�งเรียนรู:ท่ีหลากหลาย เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู:ของนักเรียน      
 5) ใช:แหล�งความรู:ในท:องถ่ินและภูมิป9ญญาชาวบ:านเป�นสื่อการเรียนการสอน      
 6) ส�งเสริมให:นักเรียนได:เรียนจากสื่อและแหล�งข:อมูลต�าง ๆ รวมท้ัง

ศึกษาค:นคว:าเพ่ิมเติมอยู�เสมอ  
     

 7) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู:      
 8) มีสื่อ เอกสารประกอบการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย ตรงเนื้อหา

ของหลักสูตรและความต:องการของผู:เรียน 
     

2.  ด5านการปกครองช้ันเรียน      
 1) จัดสภาพห:องเรียนท่ีสะอาดและพร:อมท่ีจะส�งเสริมการเรียนรู:ของนักเรียน      
 2) มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให:เอ้ือต�อการเรียนการสอน      
 3) จัดบรรยากาศให:นักเรียนสนใจ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการ

เรียนและกิจกรรมต�าง ๆ ในห:องเรียน 
     

 4) ให:คําแนะนําปรึกษาแก�นักเรียนในด:านการเรียน ความประพฤติ และ
การรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

     

 5) จัดให:มีระบบการดูแล ควบคุมห:องเรียนแบบประชาธิปไตย      
 6) กําหนดกฎ ระเบียบ ข:อบังคับในห:องเรียน  ให:นักเรียนทุกคนปฏิบัติ

และยอมรับร�วมกัน 
     

 7) กําหนดกิจกรรมเสริมแผนการเรียนรู:แต�ละสัปดาห6 เพ่ือกระตุ:น
ผู:เรียนตลอดภาคการศึกษา 

     

 8) กระตุ:นส�งเสริมให:ผู:เรียนกล:าแสดงออกอย�างสร:างสรรค6      
 9) มีการบันทึก รายงานผลการพัฒนาความรู: ความประพฤติของ

นักเรียนในห:องเรียน 
     

 10) ร�วมกันประเมินผลการพัฒนาผู:เรียนของแต�ละห:องเรียน เพ่ือเชิดชู
คุณลักษณะอันพึงประสงค6ของนักเรียนตามหลักสูตร 
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ระดับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 5 4 3 2 1 

3.  ด5านการบริหารงานท่ัวไป      
  3.1 การปฏิบัติศาสนกิจ      

 1) มีระเบียบข:อวัตร ปฏิบัติกิจวัตรเช:า – เย็น ทําวัตร บิณฑบาต      
 2) สอนธรรมศึกษา – บาลี และวิชาสามัญตามท่ีได:รับมอบหมาย      
 3) ให:การอบรมความรู: แนะนํา ส�งเสริมความเป�นอยู�และคุณภาพชีวิต

ตามหลักพระพุทธศาสนา 
     

 4) อบรมสามเณรภาคฤดูร:อน เพ่ือพัฒนาความรู:ด:านศีล สมาธิ ป9ญญา
และคุณงามความดีแก�เยาวชน 

     

 5) จัดกิจกรรมบําเพ็ญคุณงามความดีเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช�น วันวิสาขะบูชา วันมาฆบูชา เป�นต:น 

     

 6) จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เช�น วันแม� วันพ�อ ฯลฯ      
 7) ดูแลความสะอาดด:านอาคาร สถานท่ี และท่ีพักพระภิกษุ-สามเณร

เพ่ือความเป�นระเบียบเรียบร:อย 
     

 8) มีการอบรมและปฏิบัติศาสนกิจ(ฝ^กงาน)ตามหลักสูตรก�อนจบการศึกษา      
 9) ส�งเสริมให:ความรู: แนะแนวการเรียนและการปฏิบัติตนเพ่ือเป�นผู:

เพียบพร:อมท้ังความรู:และคุณธรรม 
     

 10) ส�งเสริมและเผยแผ�หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก�ชุมชน      
  3.2 การอบรมด5านคุณธรรม      

