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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา
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CONDITIONS OF INSTRUCTION MANAGEMENT AT APHITHAMA CURRICULUM OF APHITHAMA  
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The purpose of this research was to study and compare the opinion of teachers and students 
concerning the instruction in Aphithama curriculum of Aphithama school in the central region the sample 
consisted of 6 Aphithama school administrators, 57 teachers and 234 students.   

The instrument employed for data collection was a questionnaire divided into 3 parts : 1) Check 
List and Opened-Ended questions concerning general data of correspondents 2) Rating scale concerning the 
instruction in the content of the curriculum, activities, teaching materials and evaluation 3) Opened-Ended 
questions concerning opinion collection of problems and solutions.  

The data was analyzed by frequency distribution and percentage for describing the sample, mean 
( X ) and standard deviation (SD) for the instruction condition, t-test for comparing learning-teaching management 
between teachers, and students, opinion, t-test and F-test for comparing learning-teaching management based on 
students’opinion according to gender, age, educational level, working status, class and school level. 

The results of the study were as follows:  
1. The Aphithama instruction in Aphithama achools in the central region related to the 

curriculum content, learning-teaching activities, teaching materials, measurement and evaluation was highly 
appropriate   

2. Comparative study of students’opinion indicated that students with the differences of gender, 
formal-education level, Aphithama education level, working status and school level had no statistically 
significant difference of the opinion in instruction in general, but students with different age had statistically 
significant difference of the opinion at 0.05 level.   

3. A comparative study of the opinion between teachers and students indicated that in general 
teachers and students had no statistically different opinion concerning the Aphithama instruction.    

4. The problem of the Aphithama instruction revealed that Buddhists in general did not know 
and realize the value of the Aphithama study. Teachers lacked of knowledge for teaching process. In addition, 
teachers used mainly lecturing technique in teaching without teaching materials. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

พระพุทธศาสนามีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะประเทศไทยมี     
ความผูกพันกบัพระพุทธศาสนาเปนเวลายาวนาน จนทําใหพระพุทธศาสนากลายเปนรากฐานของ
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมไทย และเปนศนูยรวมแหงจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ  คน
ไทยมีความนิยมในการ “บวชเรียน” เพื่ออบรมจิตใจใหเปนคนดี รูจักบาปบุญคุณและโทษ            มี
เมตตาธรรม มีใจบริสุทธิ์ ผูชายไทยเกือบทกุคนจึงมักจะบวชอยางนอยช่ัวระยะหนึ่งในชีวิต วัดจึงทาํ
หนาที่เปนสถาบันทางการศกึษาในสังคมไทย เปนแหลงศึกษาศิลปวิทยาการตาง ๆ ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม โรงเรียนในสมัยกอนตั้งอยูในวดั และพระสงฆมีบทบาทในการใหการศึกษาอบรมแก
กุลบุตร ซ่ึงมีผลไปถึงความสัมพันธระหวางบานกับวดัดวย จึงอาจกลาวไดวาวดัเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนอยางแทจริง   

ความสัมพันธระหวางคนกับวัดมีแนวโนมจะหางไกลจากกันมากขึ้นทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว ทําใหคนใกลชิดกับวัดนอยลง เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการหาเลีย้งตนเอง
และครอบครัวมากขึ้น และบคุคลไมมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาวดัอยางสมัยกอน ดังจะเห็นไดวา
หลังจากป พ.ศ. 2414 เมื่อการศึกษาจากประเทศตะวันตกเริ่มเขามามีอิทธิพลในประเทศไทย มีการ
สรางโรงเรียน มีการจัดการศกึษาใหเดก็ไดเรียนในระบบตามแบบตะวนัตก บทบาทของวัดซึ่งเคยเปน
สํานักศึกษาเริม่ลดนอยลง โรงเรียนถูกจัดสรางนอกวัดมากขึ้น และนอกวัดมีส่ิงอํานวย          ความ
สะดวกที่ทันสมัย นักเรยีนมีเครื่องแบบ ครูมีวุฒิ วิธีการเรยีนการสอนมรีะบบ ทําใหพระสงฆ ที่เคยทํา
หนาครูเร่ิมหมดไป   

ตอมาประเทศไทยไดเปลี่ยนแนวทางการพฒันาประเทศโดยวางเปาหมายที่จะพัฒนา
ประเทศใหกาวไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม  มียุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนปจจัยการผลิต
ในเรื่องของทนุและการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น  การพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปสูประเทศ
อุตสาหกรรม  แมจะมีผลดใีนการเพิ่มงานและรายไดของประชาชน  แตกระบวนการพัฒนาได
กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานของมนษุย  นับตั้งแตแบบแผนการ
ดําเนินชวีิต  คานิยม  วัฒนธรรม  และโครงสรางทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  รวมไปถึงความ
เส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอมที่เปนปญหาเรื้อรังอยูจนถึงทุกวันนี้  และหากจะมองผลกระทบ
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ของกระบวนการดังกลาวในระยะยาว  จะพบวา  แนวโนมความเสื่อมถอยของศาสนาก็มีมากขึ้นดวย  
อันเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรูใหมๆเกีย่วกบัมนุษยและ
สังคมไดมีสวนเบียดบังความเชื่อและความศรัทธาเดิมของคนในสังคมไทย  ศาสนาถูกมองเปนเพยีง
ความเชื่อทางดานจิตใจของคนเทานั้น  คานิยมของคนรุนใหม  คือเงนิ  ไดเขามาแทนที่พรอมๆ กับ
สังคมอุตสาหกรรม  คนในสังคมไทยมีความเปนวัตถุนยิมมากขึ้น  จนกอใหเกดิพฤติกรรมที่ขาด
ระเบียบวินยัและยอหยอนในศีลธรรม  แมวาจะไมมีเครื่องชี้วัดภาวะสังคมที่สามารถแสดงใหเห็นชัด
วา  สังคมไทยกําลังเสื่อมลง  แตจากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน  สามารถชี้ใหเห็นสภาพความเสื่อม
โทรมทางศีลธรรมและคุณธรรมทั่วไปในสังคมอยางเหน็ไดชัด 

ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม  วัฒนธรรม  และจิตใจ  จะเห็นไดชัดจากการที่คานิยม
ของคนในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป  สมัยกอนคนในสังคมเคยยกยองคนที่มีศีลธรรม  คนที่ประพฤติ
ผิดศีลธรรม  ทุจริต  คดโกง  จะถูกประณามไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย  แตในปจจุบันคน        
ในสังคมกลับยกยองคนที่มีเงิน  คนที่มีอํานาจวาสนา  แมวาคนเหลานัน้จะประพฤตผิิดศีลธรรม           
ไดเงินมาโดยทางทุจริตก็ตาม  เมื่อสังคมยกยองคนมีเงนิ  จึงทําใหคนเหน็เงินสําคัญกวาคุณธรรม  ไม
เหน็ประโยชนของศีลธรรม  และการพฒันาจิตใจ  มุงแตหาเงนิโดยไมคํานึงถึงวา  จะไดเงินมาโดยถูก
ศีลธรรมหรือเหมาะสมหรือไม  จึงเปนเหตุใหมีการฉอราษฎรบังหลวง  และมีการทําผิดกฎหมายมาก
ขึ้น  คนจาํนวนไมนอยไมมคีวามรู ความเขาใจในเรื่องของศาสนา  เหน็ศาสนาเปนเรือ่งเหลวไหลไร
สาระ  ไมประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนา เมื่อคนในสังคมเปนจํานวนมากหางเหินจาก    
ศีลธรรม  ดังนั้น  จึงเกดิภาพสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงความเสื่อถอยของศีลธรรมของคนในสังคม  
คือ ขาวที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ  เชน  ลูกทิ้งพอแมทีช่ราใหดาํรงชวีติอยูตามลําพัง  คนฆาพระ
เพื่อชิงทรัพย  ครูขายยาบา  พอแมใหลูกกนิและขายยาบา  แมคลอดลูกแลวนําไปทิง้ขยะ  การแขงขัน ใน
เชิงธุรกิจที่รุนแรงจนถึงขั้นฆาชีวิตผูที่ขัดผลประโยชน  และสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความหางไกลจาก
ศาสนา คือ การฆาคนที่กลายมาเปนอาชีพทีม่ีรายไดสูงทั้งที่เปนสิ่งที่ขัดกับหลักคําสอนทั่วไปของทกุ
ศาสนา 

ปญหาอันเนื่องมาจากการขาดศีลธรรมของคนในสงัคมเหลานี้  คือ  ส่ิงที่จะตองหา
ทางแกไขอยางเรงดวน  ดวยการรีบเพิม่พนูความรูดานคณุธรรม จริยธรรมใหแกคนในสังคมไทย  อบรม
ใหพวกเขาเขาใจในหลักธรรมของศาสนา  และนําไปใชใหเกิดประโยชนในชวีิตจริงได 

เมื่อภาวะสังคมวกิฤติไดสงผลกระทบโดยตรงตอคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยสวนรวม  
รัฐบาล องคกร และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดทําการวิเคราะหขอมูล  และสรุปหาสาเหตุของ
ปญหาในสังคมไทยในปจจบุันพบวา  เกิดจากการบกพรองของแผนพฒันา  และการดําเนินการ
พัฒนาที่แลวๆ มาที่มุงเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตเพยีงดานเดยีว  จึงไดมีการปรับ
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แผนพัฒนาเสยีใหม  ใหเปนการพัฒนาที่สมดุลและผสมผสานกันทั้ง  3  ดาน  คือ ดานจิตใจ  ดาน
เศรษฐกิจ และดานสังคม  โดยยึดถือการพฒันาดานจติใจเปนรากฐานทีสํ่าคัญของการพัฒนา  ดังนัน้  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540- 2544)  จึงไดแสดงความตั้งใจ
แนวแนทีจ่ะพฒันาคนและสงัคมพื้นฐาน คอื ครอบรัว  ชุมชน  ใหอยูดวยกันอยางมีความสุขโดย       
ยึดถือหลักธรรมในศาสนาเปนหลักในการดําเนินชวีิต  ดังที่สรุปเปนวสัิยทัศนไวดังนี้ 

“สังคมไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต คือ  สังคมที่มีความสงบ  สังคมที่มีความสุข      
เปนสังคมที่มีสมรรถภาพ  มีความเมตตา  กรุณา  เคารพในสิทธิมนุษยชน  มีครอบครัวอบอุน                 
มีชุมชนที่เขมแข็ง  มีหลักของศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนนิชีวิตของคนในสังคม”  และ
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  23  วรรค  (3)  ไดบัญญัติไววา          
“การจัดการศึกษา  ทั้งการศกึษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการ  การเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละระดับการศกึษาในเรื่องตอไปนี…้….(3) ความรูเกีย่วกับศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภมูิ
ปญญาไทย  และการประยกุตใชภูมิปญญา……..”  ทั้งนี้การจัดการศกึษาทุกระบบจําเปนตองบูรณา
การความรูดานศาสนาไวในกระบวนการเรียนรูทุกระดบัการศึกษา       

จะเห็นไดวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  23  วรรค  (3)  ไดใหความสําคญัแกสถาบันศาสนาใหเขามา
ทําหนาที่พัฒนาคนและสังคมมากขึ้น    

สถาบันศาสนานอกจากจะมบีทบาทในการอบรมสั่งสอนหลักธรรม  และจรรโลง
ศาสนาแลว  ยงัมีบทบาทในดานการจดัการศึกษาที่มีการเรียนการสอน  ใหการฝกอบรมแกเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปใหมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม  โดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปน    
ผูดําเนินการ  การบริหารการศึกษาของคณะสงฆขึ้นอยูกับคําส่ังของ  มหาเถรสมาคม 

การจัดการศกึษาโดยสถาบันทางศาสนา ในปจจุบนั   มกีารจัดการศกึษาแบงออกเปน
ประเภทตาง ๆ  ดังนี ้

1. การศึกษาสงเคราะห  ไดแก 
1.1 การศึกษาปฐมวัย 
1.2 การศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย 

2. การศึกษาพระปริยัติธรรม  ไดแก 
2.1 การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
2.2 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
2.3 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
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3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
3.1 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  (ม.จ.ร.) 
3.2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑติ  (ม.ม.ร.) 

4. การศึกษาพเิศษ  ไดแก 
4.1 การศึกษาบาลศีึกษา  (ม.ม.ร.) 
4.2 การศึกษาพระอภิธรรม  (ม.จ.ร.) 
4.3 การศึกษาวิปสสนาธุระ 

การศึกษาสงเคราะห   
การศึกษาปฐมวัย     
การจัดการศกึษาปฐมวยัที่จดัโดยสถาบันศาสนา  ซ่ึงจัดเปนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ

รวมกับทางราชการ  เปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา  เพื่อใหเด็กเลก็ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ใน
ระดับกอนประถมศึกษา  ในพื้นที่หางไกลความเจริญ  รวมทั้งเปนการสังเคราะหใหผูปกครอง
เดนิทางไปประกอบสัมมาอาชีพดวยความสบายใจและหมดกังวล  เดก็กไ็ดรับการพัฒนาดานรางกาย  
อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ควบคูกับการอบรมปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรม  ประเพณแีละ
วัฒนธรรม  ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและทองถ่ิน  ตามสมควรแกวยั  โดยรับเด็กเล็ก
และเดก็พิการที่มีอายุ  3-5  ป 

การศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย     
การศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  เปนการจัดการศกึษาในรูปแบบของศูนยศึกษา  

ซ่ึงเรียกวา  “ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย”  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายในวัด  โรงเรียน  มูลนิธิ  หรือ
องคกรเอกชน  โดยความเหน็ชอบของคณะสงฆ  ซ่ึงมเีจาอาวาสและบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหาร  
โดยมีครู/อาจารย  จากวัด  และโรงเรียนตาง ๆ  ในชุมชนมาชวยทําการสอน  เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดมีความรูดานพระพุทธศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ควบคูกับวิชาสามญั  โดยแบงระดับการศกึษา  
คือ  ช้ันเตรียม  เทียบเทาชั้นประถมปที่  1-3   ช้ันตน  เทยีบเทาชั้นประถมปที่   4-6   ช้ันกลาง       
เทียบเทาชั้นมธัยมศึกษาปที่  1-3  และชั้นสงู  เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 

การศึกษาพระปริยัติธรรม 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปนการจัดการศกึษาสําหรับพระภกิษุ  สามเณร  

บางสํานักเรียนเปดสอนการศึกษาธรรมศึกษาใหกับคฤหสัถดวย  โดยมีแมกองธรรมสนามหลวง 
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เปนผูดําเนนิการสอบการศึกษาธรรม  การจัดการศึกษาแบงออกเปน  3  ช้ัน  คือ  ช้ันตรี  ช้ันโท  และ
ช้ันเอก  พระภกิษุ  สามเณร  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรนกัธรรมตรี          
นักธรรมโท  และนักธรรมเอก  สําหรับสวนของคฤหัสถเรียกวา  “การศึกษาธรรมศึกษา”  แบง
ออกเปน  3  ช้ัน  เชนเดยีวกนักับพระภิกษ ุ สามเณร  แตเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับระกาศนีย
บัตร  ธรรมศึกษาตรี  ธรรมศึกษาโท  และธรรมศึกษาเอก    

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปนการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ  สามเณร  

โดยมีแมกองบาลีสนามหลวงเปนผูดําเนนิการสอบการศึกษาบาลี  แบงการศึกษาออกเปน  8  ช้ัน  คือ  
บาลีประโยค  1-2  เปรยีญธรรม  3  ประโยค  เปรียญธรรม  4  ประโยค  เปรียญธรรม  5  ประโยค  
เปรียญธรรม  6  ประโยค  เปรียญธรรม  7  ประโยค  เปรียญธรรม  8  ประโยค  และเปรียญธรรม       
9  ประโยค 

การศึกษาโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เปนการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ 

สามเณรที่สนใจ  เปดสอนระดับมัธยมศกึษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยกระทรวงศกึษา-ธิ
การไดประกาศใชระเบยีบ  วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เมื่อวันที่  20  
กรกฎาคม  2514  และไดปรับปรุงใหมประกาศใชเมื่อวนัที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2535  โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษาในโรงเรยีนดงักลาว  เปนประโยชนตอฝายศาสนจกัร  และเพือ่จะไดศาสน
ทายาททีด่ีมีความรู  ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  (ม.จ.ร.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของสงฆ เปดสอนระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  มีวิทยาเขต  15  แหง  แบงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ออกเปน  4  คณะ  คือ 

1. คณะพุทธศาสตร 
2. คณะครุศาสตร 
3. คณะมนษุยศาสตร 
4. คณะสังคมศาสตร 
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หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑติ  (ม.ม.ร.) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลยัของสงฆอีกแหงหนึ่ง  เปดสอน

ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก มีวิทยาเขต  7  แหง  แบงหลักสูตรศาสนศาสตร-
บัณฑิตออกเปน  4  คณะ  คอื 

1. คณะศิลปศาสตร 
2. คณะศาสนาและปรัชญา 
3. คณะสังคมศาสตร 
4. คณะศึกษาศาสตร 

การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาบาลศีึกษา          
การศึกษาบาลศีึกษา  เปนการศึกษาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย      

รวมกับสถาบันแมชีไทยจัดขึ้น  เพื่อเปดโอกาสใหแมชี  และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่สนใจเขารับ
การศึกษาได  แบงการศึกษาออกเปน  8  ช้ัน  เชนเดยีวกนักับการศึกษาบาลีของพระภิกษุ  สามเณร 

การศึกษาพระอภิธรรม 
การศึกษาพระอภิธรรม  เปนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

รวมกบัอภิธรรมโชตกิะวิทยาลัยจดัขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหพระภกิษ ุ สามเณร  แมชี  และพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายที่สนใจเขารับการศกึษาได  แบงการศึกษาออกเปน  9  ช้ัน  คอื  ช้ันจูฬตรี  ช้ันจูฬโท           
ช้ันจูฬเอก  ช้ันมัชฌิมตรี  ช้ันมัชฌิมโท  ช้ันมัชฌิมเอก  ช้ันมหาตรี  ช้ันมหาโท  และชัน้มหาเอก 

การศึกษาวิปสสนาธุระ 
การศึกษาวิปสสนาธุระ  เปนการศึกษาที่สถาบันวิปสสนาธุระ  (วัด  หรือสํานักที่มีการ

เปดสอนวิปสสนา)  จัดขึน้  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหพระภกิษุ  สามเณร  แมชี  และพทุธศาสนกิชน      
ที่สนใจเขารับการศึกษาและฝกอบรมได การศึกษาวิปสสนาธุระนี้จัดเปนวิชาการแขนงหนึ่งใน     
พระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตร,ี :  
53-73) 
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แผนภูมิที่  1  แสดงการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา 
ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ รายงานสถิติดานศาสนาของประเทศไทย          
ป 2542  (กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพบางกอกบลอก, 2543),  53-73. 
 

จากแผนภูมิจะเห็นไดวา  การศึกษาพระอภิธรรมเปนการศกึษาพิเศษ  ซ่ึงอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัจดัขึน้เพือ่เปนการบริการสังคมอกีประเภทหนึ่ง โดยเปดโอกาส
ใหผูที่สนใจไมวาจะเปนพระภกิษุสามเณร  แมชี  และพทุธศาสนิกชนทั้งหลายเขารับการศึกษาได 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 53)  เปนการจัดการเรียนการสอนที่มีหลักสูตร  
มีเนื้อหาสาระที่เปนหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาชั้นสูง  มีสภาวะธรรมที่ละเอียดลุมลึก 

สภาการศึกษาของคณะสงฆ 

เลขาธิการสภาการศึกษาของคณะสงฆ 
(อธิบดีกรมการศาสนา) 

การศึกษาสงเคราะห การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา 
พระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย 

การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม 

การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 

การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา 

การศึกษา 
พุทธศาสตรบัณฑิต (มม.ร.) 

หลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต (มม.ร.) 

การศึกษา 
บาลีศึกษา 

การศึกษา 
พระอภิธรรม 

การศึกษา 
วิปสสนาธุระ 
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สุขุมคัมภีรภาพซึ่งเปนปฎกหนึ่งในบรรดาปฎกทั้งสาม  โดยที่ผูศึกษาจะมีความรูความเขาใจใน
สภาวะธรรมตามความเปนจริง  เขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง  เหมาะทีจ่ะ        
นําไปประยุกตใชในการดําเนนิชีวิตประจําวนัใหมีความสุขสงบ  เปนผูรูจักเหตแุละผลของสิ่งตางๆ  
ไมเชื่อมงคลตื่นขาว  แตจะมคีวามเชื่อในหลักของกรรมคือการกระทําและผลของการกระทํา  และใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป   

ปจจุบนัไดมีการเปลีย่นแปลงสถาบันศาสนา  โดยมีการจดัตั้งสํานกังานพระพทุธศาสนา
แหงชาติซ่ึงขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตรี  ดังทีก่ฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  พ.ศ.  2545  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ  พ.ศ. 2534   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2543  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

1. ใหสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  มภีารกิจเกี่ยวกบัการดําเนินงานสนองงาน
คณะสงฆและรัฐโดยการทํานุบํารุง  สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  ใหการอุปถัมภ  คุมครอง  และ
สงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑลใหเปน
ศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งใหการสนับสนุน  สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา          
โดยใหมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

1.1 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ  กฎหมายวาดวยการกาํหนดวิทยฐานะ
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ 

1.2 รับสนองงาน  ประสานงาน  และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร
การปกครองคณะสงฆ 

1.3 เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพทุธ-
ศาสนา 

1.4 สงเสริม  ดูแล  รักษา  และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง               
พระพุทธศาสนา 

1.5 ดูแล  รักษา  และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
1.6 พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศนูยกลางทางพระพุทธศาสนา 
1.7 ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา  เพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
1.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องสํานักงานหรือ

นายกรัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2. ใหแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ดังตอไปนี ้
กองกลาง 

2.1 กองพุทธศาสนศึกษา 
2.2 กองพุทธศาสนสถาน 
2.3 สํานักงานพุทธมณฑล 
2.4 สํานักงานศาสนสมบัติ 
2.5 สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

3. สวนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
3.1 กองกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

3.1.1 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานบริการ  และงานกิจกรรม
พิเศษของสํานกังาน 

3.1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
3.1.3 ประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของสํานักงาน  และเผยแพรกิจกรรม

ความกาวหนาในดานตาง ๆ ของสํานักงาน 
3.1.4 ดําเนินการเกีย่วกับการเงนิ  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  

อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงาน 
3.1.5 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
3.1.6 ดําเนินการเกีย่วกับงานกฎหมายและระเบยีบ  งานนิตกิรรมและ

สัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนทีอ่ยูในอํานาจ
หนาที่ของสํานักงาน 

3.1.7 จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนแมบทการสงเสริมกจิการพระพุทธศาสนา  ตั้งและจดัสรรงบประมาณศาสนสมบัต ิ 
ดําเนินการเกีย่วกับงานโครงการพิเศษ   งานความรวมมอืกับตางประเทศ  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด 

3.1.8 จัดระบบการจดัเก็บ  การประมวล  และการใชประโยชนขอมูลของ
หนวยงานในสังกัดและเปนศูนยขอมูลของสํานักงาน 

3.1.9 วิจัย  สงเสริม  และประสานงานการวจิัยดานพระพุทธศาสนา 
3.1.10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น        

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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3.2 กองพุทธศาสนศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
3.2.1 ประสานและดําเนินการเกีย่วกับการควบคมุ  ดูแล  จัดการศึกษา

วิชาการพระพทุธศาสนา  การจัดการศกึษาโรงเรยีนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศกึษาและรับผิดชอบ
งานการศึกษาของคณะสงฆ  การศึกษาสงเคราะห  และการศึกษาอืน่ ๆ  ที่เกีย่วของกับการศาสนา 

3.2.2 ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนดานศาสนา  
วิเคราะหทางวชิาการตางๆ  เกี่ยวกับพระพทุธศาสนา  เปนแหลงความรูที่เปนระบบและอางอิงได 

3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ  รวมทั้ง     
การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการศึกษาทุกประเภท 

3.2.4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.3 กองพุทธศาสนสถาน  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
3.3.1 ดําเนินการเกีย่วกับการสราง  การตั้ง  การรวม  การยาย  การยุบเลิก  

และการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด  การขอรับพระราชทานวสุิงคามสีมา  การยกวดัรางใหเปนวัดทีม่ี
พระสงฆ  การขอพระราชทานยกวัดราษฎรขึ้นเปนพระอารามหลวง  และการจัดทําทะเบียนวัด 
สงเสริม  พัฒนาวัดใหเปนศนูยกลางการเรยีนรู  แหลงภมูิปญญา  และแหลงทองเที่ยวของชุมชน 

3.3.2 ดําเนินการเกีย่วกับการออกแบบกอสรางอาคารศาสนสถาน  และ
อาคารศาสนสมบัติทางพุทธศาสนาตามที่ไดรับมอบหมาย  การบูรณะปฏิสังขรณ  และการจัดระเบยีบ
ของวัดและศาสนสถานทางพุทธศาสนา  ใหรักษาไวซ่ึงคณุคาทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทาง
ศาสนา 

3.3.3 ดําเนินการสํารวจรังวดัที่ดิน  การออกหนังสือสําคัญที่ดิน  และการ
ตรวจสอบ  คนควาหลักฐานที่ดินของวดั  วัดราง  และศาสนสมบัติกลาง 

3.3.4 ดําเนินการสงเคราะหวดัที่ประสบวินาศภัย  การยกเวนภาษีอากรเพื่อ
การบูรณะปฏสัิงขรณวัดที่ยกฐานะและสงเสริมฐานะเปนวัดที่มพีระสงฆ 