 1) จัดกิจกรรมให:นักเรียนเข:าค�ายปฏิบัติธรรมเสริมหลักสูตร      
 2) จัดกิจกรรมให:นักเรียนได:ฝ^กสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตตามความถนัดและเหมาะสม      
 3) จัดกิจกรรมให:นักเรียนแสดงธรรมภาคปฏิบัติตามเนื้อหาและหลักสูตร      
 4) จัดกิจกรรมสอดแทรกเพ่ือให:ผู:เรียนได:เรียนรู:คู�คุณธรรม      
 5) ปลูกฝ9งให:นักเรียนรู:ผลของกรรมทางพุทธศาสนาท่ีแท:จริง      
 6) จัดโครงการให:นักเรียนศึกษานอกสถานท่ีตามวัดท่ีเป�นแหล�งอารยธรรม      
 7) จัดกิจกรรมให:นักเรียนค:นคว:าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม      
 8) ยกย�องนักเรียนท่ีนําความรู:ทักษะ และคุณธรรมมาประยุกต6ใช:ให:เกิด

ประโยชน6ต�อการดําเนินชีวิตของตนเองในสังคม 
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ระดับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 5 4 3 2 1 

  3.3 การศึกษาดูงาน      
 1) โรงเรียนจัดให:มีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามโอกาสอันสมควร      
 2) โรงเรียนจัดให:มีการอบรม สัมมนาและเชิญวิทยากรมาให:ความรู:      
 3) โรงเรียนจัดให:มีการศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีได:รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
     

 4)  จัดให:มีการอบรมเชิงปฏิบัติด:านการสอน เพ่ือพัฒนาความรู:อย�างสมํ่าเสมอ      
 5)  โรงเรียนจัดให:ครูผู:สอน เข:ารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการสร:าง

สื่อและนวัตกรรมการสอนใหม� ๆ ท่ีทันสมัย เสมอ 
     

 6) ส�งเสริมให:ครูผู:สอนมีโอกาสได:ศึกษาต�อในระดับสูงเพ่ือพัฒนาความรู:      
 7) ครูผู:สอนนํานักเรียนศึกษาดูงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู:และ

ประสบการณ6 
     

 8) ครูผู:สอนส�งเสริมให:นักเรียนเข:าแข�งขันทักษะทางวิชาการ      
 

ส&วนท่ี  3 ป9ญหา ข:อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ�มท่ี 3 สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
1) ด5านการเรียนการสอน 

1.1 หลักสูตร                                                                                             . 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.2 การสอน                                                                                             . 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.3 ส่ือและอุปกรณ+การเรียนการสอน                                                                 . 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) ด5านการปกครองช้ันเรียน 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
    ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 
3) ด5านการปฏิบัติงานท่ัวไป 
 3.1 การปฏิบัติศาสนกิจ                                                                                 . 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3.2 การอบรมด5านคุณธรรม                                                                            .                                                                     
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3.3 การศึกษาต&อและดูงาน                                                                             . 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณ 
ผู:วิจัย 
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ประวัติย	อของผู�วิจัย 
 
ช่ือ-ฉายา-นามสกุล : พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (สาฆ�อง) 

วัน เดือน ป เกิด : 10 มีนาคม 2517 

ภูมิลําเนา :   เลขท่ี 8 หมู' 2 บ�านถนนงาม  ต.โนนศิลา  อ. โนนศิลา จ.ขอนแก'น 

สังกัด :   วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขท่ี 57  หมู' 1 ต.สนับทึบ   
  อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา  13170          

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 253024 :   ระดับประถมศึกษาชั้นป9ท่ี 6 โรงเรียนบ�านหัน  จังหวัดขอนแก'น 
 พ.ศ. 253830 :   ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี 6  โรงเรียนมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2553 :   ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา) 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน :  อาจารย?สอนนักธรรม-บาลี       
 : ผู�ช'วยฝCายกิจการนักเรียน 
  โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  อําเภอวังน�อย  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 : หัวหน�าศูนย?ปฏิบัติธรรมวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง 
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