3.3.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.4 สํานักงานพุทธมณฑล  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
3.4.1 ดําเนินการเกีย่วกับการกอสราง  ดูแล  บํารุง  รักษา  และบริหาร     

กิจกรรมพุทธมณฑล 
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3.4.2 ดําเนินการเกีย่วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการ    
จัดสรางพุทธมณฑล  และคณะอนกุรรมการ  หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการอํานวยการจัดสราง
พุทธมณฑลแตงตั้ง 

3.4.3 จัดและสงเสรมิ  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อพัฒนาพุทธมณฑล
ใหเปนศนูยกลางทางพระพุทธศาสนา 

3.4.4 ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพพิิธภัณฑทาง
พระพุทธศาสนา 

3.4.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.5 สํานักงานศาสนสมบัติ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
3.5.1 ศึกษา  วเิคราะห  วางระบบ  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการปฏิบัติ

ในการจดัประโยชนและพัฒนารายไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 
3.5.2 ดูแล  รักษา  และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
3.5.3 ควบคุม  แนะนํา  และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติ

ของวัด 
3.5.4 ดําเนินการจัดเก็บรายได  รักษาผลประโยชนของศาสนสมบัติตามที่

ไดรับมอบหมาย 
3.5.5 รวบรวมขอมูลในการจดัทํางบประมาณและจัดหารายไดใหเปนไปตาม

งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจําป 
3.5.6 เปนสํานักงานนายทะเบียนทรัพยสินของวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
3.5.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
3.6 สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

3.6.1 รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระ-
สังฆราช 

3.6.2 รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการตาง ๆ 
ที่มหาเถรสมาคมแตงตั้ง 

3.6.3 รับสนองงานเกี่ยวกับการบรหิารการปกครองคณะสงฆ  การขอ
พระราชทานสมณศักดิ์  การถวายนิตยภัต  และการจดัทําทะเบียนประวตัิพระสมณศักดิ์  และ           
พระสังฆาธิการ 
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3.6.4 ดําเนินการและประสานงานกับคณะสงฆในการลงนิคหกรรมและ
ตรวจตราถวายคําแนะนําแกพระภกิษุ  สามเณร  ที่มีอาจารไมสมควรแกสมณวิสัย   

สําหรับกรมการศาสนาเปลี่ยนไปสังกดักระทรวงวฒันธรรม  ดงัที่กฎกระทรวง  แบงสวน
ราชการกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ.  2545  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  ฉ  
แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  4)   พ.ศ.  2543  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม      
ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

1. ใหกรมการศาสนา  มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรฐัดานศาสนา  โดยการทํานุ  
บํารุง  สงเสริมและใหการอปุถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศานาและศาสนาอื่น ๆ  ซ่ึงทาง
ราชการรับรอง  ตลอดจนสงเสริม  พัฒนาความรูคูคุณธรรม  สงเสริมความเขาใจอันดี  และสราง
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทกุศาสนา  รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหคนไทยนํา        
หลักธรรมของศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพชวีิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม  มีอํานาจหนาที่            
ดังตอไปนี้  ฯลฯ 

2. ใหแบงสวนราชการกรมการศาสนาดังตอไปนี้ 
2.1 สํานักงานเลขานุการกรม  มอํีานาจหนาที่  ฯลฯ 
2.2 กองศาสนูปถัมภ  มีอํานาจหนาที่  ฯลฯ 
2.3 สํานักพัฒนาคณุธรรม  จริยธรรม  มีอํานาจหนาที่  ฯลฯ  (พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  แกไขเพิ่มเตมิโดย กระทรวงระเบยีบบรหิารราชการ
แผนดิน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2543  :  143-146,  333-334) 

สรุปไดวาปจจบุันสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  (กองพุทธศาสนศึกษา)  เปน       
ผูประสานและดําเนนิการเกีย่วกับการควบคุม  ดูแล  จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา               
จัดการศกึษาโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม  แผนกสามัญศกึษา  และรับผิดชอบงานการศกึษาของคณะสงฆ  
การศึกษาสงเคราะห  และการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศาสนา 

เนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนีไ้ดมีการศึกษาขอมูลตาง ๆ  เมื่อ  พ.ศ.  2543  ซ่ึงอยูใน     
ชวงที่ยังไมมกีารเปลี่ยนแปลง  ผูวิจัยจึงใชแผนภูมกิารจดัการศึกษาของสถาบันศาสนา  พ.ศ.  2543   
ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้

การจัดการศกึษาพระอภิธรรมในประเทศไทย  เร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อ    ป
พุทธศักราช  2494  โดยพระเดชพระคุณเจาประคุณสมเดจ็พระพุฒาจารย  (อาจ  อาสภมหาเถระ)  
ขณะดาํรงสมณศกัดิ์ที่  พระพิมลธรรมสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง  นายกสภามหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย  ไดเดนิทางไปดูกจิการเผยแผพระพทุธศาสนาที่ประเทศพมาไดเหน็การศึกษาพระอภิธรรม 
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ในประเทศพมายังคงความละเอียดลึกซึ้ง  และมีการเรียนการสอนกันอยางแพรหลาย  ซ่ึงในสมัยนั้น
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยยังไมมี  จึงไดตดิตอรัฐบาลประเทศพมา  ขออาราธนา            
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจรยิะ  พระเถระผูเชี่ยวชาญพเิศษทางดานพระภธิรรมปฎกจากประเทศพมามา
ดําเนินการเผยแพรพระอภิธรรมปฎกในประเทศไทย  เปดการศึกษาพระอภิธรรมปฎกเปนครั้งแรก    ที่
วัดระฆังโฆสติาราม  กรุงเทพมหานคร  พระสัทธัมมโชติกะ  ไดเขามาวางหลักสตูรการศึกษา     พระ
อภิธรรมปฎก  และไดแปลตาํราเปนภาษาไทยไวใหศกึษาเลาเรียนสืบตอกันมาจนทกุวันนี้        
จนกระทั่งปพทุธศักราช  2509  พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  ไดถึงมรณภาพ  ศษิยานุศษิยได
ดําเนินการตอเรื่อยมา 

ปพุทธศักราช 2511 ไดกอตั้งอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยขึ้นทีว่ัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์  
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนศนูยกลางการศกึษาพระอภิธรรม อยูในพระสังฆราชูปถัมภ  สมเด็จ       
พระสังฆราชทรงเปนประธานอํานวยการจัดการศึกษา  โดยไดรับความอุปถัมภจากอธิบดีสงฆ          
พระเถรานเุถระวดัมหาธาตุ  มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ  และผูมีจิตศรัทธาทัว่ไป  จนกระทั่งปพุทธศักราช  
2524  โดยเมตตาธรรมและมองการณไกลของเจาประคุณสมเด็จพระพฒุาจารยที่หวังความเจริญ 
กาวหนาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  ก็ไดประกาศให
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  เปนหนวยงานสวนหนึ่งของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ใหช่ือวา  “อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยข้ึนตรงตอสํานักอธิการบดี 

ปจจุบนั  อภิธรรมโชตกิะวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ในสังกดัสํานกัสงเสรมิ
พระพุทธศาสนาและบรกิารสังคม  ตามมาตรา  9  วรรคสอง  และมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอ 11 (3)  เร่ืองการแบงสวน  พุทธศักราช  2541          
ไดดาํเนนิการจดัการศกึษามาเปนเวลากวา  30  ปแลว  มีสํานักเรียนสาขาทั่วประเทศ  ทัง้ในกรงุเทพฯ  
และตางจังหวดั  มีบทบาทในการเผยแพรธรรมะในรูปแบบของการจัดการศึกษาพระอภิธรรมปฎก  
อรรถกถาและฎีกาพระอภิธรรมตางๆ  ซ่ึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยเหลือพฒันาคุณภาพชวีิตของคน        
ในสังคมไทยใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีสันติสุข  และเกื้อกูลตอการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ  ดาน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพุทธบริษัทไดมีความรู  ความเขาใจในอภิธรรมปฎก 
2. เพื่อเปนการรกัษาปริยัติศาสนาสวนของอภิธรรมปฎกนี้  ใหคงอยูสืบไป 
3. เพื่อใหผูศึกษามีความเขาใจในปรมัตถธรรม  อันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติ

สมถะ  และวปิสสนา 
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4. เพื่อใหผูศึกษา  มีความรูความสามารถศึกษาเชื่อมโยงพระสูตร  พระวินยั  ที่มี    
ความสัมพันธกัน  ไมขัดแยงกัน  เกื้อกูลกัน 

5. เพื่อประโยชนแกผูศึกษาทีจ่ะนํามาใชแกปญหาในชวีิตประจําวนั 
6. เพื่อเสริมสรางศรัทธาและปญญาของผูศึกษาใหมัน่คงในหลักคําสอนทาง             

พระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป 

พัฒนาการ 
การจัดการศกึษาพระอภิธรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มี  9  ช้ัน  แบงเปน  3  ระดับ

ดังนี ้
1. ระดับตน  มี  3  ช้ัน  เรียกวา  ช้ันจูฬอภิธรรมิกะตรี   ช้ันจฬูอภิธรรมมิกะโท  และชั้น

จูฬอภิธรรมมิกะเอก 
2. ระดับกลาง  ม ี 3  ช้ัน  เรียกวา   ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะโท  

ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะเอก 
3. ระดับสูง  มี  3  ช้ัน  เรียกวา  ช้ันมหาอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมหาอภิธรรมิกะโท           

ช้ันมหาอภิธรรมิกะเอก 

หลักสูตรการศึกษา 
ช้ันที่  1   จูฬอาภิธรรมิกะตร ี (ใชเวลาศึกษา  6   เดือน)  ศึกษาอภิธรรมมตัถสังคหะ 

ปริจเฉทที่  1, 2, 6  
ช้ันที่  2   จูฬอาภิธรรมิกะโท  (ใชเวลาศึกษา  6  เดือน)  ศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ        

ปริจเฉทที่  3, 7 
ช้ันที่  3   จูฬอาภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาศึกษา  6  เดือน)  ศึกษาธัมมสังคณีสรูปตถ- นิสส

ยะ  (มาติกาโชติกะ) 
ช้ันที่  4   มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี  (ใชเวลาศกึษา  12  เดือน)  ศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ  

ปริจเฉทที่  4, 5 
ช้ันที่  5   มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท  (ใชเวลาศกึษา  12  เดือน)  ศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ  

ปริจเฉทที่  8, 9 
ช้ันที่  6   มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาเรียน  12  เดือน)  ศึกษาธาตุกถาสรูปตถ-นิสส

ยะ,  (ปญหาพยากรณโชตกิะ) 
ช้ันที่  7   มหาอาภิธรรมิกะตรี  (ใชเวลาศกึษา  12  เดือน)  ศึกษายมกสรูปตถนิสสยะ  

(มูลยมกะล ขันยมกะ) 
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ช้ันที่  8   มหาอาภิธรรมิกะโท  (ใชเวลาศึกษา  12  เดือน)  ศึกษายมกสรูปตถนิสสยะ  
(อายตน-ธาตุ-สัจจยมกะ) 

ช้ันที่  9   มหาอาภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาศกึษา  12  เดือน)  ศึกษาคัมภรีมหาปฏฐาน  
(ปจจยัโชติกะ) 

รวม  9  ช้ันใชเวลาเรียนจนจบหลักสูตร  7  ป  6  เดือน 

กิจการ 
ปจจุบันอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยไดมีการขยายสํานกัเรียนสาขาทั่วทุกภาคของ        

ประเทศไทย  ดังนี ้
ภาคกลาง                  มีสํานักเรียนสาขา 23 สํานักเรียน 
ภาคเหนือ              มีสํานักเรียนสาขา  7 สํานักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีสํานักเรียนสาขา  11 สํานักเรียน 
ภาคตะวันออก         มีสํานักเรียนสาขา   13 สํานักเรียน 
ภาคใต                        มีสํานักเรียนสาขา     2 สํานักเรียน 
รวมทุกภาคของประเทศมีสํานักเรียนสาขาทั้งหมด  56  สํานักเรียน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
นับตั้งแตอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  ไดมกีารดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจบุันนับเปนเวลากวา  30  ป  มผูีสําเร็จการศกึษาทีเ่รียกวา 
“อภิธรรมบัณฑิต”  โดยเฉลีย่ในแตละปการศึกษา  ดังนี ้

อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    1/ 2507    (วัดระฆงั)    จํานวน    4    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    2/ 2508    (วัดระฆงั)    จํานวน    2    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    3/ 2509    (วัดระฆงั)    จํานวน    8    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    4/ 2510    (วัดระฆงั)    จํานวน    7    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    5/ 2511    (วัดระฆงั)    จํานวน    6    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    6/ 2512    (อ.ช.ว.)        จํานวน    5    ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    7/ 2513    (อ.ช.ว.)        จํานวน   16   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    8/ 2514    (อ.ช.ว.)        จํานวน   12   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่    9/ 2515    (อ.ช.ว.)        จํานวน   11   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   10/ 2516   (อ.ช.ว.)        จํานวน   13   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   11/ 2517   (อ.ช.ว.)        จํานวน   12   ทาน 
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อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   12/ 2518   (อ.ช.ว.)        จํานวน   20   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   13/ 2519   (อ.ช.ว.)        จํานวน     9   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   14/ 2520   (อ.ช.ว.)        จํานวน   19   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่   15/ 2521   (อ.ช.ว.)        จํานวน     6   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  16/ 2522    (อ.ช.ว.)        จํานวน   21   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  17/ 2523    (อ.ช.ว.)        จํานวน   10   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  18/ 2524    (อ.ช.ว.)        จํานวน   15   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  19/ 2525    (อ.ช.ว.)        จํานวน     9   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  20/ 2526    (อ.ช.ว.)        จํานวน   15   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  21/ 2527    (อ.ช.ว.)        จํานวน   18   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  22/ 2528    (อ.ช.ว.)        จํานวน   15   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  23/ 2529    (อ.ช.ว.)        จํานวน   13   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  24/ 2530    (อ.ช.ว.)        จํานวน   24   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  25/ 2531    (อ.ช.ว.)        จํานวน   17   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  26/ 2532    (อ.ช.ว.)        จํานวน   28   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  27/ 2533    (อ.ช.ว.)        จํานวน   18   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  28/ 2534    (อ.ช.ว.)        จํานวน   19   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  29/ 2535    (อ.ช.ว.)        จํานวน   13   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  30/ 2536    (อ.ช.ว.)        จํานวน   18   ทาน 
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  31/ 2537    (อ.ช.ว.)        จํานวน   29   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  32/ 2538    (อ.ช.ว.)        จํานวน   23   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  33/ 2539    (อ.ช.ว.)        จํานวน   49   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  34/ 2540    (อ.ช.ว.)        จํานวน   36   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  35/ 2541    (อ.ช.ว.)        จํานวน   24   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  36/ 2542    (อ.ช.ว.)        จํานวน   27   ทาน    
อภิธรรมบัณฑติ  รุนที่  37/ 2543    (อ.ช.ว.)        จํานวน   37   ทาน    
รวมผูจบการศกึษาทั้งส้ิน  41  ทาน  เห็นไดวามีผูสําเร็จการศึกษานอยมาก  เมื่อเทียบกบั

ระยะเวลาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนมา      
จากการศึกษาสถิติขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานการจัดการเรียนการ

สอนพระอภิธรรมของสํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนที่สังเกตไดวา  ปจจุบันมีนกัศึกษาสมัครเขาเรียนพระอภิธรรมเพิ่ม     
มากขึ้นและมแีนวโนมสูงขึ้นเรื่อย  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค  เชน ในปการศึกษา  2538          
มีนักศึกษาสมัครเขาเรียนทั้งสิ้นจํานวน  1,544 คน  ปการศึกษา  2539  มีนักศึกษาสมัครเขาเรียน      
ทั้งส้ินจํานวน  1,620  คน   ปการศึกษา  2542  มีนักศึกษาสมัครเขาเรียนทั้งส้ินจํานวน  2,589  คน       
ปการศึกษา  2543  มีนักศึกษาสมัครเขาเรียนทั้งส้ินจํานวน  2,696 คน  แตจากการสํารวจสถิติขอมูล
ทราบวานักศกึษาที่สมัครเขาเรียนในแตละภาคการศึกษานั้น  มีนักศกึษาเปนจํานวนมากที่เรียน       
ไมจบหลักสูตร  บางทานเรียนไดสอง-สามชั้นเรียนก็จะเลิกเรียนไป   ซ่ึงจัดวาเปนการสูญเปลาทาง
การศึกษา  องคกรกลางและสํานักเรียนสาขาตางๆ  ก็ขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความชํานาญ    
และเพราะเหตทุี่ขาดแคลนครผููสอนนีเ้องจึงทําใหสํานกัเรยีนสาขาตาง ๆ บางสํานกัตองปดสํานกัเรยีน
ไปในที่สุด  ปญหาและอุปสรรคเหลานี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน   

ดานเนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตรที่ใชเปนคูมือประกอบการเรียนการสอนพระอภิธรรมของอภิธรรมโชติกะ

วิทยาลัยนั้น  ประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาที่เปนสภาวะธรรมลวน  ที่เรียกวา  ปรมัตถธรรมทั้ง  4  คือ  
จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  ซ่ึงเปนหลักธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา  เปนเทศนาที่             
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยธัมมาธิษฐาน  คือ  ไมมีการยกสัตว  หรือบคุคลเปนที่ตั้ง    
จึงเปนการยากที่จะอธิบายใหผูเรียนรูและเขาใจ  ประกอบกับระยะเวลาที่ผูเรียนจะเรียนจนจบ      
หลักสูตรไดตองใชเวลายาวนานถึง  7  ป  6  เดือน  และเมื่อเรียนไปแลวจะนําไปประกอบอาชีพ การ
งานไมไดเหมอืนวิชาดานอื่นๆ  เชน  นกัธรรม  หรือบาลี    นอกจากจะเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางละเอยีดลึกซึ้ง  และนําไปใชประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันให
มีความสงบสุขอันเปนการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน จนถึงการนาํไปใชเปนแนวทางปฏิบัติธรรม       ขั้น
สูงขึ้นไปจนถงึพระนิพพานซึ่งจัดวาสูงสุดในพระพุทธศาสนา  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้อาจเปนเหตุให 
ผูเรียนเกดิความรูสึกทอถอยเบื่อยหนายและเลิกเรียนไปในที่สุด 

ดานครูผูสอน 
ดังไดกลาวในตอนตนแลววา  การจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  จัดเปนการศึกษา

พิเศษที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดขึ้นเพือ่เปนการบริการสังคม
ประเภทหนึง่  เปนการศกึษาทีจ่ัดขึน้เพือ่การกุศล  ไมมเีงินเดือนตอบแทนประจํา  ครูที่จะมาทําหนาที่
สอนพระอภิธรรมนั้นไมจํากดั เพศ  อายุ  ระดับการศกึษา  แตจะตองประกอบไปดวยศรัทธาที่จะ 
เสียสละกาํลังกาย  กาํลังใจ  เพือ่บุญกุศล  เพื่อประโยชนสวนรวม  ดวยเหตุนี้บางทานทีสํ่าเร็จการศกึษา
ไปแลวก็มไิดกลับมาชวยสอน  เพราะตองไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  หรือบางทานทํางานดานอื่น ๆ 
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เปนหลัก  แตจะมาชวยสอนพิเศษให  ทําใหเกิดการเมื่อยลา  การสอนจึงเปนไปไมเตม็ที่  สวนผูที่ ทํา
หนาที่สอนพระอภิธรรมอยางจริงจงันัน้มีนอยมาก  อีกประการหนึง่ครูผูสอนพระอภิธรรมมีความ
หลากหลาย  ทัง้ดานพืน้ฐานทางการศกึษา  สถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคม  ตลอดถึงประสบการณ
ในการทํางาน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้อาจเปนปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนได  เชน  การ
มีความรู  ความเขาใจในเนื้อหาของหลักสตูร  หรือการมีความรูความเขาใจ ในลักษณะเฉพาะของ
นักศึกษาผูใหญซ่ึงมีความแตกตางระหวางบุคคล  การเลือกวิธีสอน  การเลือกใชส่ือ  เปนตน  และ
ดวยเหตุผลที่มคีรูผูสอนนอยนี้เอง  จึงทําใหครูผูสอนพระอภิธรรมแตละสํานักเรยีนตองทํางานหนกั 
เพราะตองสอนหลายชั้นเรยีน  จึงทําใหมีเวลาในการเตรยีมการสอนนอย  ประกอบกับแรงจูงใจในการ
สอนมีต่ํา  จึงทําใหการสอนไมบรรลุวตัถุประสงคที่ตั้งไว 

ดานผูเรียน 
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยและสํานักเรียนสาขา

ตาง ๆ นั้น  รับสมัครผูที่สนใจจะศกึษาโดยไมจํากัด  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และผูที่มาสมัคร
เรียนสวนมากเปนผูใหญ  ซ่ึงนักศึกษาผูใหญจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกตางจากเด็กหลายประการ  
เพราะนกัศึกษามีความแตกตางกันในเรื่องภูมิหลังทางการศึกษา  สภาพครอบครัว  และประสบการณ
ดานตาง ๆ ของแตละบุคคล  รวมทั้งสาเหตทุี่เขามาเรียน  ส่ิงเหลานี้อาจเปนผลกระทบทําใหเกดิ
ปญหาในดานการเรียนการสอนได แตจากการศึกษาสถิติขอมูลพบวา  มีนักศึกษาสมัครเขาเรียน
เพิ่มขึ้นและมแีนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อาจเปนเพราะวาคนไทยสวนมากมีความศรัทธา  เล่ือมใส  และ
ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน  จึงทําใหมีผูสนใจใครจะเรียนรู   แตเมื่อเขามาเรียน
แลวประสบกบัปญหาและอปุสรรคตางๆ   ก็จะเลกิเรียนไปในที่สุด  ซ่ึงถือวาเปนการสูญเปลาทาง
การศึกษา 

ดานการวัดและประเมินผล 
สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดจัดใหมกีาร

สอบไลวัดผลการศึกษา  โดยแบงออกเปน  2  ภาค  คือ  ภาคแรกหรือภาคที่  1  สอบระหวางเดือน
พฤษภาคมของทุกป  และภาคหลังหรือภาคที่  2  สอบระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกป มี
เกณฑในการประเมินผลดังนี้ 

ระดับตน  มี  3  ช้ัน  คือ ช้ันจฬูอภิธรรมิกะตรี  ช้ันจูฬอภธิรรมิกะโท  และช้ันจฬูอภ-ิธรร
มิกะเอก  รวมทั้ง  3  ช้ันนี้ผูเรียนจะตองสอบผานรอยละ  65  คะแนนขึ้นไป 

ระดับกลาง  ม ี 3  ช้ัน  คือ  ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมัชฌิมอภิธรรมมิกะโท  และชั้น
มัชฌิมอภิธรรมมิกะเอก 
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ระดับสูง  มี  3  ช้ัน  คือ  ช้ันมหาอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมหาอภิธรรมิกะโท  และชั้นมหา-อภิ
ธรรมิกะเอก  รวมทั้ง  6  ช้ันนี้ผูเรียนจะตองสอบผานรอยละ  85  คะแนนขึ้นไป 

การสอบไลในแตละภาคการศึกษาและในแตละชั้นเรียนนัน้ไมมีการสอบซอมเสริม  ถา
หากวานักศกึษาสอบไมผานในภาคการศกึษานี้  ตองทําการสอบใหมในภาคการศึกษาหนา        ดวย
เหตุนี้จึงทําใหเสียเวลาในการใชเวลาศึกษายาวนานออกไปอีก  จึงอาจเปนเหตุทําใหผูเรียนเกดิความ
ทอถอย  เบื่อหนายและเลิกเรยีนไปในที่สุด 

สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยและสํานกั
เรียนสาขาตาง ๆ นับแตมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนัน้  จัดไดวา    ยังไม
บรรลุวัตถุที่ตั้งไว  โดยดูจากจํานวนผูเรียนของแตละป  เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและ
ระยะเวลาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนมา  ซ่ึงปญหาและอุปสรรคตางๆ  ที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ  เชน  อาจจะเปนดานหลักสูตรที่มีเนื้อหาลึกซึ้งมากยากแกการทําความเขาใจ  
ตลอดจนระยะเวลาที่ใชเรียนจนจบหลกัสูตรนานถึง  7  ป  6  เดือน  หรืออาจจะเปนดานครูผูสอน     
ที่มีพื้นฐานทางดานการศึกษาแตกตางกนั  มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  และสวนใหญยัง
ตองทํางานหนกัมากเพราะครผููสอนบางทานตองสอนหลายชั้นเรยีน รวมทัง้มีแรงจูงใจในการสอนต่ํา  
เพราะไมมีคาตอบแทนประจํา  หรืออาจจะเปนดานผูเรียน  ซ่ึงสวนมากเปนนกัศึกษาผูใหญที่มี  เพศ  
อายุ  พื้นฐานทางการศึกษา  สภาพครอบครัว -  เศรษฐกจิ -  สังคมและประสบการณดานตาง ๆ 
แตกตางกนั  ซ่ึงส่ิงตางๆ  เหลานี้อาจจะเปนตัวแปรที่ทําใหเกดิปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอนได  และการสอบไลของแตละภาคการศึกษาและของแตละชั้นเรียนไมมีการสอบซอมเสริม
ทําใหตองใชเวลาศึกษายาวนานออกไปอกี  ซ่ึงอาจเปนเหตุทําใหผูเรยีนเกิดความทอถอยเบ่ือหนาย
และเลิกเรยีนไปในที่สุด 

ดวยเหตุผลตางๆ ดังกลาวมาแลวนี้ ผูวิจยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพการจัดการเรยีน-
การสอนพระอภิธรรม โดยมุงศึกษาความคิดเห็นของครผููสอนและนักศึกษา ของสํานักเรียน         
พระอภิธรรม  เฉพาะสํานักเรียนพระอภิธรรมในเขตภาคกลาง ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรม การ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและการประเมินผล  โดยจําแนกตามปจจัย           ที่
เกี่ยวของ  เชน  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  เปนตน  ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของสํานักงานกลาง
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสํานักเรียนสาขาตางๆ ทั่วไปเพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมปจจุบัน  และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ      
ผูเรียนในการที่จะนําหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาไปประยุกตใชในการดําเนินชวีติในสังคม
ปจจุบันที่สับสนวุนวายและเพื่อเปนการแกปญหาของสังคมไทยในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนกัศึกษา  เกี่ยวกับสภาพการจดัเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  
กิจกรรมการเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล             

2. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรวิชา
พระอภิธรรมของสํานักเรียนพระภิธรรมเขตภาคกลาง  ของนักศึกษาพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  
จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  สถานภาพการทํางาน  ระดบัชั้นที่เรียน  และขนาดสํานกัเรยีน 

3. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรวิชา
พระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  ระหวางครผููสอนและนักศึกษา  ในดาน
เนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล     

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา       
พระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  ของผูบริหาร  ครูผูสอน  นักศึกษา  ในดาน
เนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

ปญหาของการวิจัย 
1. เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการทาํงาน  ระดับชัน้ที่เรียน  และขนาดสํานัก

เรียน  ของนักศึกษาพระอภธิรรมที่แตกตางกัน  จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดั           การ
เรียนการสอนพระอภิธรรม  แตกตางกนัหรือไมเพียงใด 

2. ครูผูสอนและนักศึกษาพระอภิธรรม  ในเขตภาคกลาง  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดเรียนการสอนพระอภธิรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน
การสอน  การวัดและการประเมินผล  เปนอยางไร 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักศึกษาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลางที่มี  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  ระดับชั้นที่เรียน  และขนาดสํานักเรียน  ตางกัน  จะมี          
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดเรียนการสอนพระอภธิรรม  แตกตางกัน 

2. ครูผูสอนและนักศึกษาพระอภิธรรม ของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง       
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กจิกรรม        
การเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  ตางกัน 
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ขอบเขตการวจัิย 
เพื่อใหการศึกษาวิจยัคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขต

การวิจยัไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานพืน้ที่ 

ผูวิจัยกําหนดสํานักเรียนพระอภิธรรมพื้นที่เฉพาะจังหวดัในเขตภาคกลาง 
2. ขอบเขตดานประชากร 

ผูบริหาร  ครูผูสอน และนักศกึษา  ผูวิจัยใชประชากรเฉพาะผูบริหาร  ครูผูสอนและ
นักศึกษาพระอภิธรรมที่สังกัดอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูวิจัยมุงศกึษาเฉพาะความคดิเห็นของครูผูสอนและนักศกึษาเกีย่วกับสภาพการจดั       

การเรียนการสอนหลักสูตรวชิาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  ในดาน       
เนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล   

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ไดแก 
1. ตัวแปรที่เปนองคประกอบดานคุณสมบัตสิวนตัวของครูผูสอนพระอภธิรรมไดแก      

เพศ  อายุระดับการศกึษา  สถานภาพการทํางาน  ประสบการณในการสอนและประการณการฝกอบรม 
2. ตัวแปรทีเ่ปนองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตวัของนกัศกึษาพระอภิธรรม  ไดแก  

เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการทาํงาน  วิธีการแสวงหาความรู  สาเหตุที่เขามาเรียน  
ระดับชั้นที่เรียน  และขนาดสํานักเรียน 

ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหา      

หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล  ของ      
ครูผูสอนและนักศึกษาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
สภาพการเรียนการสอน  หมายถึง  การดําเนินการจดัการเรียนการสอนของสํานักเรยีน 

พระอภิธรรมในเขตภาคกลาง  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรยีนการสอน  ส่ือการเรียน-การ
สอน  การวัดและการประเมนิผล     
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สํานักเรียนพระอภิธรรม  หมายถึง  วัดหรือสํานักที่มีการจัดการเรียนการสอน            
พระอภิธรรม  สังกัดอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉพาะในเขตภาคกลาง 

หลักสูตรพระอภิธรรม  หมายถึงเฉพาะ  เนือ้หาหลักสูตรวิชาพระอภิธรรม  ซ่ึง
ประกอบดวยหลักปรมัตถธรรมทั้ง  4  ไดแก  จิต,  เจตสกิ,  รูป,  พระนพิพาน 

เนื้อหาหลักสูตร  หมายถึง  เนื้อหาวิชาทีเ่ปนสภาวธรรมลวนที่เรียกวา  ปรมัตถธรรม  
เปนเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงโดยธัมมาธิษฐาน  คือไมมีการยกสัตวหรือบุคคลเปนที่ตั้ง        
แบงออกเปน  7  คัมภีร  คือ  ธัมมสังคณ ี วภิังค  ธาตกุถา  ปุคคลบัญญัติ  กถาวัตถุ  ยมก  มหาปฏฐาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ  ที่ครูผูสอนใชใน
กระบวนการเรียนรูวิชาพระอภิธรรม   เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
วิชาพระอภิธรรม 

สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  ตัวกลางที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อใหครู
และนักศกึษาเขาใจในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผลดีตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  

การวัดผล  หมายถึง  กระบวนการที่ไดซ่ึงปริมาณจํานวนหนึ่งซ่ึงมีความหมายแทน
สมรรถภาพของสิ่งที่ถูกวัด 

การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการที่ครูนําเอาขอมูลที่ไดจากการวดัไปใชในการ
วินิจฉยั   ตีราคา  กําหนดคณุคา  และชี้ขาดเปนผลสรุปวา  มีคุณภาพสูงหรือต่ํา 

ปญหาการเรียนการสอนพระอภิธรรม  หมายถึง  ปญหาการเรียนการสอนที่เปนอยูจริง
ในปจจุบนั  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและ
การประเมินผล 

ครูผูสอน  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่สอนวิชาพระอภิธรรม  ในสํานักเรยีนพระอภิธรรม  ใน
เขตภาคกลาง 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนวิชาพระอภิธรรม  ในสํานักเรียนทีม่ีการจัดการเรยีน
การสอนพระอภิธรรม  ในเขตภาคกลาง 

ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกทางดานความรูสึกของครูผูสอนและนักศกึษา
พระอภิธรรม  ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระอภิธรรม ในดานเนื้อหาหลักสูตร         
กิจกรรมการเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศกึษาสูงสุดของครูผูสอนและนักศกึษา              
พระอภิธรรม  ซ่ึงแบงเปน  2  อยางคือ  การศึกษาฝายสามญัศึกษา  และการศึกษาพระอภิธรรม      

ประสบการณในการสอน  หมายถึง  จาํนวนปที่ครูผูสอนวิชาพระอภิธรรมทําการสอน
วิชานี ้
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ประสบการณการฝกอบรม  หมายถึง  ครูผูสอนวิชาพระอภธิรรม  สังกัดอภิธรรมโชตกิะ
วิทยาลัย  เขตภาคกลาง  ที่เคยและไมเคยเขารับการฝกอบรมการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม 

วิธีการแสวงหาความรู  หมายถึง  วิธีการเรยีนรูหรือแสวงหาความรูพระอภิธรรมของ
นักศึกษาพระอภิธรรม  ซ่ึงมีการแสวงหาความรูในลักษณะตาง  ๆ เชน  การเขาชั้นเรียน  เปนตน  

สาเหตุท่ีเขามาเรียน  หมายถงึ  เหตุผลที่เปนตัวชักนําหรอืกระตุนใหนกัศึกษาตดัสินใจ
เขาเรียนวิชาพระอภิธรรม  

ระดับชั้นท่ีเรียน  หมายถึง  ระดับชั้นการศึกษาพระอภิธรรมของนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ระดบัคือ 

ระดับตน  หมายถึง  กําลังศึกษาอยูช้ันจฬูอภิธรรมิกตรี-ช้ันจูฬอภิธรรมิกเอก 
ระดับกลาง  หมายถึง  กําลังศึกษาอยูช้ันมชัฌิมอภิธรรมิกตรี-ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิเอก 
ระดับสูง  หมายถึง  กําลังศึกษาอยูช้ันมหาอภิธรรมิกตรี-ช้ันมหาอภิธรรมิกเอก 
ขนาดสาํนักเรียน  หมายถึง  ขนาดของสํานักเรียน  ซ่ึงสํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะ

วิทยาลัย  ไดพจิารณาจํานวนนักศึกษา  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ขนาดคือ 
1. สํานักเรียนขนาดใหญ  หมายถึง  สํานักเรียนที่มีจํานวนนกัศึกษามากกวา  90  คน

ขึ้นไป 
2. สํานักเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  สํานักเรียนที่มีจํานวนนกัศึกษาตั้งแต  40  คน     

ขึ้นไป 
3. สํานักเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  สํานักเรียนที่มีจํานวนนกัศึกษานอยกวา  40 คน 
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได  ดงันี ้
   

ตัวแปรตน   ตัวแปรตาม 
    
ขอมูลพื้นฐานของครูผูสอน    

   เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 สถานภาพการทํางาน 
 ประสบการณในการสอน 
 ประสบการณการฝกอบรม 

 

 

   
ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา   

 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ 
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม 

ของสํานักเรียนพระอภิธรรมในเขตภาคกลาง 
 ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอน 
 การวัดและการประเมินผล 

 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 สถานภาพการทํางาน 
 ระดับชั้นที่เรียน 
 ขนาดสํานักเรยีน 
 วิธีการแสวงหาความรู 
 สาเหตุที่เขามาเรียน 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรม  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวรรณกรรม  และงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการวจิัยครั้งนี้   ผูวจิยัไดรวบรวม

และนําเสนอโดยแบงออกเปน  5  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1 ประวัติความเปนมาของพระอภิธรรม 
ตอนที่  2 การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ พระพุทธศาสนากับการศึกษา      
ตอนที่  3  แนวคดิและทฤษฎีทางการศึกษาในดานหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนสอน   

ส่ือการเรียนการสอน  และการวัดผลและการประเมินผล 
ตอนที่  4   การจัดการเรยีนการสอนสําหรับผูใหญ 
ตอนที่  5   งานวิจยัที่เกีย่วของ 

ประวัติความเปนมาของพระอภิธรรม 
หลังจากที่สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูแลว  พระองคไดทรงแสดง

ธรรมโปรดเวไนยสัตวเปนเวลายาวนานถึง  45  พรรษา  คําสั่งสอนทีพ่ระพุทธองคทรงแสดงไวทัง้หมด
รวบรวมได  84,000  พระธรรมขันธ  เรียกวา  พระไตรปฎก  ซ่ึงบรรจุคําสอนและเรื่องราวของ      
พระพุทธศาสนาไวโดยละเอียด  แบงออกเปน 3  ปฎกหรือ  3  หมวดดวยกันคือ 

1. พระวนิัยฎก 
2. พระสุตตันตปฎก 
3. พระอภิธรรมปฎก 
พระวินัยปฎก  หรือเรียกส้ัน ๆ  วา  พระวินยั  เปนคําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับศีล

หรือสิกขาบท  (บทบัญญัติ) ตลอดจนพิธีกรรมและธรรมเนียมของสงฆ  อันเปนกฎระเบียบที่
พระภกิษุสงฆและพระภิกษณุีสงฆจะตองปฏิบัติ  รวมถึงพุทธประวัตบิางตอนและประวัติการทํา
สังคายนามีทั้งส้ิน  21,000  พระธรรมขันธ  แบงออกเปน  5 คัมภีร  เรียกโดยยอวา  อา. ปา. มะ. จุ. 
ปะ. (หัวใจพระวินยั)  ไดแก 

1. คัมภีรอาทิกรรม  วาดวยอาบตัิปาราชิก  สังฆาทิเสส  อนิยต  และตนบัญญัติ            
ในสิกขาบทตางๆ 

2. คัมภีรปาจิตตีย  วาดวยอาบัตปิาจิตตีย  ซ่ึงเปนอาบัติอยางเบา
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3. คัมภีรมหาวรรค  วาดวยพุทธประวัติตอนปฐมโพธิกาล  และพิธีกรรมทางพระวนิัย 
4. คัมภีรจุลวรรค  วาดวยพิธีกรรมทางพระวินยัตอจากมหาวรรค  ตลอดจนความเปนมา

ของภกิษณุี  และประวัตกิารทําสังคายนา 
5. คัมภีรปริวารวรรค  วาดวยขอเบ็ดเตล็ดทางพระวนิัย 
พระสุตตันตปฎก  หรือเรียกสั้นๆ วา  พระสูตร  เปนหมวดที่ประมวลพระธรรมเทศนา  

คําบรรยายธรรม  และเรื่องราวตางๆ อันยกัเยื้องตามบุคคลและโอกาส  เปนธรรมที่แสดงโดยใช
สมมุติโวหาร คือยกสัตว  บคุคล กษัตริย  เทวดา  เปนตน  มาแสดง  มีคําสอนทั้งส้ิน  21,000          
พระธรรมขันธ  แบงออกเปน  5  นิกาย  เรียกโดยยอวา  ที.  มะ. สัง. อัง. ขุ. (หัวใจพระสูตร)  ไดแก 

1. ทีฆนิกาย  ประกอบดวย  พระสูตรขนาดยาว  จํานวน  34  สูตร 
2. มัชฌิมนิกาย  ประกอบดวย  พระสูตรขนาดปานกลางจํานวน  152  สูตร 
3. สังยุตตนิกาย  ประกอบดวย  พระสูตรที่จัดเปนหมวดหมูเรียกวา  สังยุตต  มีช่ือ

ตามเนื้อหา เชนเกี่ยวกบัแควนโกศล  เรียกวา  โกศลสังยตุต  เกี่ยวกับมรรค  เรียกวา  มรรคสังยุตต    
มีจํานวน 7,762  สูตร 

4. อังคุตตรนกิาย  ประกอบดวย  พระสูตรทีจ่ัดหมวดหมูตามจํานวนขอของหลักธรรม  
เรียกวานิบาต  เชน เอกกนิบาต  วาดวยหลักธรรมที่มีหัวขอเดียว จนถึงหลักธรรมที่มี  11  หัวขอ  
เรียกวา  เอกกทสกนิบาต  ในนิกายนี้มีจํานวนพระสูตร  9,557 สูตร 

5. ขุททกนิกาย  ประกอบดวยภาษิตเบ็ดเตลด็  ประวัตแิละนทิานตางๆ  นอกเหนอืจาก     
ที่จัดไวในนกิายทั้ง  4  ขางตน  แบงออกเปนหมวดได 15  หมวด คือ 

5.1 ขุททกปาฐะ  แสดงบทสวดเล็กๆ นอยๆ  โดยมากเปนบทสวดสั้นๆ  
5.2 ธรรมบท  แสดงคาถาพุทธภาษิต  ประมาณ  300 คาถา 
5.3 อุทาน  แสดงพระพุทธดํารัสที่เปลงอุทานเปนภาษิตโดยมีเนื้อเร่ืองประกอบ

ตามสมควร 
5.4 อิติวุตตก  แสดงคําอางอิงวาพระพุทธเจาตรัสไวอยางนัน้  อยางนี ้
5.5 สุตตนิบาต  เปนหมวดที่รวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดไวดวยกัน 
5.6 วิมานวัตถุ  แสดงเรื่องราวของผูไดวิมานและแสดงเหตุที่ทาํใหไดวิมานไวดวย 
5.7 เปตวัตถุ  แสดงเรื่องราวของเปรตที่ไดทําบาปกรรมไว 
5.8 เถรคาถา  แสดงภาษิตตางๆ ของพระอรหนัตสาวก 
5.9 เถรีคาถา  แสดงภาษิตตางๆ  ของพระอรหนัตสาวิกา 

5.10 ชาดก  เปนหมวดที่ประมวลคาถาธรรมภาษิตเกีย่วกับเรือ่งราวในอดีตชาติของ
พระพุทธเจา 
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5.11 นิทเทส  เปนหมวดที่วาดวยเรือ่งของนิเทส  (การชี้แจง , การแสดง, การจําแนก) 
แบงเปนมหาเทสและจุลนิทเทส 

5.12 ปฏิสัมภิทามรรค  กลาวถึงการปฏิบัติเพื่อเขาถึงความมีปญญาอันประเสริฐ 
5.13 อปทาน  หมวดนี้จะกลาวถึงอัตตชีวประวตัิของพระพุทธเจาและพระอรหันต

สาวกและอรหนัตสาวิกา 
5.14 พุทธวงศ  แสดงประวัติของอดีตพระพุทธเจา  24  พระองค 
5.15 จริยาปฎก  แสดงเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา  

พระอภิธรรมปฎก  หรือเรียกสั้น ๆ  วา  พระอภิธรรม  เปนหมวดที่ประมวลพุทธพจน
อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่เปนวชิาการวาดวยเรื่องของปรมัตถธรรม  (สภาวธรรม)  ลวน ๆ  ยกตัวอยาง  
เชน  เมื่อกลาวถึงบุคคลใด บุคคลหนึ่ง  ทางพระอภิธรรมถือวาบุคคลนั้นไมมี  มีแตส่ิงที่ประชุม     
รวมกันของ  จติ  เจตสิก  รูป  เทานั้น  สวนที่เรียกชื่อวา  นาย ก  นาย  ข  นั้นเรียกโดยสมมุติโวหาร
เทานั้น  ดังนั้น  ธรรมะในหมวดนีจ้ึงไมมีเรือ่งราวของบุคคล  เหตุการณ  หรือสถานที่ซ่ึงเปน           
ส่ิงสมมุติเขามาเกี่ยวของดวยเลย 

พระอภิธรรมปฎกนี้มีอยูทั้งสิ้น  42,000  พระธรรมขันธ  แบงออกเปน  7  คัมภีร             
เรียกโดยยอวา  สัง.  วิ.  ธา.  ปุ.  กะ.  ยะ.  ปะ. (หัวใจพระอภิธรรม)  ไดแก 

1. คัมภีรธัมมสังคณี  วาดวยธรรมะที่ประมวลไวเปนหมวดเปนกลุม  เรียกวากณัฑ       
มี  4  กัณฑ  คอื          

1.1 จิตตวภิัตติกณัฑ  แสดงการจาํแนกจิตและเจตสิกเปนตน 
1.2 รูปวิภัตตกิัณฑ  แสดงการจําแนกรูป 
1.3 นิกเขปราสิกณัฑ  แสดงธรรมที่เปนแมบท (มาติกา) ของปรมัตถธรรม 
1.4 อัตถุทธากัณฑ  แสดงการจําแนกเนื้อความตามแมบทของปรมตัถธรรม 

2. คัมภีรวภิังค  แสดงการจําแนกปรมัตถธรรมออกเปนขอๆ แบงออกเปน  18 วภิังค 
เชน  จําแนกขนัธ เรียกวา  ขันธวิภังค 

3. ธาตุกถา  แสดงการจัดหมวดหมูของปรมัตถธรรมโดยสงเคราะหดวยธาตุ        
(ธรรมชาติที่ทรงไวซ่ึงสภาพของตน) 

4. คัมภีรปุคคลบญัญัติ  วาดวยบัญญัติ  6  ประการและแสดงรายละเอยีดเฉพาะบัญญัติ
อันเกี่ยวกับบุคคล 

5. คัมภีรกถาวัตถุ  วาดวยคําถามคําตอบประมาณ  219  ขอ  อันถือเปนหลักในการ 
ตัดสินพระธรรมวินัย 
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6. คัมภีรยมก  ในคัมภีรนี้จะยกหัวขอปรมัตถธรรมขึ้นวินิจฉัยดวยวิธีถามตอบ         
โดยตั้งคําถามยอนกนัเปนคูๆ  

7. คัมภีรมหาปฏฐาน  แสดงเหตุปจจัยและแสดงความสัมพันธอันเปนเหตุเปนผลที่  
อิงอาศัยซ่ึงกันและกันแหงปรมัตถธรรมทั้งปวงโดยพิศดาร 

สรุปแลว  พระอภิธรรมก็คือธรรมะหมวดที ่ 3  ในพระไตรปฎกที่สอนใหรูจักธรรมชาติ
อันแทจริงที่มอียูในตวัเราและสัตวทั้งหลายอันไดแก  จิต  เจตสิก  รูป  และรูจักพระนพิพานซึ่งเปน
จุดมุงหมายอนัสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ธรรมชาติทั้ง  4  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพานนี้รวมเรยีกวา  ปรมัตถธรรม 
หากแปลตามศัพท  คําวา อภิธัมม  หรือ อภิธรรม  แปลวา  ธรรมอันประเสริฐ,         

ธรรมอันยิ่ง,  ธรรมที่มีอยูแทจริงปราศจากสมมุติ 

ความหมายของปรมตัถธรรม 
ปรมัตถธรรม  คือ  ธรรมชาติที่เปนความจรงิแทแนนอน  ที่ดํารงลักษณะเฉพาะของตน

ไวโดยไมผันแปรเปลี่ยนแปลง  เปนธรรมชาติที่ปฏิเสธความเปนสัตว  ความเปนบุคคล  ความเปน
ตัวตนโดยสิ้นเชิง 

ปรมัตถธรรม นี้เรียกอกีอยางหนึ่งวา  สภาวธรรม  ปรมัตถธรรม  หรือสภาวธรรมนี้         
มี  4  ประการคือ 

1. จิต 
2. เจตสิก 
3. รูป 
4. นิพพาน 
ซ่ึงมีความหมายโดยยอดังนี ้
จิต  คือ  ธรรมชาติที่ทําหนาที่เห็น,  ไดยนิ,  รับกลิ่น,  รับรส,  รูสัมผัสถูกตอง  ตลอดจน

ธรรมชาติที่ทาํใหเกดิการคดิ  นึก  จํานวนของจิตมีทั้งหมด  89 หรือ  121  (โดยพิศดาร)  แตเมื่อวาโดย
ลักษณะแลวมเีพียง  1 เทานัน้  คือ  รูอารมณ  (อารมณในที่นีห้มายถึง  รูป, เสียง, กล่ิน, รส,  ส่ิงตาง ๆ, 
เร่ืองราวตาง ๆ ที่จิตไปรับรู) 

จิตเปนนามธรรม  และมีช่ือเรียกหลายชื่อ  เชน  วิญญาณ,  มโน,  มนัส,  มนินทรีย, 
มโนธาตุ,  มโนวิญญาณธาต,ุ  มนายตนะ,  เปนตน 

เจตสิก  คือ  ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต  ปรุงแตงจิต  ทําใหเกดิความรูสึก  นึก คิด         
ที่แตกตางกนั  ทั้งทางที่ดีและไมดี  มีทั้งหมด 52  ลักษณะเจตสิกเปนนามธรรม  ที่เกิดรวมกับจิต คือ
เกดิพรอมกับจติ  ดบัพรอมกบัจิต  รูอารมณเดยีวกับจิต และอาศยัทีเ่กดิทีเ่ดียวกันกับจติ  สภาพของจิต
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เปนเพยีงประธานในการรูอารมณ  แตการที่จิตโกรธ  หรือจิตโลภ เปนเพราะมีเจตสิกเขาประกอบ
ปรุงแตงใหเกดิความโกรธหรือความโลภนัน่เอง  จิตเปรียบเสมือนเม็ดยา  เจตสิกเปรียบเสมือนตัวยา
ที่อยูในเมด็ยา  จิตเกิดโดยไมมีเจตสิกไมได  และเจตสิกก็เกิดโดยไมมีจิตไมไดเชนกัน 

รูป  คือ  ธรรมชาติที่แตกดับ ยอยยับ  สลายไปดวยความเย็นและความรอนในรางกาย
ของคนเราและสัตวทั้งหลายนั้นมีรูปประชมุกันอยูทั้งหมด  28  ชนิด  และรูปที่ประชุมกันอยูนี้         
แตละรูปก็แตกดับยอยยับสลายไปตลอดเวลา  หาความเที่ยงแทถาวรไมไดเลย 

นิพพาน  เปนธรรมชาติทีพ่นจากกเิลส  พนจากการเวยีนวายตายเกดิ  นพิพานโดยปริยาย 
มี  2  ลักษณะ  คือ 

สอุปาทิเสสนิพพาน  คือ  นพิพานที่ยังเปนไปกับขันธ  5  หมายถึงการที่ประหาญกิเลส
ไดหมดสิ้นแลว  (กิเลสนิพพาน)  แตขนัธ  5  (จิต เจตสกิ  รูป)  ยังมกีารเกิดดบัสืบตออยู  (ยังมีชีวติอยู) 

อนุปาทิเสสนิพพาน  คือนิพพานที่ปราศจากขันธ  5  ไดแก  นิพพานของพระอรหันต 
(ผูหมดจดจากกิเลส)  ที่ส้ินอายุไขไปแลว  (คือกิเลสก็ไมเหลือ  ขันธ  5  ก็ไมเหลือ)  หรือที่เรียกวา
ปรินิพพาน 

นิพพาน  เปนจุดมุงหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกทั้งหลายจะตอง
พยายามเขาใหถึง  จึงจะไดช่ือวาเปนพุทธสาวก  เปนพระอริยบุคคล  และเปนทายาทผูรับมรดกธรรม 
ในพระพุทธศาสนานี้ 

ความหมายของบัญญัติธรรม 
บัญญัติธรรม  คือ ส่ิงที่มนุษยสมมุติขึ้นหรือบัญญัติช่ือข้ึนเพื่อใหเขาใจความหมาย        

ของกันและกนั  เชน  ช่ือ  นามสกุล   สีเขียว  สีแดง  ทิศเหนือ  ทิศใต  เวลาเชา  เวลาเย็น  แมแตส่ิง     
ที่เรียกวา  ตนไม  ภเูขา  แมน้าํ  หนังสือ  ปากกา  นาฬกิา  เปนตน  ส่ิงเหลานี้ทานเรยีกวา  บัญญัติธรรม 

ดังนั้น  ไมวาตวัเราหรือผูอ่ืนรวมถึงสัตวทั้งหลาย  เมื่อกลาวในแงปรมัตถธรรมหรือ
ธาตุแทตามธรรมชาติแลว  จะมีสวนประกอบอยู  3  สวนเทานั้นคือ 

1. จิต  คือ  ธรรมชาติที่รูอารมณ 
2. เจตสิก  คือ  ธรรมชาติที่ประกอบปรุงแตงจติมี  52  ลักษณะ 
3. รูป  คือ  องคประกอบ  28  ชนิดที่รวมกันขึน้เปนกาย 
จะเห็นไดวาคนเราทุกคนและสัตวทั้งหลายนั้น  มีสวนประกอบเหมือนกัน  คือ  เรากม็ี  

จิต  เจตสิก  รูป  เขาก็มี  จิต  เจตสิก  รูป  สัตวทั้งหลายก็ม ี จิต  เจตสิก  รูป  จะมีความแตกตางกนั     
ก็ตรงที่รูปรางหนาตา  ผิวพรรณ  ซ่ึงถูกจําแนกใหแตกตางกันดวยอํานาจของกรรมทีก่ระทําไวในอดตี 

จิต  เจตสิก  รูป  มีลักษณะเฉพาะธรรมชาติ  (สามัญลักษณะ) อยู  3  ประการคือ 
อนิจจลักษณะ  คือ  มีลักษณะที่ไมเทีย่งไมคงที่ตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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ทุกขลักษณะ  คือ  มีลักษณะที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได  เกิดขึ้นแลวตองดับไปอยู
ตลอดเวลา 

อนัตตลักษณะ  คือ  มีลักษณะที่ไมใชตวั  มใิชตน  ไมสามารถบังคับบัญชาได 
สามัญลักษณะทั้ง  3  นี้  เปนสิ่งจริงแทแนนอน  เปนกฎธรรมชาติ  เรียกวา  ไตรลักษณ 
โดยสรุปแลว  จิต  เจตสิก  และรูป  ที่ประกอบขึ้นเปนบุคคลหรอืเปนสัตวใด ๆ กต็ามนัน้  

แทจริงแลวไมมีแกนสารอะไรเลย  เปนเพยีงการประชุมกนัของสวนประกอบที่มีความไมเที่ยง  เกิด
ดับอยูตลอดเวลา  เปนสภาพที่หาเจาของมไิด  ไมเปนของใคร ไมเปนไปตามความปรารถนา  ไมขึ้น
ตอการบังคับบัญชาของผูใด  วางเปลาจากความเปนคนนั้นคนนี้  วาเปลาจากความเปนตัวเปนตน 
วางเปลาการจากเปนนัน่เปนนี่ตามที่สมมุติกันขึ้นมา  แตเปนสภาวธรรมอนัเปนไปตามเหตุ  ตาม
ปจจัย  ขึ้นกับเหตุ  ขึ้นกับปจจัย  พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม  ปรมัตถธรรมเหลานี้ก็คงมีอยู
ตามธรรมอยูแลว  พระพทุธองคเปนแตเพยีงผูคนพบ และนาํมาเปดเผยใหเราทั้งหลายไดทราบเทานัน้ 

ประวัติพระอภิธรรม 
ในสัปดาหที่  4  หลังจากทีพ่ระพุทธองคไดตรัสรูแลว  พระองคทรงพิจารณารายละเอยีด

เกีย่วกับพระอภิธรรมซึ่งมีเนื้อหาเกีย่วกับปรมัตถธรรม  (จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน )  อันเปนแกน
ของธรรมะในพระพุทธศาสนาอยูตลอด  7  วัน  ในขณะที่ทรงพิจารณาเรื่องของเหตุ  เร่ืองของปจจัย
ในปรมัตถธรรมอันเปนที่มาของคัมภีรมหาปฏฐานอยูนัน้ก็ปรากฎฉัพพรรณรังสี  (รัศมี 6 ประการ) 
มีสีเขียว  สีเหลือง สีแดง  สีเทา  สีเงิน  และสีเล่ือมพราย เหมือนแกวผลึก แผออกมาจากพระวรกาย
อยางนาอัศจรรย 

ในชวง  6  พรรษาแรกของการประกาศศาสนา  พระพุทธองคยังมิไดทรงตรัสสอน 
พระอภิธรรมแกผูใด  เพราะพระอภิธรรมเปนธรรมที่เกี่ยวของกับปรมตัถธรรมลวน ๆ ยากแกการ     
ที่จะอธิบายใหเขาใจไดโดยงาย บุคคลที่จะรบัอรรถรสของพระอภิธรรมไดนั้นตองเปนบุคคลที่
ประกอบดวยศรัทธาอันมั่นคงและไดเคยส่ังสมบารมีอันเกี่ยวกับปญญาในเรื่องนี้มาบางแลวแตกาล
กอน  แตในชวงตนของการประกาศศาสนานั้นคนสวนใหญยังมีศรัทธาและมีความเชื่อใน
พระพุทธศาสนานอย  ยังไมพรอมที่จะรับคําสอนเกี่ยวกบัปรมัตถธรรมซึ่งเปนธรรมะอันลึกซึ้ง 

ลวงมาถึงพรรษาที่  7  พระพทุธองคจึงไดทรงแสดงพระอภิธรรมเปนครั้งแรก            
โดยเสด็จขึ้นไปจําพรรษาบนสวรรคช้ันดาวดึงส  เพื่อทดแทนคณุของพระมารดาดวยการแสดง     
พระอภิธรรมเทศนาโปรดพทุธมารดา  ซ่ึงไดส้ินพระชนมไปตั้งแตประสูติพระองคได  7  วัน และ
ไดอุบัติเปนเทพบุตรอยูบนสวรรคช้ันดุสิตมีพระนามวา  สันตุสิตเทพบุตร  ในการแสดงธรรมครั้งนี้
ไดมีเทวดาและพรหมจากหมื่นจักรวาลจํานวนหลายแสนโกฎมารวมฟงธรรมดวย โดยมีสันตุสิต
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เทพบุตรเปนประธาน ณ ที่นัน้ พระพุทธองคทรงแสดงพระอภิธรรมแกเหลาเทวดาและพรหมดวย 
วิตถารนัย  คือ แสดงโดยละเอียดพิสดารตลอดพรรษา คือ 3 เดือนเต็ม 

สําหรับในโลกมนุษยนั้นพระองคไดทรงแสดงแกพระสารีบุตรเปนองคแรก  คือ         
ในระหวางทีแ่สดงธรรมอยูบนสวรรคช้ันดาวดึงสนั้นพอไดเวลาบณิฑบาต  พระองคก็ทรงเนรมิต
พุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนพระองค  แลวพระองคกเ็สด็จไปบณิฑบาตในหมูชนชาวอุตตรกุรุ-
ทวีป  เมือ่บณิฑบาตเสรจ็แลว ก็เสด็จไปยังปาไมจนัทร ซ่ึงอยูในบริเวณปาหิมวันตใกลกับสระ
อโนดาต  เพื่อเสวยพระกระยาหาร  โดยมพีระสารีบตุรเถระมาเฝาทกุวัน  หลังจากที่ทรงเสวยแลวก็
สรุปเนื้อหาของพระอภิธรรมที่พระองคไดทรงแสดงแกเหลาเทวดาและพรหมใหพระสารีบุตรฟงวนั
ตอวัน  (ทรงแสดงโดย สังเขปนัย คือแสดงอยางยอ)   ทรงกระทําเชนนีทุ้กวันตลอด  3  เดือน เมื่อ
การแสดงพระอภิธรรมบนเทวโลกจบบริบรูณแลว การแสดงพระอภิธรรมแกพระสารีบุตรก็จบ
บริบูรณดวยเชนกัน 

เมื่อพระสารีบุตรไดฟงพระอภิธรรมจากพระบรมศาสดาแลว ก็นํามาสอนใหกับ        
พระภกิษุ  500  รูป ซ่ึงเปนลูกศิษยของทาน  การสอนพระอภิธรรมของพระสารีบุตรที่สอนแกภกิษ ุ 
500  รูปนี้เปนการสอนชนิดไมยอเกนิไป ไมพิสดารเกินไป  เรียกวา  นาติวิตถารนาติสังเขปนัย 

พระภกิษุทั้ง  500  รูปนี้  เคยมีอุปนิสัยมาแลวในชาตกิอน คือในสมัยศาสนาของ       
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุทั้ง  500  รูปนี้เปนคางคาวอาศัยอยูในถ้ําแหงหนึ่ง  ขณะนัน้มี        
พระภกิษุผูทรงพระอภิธรรม  2  รูปที่อาศัยอยูในถํ้านัน้เชนกัน  เมื่อคางคาวทั้ง  500  ตัวไดยินเสยีง
สวดสาธยายพระอภิธรรม  กรู็เพียงวาเปนพระธรรมเทานั้นหาไดรูความหมายใด ๆ  ไม  แตก็พากัน
ตั้งใจฟงตั้งแตตนจนจบ  เมือ่ส้ินจากชาติที่เปนคางคาวแลวกไ็ดไปเกดิอยูในเทวโลกเหมือนกนัทั้งหมด  
จนกระทั่งศาสนาของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นจึงไดจตุิจากเทวโลกมาเกิดเปน
มนุษยและไดบวชเปนภิกษใุนพระศาสนานี้  ตลอดจนไดเรียนพระอภธิรรมจากพระสารีบุตร           
ดังกลาวแลว  นับแตนัน้มา  การสาธยายทองจําและการถายทอดความรูเร่ืองพระอภธิรรมก็ได       
แพรขยายออกไปอยางกวางขวาง 

ภายหลังที่พระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  ในวนัแรม  1  ค่ํา เดือน  8        
หลังจากถวายพระเพลิงได  52  วัน  ทานพระมหากัสสปเถระ  พระอุบาลีเถระ พระอานนทเถระ  
พรอมดวยพระอรหันตรวมทั้งส้ิน  500  องค  ซ่ึงลวนเปนปฏิสัมภิทัปปตตะ  ฉฬภิญญะและเตวิชชะ  
ไดชวยกนัทําสังคายนาพระธรรมวินัย  84,000  พระธรรมขันธ  และไดกลาวยกยองพระอภิธรรมวา
เปนหมวดธรรมที่สําคัญมากของพระพุทธศาสนา 

ตอมาประมาณป พ.ศ. 900 มีพระเถระผูทรงความรูในพระไตรปฎกทานหนึ่งมนีามวา  
พระอนุรุทธเถระ  (พระอนุรุทธาจารย)  เปนชาวกาวิลกญัจิ แขวงเมืองมัทราช  ภาคใตของประเทศ
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อินเดีย  ทานไดมาศึกษาพระอภิธรรมอยูที่สํานักวัดตุมูลโสมาราม เมืองอนุราชบุรี  ประเทศลังกา  
จนมีความแตกฉานและไดรับยกยองวาเปนปราชญทางพระอภิธรรมทานหนึ่ง  ตอมาทานไดรับ
อาราธนาจากนัมพะอุบาสกผูเปนทายกใหชวยเรยีบเรียงพระอภิธรรมปฎก  ซ่ึงเปนคมัภีรที่ละเอียด
ลึกซึ้งมากนั้น  ใหส้ันและงายเพื่อสะดวกแกการศึกษาและจดจํา  ดวยความมุงหมายทีจ่ะใหเปน
ประโยชนแกนักศึกษาพระอภิธรรมทั้งหลายในอนาคต  พระอนุรุทธาจารยจึงไดอาศยั  พระบาลี  
อรรถกถา  ฎีกา  และอนุฎีกา  มาเปนหลักในการเรียบเรยีงพระอภิธรรมฉบับยอและเรยีกชื่อคัมภีร     
นี้วา  พระอภิธัมมัตถสังคหะ 

อภิธัมมัตถสังคหะ  จึงหมายถึง  คัมภีรซ่ึงรวบรวมเนื้อความของพระอภธิรรมทั้ง  7  
คัมภีรไวโดยยอ  อันเปรียบเสมือนแบบเรียนเร็ว  พระอภิธรรมแบงออกเปน  9  ปริเฉท  (9  ตอน)  
แตละปริเฉทมเีนื้อหาโดยสรุปดังนี ้

ปริเฉทที่  1  จิตตสังคหวิภาค 
แสดงเรื่องธรรมชาติของจิต  ประเภทของจติ ทั้งโดยยอและโดยพิสดาร ทําใหเขาใจถึง

จิตประเภทตางๆ ไมวาจะเปนกุศลจิต  อกศุลจิต  วิบากจติ  กิริยาจิต  

ปริเฉทที่  2  เจตสิกสังคหวิภาค 
แสดงเรื่องเจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเพื่อปรุงแตงจิตมีทั้งหมด  52  ลักษณะ  

แบงเปนเจตสิกที่ประกอบกบัจิตไดทุกประเภท  เจตสิกฝายกุศล  เจตสิกฝายอกุศล 

ปริเฉทที่  3  ปกิณณกสังคหวภิาค 
แสดงการนําจติและเจตสิกมาสัมพันธกับธรรม  6  หมวด ไดแก  ความรูสึกของจิต 

(เวทนา)  เหตแุหงความดีความชั่ว  (เหต)ุ  หนาที่ของจิต  (กิจ)  ทางรับรูของจิต  (ทวาร)  ส่ิงที่จิตรู  
(อารมณ)  และที่ตั้งที่อาศัยของจิต  (วัตถุ) 

ปริเฉทที่  4  วถีิสังคหวิภาค 
แสดงวิถีจิต  อันไดแกกระบวนการทํางานของจิตที่เกิดทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  

ทางกาย  ทางใจ  เมื่อไดศกึษาปริเฉทนี้แลวจะทําใหรูกระบวนการทํางานของจิตทุกประเภท   

ปริเฉทที่  5  วถีิมุตตสังคหวิภาค 
แสดงถึงการทํางานของจิตขณะใกลตาย  ขณะตาย  (จุต)ิ  และขณะเกดิใหม  (ปฏิสนธิ)  

กลาวถึงเหตุแหงการตาย  การเกิดของสัตวในภาพภูมิตาง ๆ  โดยแบงไดถึง  31  ภูมิ  (มนุษยเปนเพียง
ภูม ิ 1  ใน  31  ภูมิ  ขณะเวลาใกลจะตายภาวะจติเปนอยางไร  ควรเตรียมใจอยางไรจึงจะไปเกิดใน
ภพภูมทิี่ด ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

33

ปริเฉทที่  6  รูปสังคหวิภาค  และนิพพาน 
เมื่อไดศึกษาทาํความเขาใจเรื่องจิต  และเจตสิก  อันเปนนามธรรมมาแลว  ในปริเฉท    

ที่  6  นี้  พระอนุรุทธาจารยไดแสดงองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของมนุษย  และสิ่งที่ที่มีชีวิต
ทั้งหลาย  นั่นก็คือเร่ืองของรูปกาย  (รูปธรรม)  โดยแบงรายละเอียดออกเปนรูปตาง ๆ  ได  28 ชนดิ  
และอธิบายถึงสมุฏฐาน  (เหตุ)  ในการเกิดรูปตาง ๆไวอยางละเอียดพิสดาร  ในตอนทายไดกลาวถึง  
เร่ืองพระนพิพาน  วามีสภาวะอยางไร  อันจะทําใหเขาใจเรือ่งของพระนพิพานไดอยางถกูตองชดัเจน 

ปริเฉทที่  7  สมุจจยสังคหวภิาค 
เมื่อไดศึกษาปรมัตถธรรม 4  อันไดแก  จิต  เจตสิก  รูป  นพิพานแลว ในปริเฉทนี้จะ

แสดงธรรมที่เปนฝายกุศลซึ่งใหผลเปนความสุข  และธรรมที่เปนฝายอกุศลที่ใหผลเปนความทกุข 
ในสภาวะความเปนจริงแลวกุศลจิต  (จิตบุญ)  และอกุศลจิต  (จิตบาป)  จะเกดิสลับสับเปลี่ยนกนัอยู
ตลอดเวลา  สวนจะเกดิจิตชนิดไหนมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
แตละบุคคล  ในปริเฉทที่  7  นี้  ไดแสดงธรรมที่ควรรูที่สําคัญ ๆ ไดแก  อุปาทานขันธ  (ขันธที่ถูก
อุปาทานยึดมัน่อยางเหนียวแนน)  อายตนะ  12  (ส่ิงเชื่อมตอเพื่อใหรูอารมณ)  ธาตุ  (ธรรมชาติที่
ทรงไวซ่ึงสภาพของตน)  อริยสัจ 4  (ความจริงของพระอริยะ)  เปนตน 

ปริเฉทที่  8  ปจจยสังคหวิภาค 
ในปริเฉทนี้  ทานไดแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาท  (เหตแุละผลที่ทําใหเกิดมีการเวียนวาย

ตายเกดิในสังสารวัฏฏ)  และปจจยัสนับสนุน  24  ปจจัย  และไดแสดงความหมายของบัญญํติธรรม  
ซ่ึงเปนธรรมที่มิใชเปนความจริง  แตเปนจริงตามสมมุติ (สมมุติสัจจะหรือสมมุติโวหาร)  ตามกติกา
ของชาวโลก 

ปริเฉทที่  9  กัมมัฏฐานสังคหวภิาค 
ในปริเฉทนี้  กลาวถึงความแตกตางของสมถกัมมัฏฐาน  และวิปสสนากัมมัฏฐาน  

เพื่อใหเห็นวาสมถกัมมัฏฐานหรือการทําสมาธินั้น  เปนการปฏิบัติเพื่อใหจติเกิดความสงบ และเกิด
อภิญญา  (เกิดอิทธิฤทธิ์ตาง ๆ)  เทานั้น  ซ่ึงไมใชจุดมุงหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  จุดมุงหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ การเจริญวปิสสนากัมมัฏฐาน เพื่อใหเกดิปญญารูแจงในสภาวธรรม
ตามความเปนจริง   
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การจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปพุทธศักราช  2494  พระเดชพระคุณเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย  (อาจ  อาสภ-

มหาเถระ)  ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่  พระพมิลธรรมสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง  นายกสภา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดเดินทางไปดูกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ประเทศพมา  ไดเห็น
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศพมายังคงความละเอียดลึกซึ้ง  และมกีารเรียนการสอนกันอยาง
แพรหลาย  ซ่ึงในสมัยนัน้การศึกษาพระอภธิรรมในประเทศไทยยังไมม ี จึงไดติดตอรัฐบาลประเทศ
พมา  ขออาราธนาพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  พระเถระผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานพระภิ
ธรรมปฏกจากประเทศพมามาดําเนินการเผยแพรพระอภธิรรมปฎกในประเทศไทย  เปดการศึกษา
พระ-อภิธรรมปฏกเปนครั้งแรกที่วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร  พระสัทธัมมโชติกะ  ได
เขามาวางหลักสูตรการศึกษาพระอภิธรรมปฎก  และไดแปลตําราเปนภาษาไทยไวใหศึกษาเลาเรยีน
สืบตอกันมาจนทุกวนันี้  จนกระทั่งปพุทธศักราช  2509  พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  ไดถึง
มรณภาพ  ศษิยานุศิษยไดดําเนินการตอเร่ือยมา 

ในปพุทธศกัราช  2511  ไดกอตั้งอภิธรรมโชติกะวทิยาลัยข้ึนที่วดัมหาธาตยุุวราช
รังสฤษฎิ ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาพระอภิธรรม อยูในพระสังฆราชูปถัมภ  
สมเด็จพระ-สังฆราชทรงเปนประธานอํานวยการจดัการศกึษา  โดยไดรับความอุปถัมภจากอธิบดีสงฆ  
พระเถราน-ุเถระวดัมหาธาตุ  มูลนิธิสัทธัมมโชตกิะ  และผูมีจิตศรัทธาทั่วไป  จนกระทั่งป
พุทธศักราช  2524  โดยเมตตาธรรมและมองการณไกลของเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารยที่หวัง
ความเจริญกาวหนาของอภธิรรมโชติกะวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  ก็ได
ประกาศใหอภธิรรมโชติกะวทิยาลัย  เปนหนวยงานสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยใหช่ือวา  “อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยข้ึนตรงตอ
สํานักอธิการบดี 

ปจจุบนั  อภิธรรมโชตกิะวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ในสังกดัสํานกัสงเสรมิ
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ตามมาตรา  9  วรรคสอง  และมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอ 11  (3)  เร่ืองการแบงสวน  พุทธศักราช  2541         
ไดดาํเนนิการจดัการศกึษามาเปนเวลา  30  ปแลว  มีสาขาทัว่ประเทศ  ทัง้ในกรงุเทพ ฯ  และตางจังหวัด  
ซ่ึงไดมบีทบาทเผยแพรธรรมะในรูปแบบของการจัดการศึกษาพระอภธิรรมปฎก  อรรถกถาและ
ฎีกาพระอภิธรรมตางๆ  ซ่ึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยเหลือพฒันาคุณภาพชวีิตของคนและสังคมไทย       
ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีสันติสุข  และเกื้อกูลตอการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ดาน 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหพุทธบริษัทไดมีความรู  ความเขาใจในอภิธรรมปฎก 
2. เพื่อเปนการรกัษาปริยัติศาสนาสวนของอภิธรรมปฎกนี้  ใหคงอยูสืบไป 
3. เพื่อใหผูศึกษามีความเขาใจในปรมัตถธรรม  อันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติ

สมถะ  และวปิสสนา 
4. เพื่อใหผูศึกษา  มีความรูความสามารถศึกษาเชื่อมโยงพระสูตร  พระวินยั  ที่มี

ความสัมพันธกันไมขัดแยงกัน  เกื้อกูลกัน 
5. เพื่อประโยชนแกผูศึกษาทีจ่ะนํามาใชแกปญหาในชวีิตประจําวนั  
6. เพื่อเสริมสรางศรัทธาและปญญาของผูศึกษาใหมัน่คงในหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนายิ่ง ๆ  ขึ้นไป 

พัฒนาการ 
การจัดการศกึษาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มี  9  ช้ัน  แบงเปน  3  ระดับดังนี ้
1. ระดับตน  มี  3  ช้ัน  เรียกวา  ช้ันจูฬอภิธรรมิกะตรี  ช้ันจฬูอภิธรรมมิกะโท และ     

ช้ันจูฬอภิธรรมิกะเอก 
2. ระดับกลาง  ม ี 3  ช้ัน  เรียกวา  ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะโท  

ช้ันมัชฌิมอภิธรรมิกะเอก 
3. ระดับสูง  มี  3  ช้ัน  เรียกวา  ช้ันมหาอภิธรรมิกะตรี  ช้ันมหาอภิธรรมิกะโท          

ช้ันมหาอภิธรรมิกะเอก 

หลักสูตรการศึกษา 
ช้ันที่  1  จูฬอภิธรรมิกะตรี  (ใชเวลาศึกษา 6 เดือน) 

ปริเฉทที่  1  จิตตสังคหะ 
ปริเฉทที่  2  เจตสิกสังคหะ 
ปริเฉทที่  6  รูปสังคหะ  ,  นิพพาน 

ช้ันที่  2  จูฬอภิธรรมิกะโท  (ใชเวลาเรียน  6  เดือน ) 
ปริเฉทที่  3  ปกิณณกสังคหะ 

เวทนาสังคหะ 
เหตุสังคหะ 
กิจจสังคหะ 
ทวารสังคหะ 
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อารัมมณสังคหะ 
วัตถุสังคหะ 

ปริเฉทที่  7  สมุจจยสังคหะ 
อกุศลสังคหะ 
มิสสกสังคหะ 
โพธิปกขิยสังคหะ 
สัพพสังคหะ 

ช้ันที่  3  จูฬอภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาเรียน  6  เดือน) 
ธัมมสังคณีสรูปตถนิสสย  (มาติกาโชิติกะ) 

ความหมายของมาติกา 
ประเภทของมาติกา 
ติกมาติกา 
ทุกมาติกา 
อภิธัมมทุกมาติกา 
สุตตันติกทุกมาติกา 

ช้ันที่  4  มัชฌิมอภิธรรมิกะตรี  (ใชเวลาเรยีน  12  เดือน) 
ปริเฉทที่  4  วถีิสังคหะ 

ความหมายของวิถี  ระเบียบและกฎเกณฑของวิถีจิต 
ปญจทวารวิถี 
มโนทวารวิถี 
กามชวนมโนทวารวิถี 
อัปปนาชวนมโนทวารวิถี 
การจําแนกวิถีจิตโดยภูมิและบุคคล 
รูปวิถี 

ปริเฉทที่  5  วมิุตตสังคหะ 
ภูมิจตุกกะ 
ปฏิสนธิจตุกกะ 
กัมมจตุกกะ 
มรณุปปตติจตกุกะ 
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ช้ันที่  5  มัชฌิมอภิะรรมิกะโท  (ใชเวลาเรียน  12 เดือน) 
ปริเฉทที่  8  ปจจยสังคหะ 

ปฏิจจจสมุปปาทนัย  ความเปนไปของเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน 
ปฏฐานนัย 

ปริเฉทที่  9    กัมมัฏฐานสังคหะ 
สมถกัมมัฏฐาน 
วิปสสนากัมมฏัฐาน 

ช้ันที่  6   มัชฌิมอภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาศกึษา  12  เดือน) 
ธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ  (ปญหาพยากรณโชติกะ) 

ความหมายของธาตุกถา 
ประเภทของธาตุกถา 
นยมาติกา 
อัพภันตรมาตกิา 
นยมุขมาติกา 
ลักขณมาติกา 
พาหิรมาติกา 

ช้ันที่  7  มหาอภิธรรมิกะตร ี (ใชเวลาเรียน  12  เดือน) 
ยมกสรูปตถนสิสยะ  (มูลยมกะ) 

ความหมายของมูลยมกะ 
ประเภทของมลูยมกะ 
การจําแนกมูลยมกะทัง้  4  ประเภท  โดยนยั  4 
การจําแนกมูลยมกะ  4  และนัย  4  โดยยมกะ  3 

ยมกสรูปตถนสิสยะ  (ขันธยมกะ) 
ความหมายของขันธยมกะ 
ประเภทของขนัธยมกะ 
ปณณัตตวิาระ 
ปวัตติวาระ 
ปริญญาวาระ 

ช้ันที่  8  มหาภิธรรมกิะโท  (ใชเวลาเรียน  12  เดือน) 
ยมกสรูปตถนสิสยะ  (อายตนยมกะ  ธาตุยมกะ  สัจจยมกะ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

38

ความหมายของอายตนยมกะ  ธาตุยมกะ  สัจจยมกะ 
ประเภทของอายตนยมกะ, ธาตุยมกะ ,  สัจจยมกะ 
ปณณัตตวิาระ 
ปวัตติวาระ 
ปริญญาวาระ 

ช้ันที่  9  มหาอภิธรรมิกะเอก  (ใชเวลาเรียน  12  เดือน) 
มหาปฏฐาน  (ปจจัยโชตกิะ) 

ความหมายของปฏฐาน 
ประเภทของปฏฐาน 
ช่ือและคําแปลของปจจัย  24 
เนื้อความ  3  ประการ  ในปจจัย  24 
การจําแนกปจจัย  24 
การจําแนกปจจัย  24  โดยความเปนกุศล  อกุศล  และอัพยากต 
สรุปปจจัย  24 ฯลฯ 

รวม  9  ช้ันมีเนื้อหาหลักสูตรที่จะตองศึกษาโดยสรุป  คือ  หลักปรมัตถธรรมทั้ง  4       
ไดแก  จิต,  เจตสิก,  รูป,  พระนิพพาน  ใชเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตรทั้ง  9  ช้ัน  7  ป  6  เดือน 

หลักฐานในการสมัครเขาศึกษา 
รูปถายสีหรือขาวดําขนาด  1  นิ้ว  2  ใบ  (ถายไวไมเกิน  1  ป) 
สําเนาประกาศนียบัตร  (เฉพาะผูที่เคยสอบผานในชั้นตนมาแลว) 
เวลาเรียน  รอบปกติ  (จันทร-ศุกร) 

ภาคบาย  เวลา  13.00-16.00  น. 
ภาคค่ํา  เวลา  17.00-19.00  น. 
รอบพิเศษ  (เสาร-อาทิตย) 
ภาคบาย  เวลา  13.00-16.00  น. 
ภาคค่ํา    เวลา  17.00-19.00  น. 

วันหยุด 
วันพระ, วันนกัขัตฤกษ,  วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย,  วันหยดุอื่น ๆ  จะประกาศ  

ใหทราบภายหลัง 
การสอบไลวัดผล  แบงออกเปน  2  ภาค  คอื  ภาคแรก    และภาคหลัง 
ภาคแรก  หรือภาคที่  1  สอบระหวางเดือน  พฤษภาคม  ของทุกป 
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ภาคหลัง  หรือภาคที่  2  สอบระหวางเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกป  และมีการมอบ
ประกาศนยีบตัรใหแกผูที่สําเร็จการศึกษา  และผูที่สอบไลไดในระดับชั้นตาง ๆ  ทุก ๆ  2  ป     

สํานักเรียนสาขาของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
ปจจุบันไดขยายสํานักเรยีนสาขาไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ดังนี ้

ภาคกลาง 
1. วัดกลาง  ต.โคกคราม  อ. บางปลามา  จ.  สุพรรณบุรี 
2. วัดเขาวัง  ต.หนาเมือง  อ.เมอืง  จ.ราชบุรี 
3. วัดเขาพระ  ต.บาปา  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี 
4. วัดโคกโตนด  ต.หวยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 
5. วัดจากแดง  ต.ทรงคนอง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 
6. วัดเจริญธรรมาราม  ต.สายไหม  อ.บางเขน  กรุงเทพฯ 
7. วัดชะอํา  ต.ชําอํา  อ.ชะอํา  จ. เพชรบุรี 
8. วัดตะวนัเรือง  ต.คลองสี่  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 
9. วัดนาฬิกาวัน  ต.หอรัตนชัย  อ.พระนครฯ  จ.พระนครฯ 

10. วัดปาธรรมโสภณ  ต.ทะเลชบุศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
11. วัดมหาธาตวุรวิหาร  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
12. วัดมเหยงคณ  ต.หันตรา  อ.พระนครฯ  จ.พระนครฯ 
13. วัดศิริพงษธรรมนิมิตร  ต.ทาแรง  อ.บางเขน  กรุงเทพฯ 
14. วัดสุวรรณประสิทธิ์  ต.คันนายาว  อ.บึงกลุม  กรุงเทพฯ 
15. วัดแหลมทอง  ต.หัวโพ  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี 
16. วัดใหมเจริญผล  ต.หนองจิก  อ.คีรีมาส  จ.สุโขทัย 
17. วัดหาดสองแคว  ต.ทาคลอ  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี 
18. วัดพืชอุดม  ต.พืชอุดม  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 
19. ส.สวนธรรมจักร  ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
20. วัดอุดมมงคล  ต.ปาก แพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
21. วัดเขาสมโภชน  ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 
22. วัดสามชุก  ต. สามชุก  อ. สามชุก  จ. สุพรรณบุรี 
23. วัดสรอยทอง  กรุงเทพ ฯ 
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ภาคเหนือ 
1. วัดพรหมจริยวาส  ต.ปากน้าํโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 
2. วัดมอนจําศีล  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลําปาง 
3. วัดเมืองมาง  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
4. วัดถํ้าพระธาตุเมืองเทพ  ต.ทัพหลวง  อ.บานไร   จ.อุทัยธานี 
5. วัดสระโบสถ  ต.ดอนคา  อ.ทาตะโก  จ.นครสวรรค 
6. วัดรํ่าเปง  (ตโปธาราม)  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

ภาคอีสาน 
1. วัดสะแกแสง  ต.พังงาด  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
2. วัดปานิมิตมงคล  ต.แตล  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร 
3. วัดปาสังฆพงษพิทักษ  ต.บานซบ  อ.สังขะ  จ.สุรินทร 
4. วัดพรมศิลาแตล  ต.แตล  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร 
5. วัดมหาวนาราม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
6. วัดโมฬวีงษา  ต.ตรวจกิ่ง  อ.ศรีณรงค  จ.สุรินทร 
7. วัดวารีหงษทอง  ต.ระแงง  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร 
8. วัดกลาง  ต.พิบูล  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 
9. วัดอุดมไพรสณฑ  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด 

10. วัดกลาง  ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 

ภาคตะวันออก 
1. วัดเกาะแกวคลองหลวง  ต.ไรสักทอง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
2. วัดเกาะจนัทร  ต.เกาะจันทร  กิ่ง  อ.เกาะจันทร  จ.ชลบุรี 
3. วัดเกาโบราณ  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 
4. วัดกณุฑีธาร  ต.คลองกิ่ง  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี 
5. วัดเขาบอน้ําซับ  ต.หางสูง  อ.หนองใหญ  จ.ชลบุรี 
6. วัดเขาพุทธโคดม  ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
7. วัดนาพราวเกา  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
8. วัดชากพรวด  ต.หวยยาง  อ.แกลง  จ.ระยอง 
9. วัดบอทอง  ต.ชาดโดน  อ.แกลง  จ.ระยอง 

10. วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 
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11. วัดสุทธิวารี  ต.ทาชาง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 
12. วัดสุนยีศรัทธาธรรม  ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 
13. สํานักสงฆหนองลําดวน  ต.ทาบุญมี   กิ่ง อ.เกาะจนัทร  จ. ชลบุรี 
14. วัดหนิโคง  ต.หนองบัว  อ.บานคาย  จ.ระยอง 

ภาคใต 
1. วัดคุณชี  ต. ตลาดเหนือ  อ. เมือง  จ.ภูเภ็ต 
2. วัดไตรวิทยาราม  ต.ถํ้าใหญ  อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย. 2544 :1-8 )  

พระพุทธศาสนากับการศึกษา 

ระบบการศึกษาของพระพุทธเจา 
เร่ืองระบบการศึกษาของพระพุทธเจา  มีขอที่จะตองศกึษาในสวนสําคัญอยู  7  เร่ือง  คอื 
1. ความมุงหมายของการศึกษา 
2. หลักการศึกษา 
3. องคศึกษา 
4. หลักสูตรการศึกษา 
5. หลักการสอน 
6. วิธีสอน 
7. ตํารา 

ความมุงหมายของการศึกษา 
ความมุงหมายในระบบการศึกษาของพระพุทธเจานั้น  ความจริงมิไดประกาศเปน      

ลายลักษณอักษรไวในที่ใดเลย  แตถือไดวา  พระองคทรงมีระบบการศกึษาอยูแนนอน  โดยพจิารณา
ถึงเรื่องพระพทุธคุณ  3  ประการของพระพุทธเจา  คือพระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระ
กรุณา-ธิคุณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพระคณุที่สาม  คือพระกรณุาธิคุณที่มีตอสรรพสัตว  อันนี้แสดงให
เห็นวาพระพุทธเจาทรงมีระบบการศึกษา  และความมุงหมายในระบบการศึกษาของพระพุทธเจา  ก็
คือทรงสอนเพื่อใหทุกคนรูจกัสอนตนเองเพื่อใหพนทุกข 

ทุกขในระบบการศึกษาของพระพุทธเจานัน้แยกออกเปน  2  ช้ัน  คือทุกขช้ันนอกและ
ทุกขช้ันใน  ทกุขช้ันนอกไดแก  ความทุกขอันเกิดจากการขาดแคลนปจจยั  ในการครองชีพ  เปน
ปญหา 
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หนักไปในทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน  ความยากจนขนแคน  การมหีนี้สินรุงรัง  ความตอยต่ํา      
ในสังคม   เปนตน    สวนทกุขช้ันในนั้น  ไดแกทกุขที่เกดิจากกเิลสรัดรึงใจ  เปนทกุขที่เกิดจาก
ความโลภ  ความโกรธ  และความหลง  เปนทุกขที่ลึกลับซับซอนอาจทําใหคนถึงกับฆาตัวตายได  
ในการสั่งสอน  พระพุทธเจาทรงมีพุทธประสงคที่จะชวยใหบุคคลพนจากทุกขทั้งสองชั้นนี้  ฉะนัน้  
จึงกลาวไดวา  ความมุงหมายในระบบการศึกษาของพระพุทธเจาก็คือสอนใหทกุคนรูจักสอนตัวเอง
เพื่อใหพนทุกขดังกลาวแลว 

หลักการศึกษา 
หลักการศึกษาของพระพุทธเจาไดแก  ไตรสิกขา  คือ 
1. ศีล  ไดแกความประพฤติเรียบรอยทางกาย  และวาจา  และโดยที่ความประพฤตินี้   

มีละเอียดหรือหยาบผิดกันตามประเภทของบุคคล  พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติขอปฏิบัติในเรื่องศีล
ไวแตกตางกนั  เพื่อใหเหมาะสมแกฐานะของบุคคลที่จะพึงนําไปปฏิบตัิ  โดยแยกเปน 

1.1 ศีล  5  เปนศีลสําหรับคฤหัสถทั่ว ๆ ไป  ที่ควรถือปฏิบัติเปนประจํา  หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา  นิจศีล 

1.2 ศีล  8  หรืออุโบสถศีล  เปนศลีสําหรับคฤหสัถที่ตั้งใจจะถอืปฏิบัติใหสูงขึ้น
ไปและโดยธรรมดาใหถือปฏิบัติในวนัขึ้น-แรม 8  ค่ํา  15  ค่ํา  หรือเดือนละ  4  ครั้ง  จึงเรยีกอีกอยาง
หนึ่งวาอุโบสถศีล   

1.3 ศีล  10  สําหรับสามเณรถือปฏิบัติ 
1.4 ศีล  227  สําหรับพระภิกษุถือปฏิบัติ 
1.5 ศีล  311  สําหรับภิกษณุีถือปฏิบัติ 

2. สมาธิ  หมายถึง  การทําจิตใหแนวแนมั่นคง  เปนหลักการควบคุมตนเองไมให
อกุศลธรรมชักจูงไปในทางเสื่อม  เปนคุณธรรมขอหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  จึงมีหลักสูตร       
การศึกษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิอยูเปนจํานวนมาก   

3. ปญญา  ไดแก  ความรอบรู  การศึกษาวิชาการทุกแขนง  ตางก็มุงใหเกดิปญญา
ตองการรูในสิง่ที่ยังไมรู  ในทางพระพุทธศาสนายังหมายความลึกซึ้งยิ่งกวานัน้  คอืหมายถึงความรอบ
รูสภาวธรรมอันเปนไปดวยความเปนเหตุและผลแหงกันและกัน  และมักจะมุงใหศกึษาใหรูเร่ืองใน
ตัวเองมากกวาที่จะรูเร่ืองขางนอก  การศึกษาทั่วไปสอนใหคนมีความรูรอบตัว  แตในทางพระพุทธ-
ศาสนาสอนใหคนมีความรูในเรื่องของตวัเอง 
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องคการศึกษา 
ในแผนการศึกษาของชาติไดกลาวไวดังนี ้
“ในการจดัการศึกษานั้น  ใหจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการของสังคมและ

บุคคลโดยใหสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองของประเทศ” 
ในแผนการศึกษาของพระพทุธเจาก็ไดจัดการศึกษาเพื่อสนองความตองการของสังคม

แหงความดีและบุคคลที่ใฝดีรักดีเชนเดียวกนั  ทั้งนี้โดยจดัใหสอดคลองกันกับความมุงหมายที่จะ
ชวยใหบุคคลหลุดรอดจากความทุกข  องคการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจานั้น  มอียู  3  องค  
เรียกวาสัทธรรม  3  คือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ 

ปริยัติ  ไดแก  หลักทฤษฎี  หมายความวา  ในการสอนนั้นตองใหมีความรูเปนพื้นฐาน
กอน  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง 

ปฏิบัติ  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติตามที่ไดศึกษามาแลว 
ปฏิเวธ  หมายถึง  หลักที่แสดงถึงผลของการปฏิบัติวาเมื่อปฏิบัติถูกตองแลวจะตอง      

ไดรับผลดีแนนอน 

หลักสูตรการศึกษา 
แผนการศกึษาของพระพุทธเจานัน้  แบงสายการศกึษาออกเปน  2  สาย  คือ  สายโลกิยะ  

และสายโลกุตระ 
1. สายโลกิยะ  เปนสายที่มุงสอนใหคนเปนคนดีในโลกนี้  ดีทั้งในการประกอบอาชีพ

และดีทั้งในเรือ่งของความประพฤติ 
2. สายโลกุตระ  เปนสายที่มุงสอนคนดวยธรรมะเบื้องสูง  โดยมุงใหคนพนจากโลก  

เพราะตามทัศนะของพระพทุธเจาเห็นวา  โลกนี้เต็มไปดวยความทุกข  คนทั้งหลายถูกกิเลสรึงรัด     
จึงเดือดรอน  พระพุทธองคมุงสอนใหคนพนจากความทกุขประเภทนี้  อันนี้คือหลักสตูร  สายโลกุตระ  
ตามแผนการศกึษาของพระพุทธเจา 

หลักการสอน 
หลักการสอนในพระพุทธศาสนามีอยู  3  ประการ  คือ 
สอนเทาที่ควรรู 
สอนอยางมีเหตุผล 
สอนอยางรับรองผล 
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วิธีการสอน 
วิธีการสอนของพระพุทธเจามีหลักใหญ  8 ขอ  คือ 
1. รูจักบุคคลที่จะสอน 
2. เลือกธรรมะสอนใหเหมาะสมกับบุคคล 
3. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
4. สอนจากสิ่งที่เห็นไดงายไปสูส่ิงที่เห็นไดยาก 
5. สอนจากสิ่งที่รูอยูแลวไปยังสิ่งที่ยังไมรู 
6. สอนดวยการเปรียบเทียบหรือดวยอุปมาอปุไมย 
7. สอนดวยอุปกรณการสอน  ซ่ึงยังแยกยอยออกเปน  3  อยาง คอื   

7.1 ใชเหตกุารณทีเ่กิดขึ้นเปนอุปกรณ 
7.2 ใชภาพนิมิตเหมือนฉายภาพยนต 
7.3 ใชวิธีใหทดลองดวยตนเอง 

8. สอนดวยการทําตัวอยางใหดู 

ตํารา 
ตําราตามแผนการศึกษาของพระพุทธเจามอียู  9  อยาง  เรียกวานวังคสตัถุศาสน  คือ 
1. สุตตะ  รวบรวมเรื่องใหญเปนเรื่อง ๆ  คลายกับปาฐกถาชุด 
2. คยยะ  รวบรวมบทขับรองหรือบทเพลงธรรมะ 
3. วยยากรณะ  แตงขึ้นเปนรอยแกวลวน 
4. คาถา  แตงเปนบทกวีลวน ๆ  
5. อุทาน  รวบรวมคําสอนประเภทคติพจนหรือคําขวัญตางๆ  
6. อิติวุตตกะ  รวบรวมคําสอนประเภททีแ่สดงผลแลวแสดงเหต ุ
7. ชาดก  รวบรวมนิทานเกา ๆ ที่แสดงใหเหน็ผลดีผลช่ัว 
8. อัพภูตะ  รวบรวมขอธรรมที่แสดงใหเหน็เปนอัศจรรยหรือที่เปนของแปลก 
9. เวทัลละ  รวบรวมคําสอนที่ใหคนเขาใจดวยการตั้งคําถาม  อันนี้คือลักษณะตํารา

ตามแผนการศกึษาของพระพุทธเจา 
สรุปความวา  การสอนตามแผนการศกึษาของพระพุทธเจานั้น  จะมีผลสําคัญอยางหนึ่ง  

คือจะทําใหผูรับคําสอนรูจักสอนตัวเองใหพนจากทกุข  วิธีการสอนของพระพุทธเจานั้นเนนไป
ในทางที่จะใหทุกคนเปนครขูองตัวเองได  สอนตัวเองได  ทําตัวใหเปนที่พึ่งของตนเองได  เปนตน 
(ประสาน  ทองภักดี  2513 : 151-191) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

45

พุทธวิธีสอน 
การเผยแพรพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล  พระพุทธองคทรงใชเวลาเพยีง  

45  ป  ในการวางรากฐานมัน่คง  ส่ังสอนอบรมและขยายพทุธอาณาจักรไดกวางไกลไพศาล  พระธรรม
ที่ไดทรงรูแจงดวยพระองคเองนั้น  เปนหลัก  เปนปรัชญา  เปนแกนสารอันลึกซึ้งยิ่ง  พระองคทรง
สามารถเทศนาสั่งสอนใหคนทุกชนวรรณะ  คนนอกศาสนา  นักบวชอื่น ๆ  ไดละจากทิฏฐิทั้งปวง
ของตนหันมาเลื่อมใส  เขาใจและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาอยางสิ้นเชิง  พทุธวิธีสอนจึงเปนเรื่อง
ที่ครูปจจุบันนาจะไดสนใจศกึษาและอาจใชเปนแนวทางบางประการของการสอนศีลธรรมได     

วัตถุประสงคของการสอน 
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตื่นแลว  จากการหลับอยูในหวงกิเลสทั้งปวงแลว  

พระองคทรงมีพระประสงคที่จะชยวใหมนุษยทั้งหลายไดมีโอกาสกําจัดกิเลสอันเปนเพลิงเผา
สันดานใหระงบัลงได  พระพุทธองคจึงทรงเริ่มส่ังสอนพระสัทธรรมแกเบญจวัคคีย  และพระสาวก
อ่ืน ๆ  จนพรอมที่จะสั่งสอนคนตอไปได  ไดทรงวางวัตถุประสงคในการเผยแพรศาสนาไวดังนี ้

ทานทั้งหลาย  จงเที่ยวจาริกไปในชนบทเถดิ  เพื่อประโยชนและความสุขของชนเปน
อันมาก  เพื่อจะไดตามอนุเคราะหสัตวโลก  เพื่อส่ิงที่สัตวประสงค  เพื่อประโยชนเกื้อกูล   เพื่อ
ความสุขแกเทพและมนษุยทัง้หลาย 

พระพุทธเจาทรงกําหนดเปาหมายอนัจกัเปนผลของการสอนดวยวา  จกัมุงใหประชาชน
ทั้งหลายสําเร็จประโยชน  3  คือ 

1. ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน   ประโยชนในปจจุบัน 
2. สัมปรายิกัตถประโยชน      ประโยชนในภพหนา 
3. ปรมัตถประโยชน       ประโยชนในการหลุดจากชาติภพโดยส้ินเชิง 
จากวตัถุประสงคและเปาหมายของการเผยแพรศาสนาดงักลาว  จะเหน็ไดวา  

พระพุทธเจาทรงเพงเล็งชวยเหลือคนที่มารับคําส่ังสอนเปนสําคัญ  ตองการใหมนษุยที่ยังเวยีนวายอยู
ในขุมแหงกิเลส  ส่ิงมัวเมาเศราหมองทั้งมวลใหหลุดพนไปสูความสุขตามอัตตภาพของตน  ดังนั้น  
การวางเนื้อหาการสอนจึงไดทรงจัดไวเปน  2  ระยะ  คือ  ระยะโลกยิะ  ซ่ึงเปนการละกิเลสอยาง
หยาบดวยการทําดี  เวนชั่ว  ทําใจใหบริสุทธิ์พอที่จะมีความสุขไดในชวีิตประจําวันทกุวันนี้  และใน
ระยะ        โลกุตตระ  ความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงไปสูพระนิพพาน 

เนื้อหาท่ีทรงใชสอน 
พระธรรมอันไดทรงรูแจงแลวนั้น  มีความลึกซึ้งละเอียดออน  และทวนกระแสใจของ

เวไนยสัตว  เปนอยางยิ่ง  พระองคทรงรูสึกวายากที่จะสอนใหเขาใจได  หากแตทรงมีพระกรุณาที่จะ
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ชวยคนใหพนทุกข  จึงทรงใชพุทธจักขุสํารวจดูผูเรียน  และสอนไปตามศรัทธา  อัธยาศัย  และจรติ
ของบุคคล  รวมไปถึงพื้นฐานทางใจของผูเรียนดวย 

ดังนั้น  พระพทุธองคจึงทรงวางโครงการสอนไวในพระสัทธรรม  3  ประการ  คือ 
1. ปริยัติธรรม  ประกอบดวยองค  9  คือ 

1.1 สุตตะ  รวบรวมเรื่องใหญ ๆ เขาไวดวยกัน 
1.2 เคยยะ  รวบรวมบทขับรอง 
1.3 เวยยากรณะ  แตงเปนบทรอยแกวลวน ๆ 
1.4 คาถา  แตงเปนบทรอยกรองลวนๆ  
1.5 อุทาน  คําสอนประเภทคติพจน  และคําขวัญ 
1.6 อิติวุตตกะ  รวบรวมคําสอนประเภทแสดงผลแลวแสดงเหต ุ
1.7 ชาตกะ  รวบรวมนิทาน 
1.8 อัพภูตธรรม  ขอธรรมที่แสดงใหเห็นแปลกเปนอัศจรรย 
1.9 เวทัลละ  คําสอนที่ใหคนเขาใจดวยการตั้งคําถาม 

2. ปฏิบัติธรรม  ไดแก  ไตรสิกขา  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา  ไดมีกลาวไวในปฐม
สมโพธิวา 

“พระองคทรงธรรมกถา  แสดงไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ส่ังสอน         
พระภกิษุทั้งหลายมากกวาธรรมกถาอื่น ๆ   แลวทรงแสดงวา  ศีล  เปนที่ตั้งอันใหญแหงคุณพิเศษ
เบื้องตน ประหนึ่งแผนดนิเปนที่อาศยัทาํกิจการทีพ่ึงกระทําดวยเร่ียวแรงฉะนัน้  ศีลเมื่ออบรมดวยด ี      
มีสมาธิแลว  สมาธิก็มีอานิสงคยิ่งใหญ  เมื่อสมาธิไดอบรมปญญาเลา  ปญญาก็มีผลใหญหลวง       
เมื่อปญญาอบรมจิตแลว  จิตก็วิมุตหิลุดพนพิเศษจากอาสวะทั้งหลาย” 

3. ปฏิเวธธรรม  คือ  ผลแหงการปฏิบัติธรรมนั้นจักนําไปสูมรรคผลนิพพาน 
วิธีการจัดเนื้อหาใหแกผูเรยีนนั้น  จกัทรงเริ่มตนดวยธรรมะขั้นตนกอนแลวจึงให

ลุมลึกลงตามลําดับ  พระพุทธองคทรงพิจารณาความพรอมของผูฟงธรรมเทศนาแลวเร่ิมสอนดวย
อนุปุพพกีถา  ขอธรรมอันเปนถอยคําที่กลาวเรยีงเรื่องเปนลําดับไป  คือ  ทานกถา  พรรณนาดวยทาน
การใหบริจาค  สีลกถา  กลาวถึง  ศีล   ความสํารวมรักษากาย  วาจา  ใหสะอาดงดงาม สัคคกถา  
พรรณนาสวรรค  ที่บุคคลจะพึงไดในเบื้องหนาดวยทานและศีลนั้น  กามาทีนวกถา  พรรณนา       
โทษแหงกามวาเปนเครื่องเศราหมอง  เนกขัมมานิสังสกถา  พรรณนาอานสิงคในการออกไปเสีย
จากกามทั้งหลาย 

เมื่อใดทีพ่ระพทุธองคทรงทราบวาผูฟงมีจติหางไกลจากนวิรณทั้งปวง  ประดจุผา       
ที่ฟอกใหส้ินมลทินเหมาะทีจ่ะรับน้ํายอมสตีาง ๆ  แลว  เมื่อนั้นจึงทรงแสดงเทศนาอริยสัจตอไป 
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ประเภทของบคุคล 
พระพุทธเจาทรงเปนพระบรมศาสดาที่ทรงเห็นความสําคัญของผูเรียนเปนอยางยิ่ง  

ทรงเนนอยูเสมอวาการสอนเวไนยสัตวนั้นจักตองดู  จริต  ศรัทธา  อัธยาศัย  และความหนาบาง      
ของกิเลสในจติใจของเขาอยางถองแท  พระองคไดทรงเปรียบเทียบชนิดของบุคคล  เหมือนดอกบวั  
4  อยาง 

“ ….. ดอกบัวเหลาใดตั้งอยูพนน้ําแลว  ดอกบัวเหลานั้นคอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตยอยู  
จักบาน  ณ  วนันี้    ดอกบวัท่ีตั้งอยูเสมอน้าํ  จักบาน  ณ  วันพรุงนี้    ดอกบัวที่ตั้งขึ้นไมพนน้ํา           
ยังดํารงอยูภายใตน้ํา  น้ําเลีย้งไวนัน้  จักบาน  ณ  วันมะรนืนี้   ดอกบวัอ่ืนมีโอชะอยู  แตยังไมขึ้นจาก
น้ําก็มีอยูมาก  ก็แลดอกบวัเหลาใดจักไมบานเลย  จกัเปนภกัษาแหงเตาและปลา  ดอกบวัเปน  4  อยาง
ฉันใด  บุคคลก็เปน  4  จําพวกฉันนั้น” 

พระพุทธองคทรงแบงบุคคล  4  จําพวกดงันี้ 
1. บุคคล  ที่มีอุปนิสัยสามารถตรัสรูธรรมวิเศษโดยพลันพรอมกันกับเวลาที่พระ-

พุทธองคแสดงธรรมสั่งสอน 
2. บุคคลที่พระพุทธองคจักตองแจกแจงถอยคาํใหพิสดารออกไปจึงจกัรูได 
3. บุคคลที่พระพุทธองค  จักตองพากเพยีร  อุเทศ  ตามความ  ทําในจิตโดยอุบายที่

ชอบคบหากัลยาณมิตร  จึงพงึรูได 
4. บุคคลที่แมจะไดฟงพระพุทธองค  ไดกลาว  ไดครอบครองไว  ไดบอกธรรมแก        

ผูอ่ืนเปนอันมาก  แตตนเองก็ไมสามารถรูได 
นอกจากทีไ่ดทรงแยกประเภทของบุคคลเชนดอกบวัแลวพระพุทธองคยังไดทรงแบง

ประเภทของคนฟงธรรมออกเปน  3  ประเภท  คือ 
1. บุคคลมีปญญาคว่ํา  ฟงธรรมเขาใจแตเบื้องตน  ทามกลางและที่สุดนั้นไมได  

เหมือนเอาน้ํารดหมอที่คว่ําอยู  น้ําหาขังไม 
2. บุคคลมีปญญาเชนกับตัก  ฟงธรรมเขาใจ  จําเบื้องตน  ทามกลาง  และที่สุดได        

แตพอลุกจากที่นั้นก็จําไมไดแลว  เปรยีบเหมือนเอาความรูใสตัก  พอลุกขึ้นก็ทําเรี่ยรายตกไวเพราะ
เผลอสติ  

3. บุคคลมีปญญากวางขวาง  ฟงธรรมเขาใจ  จําเบื้องตน  ทามกลาง และที่สุดได       
ลุกไปแลวก็จําไดตลอด  เหมอืนหมอหงาย  เอาน้ําเทใสไปในหมอน้ํายงัขังอยูหาไหลไปไม 

อนึ่ง  พระพุทธเจาไดทรงจัดกลุมของบุคคลออกเปนบริษัทส่ี  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  
อุบาสก  อุบาสิกา 
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พุทธวิธีสอน 
พุทธเจาไดทรงเริ่มแนวคดิของวิธีสอนวา  “…… สอนใหมีวิธีการใหม   วางรากฐานอยู

บนสติปญญา  และการถามหาเหตุผล……… สอนใหคิดไดอยางอิสระ  คิดหาเหตใุหเต็มที่  แตอยา
คิดอยางเดยีวใหปฏิบัติไดดวย……..” 

พระพุทธองคไดกําหนด  “อาการวิธีสอน”  ไว  4  อยาง คือ 
1. สันทัสสนา  แสดงกรรมชั่วท่ีควรละ  กรรมดีที่ควรประกอบใหผูฟงเหน็ดวยดี       

ดังกระทําในทีเ่ฉพาะหนา 
2. สมาปทนา  ชักชวนใหผูฟงถือเอาดวยดี  ในสิ่งที่ควรเวนและสิ่งที่ควรประพฤติ 
3. สมุตเตชนา  ใหผูฟงกลาหาญขึ้นดวยดี  ในสิ่งที่ควรเวนและสิ่งที่ควรประพฤติ 
4. สัมปหังสนา  ใหผูฟงร่ืนเริงบันเทิงจิต  เหน็คุณคาของการละชั่วทําด ี
สวนมากพระพุทธเจาทรงสั่งสอนดวยวิธีบรรยาย  พระองคทรงใชพระสุรเสียงที่จูงใจ  

ใหผูฟงเลื่อมใสติดตาม  ทรงมีพระสุรเสียงกองเปลงจากพระโอษฐประกอบดวยองค  8  ประการ  
คือ 

1. สละสลวย 
2. ฟงรูไดจัดเจน 
3. ไพเราะ 
4. ฟงงาย 
5. กลมกลอม 
6. ไมพรา 
7. พระสุรเสียงลึก 
8. กังวาน 
พระองคทรงใชพระสุรเสียงใหดังพอเหมาะกับจํานวนผูฟง  มิไดดังกองออกนอก          

ที่ประชุมแหงบริษัทนั้น ๆ  
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยเหตุผลใหผูฟงคิดและไตรตรองตามไปได  ทรงใช

นิทานที่ควรแกปญหาเปนเครื่องประกอบการตริตรอง  หากมีความจําเปนก็ทรงใชปาฏหิาริยแสดงผล
แหงการปฏิบตัิธรรมนั้น  เพือ่ใหผูฟงเห็นจริง  และคําส่ังสอนของพระองคนั้น  เปนโอวาทานุสาสนี   
สมควรที่สาวกของพระองคจะประพฤติปฏิบัติตาม 

การศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาที่เปนไปตามลําดับความยากงาย  
พระองคทรงเปรียบเทียบวามหาสมุทรนั้นลาดลึกลงไปตามลําดับ  ไมโกรกชันเหมือนเหวฉันใด  
ธรรมวินัยก็ฉนันั้น  ตองศึกษาและปฏิบัตไิปตามลําดับ  ใชวาผูใดจะบรรลุอรหัตตผลอยางฉับพลัน
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ทันทีได  พระองคทรงถือวาทรงเปนแตเพยีงผูแนะแนวทางไปสูมรรคผลนิพพานเทานั้น  ผูเรียนตอง
ศึกษาและปฏิบัติตามดวยตนเอง 

พระพุทธองคทรงตรัสสอนใหบุคคลตั้งอยูในศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา  รูจักการปฏิบัติ
ตนโดยชอบ  ทรงสั่งสอนดวยประโยชนในชาตินีแ้ละชาตหินานัน้ ๆ   กเ็พือ่ใหบคุคลเกดิความเลื่อมใส
ในเบื้องตนกอนเมื่อมีความเชือ่ม่ันดแีลว  จึงจักทรงสั่งสอนดวยประโยชนอันสูงสุด คือ พระนพิพาน  
ทรงมีวิธีสอนดวยการบรรยายแบบตาง ๆ  เปนอเนกประการ  ผอนผัน  ยักยาย  ตามลกัษณะของผูฟง  
และเนนในไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิ  ปญญาที่ลุมลึกไปตามลําดับ  (สุมน  อมรวิวัฒน  2513  :  229-
239) 

แนวคิดและทฤษฎีทางการศกึษา 

หลักสูตร 
ความหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษาทุกระดบั  เพราะวาหลักสูตรเปนตัวกําหนดแนว

ปฏิบัติในการดําเนินการเรยีนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว  การจดัการศกึษาในประเทศ 
ถือวาหลักสูตรเปนแมบทสําคญั  ประเทศใดก็ตามจะประสบผลสําเร็จในดานการจดัการศึกษาไดยาก
หากไมมหีลักสูตรเปนแนวทางในการกําหนดจดุมุงหมายของการศึกษาในประเทศนั้น ๆ  เกีย่วกบั
ความหมายของหลักสูตร  มีนักการศึกษาไทยและนักการศึกษาตางประเทศไดใหความหมายใน
ทัศนะที่แตกตางกันไวหลายประการ  เชน 

กรมวิชาการ  (2525  :  3)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  คือ  ขอกําหนดแผน       
การเรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศ  และเพื่อนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษา
แหงชาต ิ

บุญมี  เณรยอด  (2529  :  145)  ไดใหความหมายของหลกัสูตรไววา  หลักสูตร  หมายถึง  
มวลความรูประสบการณที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน  เพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถดานตาง ๆ   
ของผูเรียน  ไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ทั้งในและนอกโรงเรียน 

ธํารง  บัวศรี  (2532  :  6)   กลาววา  หลักสตูร  คือ  แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงจุดมุงหมาย  การจัดเนือ้หาสาระกิจกรรม  และประมวลประสบการณในแตละโปรแกรม       
การศึกษา  เพือ่ใหผูเรียนมกีารพัฒนาในดานตาง ๆ  ตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว 

สงัด  อุทรานันท  (2532  :  16) กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  ลักษณะใดลักษณะหนึง่
ดังตอไปนี ้
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1. หลักสูตร  คือ  ส่ิงที่สรางขึ้นในลักษณะของรายวิชาซ่ึงประกอบไปดวย  เนื้อหา
สาระที่ไดจัดเรียงลําดับความยากงายหรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว 

2. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียน  ซ่ึงไดวางแผนไวลวงหนา  เพื่อ
มุงหวังจะใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตองการ 

3. หลักสูตรเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้น   สําหรับใหประสบการณทางการศกึษาแกเดก็
ในโรงเรียน 

4. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทั้งหมดของผูเรียน  ซ่ึงเขาไดทํา  ไดรับรู   
และไดตอบสนองตอการแนะแนวของโรงเรียน 

กาญจนา  คุณารักษ  (2540  :  14)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  โครงการหรือแผน     
ขอกําหนดอนัประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  กิจกรรม  และวัสดุตาง ๆ  ในการ
จัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกดิความรู  ความสามารถ  โดยสงเสริมใหเอกัตถบุคคล
ไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

ทาบา  (Taba  1962  :  10,  อางถึงใน  ศิริพงษ  นวลแกว  2540  :  15)  กลาววา  หลักสูตร  
หมายถึง  แผนการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายของการเรียนรู  และจุดประสงคของการเรียน
เฉพาะเจาะจง  เปาหมายและจุดประสงคเหลานี้เปนเครื่องชี้แนวทางการเลือกและการจดัเนื้อหา      
บงชี้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งประเมินผลดวย 

กูด  (Good  1973  :  157,  อางถึงใน  ธัญญาพร  สุมรรคา  2539  :  14)  ใหคําจํากัดความ
ของหลักสูตรวา   คือกลุมรายวิชาทีจ่ัดไวอยางมรีะบบหรือลําดับวชิาที่บังคับสําหรับการจบการศกึษา
หรือเพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวชิาหลัก  เชน  หลักสูตรพลศกึษา   หลักสูตรสังคมศึกษา  เปนตน 

เซเลอร  และอเล็กซานเดอร  (Saylor  and  Alexander  1952,  อางถึง  ในกรมวิชาการ  
ม.ป.ป.  :  7)  ไดสรุปวา  หลักสูตร  หมายถงึ  ประสบการณทั้งปวงที่โรงเรียนจดัใหแกนักเรยีน   
เพื่อใหนักเรยีนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ปรารถนา 

มาเรียม  นิลพนัธ  (2543  :  6)  กลาววา  หลักสูตรหมายถึง  เอกสารขอกําหนดเกีย่วกับ
มวลประสบการณ  เพื่อใหผูเรียนไดเจริญงอกงามพัฒนาไปในแนวทางที่ตองการ 

จากความหมายดังกลาว  สรุปไดวา  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรมีความหมายเปน  2  
นัยคือ  1)  หลักสูตร  หมายถงึ  แผนการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง         
กิจกรรมการเรยีนการสอน  และการประเมนิผล  2)  หลักสูตร   หมายถึง  มวลประสบการณตาง ๆ 
ที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรยีน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง         
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ความสําคัญของหลักสูตร 
ความสําคัญของหลักสูตรที่มตีอการจดัการศึกษา  นกัการศึกษาหลายทานกลาวตรงกันวา  

ความสําคัญของหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง  คือ  การกําหนดมาตรฐานการเรยีนรู  เพื่อให
แนใจวาเยาวชนแตละวัยแตละระดับการศกึษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน  ซ่ึงหมายถึง
การจัดการศกึษา  มแีนวทางกําหนดไววา  ผูเรียนควรเรยีนรูวิชาอะไร  มีเนื้อหาสาระมากนอยแคไหน  
ควรไดรับการฝกอบรมใหมทีักษะดานใดและควรมีมีพฒันาการดารางกายจิตใจ  สังคมและสติปญญา
อยางไร  (ธํารง  บัวศรี  2532  :  6-7) 

เซเลอรและอเล็กซานเดอร  (Saylor  and  Alexander  1974  :  78)  กลาววา  หลักสูตร
เปนเสมือนแผนภูมกิารเดนิทางและตารางทีย่ืดหยุนไดในการดําเนนิการศกึษา  หลักสูตรจะถูกสราง
ขึ้นโดยผูเชีย่วชาญทางดานเนื้อหาวิชาการบริหารโรงเรียนและวิชาตาง ๆ  ทางดานการศึกษา  
ระดับชั้นตาง ๆ รวมกัน  นอกจากนี้  สุมิตร  คุณานุกร  (2536  :  199-200)  กลาววา  หลักสูตรเปน
เครื่องชี้นําทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของหรือเปนบทบัญญัติของรัฐ  เพื่อใหผูที่มี
สวนเกีย่วของกับการศึกษานําไปปฏิบัติที่เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาและควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระดบัตาง ๆ  รวมทั้งเปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากร 

จากความสําคญัดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  หลักสูตรมีความสําคัญในฐานะที่เปนแผน
ซ่ึงแสดงแนวทางในการจดัมวลประสบการณ  ตลอดจนเปนตวักําหนดทิศทางของการจัดการศกึษา
ใหกับบุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดการศกึษา  เพื่อใหบรรลุตามจดุมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตร 
นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดใหแนวคิดไววา  หลักสูตรควร

ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ  ดังเชน   
สุมน  อมรวิวฒัน  (2524  :  6-7)  ไดแสดงแนวคดิในเรื่องนี้วา  หลักสูตรควร

ประกอบดวยองคประกอบดังนี้ 
1. จุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ 
2. การกําหนดวยัเรียน  เวลาเรียน  และอัตราเวลาเรียน 
3. สังเขปหัวขอวชิาในแตละหมวดและประสบการณทั้งหมด 
4. กิจกรรมการเรยีนการสอนในชั้นเรียน  รวมทั้งการประเมินผล 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. กิจกรรมของโรงเรียนที่มุงสงเสริมพัฒนาการ  และประสบการณของนกัเรียน 
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พจน  สะเพียรชัย  (2525  :  71-78)  กลาววา  หลักสูตรจะดีหรือไมนัน้  ยอมขึ้นอยูกับ
คุณภาพของโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร  สวนรายละเอยีดของเนื้อหาวิชา  วิธีสอน
และการวัดผล  ขึ้นอยูกับคณุภาพของครู  และสรุปไดวาโครงสรางหรือองคประกอบโดยทั่วไปจะ
ประกอบไปดวย  6  สวนใหญ ๆ  ดังนี้  คือ 

1. ปรัชญาและปญหา 
2. จุดมุงหมาย 
3. เนื้อหาวิชาและจํานวนชัว่โมงสําหรับสอนแตละวิชา 
4. กระบวนการเรียนการสอน 
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
6. การบริหารหลักสูตรและการบริหารวิชาการ 
สิริพร  บุญญานันต  (2529  :  5)  ไดอางถึงองคประกอบของหลักสูตร  ตามที่ปรากฏ

ในหนังสือแนวการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนวา  หลักสูตรประกอบดวยองคประกอบ  8  ประการ  
ไดแก  จุดหมาย  หลักการ  โครงสราง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาของรายวิชา  ส่ือการเรียน  วิธีสอน  
และการประเมินผล 

สงัด  อุทรานนัท  (2532  :  244)  ไดเสนอวา  ควรแบงหลักสูตรออกเปน  7  สวนประกอบ
คือ  1)  เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร  2)  จุดมุงหมายของหลกัสูตร  3)  เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ  4)  การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  5)  การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช
ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิชาในชุมชน  6)  การประเมินผล  7)  การเสนอแนะเกี่ยวกับการ    
ชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน 

เคอร  (Kerr  1989  :  16-17,  อางถึงใน  สาลินี  อุดมผล  2542  :  9)  ไดกําหนด           
องคประกอบของหลักสูตรไว  4  สวน  คือ  1)  วัตถุประสงคของหลักสูตร  2)เนื้อหาความรู             
3) ประสบการณการเรียน  4)  การประเมินผล  ซ่ึงสอดคลองกับทาบา  (Taba  1962  :  10,  อางถึง
ใน  ศรีวรรณ  จันทรหงษ  2542  :  18)  ไดเสนอไววา  หลักสูตรไมวาจะสรางขึ้นมาในลักษณะใด    
ก็ตามยอมประกอบดวยสวนสําคัญ  4  สวนคือ  1)  จุดมุงหมาย  2)  เนือ้หาวิชา  3)  กจิกรรมและ     
รูปแบบการเรยีนการสอน  4)  การประเมินผล 

จากทัศนะของนักการศกึษาดงักลาวพอจะสรุปไดวา  หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญของการจดั
การศกึษา  เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงแนวทางการจัดการศกึษาของประเทศ  หลักสูตรเปนโครงราง     
หรือแนวกําหนดการปฏิบัตงิานของครู  หลักสูตรเปนสิ่งกําหนดวาผูเรยีนควรไดรับประสบการณ
อะไรบางที่เปนประโยชนตอตนเองและสงัคม  นอกจากนี้หลักสูตรยงัเปนเครื่องชีใ้หเห็นวาโฉมหนา
ของสังคมไทยในอนาคตจะเปนอยางไร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก  เพราะจะมีผลกระทบ

โดยตรงถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งของครูผูสอนและผูเรียน  ใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตร  ซ่ึงมีผูเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนไวหลายคน  เชน 

บอรก  (Bogue   1974  :  150) ไดเสนอไววา  ในการจัดการเรียนการสอนใหไดผล
อาจารยตองคํานึงถึงความคิดรวบยอด  (Concepts)   4  ประการ  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้

1. การเรียนรูนัน้เปนกระบวนการที่มุงพัฒนาความมีเสรีภาพทางสติปญญา  
(Intellectual  Independence)  ฉะนั้นอาจารยตองใหเสรีภาพแกผูเรียนในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ใชสติปญญาของเขาเองอยางเต็มที่ 

2. การเรียนรูนัน้เปนกระบวนการเฉพาะตัว  (Idiosyncratic  Process) เนื่องจากวา        
ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งความสนใจ  และแบบแผนของการเรียนรู  (Learning  Style)  
ฉะนั้นอาจารยจึงจะตองระลึกไวเสมอวาไมมีวิธีการสอนใดที่จะใชไดดีสําหรับผูเรียนทุกคน 

3. การเรียนรูนัน้เปนกระบวนการที่มีชีวิตชีวา  (Active  Process)  ฉะนั้นผูสอนจึง      
จําเปนตองชวยใหผูเรยีนไดมีโอกาสปะทะสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการเรียนรูอยูเสมอ 

4. การเรียนรูวิธีการเรียนเปนสิ่งสําคัญกวาการเรียนรูเนื้อหาวชิา  ฉะนั้นผูสอนจึง       
ไมควรมุงสืบทอดความรูใหแกผูเรียนตลอดเวลา 

กาเย  (Gagne   1968  :  93-114)  ไดกลาวไววา  ในการสอนบทเรียนแตละครั้งอาจารย
ควรจะไดจัดเหตุการณในการเรียนการสอน  (Instructional  Events )  ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1. เราความสนใจของผูเรียน 
2. แจงใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายในการเรยีนการสอน 
3. ทบทวนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูไปแลว 
4. เสนอสิ่งเราในการเรียนการสอน 
5. ใหแนวทางการเรียนรูแกผูเรยีน 
6. ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่แสดงวาไดเกิดการเรยีนรูขึ้นแลวออกมา 
7. แจงผลการแสดงพฤติกรรมกลับไปใหผูเรยีนทราบเพื่อแกไข 
8. ประเมินผลพฤติกรรม 
9. ชวยใหผูเรียนไดจดจําส่ิงที่เรียนรูไปแลวสามารถถายโยงไปสูส่ิงที่จะเรียนรูใหมได 
คิบเลอร  และคนอื่น ๆ  (Kibler  and  others  1981  :  32-45)  ไดเสนอแนะหลักการ      

ในการจดัการเรียนการสอนเอาไวดังนี ้
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1. การเตรียมตวักอนการเรียนรู  กอนที่จะเรียนรูส่ิงใหมนัน้ผูเรียนควรจะไดมีความรู
อันถือวาเปนพืน้ฐานที่จําเปนมากอนแลว  และผูเรียนควรจะไดรับการ  “อุนเครื่อง” (Warm-up)  
เสียกอนดวยการที่ผูสอนแจงใหรูวา  ความรูเดิมอะไรบางที่เปนประโยชนตอการเรียนรูส่ิงใหมและ
ความรูเดิมอะไรบางที่อาจมาขัดขวางการเรียนรูใหม 

2. การจูงใจ  ผูเรียนจะไดเรียนอยางมีประสิทธิภาพถาหากเขามีความสนใจในสิ่งที่ถูก
นํามาใหเขาเรียน  การเลือกเนื้อหาที่อยูในความสนใจของผูเรียนและการใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมการเรียนรูจะเพิ่มความสนใจใครเรียนใหแกผูเรยีนได  กิจกรรมหรืองาน
ตาง ๆ ที่จะใหผูเรียนทําควรมีลักษณะที่ทําใหเขารูสึกมั่นใจวาจะกระทาํใหสําเร็จลงไปได 

3. การใหผูเรียนไดมีโอกาสเหน็พฤติกรรมปลายทางเปนแบบอยาง  การใหผูเรียน      
ไดมีโอกาสเหน็ตัวอยางพฤตกิรรมที่ถือวาประสบผลสําเร็จ  นาพอใจ  จะชวยทําใหเกดิการเรียนรู
ดานการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นตามไปดวย 

4. การตอบสนองอยางมีชีวิตชีวา  การกระทํากิจการตาง ๆ  ในชั้นเรยีนควรเปน      
เร่ืองของผูเรียนเปนหลัก  เพราะผูเรียนจะเรียนรูจากสิ่งทีเ่ขาไดลงมือกระทําเองหาใชจากสิ่งที่ผูสอน
ไดกระทําไม 

5. การแนะนํา  ในการแสดงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูใหมนั้น  ผูเรียนควรจะไดรับ
คําแนะนําชวยเหลือจนกระทัง่เขาสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดเองโดยลําพัง 

6. การฝกปฏิบัติ  ในการเรยีนการสอนนั้น  ผูเรียนควรจะไดรับโอกาสที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมตาง ๆ  ที่เรียนรูใหมบอย ๆ  คร้ัง 

7. การแจงผลกลบัไปใหทราบ  ในการแสดงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูใหมแตละ
คร้ังนั้น  ผูเรียนควรจะไดรับทราบผลของการแสดงพฤติกรรมหรือากรปฏิบัติงานของเขาโดยทันที  
ถาหากเปนการปฏิบัติงานที่ไดผลดี  การใหรางวัลจะเปนตัวเสริมแรงทําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรม
เชนนั้นอกี 

8. การจัดลําดับขัน้ตอนการเรียนรู  ในการเรยีนการสอนนั้น  เนื้อหาวิชาควรถูกนํามา
จัดในลักษณะที่จะใหผูเรียนจากงายไปยากหรือจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังส่ิงที่ไกลตัว  การเรียนรูให
สําเร็จก็จะไดดําเนินไปตามนั้น  หาไมผูเรยีนจะเกดิความเบื่อหนายได 

9. ความแตกตางระหวาบุคคล  เนื่องจากวาผูเรียนแตละคนนั้นมีความแตกตางใน
วิธีการเรียนรูและอัตราในการเรียนรู  ฉะนัน้ประสบการณการเรียนรูทีจ่ะจดัใหแกผูเรียนจึงตองจดั
ในลักษณะทีจ่ะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยวิธีการที่เขาถนัด  และในอัตราทีเ่หมาะสมกับ
ความสามารถ 
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10. พฤติกรรมการสอนในชั้นเรยีน  ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวา  ทักษะในการกระตุน
ความสนใจ  การอธิบาย  การใหคํานําแนะ  การใชตัวเสริมแรง  ตลอดจนการบริหารหองเรียน   
ลวนแตมีผลทาํใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพแตกตางกันออกไปทั้งส้ิน           

บานาธีย (Banathy  n.d.  :  166)  ไดเสนอรปูแบบการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่
เปนระบบ ๆ หนึ่งเอาไววา  การจัดการเรยีนการสอนนั้นควรประกอบดวยข้ันตอนใหญ ๆ  ดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหและการกําหนดจุดมุงหมาย  ประกอบดวย 
1.1 จุดประสงคของระบบ   เปนการวิเคราะหดูวา  ระบบการเรียนการสอน          

นาจะมจีุดประสงคอะไรบาง 
1.2 การระบุจุดมุงหมาย  เชน  การระบุจุดมุงหมายในการเรียนการสอน 

1.2.1 จะใหผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบาง 
1.2.2 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นควรจะอยูในระดับใดจึงจะเปนที่พอใจ 
1.2.3 จะใหพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดขึน้ในสถานการณใดบาง 

2. การวิเคราะหและกําหนดประสบการณการเรียนรู  ประกอบดวย 
2.1 การวิเคราะหและสรางประสบการณการเรยีนรู 
2.2 การวัดความสามารถเบื้องตนของผูเรียน 
2.3 การระบุและกาํหนดลักษณะประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

พื้นฐานของผูเรียน 
3. การวางรูปแบบของระบบการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

3.1 การวิเคราะหหนาที่หรือส่ิงตาง ๆ ที่เอื้อถึงการเรียนรู  ไดแก 
3.1.1 การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชา 
3.1.2 การเลือกและการจัดประสบการณการเรยีนรู 
3.1.3 การบริหารผูเรียน 

3.2 การวิเคราะหองคประกอบตางๆ  ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน 
3.3 การกําหนดหนาที่พิเศษใหแกองคประกอบเฉพาะอยางพื่อดูความเปนไปได

และความเหมาะสม 
3.4 การกําหนดเวลาและสถานที่ในการเรยีนรู 

4. การนําไปใชและการควบคุมคุณภาพ  ประกอบดวย 
4.1 การฝกอบรมและการทดสอบเพื่อหาขอดีขอเสีย 
4.2 การตั้งระบบ  
4.3 การประเมินผลระบบและการควบคุมคุณภาพ 
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4.4 การพัฒนาและการปรับปรุงระบบ 
กาเยและบริคส  (Gagne  and  Briggs  1974  :  209-228)  ไดเสนอรูปแบบของระบบ

การเรียนการสอนไวเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหและระบุความตองการ 
2. การกําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการเรียนการสอน 
3. การระบุทางเลือกตาง ๆ ที่จะนําไปสูการตอบสนองความตองการ 
4. การวางรูปแบบสวนประกอบตางๆ  ของระบบการเรียนกาสอน// 
5. การวิเคราะหทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอน  ทรัพยากรที่มีอยูแลว

และขอจํากดัตางๆ   
6. การปฏิบัติเพื่อขจัดขอจํากัดตาง ๆ  ใหหมดสิ้นไป 
7. การเลือกหรือพัฒนาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
8. แบบการวดัผลความกาวหนาของผูเรียน 
9. การทดลองยุทธวิธีในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

10. การแกไขและการปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการสอน  และการประเมนิผล 
11. การประเมินผลขั้นสุดทาย 
12. การนํารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนไปใชปฏิบัติจริง 
สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนวธีิการที่จะนํานักเรียนไปสูสูวัตถุประสงค

ที่ตั้งเอาไวโดยผูสอนเปนผูวางแผนสรางสถานการณการเรียนการสอน  และควบคมุกระบวนการเรียน-
การสอนใหเปนไปตามวตัถุประสงค  และหลังจากผูเรียนผานกระบวนการเรยีนการสอนแลว  ผูเรยีน
จะเกดิการเรยีนรูและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือไมเพยีงใดนั้น  คือผลที่ไดออกมา  ซ่ึงผูสอนจะตอง 
นํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป  ในกระบวนการเรยีนการสอนมีองคประกอบสําคัญ  4  
องคประกอบคือ  

1. เนื้อหาของหลกัสูตร  หรือเนือ้หาเรื่องที่กําหนดไวเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู 
2. วิธีการสอนของผูสอน  เปนการนําเนื้อหาวิชาตาง ๆ  ส่ือตอผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  
3. ส่ือการสอน  ซ่ึงไดแกอุปกรณทั้งหลายทีช่วยเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลดี

การเรียนที่ด ี
4. กระบวนการการประเมินผล  เปนการวดัพฤติกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามวตัถุ-

ประสงคที่ตั้งเอาไวเพยีงใด  เพื่อนําผลไปปรับปรุงเรียนการสอนในสวนที่บกพรองตอไป 
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สื่อการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2525  :  354)  ไดใหความหมายของสือ่การเรียน-

การสอนวา  ส่ือ  หมายถึง  ครู  วัสดุและส่ิงแวดลอมตาง ๆ  เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหผูเรยีนเกดิการ
เรียนรู  ทักษะและเจตคตไิดทั้งนั้น               

พจมาลย  เพ็งปาน  (2535  : 29)  ไดแบงประเภทของสื่อที่จะใชประกอบการสอนไว   
6  ประเภทคือ 

1. ของจริงที่ตองอาศัยการสาธิต  การทดลอง  หรือศึกษานอกสถานที่ 
2. ตําราหรอืเอกสารตาง ๆ  ที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
3. แผนภาพตาง ๆ  หรือแผนที่  แผนภูมิ  สไลด  ฯลฯ 
4. ภาพเคลื่อนไหว  เชนภาพยนต  เทปโทรทัศน 
5. เทปบันทึกเสียง 
6. บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม 
สรุปไดวา  ส่ือการสอนเปนสิง่สําคัญมากอยางหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน  การที่

จะทําใหการเรยีนการสอนบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพนั้น  ครูผูสอนตองมีความสามารถ
ในการใชส่ือการสอนไดอยางถูกตอง  และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา   ส่ือการสอนเปนเครื่องชวย
สราง  Concept  ใหเปนไปอยางรวดเรว็และถูกตอง  อุปกรณการสอนเปนเครื่องชวยสรางความสนใจ
เปนอยางดี  จึงทําใหการเรยีนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหนกัเรียนเห็น
ภาพพจนและจาํไดนาน  ทําใหบทเรียนงายและเปนรูปธรรมมากขึ้น 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
ไพศาล  หวังพานิช  (2526  :  13)  ไดกลาวไววา  การวดัผลการศึกษาคือ  กระบวนการ

ในการกําหนดหรือหาจาํนวนปริมาณ  อันดับ  หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 
ความสามารถของบุคคลโดยใชเครือ่งมือเปนหลักในการวดั  และโดยทัว่ไป   การวัดผลจะมีอยู  2  
อยางคอื  การวัดผลทางกายภาพศาสตร  (Physical  Science)  ซ่ึงเปนการวัดเพื่อหาจํานวนปริมาณ
ของ     ส่ิงตาง ๆ  ที่เปนรูปธรรม  เชน  น้าํหนัก  มักมเีครื่องมือที่ใหผลเช่ือถือไดและมหีนวยในการวดั
แนนอน  และการวัดผลทางสังคมศาสตร  (Social  Science)  ซ่ึงเปนการวัดเพื่อหาจํานวนและ
คุณภาพของ    ส่ิงที่เปนนามธรรม  ไมมีตัวตนแนนอน  เชน  ความรู   และเครื่องมือที่ใชในการ
วัดผลประเภทนี้     มักใหผลเช่ือถือไดต่ํา  เนื่องจากไมมหีนวยการวัดที่แนนอนและสิ่งที่วัดจะ
เปลี่ยนแปลงไดงาย                 ผลการวัดจึงอาจเกิดความผิดพลาดไดมากกวาการวดัผลทางกายภาพ
ศาสตร 
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อีเบลและฟริสบาย  (Ebel  and  Frisbie,  อางถึงใน  บุญธรรม  กจิปรดีาบริสุทธิ์  2535: 14) 
ใหความหมายวา  การวดั  เปนกระบวนการกําหนดตวัเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมายแทน           
คุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยเกณฑอยางใดอยางหนึง่ 

สรุปไดวา  “การวัดผล”  คือ  กระบวนการกําหนดคา/ตีคาคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือของบุคคลเปนตัวเลข  โดยใชเครื่องมอืเปนหลักในการวัด 

Good  (1973)  ใหความหมายวา  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการทําใหเกดิ
ความมั่นใจ  หรือการตัดสินคุณคา  หรือปริมาณของบางสิ่งบางอยางโดยตีคาดวยความระมัดระวัง 

สรุปการประเมินผลการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการทีค่รูนําเอาขอมูลที่ไดจากการวัด
ไปใชในการวนิิจฉัย  ตีราคา  กําหนดคุณคา  และชี้ขาดเปนผลสรุปวา  มีคุณภาพสูงหรือต่ํา 

หลักในการประเมินผล 
การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลกัการตอไปนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ  2534  

:  4) 
1. สถานศึกษามหีนาที่ประเมนิผลการเรียน  โดยความเห็นชอบจากกลุมโรงเรียน      

ในเรื่องของเกณฑ  และแนวดําเนินการเกีย่วกับการประเมินผลการเรียน 
2. ประเมินผลเปนรายวิชา  โดยคิดเหน็เปนหนวยการเรียน  การคิดหนวยการเรียน        

ใหถือปฏิบัติที่กําหนดไวในหลักสูตร 
3. ประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนของแตละรายวิชา 
4. ประเมินผลเพือ่ปรับปรุงการเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 

วิธีการประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุง  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
1. แจงใหผูเรียนทราบจุดประสงค  การเรียนรู  วิธีการประเมินผล  เกณฑการผาน      

จุดประสงคการเรียนรู  และเกณฑขั้นต่ําของการผานรายวชิา  กอนการสอนวิชานัน้ ๆ  
2. จุดประสงคการเรียนรูจะตองครอบคลุมพฤติกรรม  ดานพุทธพิสัย  จิตพิสัย      

ทักษะพิสัย  และการเนนกระบวนการ 
3. ประเมินผลการเรียนเพื่อศกึษาความรูพื้นฐานของผูเรียน  วัดผลประเมนิผล

ระหวางภาค  เพื่อศึกษาผลการเรียน เพื่อจดัการซอมเสริมและเพื่อนําคะแนนจากการวดัผลและ
ประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาค 

4. เรียนโดยใหวดัผลและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียน  วดัผลปลายภาคเรยีน  
เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยจดัใหครอบคลุมจุดประสงคที่สําคัญตามกลุมโรงเรียนที่กําหนด  
(กระทรวงศึกษาธิการ  2534  :  4-5) 
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การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลประเมินผล  จะตองดําเนินการเปน  3  ขั้นตอนดังนี ้
1. วัดผลประเมินผลกอนการเรียน  เพื่อจะไดทราบความรูพื้นฐานเบื้องตนของผูเรียน  

แตละคนวามคีวามรูในเรื่องหรือเนื้อหาที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพยีงใด  และเปน
การจัดเพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรูในเรื่องที่จะเรียนใหมนั้นมาแลวมากนอยเพียงใด  เพื่อจะนํา
ผลมาพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับพื้นฐานและสภาพผูเรียนแตละคน 

2. วัดผลประเมนิผลระหวางเรียน  เปนการจดัเพื่อที่จะนําผลไปปรับปรุงการเรียน-
การสอนใหมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ใหมพีฤติกรรมและมีคุณภาพตามที่คาดหวัง  ดงันั้นจึงควรใช
การวัดผลแบบอิงเกณฑ  ถาผูเรียนยังไมถึงเกณฑจะตองจดัซอมเสริมเพิ่มเติมใหแลววดัผลใหมอีก  
จนกระทั่งมผีลสัมฤทธิ์ตามเกณฑทีก่ําหนด  จึงจะถือวาผานไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตองการ 

3. การวัดผลประเมินผลสรุปผลรวมปลายภาคเรียน  เปนการจัดเพื่อตัดสินวา  ผูเรียน
มีความรู  ความสามารถระดบัใด  ซ่ึงจะวัดสรุปรวมเนือ้หาท้ังหมดที่ผูเรยีนมา  (สมประสงค  ปนจินดา  
2526  :  25-26)  

ประโยชนของการวัดและประเมินผลการเรียน 
การวัดและการประเมินผลการเรียนของผูเรียนมีประโยชนอยางมากทั้งแกผูเรียน               

ครูผูสอน  ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกบัการศึกษาซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. ประโยชนตอผูเรียน  ทําใหผูเรียนรูระดับความสามารถในแตละดานและภาพรวม

ของตน  รูส่ิงบกพรองที่ควรแกไขหรือซอมเสริม  เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก       
วิชาเอก  โปรแกรม  หรือวิชาตาง ๆ  ตอไป  รวมทั้งกระตุนใหตืน่ตัวในการเรียนยิ่งขึน้ 

2. ประโยชนตอครูผูสอน  ทาํใหรูพื้นฐานความรู  ความสามารถของผูเรียน  เปนขอมูล
ในการพิจารณาสอนซอมเสริมแกผูเรียน  ชวยใหสามารถแกไขขอบกพรองของผูเรียนไดตรงจดุ  
ชวยในการจดักลุมผูเรียน  เพื่อทาํกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังชวยให  
ครูผูสอนทราบคุณภาพการสอนของตนและสามารถปรับปรุงแกไขวิธีการจัดกจิกรรมการเรียน-  
การสอนใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ประโยชนตอครูแนะแนว  ชวยใหรูจดุเดน  ขอบกพรองหรือปญหาและรายละเอียด
ตาง ๆ  ของผูเรียนอันเปนประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาชวยเหลือ  ชวยในการสํารวจ        
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  ชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียนและอาชพี 

4. ประโยชนตอผูบริหาร  ชวยใหรูสถานภาพทางการศึกษาที่แทจริงของสถานศึกษา  
ชวยทําใหเห็นขอบกพรองตาง ๆ ในดานการเรียนการสอนที่ควรแกไขปรับปรุง  ใชเปนขอมูลใน
ดานการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของสถานศกึษา  ใชเปนขอมูลในการรายงานผลการเรยีน
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แกผูปกครองและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมทั้งยังเปนขอมลูชวยในการประเมินผลการปฏิบัติของ
บุคคลทั้งหลายในสถานศึกษา  (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  2539  :  103-104) 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ 
เนื่องจากการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และใหบริการความรูดานพุทธศาสนาแก
พุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไปนั้น  จัดเปนการจัดการเรยีนการสอนสําหรับผูใหญ  ทีม่ีกลุมเปาหมาย
ที่เปนพระภิกษุ  สามเณร  แมชี  และพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะศึกษา 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสําหรับผูใหญจะตองไมลืมวาผูใหญมีความแตกตาง
จากเด็ก  ผูใหญมีพัฒนาการทางรางกายทีพ่ฒันาไปไกลกวาเดก็มาก  มีประสบการณชีวติที่หลากหลาย  
มีวิธีการแกปญหาที่ซับซอน  และในหมูผูใหญดวยกนัเองก็ยังมีความแตกตางกนัมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ตามอายุ  ลักษณะงานและหนาที่ตลอดจนประสบการณที่สะสมมา  จะสังเกตเห็นไดวากลุมผูใหญ 
ที่เรียนรวมกันจะมีความแตกตางกันมากกวาชั้นเรียนของเด็กเสมอ 

ครูหรือผูสอนผูใหญ              
ครูสอนนักศึกษาผูใหญ  หรือนักการศึกษาผูใหญ  จะมกีารปฏิบัติตอนักศึกษาผูใหญ

แตกตางไปจากนักเรยีนในโรงเรียน  เพราะผูใหญแตกตางจากนกัเรียนทั่วไปอยูมาก  ครูหรือผูสอน
นักศึกษาผูใหญจึงควรมีความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้คือ 

1. เขาใจพัฒนาการของผูใหญและยอมรับสภาพเสื่อมถอยของผูใหญในดานการเหน็
และการไดยินตลอดจนความคลองแคลววองไว 

2. เขาใจจติวิทยาการเรียนรูของผูใหญ  รูวาผูใหญเรียนไดดภีายใตเงื่อนไขอยางไรบาง  
และผูใหญจะไมเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมอยางไร 

3. เขาใจเนื้อหาและวิธีการถายทอดเนื้อหาจากเรื่องยากใหดเูปนเรื่องงาย  เพื่อจูงใจให
ผูเรียนอยากทีจ่ะเรียน 

4. ในสถานการณการเรียนรู  ครูจะตองไมแสดงการขมขูเยาะเยยตอนักเรียน  เพราะ
จะทําใหผูเรียนรูสึกวาถูกขมขู  และขาดเรียน  หรือลาออกไปในที่สุด 

5. ผูสอนควรมีความรู  ความเขาใจในหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนและปรัชญา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนแนวคิดของการศึกษาตลอดชวีิต 

คุณสมบัตขิองผูสอนนักศึกษาผูใหญ 
แฮรี่  และโอเวอรสตรีท  ไดใหขอเสนอแนะวาครูของผูใหญที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติ  5  

ประการ  ดังนีค้ือ 
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1. เปนผูรักในการเรียน  เปนบคุคลที่แสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยูเสมอ  และ
ไมเพียงแตจะเปนผูที่เชี่ยวชาญในการสอนเทานั้นแตจะตองทันโลกทันเหตุการณดวย 

2. เปนผูเชี่ยวชาญ  ครูสอนผูใหญจะตองมีความรูในงานการสอนเปนอยางดี  มีความ
เฉลียวฉลาดในการพัฒนาจติใจและอารมณของตนเองตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดลอม 

3. เปนผูรอบรู  ครูผูสอนผูใหญจะตองมีประสบการณกวางขวาง  ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญ
ในดานการสอนและเปนผูรอบรูในเรื่องตางๆ   มีความสามารถในการเชือ่มโยงประสบการณ        
การเรียนรู  มีความเขาใจผูเรียน  โดยเขาใจทัง้สภาพปจจุบนั และสภาพทีผู่เรียนควรจะเปนใน
อนาคต 

4. เปนผูมีสามัญสํานึก  เปนผูทีม่ีเหตุผลในการคิดและการปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ  โดย     
ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความเปนจริง 

5. เปนผูที่ผูเรียนยอมรับ  คุณสมบัติดานนี้เกี่ยวของกับสถานภาพของตวัครูเอง        
เปนพิเศษ  เปนการปฏิบัติหนาที่ใหเปนทีย่อมรับของผูเรียนในฐานะเปนผูนําทางความคิดและ
ประสบการณ  เปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวมคีวามเขาใจตวัเอง  และยอมรบัในความแตกตาง
ดานภูมิหลัง  ตลอดจนประสบการณของผูเรียนแตละคน 

คุณลักษณะของครูสอนผูใหญท่ีพึงประสงค 
ผูสอนนักศึกษาผูใหญ  หรือครูที่สอนผูใหญมิไดสอนเนือ้หาอยางเดยีวแตจะตองให    

คําปรึกษาแนะนําในปญหาตางๆจัดทาํแผนการเรยีนจัดกระบวนการเรียนรูวัดผลประเมนิผล  ตลอดจน
ติดตอประสานงานกับบุคคลและองคกรทั้งของรัฐและเอกชน  ครูหรือผูสอนนักศึกษาผูใหญที่        
พึงประสงค  นอกจากจะตองเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของผูใหญแลว  ควรมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

1. มีความยุติธรรม  ไมแสดงความลําเอียงหรือการเลือกที่จะใหความใกลชิดกับ        
นักศึกษาบางคน  เพราะจะทาํใหผูเรียนไมไววางใจ 

2. ตรงตอเวลา  ครูหรือผูสอนนักศึกษาจะตองเขาสอนและเลกิสอนใหตรงเวลา        
การปลอยใหนกัศึกษาคอยจะทําใหนกัศึกษาเบื่อหนาย 

3. มีความรูในเนือ้หาวิชาที่สอน  และการเลอืกใชเทคนิควธีิการถายทอดจากเรื่องยาก
ใหดูเปนเรื่องงาย 

4. มีความสามารถในการสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในดานการพูด       
การฟง  การอาน  และการเขยีน 
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5. มีความเขาใจความตองการและแรงจูงใจของผูใหญ  ตลอดจนสาเหตุของการเขา
รวมโครงการศึกษาตางๆ  และใหคําปรึกษาแกนกัศึกษาได 

6. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการ
เรียนรู 

7. มีบุคลิกภาพทีด่ี และสามารถปรับตัวเขากบันักศึกษาได  ตลอดจนเปนผูมีมนุษย-
สัมพันธที่ดี 

8. มีคุณลักษณะเปนผูนํา  กลาตัดสินใจ  เปดเผย  และตรงไปตรงมา 
9. มีความรับผิดชอบตองาน  ตอตนเองและตอผูเรียนตลอดจนการมีความรับผิดชอบ

ตอชุมชนที่ตนอาศัย 
10. ควรมีอุดมการณในการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชวีิต 

แนวคิดในการสอนผูใหญจากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
คารล  โรเจอร  ซ่ึงเปนนกัจิตวิทยาในกลุมมนุษยนยิมไดใหแนวทางความคิดกบัการสอน

วาเปนการใหความหมายที่คอนขางกวางขวางมากมายดวยกัน  และดูเหมอืนวาจะไมคอยมีความสําคัญ
เทาใดนัก  โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่อาศัยอยูกับสภาวะแวดลอมที่มกีารเปลื่ยนแปลงไปไดอยู
ตลอดเวลา  พรอมทั้งใหความหมายเกี่ยวกบับทบาทของครูที่สอนนักศึกษาผูใหญวาควรจะเปน           
ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู  (Facilitator  of  learning)  นอกจากนั้นไดกลาวถึงบทบาท  
และความสัมพันธระหวางผูอํานวยความสะดวกกับนักศกึษาวา  ขึน้อยูกับทัศนคติของผูอํานวย-
ความสะดวก  3  ประการที่เปนคุณสมบัติ คือ 

1. การใหความไววางใจและความนับถือ  ยกยองแกนักศกึษา 
2. การมีความจรงิใจตอนกัศึกษา 
3. การมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ  รวมทัง้การตั้งใจฟงนักศึกษาพูด 
นอกจากทัศนคติ  3  ประการที่กลาวมาแลวนี้  โรเจอร  ไดช้ีใหเห็นแนวทางเพื่อการ

อํานวยความสะดวกในการเรยีนรูรวมทั้งอีก  10  ประการ  ดังตอไปนี้คือ 
1. ผูอํานวยความสะดวก  ตองเริ่มตนในการสรางบรรยากาศภายในกลุมเพื่อใหเกิด

ประสบการณที่ดีในชั้นเรียน 
2. ผูอํานวยความสะดวก  ควรชวยใหเกิดจดุหมายที่ชัเจนของแตละบุคคลในชั้นเรียน

รวมทั้งจุดมุงหมายของกลุมดวย 
3. ผูอํานวยความสะดวก  ควรจะดําเนนิการเรยีนการสอนไปตามความรูของนักศึกษา

แตละคน  เพราะวามีความหมายสําหรับนกัศึกษาอยางมาก  และถือวาเปนพลังจูงใจที่จะกอใหเกิด
ผลสําเร็จทางการเรียนอันสําคัญยิ่ง 
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4. เขาจะตองพยายามจัดการเกีย่วกับแหลงการเรียน  (Resource  for  Learning)           
ใหเปนไปไดอยางกวางขวางและแลดูเปนเรื่องงาย ๆ สําหรับนักศึกษาดวย 

5. เขาควรตองมีความเขาใจตนเองในฐานะเปน  “ แหลงความรูที่มีความคลองตัวและ
ยืดหยุนได”  ในการที่สมาชิกในกลุมอาจจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู 

6. ในการแสดงออกตอสมาชิกในกลุมนักศกึษา  เขาจะตองยอมรับทั้งดานเนื้อหา  
วิชาการ  และในดานทัศนคตหิรืออารมณของนักศึกษา  คือ  พยายามทีจ่ะกอใหเกดิความพอดีกัน 
ทั้งสองดานสําหรับสมาชิกแตละคนและรวมทั้งกลุม 

7. เพื่อที่จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนดําเนนิไปดวยดี  ผูอํานวยความสะดวก
สามารถชวยใหเกิดขึน้ได  ดวยการเปลี่ยนฐานะตนเองเปนเสมือนหนึ่งนักศึกษา  เชน  มีฐานะเปน
สมาชิกของกลุม  โดยการรวมแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับนกัศึกษาแตละคน 

8. เขาควรจะไดเร่ิมตนแสดงความรูสึก  ใหเกดิขึ้นในกลุมเมือ่มีความคิดเหน็  แตไมใช
ดวยการบงัคับหรือวิธีการขมขู  ซ่ึงความคิดเห็นที่แสดงออกมานั้นสมาชิกอ่ืน ๆ อาจจะยอมรับฟง
หรือไมรับฟงก็ได 

9. ตลอดเวลาของการมีประสบการณรวมกันในหองเรียน  ผูอํานวยความสะดวก        
จะตองวองไว  (Alert)  อยูตลอดเวลาในการแสดงออก  เพือ่การรับรูอารมณตาง ๆ อยางลึกซึ้ง 

10. ในฐานะที่ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกตอการเรยีนรู  เขาจะตองพยายามรับรู
และยอมรับวาตัวเองกย็อมจะมีขอจํากัดอยูหลายประการดวยเชนกนั 

ขอแตกตางระหวางการสอนผูใหญและการสอนเด็ก 
เพื่อใหผูอานไดแลเห็นความแตกตางที่สําคญั  และเดนชดัระหวางวิธีการสอนผูใหญ

กับการสอนเดก็ในดานตาง ๆ คือ  ดานขอตกลงเบื้องตนตามทฤษฎี  จึงขอนําตารางเปรียบเทียบตวั
แปรดานตาง ๆ ของโนลส  (M. S. Knowles  1978) มาใชในการพจิารณาประกอบ  ซ่ึงตารางนี้จะได
ช้ีใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนดังตอไปนี้ 
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การเปรียบเทยีบขอตกลงเบื้องตน  (Assumptions)  ระหวางการสอนผูใหญกับการสอนเด็ก 
 

ขอตกลงเบื้องตน การสอนเด็ก การสอนผูใหญ 
1. มโนภาพแหงตน 
2. ประสบการณ 
3. ความพรอม 
4. การมองเห็นคณุคาของ

เวลา 
5. วิธีการเรียนรู 

- ไมเปนอิสระ 
- มีคุณคาไมมากนัก 
- การพัฒนาทางชีววิทยากอใหเกิด

แรงกดดนัทางสังคม 
- สามารถเลื่อนไปหรือรอคอยได 
- ใชเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง 

- มีความสามารถในการนํา      
ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

- มีแหลงของความรูสึกที่        
คุณคายิ่ง 

- มีภารกิจเชิงพฒันาการ
เปนไปตามบทบาททางสังคม 

- ตองการนําไปใชใน
ทันทีทันใด 

- ใชปญหาเปนศนูยกลาง 
 

Malcolm  S.  Knowles  ไดเขียนขอเสนอแนะ  หลักเกณฑในการสอนผูใหญไวใน
หนังสือ  “Informal  Adult  Education”  มีรายละเอียด  12  ประการ 

1. นักศึกษาควรมีความเขาใจและเห็นดวยกับจุดมุงหมายของวิชาที่เรียน  นั่นคือ
ตองการใหผูใหญเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพแลวเขาควรจะไดทราบจุดมุงหมายทั่วไปของวิชานัน้  
โดยที่เขาตองมองเห็นภาพโดยสวนรวมไดอยางชัดเจนและทิศทางที่จะดําเนนิไปในการเรียนรู         
ดังนั้นจึงมีความสําคัญในการอธิบายถึงรายละเอียดของวิชา  เปาหมายที่แจมชัดใหนกัศึกษาได            
รับทราบในการพบกันครั้งแรก 

นอกจากนั้นถาหากวานักศกึษามีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยูแลว  เขาก็จะ 
มีสวนในการตัง้เปาหมายเฉพาะของการเรียนรูวิชานัน้ ๆ  นักศกึษายอมจะเกิดความมัน่ใจวาการสอน
เปนไปในทิศทางที่เขาตองการทราบ  การอภิปรายปญหาทั้งหลายในตอนตนวิชาจะชวยทําใหแลเห็น
เปาหมายเฉพาะเจาะลงและมคีวามหมายตอนักศึกษามากยิง่ขึ้นดวย 

2. นักศึกษาควรจะมีความตองการที่จะเรียนรู  (Want  to  Learn)  ในการศึกษาผูใหญ
เรามักจะคาดคะเนวานักศกึษาสวนมากมาเขาเรียนดวยความตองการทีจ่ะเรียน  เนื่องจากวา
โดยทั่วไปแลวเขามาดวยความสมัครใจ  อยางไรก็ตามในบางครั้งครูที่สอนผูใหญก็อาจจะตองเผชิญ
กับการใหกําลังใจ  เพื่อชวยใหนักศกึษาเกิดความตองการเรียนดวย  ความตองการนี้จะตองเกิด
ความรูสึกวาตวัเองมีความสามารถที่จะบรรลุความสําเร็จได  โดยการไดรับความเต็มใจและเขาใจ
จากครูผูสอน 
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3. บรรยากาศในการเรียนและสถานการณของการเรียนรูควรเปนกนัเอง  เนื่องจาก
การมีปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุมเปนแหลงของการเรียนรูที่มคีวามสําคัญยิ่ง  ผูสอนควรมี
ความรับผิดชอบในการสรางบรรยากาศและอํานวยความสะดวกในการอภิปรายกลุม  ทัศนคติ       
การยอมรับ  และความเคารพยกยอง  จะเปนบุคลิกภาพที่สําคัญของครูผูสอนในการสรางบรรยากาศ
ความเปนกนัเอง  นอกจากนัน้แลว  ครูผูสอนสามารถชวยใหนักศกึษาเกิดความรูจกัคุนเคยกนัได
โดยการใหนกัศึกษาแนะนําตัวเองและไดอธิบายรายละเอียดยอ ๆ  เกี่ยวกับประสบการณและ      
ความสนใจ  ถาหากผูสอนแสดงบทบาทของตัวเองในฐานะนกัศึกษามากกวาความเปนผูสอนแลว  
ยอมจะไดรับความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

4. สภาพการณทางกายภาพทั่ว ๆ  ไป  ควรเปนที่พึงพอใจสําหรับนักศึกษา  ไดแก  
การจัดโตะ  เกาอ้ี  เครื่องมือเครื่องใช  ควรจะไดรับการพจิารณาเพื่อใหนักศึกษาไดรับความ
สะดวกสบายตามที่นักศึกษาตองการมีความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น ๆ  ในกลุม  เชน  ถาตองการ
ใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเสรีแลวนักศึกษาควรหันหนาเขาหากันเพื่อจะได
อภิปรายอยางเต็มที่ 

5. นักศึกษาควรจะไดมีสวนรวมในการเรยีนและมีความรับผิดชอบตอกระบวนการ
เรียนรูเพราะวาวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรูคือการกระทาํ  (Learning  by  doing)  หากนักศกึษา     
ไดกระทําบางอยางหรือพูดแสดงความคิดเห็นบางอยางกย็อมจะดีกวาการที่เพียงแตนัง่เฝามองดู     
คนอื่น ๆ หรือนั่งฟงคนอื่นพดูเฉย ๆ  เทานัน้  โดยทัว่ไปนั้นนักศกึษาทีก่ระตือรือรนและมีชีวิตชีวา
จะเรียนรูไดมาก  ถาหากเขารูสึกวาตัวเขาตองมีความรับผิดชอบตอกระบวนการภายในกลุม           
ดวยเหตนุี้ผูสอนที่ฉลาดควรจะใชวิธีการหลาย ๆ ดานเกีย่วกับกจิกรรมกลุม  กลุมที่สามารถจัด
ดําเนินการไดดวยตนเองจะไดรับประสบการณในการเรียนรูมากกวากลุมที่ตองอาศัยครูผูสอน 

6. การเรียนรูควรสัมพันธเกี่ยวของและใชประสบการณของนักศึกษาใหเปน
ประโยชนในการเสนอแนวความคิดและความรูนั้น  ถาหากมีความหมายตอนักศกึษาแลว  ผูสอน
ควรจะไดปรับเขากับประสบการณของนกัศกึษาทั้งหลายดวย  ผูใหญโดยทั่ว ๆ  ไปนัน้เรยีนโดยอาศยั
ความสัมพันธระหวางประสบการณใหมกบัประสบการณเดิม  หรือดวยการโยงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งทีย่งัไมรูไปหาสิ่งที่รูแลว  นอกจากนั้นประสบการณของนกัศึกษาที่เสนอตอช้ันเรียน     
นับวาเปนแหลงของความรูที่มีคุณคามาก  สมาชิกของชั้นเรียนผูใหญนั้นมักจะมีประสบการณที่มี
คุณคาแตกตางกันออกไปทีจ่ะทําใหทกุ ๆ  คนไดรับประโยชนรวมกันดวย 

7. ครูผูสอนควรจะรูเนื้อหาวิชาที่ตนสอนเปนอยางดี  ถาหากครูจะชวยแนะแนวการ
เรียนการสอนใหไดผลดี  เขาจะตองมีความรูในวิชาที่สอนอยางเชีย่วชาญ  ตองรูถึงเอกสารและตาํรา
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ทางวิชาการในสาขานั้นอยางดี  เพื่อจะไดชวยแนะนําแหลงความรูใหแกนกัศึกษาทีจ่ะไดคนควา
ตอไป  รวมทั้งจะไดจัดการเรียนการสอนใหดําเนนิไปอยางเหมาะสมดวย 

8. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนเกี่ยวกับวิชาที่สอนและการสอนวิชานั้น ๆ ดวย  
โดยที่ความกระตือรือรนนั้นสามารถถายทอดไปยังนกัศกึษาไดดวย  ครูที่แสดงใหเหน็ชัดวาตนเอง
มีความกระตือรือรนและพึงพอใจในการสอน  จะมีผลทําใหนกัศึกษาเปนผูกระตือรือรนและเอาใจ
ใสการเรียนดวย  ความกระตอืรือรนนั้นนับไดวาเปนแรงจูงใจที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรู 

9. นักศึกษาผูใหญควรจะไดเรียนรูไปตามระดับความสามารถของตนเอง  เนื่องจาก
ในชั้นเรยีนของนักศึกษาผูใหญนั้นมีความแตกตางในดานของประสบการณการศึกษา  ความถนัด
ทางดานการเรยีน  ความสนใจและความสามารถอยางมากๆ  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควร
จะไดคดิถึงความแตกตางระหวางบุคคลในแงตาง ๆ  ที่กลาวมาแลว  สําหรับนักศึกษาที่เรียนชา         
ก็ควรไดรับความมั่นใจวา  การศึกษาผูใหญไมใชการเรียนเพื่อการแขงขนักับคนอื่น ๆ  แตวาเปน
การพัฒนาเพื่อความกาวหนาของเขาเอง 

10. วิธีการสอนที่ใชกับนักศกึษาควรแตกตางและแปรผันกันไปในแตละโอกาส  หรือ
สถานการณของการสอน  ครูที่สอนนักศึกษาผูใหญสามารถเลือกใชวิธีสอนไดหลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสม  ตัวอยางเชน  การสอนถึงปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยหรือบานพักในชุมชนใดชุมชน
หนึ่ง  ครูผูสอนอาจใชวิธีการบรรยายเกีย่วกับเรื่องราวเหลานั้นประกอบกับการฉายภาพยนต          
การอภิปรายปญหาตาง ๆ  จากสมาชิกในกลุมรวมทั้งการจัดทัศนศึกษาประกอบ  ครูที่ดีและมีความ
ชํานาญการสอนจะสามารถเลือกใชวิธีการตางๆ  ใหเปนไปตามสถานการณและความตองการของ
นักศึกษา  เพราะวาการกระทําเชนนี้จะชวยใหนักศกึษาเกิดความในใจและกระตุนใหนักศกึษาได      
มีสวนรวมตลอดเวลา  และเปนไปตามความแตกตางของบุคคลดวย 

11. ครูผูสอนควรจะมีความรูสึกทางดานการเจริญงอกงาม  นับวาเปนสิ่งสําคัญที่มี
ความสําคัญตอทัศนคติของครูที่เขาควรจะยอมรับวาประสบการณในดานการสอนนั้น  จะชวยทําให
เขามีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ถาหากครูคิดวาตัวเขาเปนเสมือนนักศึกษาคนหนึ่งดวยแลว          
ปฏิสัมพันธทีม่ีตอนักศกึษาจะเปนการกระตุนไดมากกวา  การที่เขามีความคิดวาตวัเองมคีวามรูดีที่สุด  
นอกจากนั้นแลวทัศนคติของครูยังเปนพลังที่เขมแข็งในการชี้ถึงบรรยากาศของกลุมและทัศนคติ
ของนักศึกษาดวย  

12. ครูผูสอนควรจะมแีผนงานที่ยดืหยุนไดเกี่ยวกับการสอน  ซ่ึงจะชวยครแูละนกัศกึษา
ไดมีแนวความคิดที่เดนชัดวาเขากําลังจะทําอะไรอยูและจะทําอะไรตอไป  ถาหากวาสามารถ      
เปลี่ยนแปลงการสอนไดโดยเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมที่ตกลงรวมกัน  รายวิชาสวนมาก        
ที่เกี่ยวของกับปญหาของผูใหญนั้น  การดาํเนินการสอนมีแนวโนมที่จะไมตายตัวและแผนการสอน
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นั้น ๆ  อาจจะเปลี่ยนไปไดตามความเหมาะสม  เพราะวาแผนการสอนอาจจะเปนเพยีงแนวทาง     
คราว ๆ  เทานัน้  

ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญนั้นนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการที่
จะทําใหการเรยีนการสอนประสบผลสําเร็จ  ดังที่  โนลส  ไดเสนอไวแลว  คือ  ความตองการและ 
ความสนใจ  สถานการณที่เกีย่วของกับชวีิตผูใหญ  การวิเคราะหจากประสบการณ  การที่ผูใหญ
ตองการเปนผูนําตนเอง  ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล  สาระสําคัญจากทฤษฎีนีจ้ะเปน
ประโยชนตอการสอนผูใหญ  ถาหากทานสามารถนําไปประยุกตกับเทคนิคการสอนผูใหญ  และสิ่ง
สําคัญประการสุดทายที่ไมควรลืม  ก็คือ  ครูผูสอนนักศึกษาผูใหญนัน้ควรจะทําหนาทีเ่ปนเพยีงผู
อํานวย-ความสะดวกในการเรียนรูเทานัน้  

หลักการสอนผูใหญ 
เนื่องจากผูใหญมีวุฒิภาวะมากกวาเด็กจึงมปีระสบการณมากกวา  มีความพรอมที่จะ

เรียนรูส่ิงตาง ๆ  รอบตัวไดมากกวาเด็ก  เพราะไดผานการพัฒนามาหลายชั้น  รูจักปกครองตนเอง 
ไดดกีวาเดก็  เขาจะรูสึกอดึอดัใจในการที่จะตองพึ่งพาอาศัยคนอื่น  และผูใหญจะมีความสนใจเรยีนรู
ในสิ่งที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทนัที  จากผลการวิจยัพบวา  ไมวาผูใหญจะมีอายุมากเพยีงใด
ก็ตามยังมีขีดสามารถในการเรียนรู  หากพวกเขาไดมีโอกาสเรียนโดยวิธีการที่เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะสมและตรงกับความตองการของเขา 

ดังไดกลาวแลววา  ผูใหญจะมีความสามารถเรียนรูไดดกีต็อเมื่อเขาไดโอกาสเรียน     
โดยวิธีการที่เหมาะสม  ในเวลาที่เหมาะสม  และตรงตามสภาพปญหาความตองการของเขา  นั่นก็
แสดงวาการเรียนรูของผูใหญมีหลากหลาย  และวิธีการสอนและเทคนิคการอํานวยความสะดวก     
ในการเรยีนรูของผูใหญนั้น  คงมิใชมีเพียงวิธีเดียวหรือเทคนิคใดโดยเฉพาะ  ครูผูสอนนักศึกษา          
ผูใหญที่ดีควรจะตองเรียนรูธรรมชาติของผูใหญและรูจกัเลือกสรรวิทยายุทธมาปรับใชใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพการณ  มานพ  กาละด ี ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการเรียนรูของผูใหญไว         
8  ประการ คือ  (มานพ  กาละดี  2515  :  97-102)  

1. ผูใหญจะเรียนรูไดดี  เมื่อเขาตองการที่จะเรยีน  (Adults  must  want  to  Learn)  
เด็กจะเรียนเมือ่ถูกยั่วยุใหเรียนหรือถูกกําหนดใหเรียน ถูกบังคับใหเรียนหรือเรียนเพื่อตองการที่จะ
ใหสอบไลใหไดคะแนนยอดเยีย่ม  ส่ิงเหลานี้จึงทําใหเดก็ตั้งใจเรยีนและทาํงานหนกัแมเขาจะไม
สนใจวิชานั้นๆ ก็ตาม  แตผูใหญจะตอตานอยางแข็งแรงในการเรยีนวชิาใด ๆ  ก็ตาม  หากไมอยูใน
ความตองการของเขา  แตถาหากมีคนบอกวาเขาควรเรยีนวิชานี้  เขาจะเรียนไดอยางดียิ่งเมื่อเขา
ตองการจะเรยีนเพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญของเขา  ความตองการที่จะเรยีนของเขานี้         
อาจเกดิขึ้นจากการยัว่ยหุรือการกระตุนจากภายนอกได  แตตองไมใชการบังคับ  หรืออีกนยัหนึ่งก็คือ
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จะเปนการเสียเวลาเสียเงินทองโดยเปลาประโยชน  ถาจะสง  (บังคับ)  ใหเขาไปเรยีนหรือเขารับการ 
อบรมโดยที่เขาไมเต็มใจ 

2. ผูใหญจะเรียนเฉพาะสิ่งที่เขามีความรูสึกวามีความจําเปนจะตองเรียน  (Adults  
will  learn  only  what  they  feel  a  need  to  learn)  

เราอาจชกัจงูใหเดก็เรียนหลายสิ่งหลายอยาง  แมส่ิงเหลานัน้จะไมกอใหเกิด
ประโยชนทันทีทันใด  เชน  การเตรียมตวัเพื่อชีวิตอนาคต  หรือเพื่อจะมีความรูพอทีจ่ะสอบเขา
วิทยาลัยดี ๆ       ก็เปนสิ่งจูงใจที่ทําใหเขาตัง้ใจเรียนภาษาลาตินหรือพีชคณิตได 

แตผูใหญจะเรยีนเพื่อนําไปปฏิบัติ  เขาตองการทราบวาส่ิงนี้จะเปนประโยชนหรือ       
จะชวยเขาในขณะนีไ้ดอยางไร  แตในบางครั้งก็อาจชกัชวนเขาเรยีนในสิง่ที่เปนประโยชนในอนาคต
ได  เชน  เพื่อการเลื่อนชั้น  เล่ือนตําแหนง  แตเขาจะเรยีนไดอยางดีที่สุด  เมื่อเหน็วาจะไดประโยชน
ในทนัทเีมื่อความรูความชาํนาญที่เรียนนัน้จะเปนประโยชนโดยตรงตอการปฏิบัติหนาที่ของเขาใน
ปจจุบัน 

3. ผูใหญเรียนรูโดยการกระทํา  (adults  learn  by  doing )   
จากผลการศึกษาคนควา  ปรากฏวาภายใน  1  ป  ผูใหญจะลืมวิชาที่เรียนมาโดย     

วิธีการอานหรือวิธีฟงการบรรยาย  อยางนอย  50 เปอรเซ็นต   ในเวลา  2  ป  จะลืม  80  เปอรเซ็นต  
แตความรูหรือความชํานาญใหม ๆ  จะจําไดดีขึ้น  ถาเขาไดมีโอกาสปฏิบัติหรือใชในทันทีและ     
บอย ๆ   นี้เปนการอธิบายวาทําไมการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติงาน  จึงเปนวิธีการที่ดทีี่สุดและ       
ไดผลที่สุด เพราะเมื่อกลับจากการฝกอบรมก็จะไดนําไปปฏิบัติกอนที่จะลืม 

4. จุดศูนยกลางในการเรียนรูของผูใหญอยูทีป่ญหา  และปญหาเหลานั้นจะตองเปน
ความจริง  (Adult   learning  centres  on  problems  and  the  problem  must  be  realistic) 

ทานสามารถสอนผูใหญโดยกลาวถึงหลักทฤษฎีทั่ว ๆ ไปกอนแลวช้ีใหเห็นวา      
จะนําเอาหลกัทฤษฎีนัน้ไปใชกับทางปฏิบตัิไดอยางไร  แตจากการศกึษาคนควาปรากฏวาเขาจะเรยีนรู
ไดเร็วขึน้  โดยใหเขาเริ่มตนจากปญหา  หรือประสบการณหรือทางปฏบิัติ  แลวนําไปสูหลักการ
หรือทฤษฎี 

5. ประสบการณมีผลกระทบกระเทือนตอการเรียนรูของผูใหญ  (Experiences  
effects  adults  learning) 

ขอแตกตางอีกอยางหนึ่งระหวางผูใหญกับเด็กในดานการเรียนก็คือ  ผูใหญมี
ประสบการณในชีวิตมากกวา  ซ่ึงอาจเปนของมีคา  และบางทีก็อาจเปนผลเสียไดเชนกัน  สมองของ
เด็กยังมทีี่วางที่จะบรรจุหรือเรียนรูส่ิงใหม ๆ  อีกมาก  ฉะนั้นการเรียนรูของเด็กจึงทําไดโดยวิธีการ
งาย ๆ  คือเพียงแตเพิ่มความรูใหม ๆ  เขากบัสิ่งที่เขาไดเรียนมากอนแลวเทานัน้ 
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สวนผูใหญนั้นสมองมีส่ิงบรรจุอยูอยางสับสนมากมายแลว  ฉะนั้นการเรยีนรูของ       
ผูใหญจะตองสัมพันธและสามารถรวมเขาไดกับความรูสึกหรือประสบการณตาง ๆ  ถาความรูใหม
ไมเหมาะสมหรือไมตรงกับสิ่งที่เขารูหรือคิดอยูกอน  เขาก็จะปฏิเสธหรือคานความรูนั้น ๆ  ดังนั้น      
การสอนผูใหญจะตองเปดโอกาสใหเขาไดซักถามเสนอความคิดเหน็หรือโตแยงตลอดเวลา  โดย
วิธีการเชนนี้จะทําใหทานทราบวา  เขามีประสบการณเชนไร  เขาตองการอะไร  และถาผูนําอภิปราย             
มีความชํานาญก็จะสามารถเสนอความคิดใหม ๆ  แกเขาไดโดยทําใหเขากับประสบการณของเขา 

6. ผูใหญจะเรียนไดอยางดยีิ่งในบรรยากาศสิง่แวดลอมที่เปนกันเอง  (Adults  learn  
best  in  an  informal  environment  ) 

ความเปนกนัเอง  จะทําใหผูใหญเรียนไดอยางดียิ่ง  มีผูใหญเปนจํานวนไมนอย        
ที่ยังจําความไมสะดวกสบาย  ความไมพอใจในสมยัทีเ่ปนนักเรียนได  เชน  การถูกบังคบั ระเบยีบ        
กฎเกณฑตาง ๆ  ดังนั้นเมื่อไดรับความเปนกันเอง  มีอิสระ  เสรีพอสมควร  ก็จะทําใหมีความพอใจ 
ที่ไมถูกบังคับใหเขากลับเปนเด็กอกี 

7. การสอนผูใหญควรใชวิธีหลาย ๆ  อยาง  (A  variety  of  methods  should  be  
used  in  teaching  adults) 

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาการจะเรียนรูไดเร็วและดนีั้น  เราจะตองใหเขาไดยิน       
ไดฟง ไดเหน็ไดลงมือทําดวย นั่นก็คอื ภาพยนตร ฟลมสตรปิ ภาพพลิก หรืออุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
ซ่ึงจะชวยใหสอนเขาใจไดดกีวาการบรรยายเพยีงอยางเดยีว 

การใชวิธีการตาง ๆ  ที่จะสอนผูใหญนัน้กสุ็ดแลวแตวาวตัถุประสงคหรือความ 
เหมาะสม  เชน  ถามีวัตถุประสงคเพียงแตจะแจงขาวสารใหทราบเทานั้นก็อาจใชวิธีการบรรรยายได  
แตถาตองการใหเปลี่ยนการกระทําหรือแนวความคดิเหน็ก็จะตองใชวธีิการอภิปราย  เปนตน 

8. ผูใหญตองการแนะแนวไมใชคะแนนหรือการสอบ  (Adult  want  guidance  not  
grades ) 

การแขงขนัระหวางเดก็นกัเรยีนอาจชวยในการเรียนรูของเด็ก  แตสําหรับการศกึษา
ของผูใหญนั้นจะใหผลในทางตรงกันขาม  ถาเขาจะตองถูกทดสอบใหคะแนนหรือวิธีการอื่นๆ   
เพื่อเปรียบเทยีบถึงความกาวหนาในการเรยีนของเขา  กจ็ะทําใหเขารูสึกกลัวที่จะลดเกียรติ  แตเขา
ตองการทราบวา  เขาทําอยางไร  เขาตองการที่จะทราบวาเขาเรียนถูกตองหรือไม  เขาทําถูกหรือไม  
เขาคิดถูกหรือไม  เราควรจะใหเขาวัดผลความกาวหนาในการเรียนของเขาดวยตนเอง  ปกติผูใหญ
ไมมีความอดทนในความผิดพลาดบกพรองของเขา  และอาจเกิดความเบื่อหนาย  กลาวคอื  เขาตองการ
ยกยองชมเชย  ฉะนัน้ถามีความจําเปนทีจ่ะตองตําหนหิรือวพิากษวิจารณเขาจริง ๆ  จะตองกระทาํกนั
สองตอสองและดวยใบหนาที่ยิ้มแยมเสมอ 
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เฟลเลนซ  (Fellenz)  ไดสรุปหลักการเรียนรูของผูใหญที่สําคัญ ๆ  ไดแก  เนื้อหาที่      
จะสอนตองเปนประโยชนตอตัวผูใหญ  บรรยากาศในการเรียนรูจะตองเปนกันเอง    และถาหาก       
ผูใหญมีความกระตือรือรนมีความรับผิดชอบมากเทาไร  การเรียนรูของเขาก็นาจะมมีากเทานั้น 

กิปป  (Gibb)  ไดเนนวาจดุศนูยของการเรียนรูของผูใหญอยูที่ปญหา  และการจัด
ประสบการณที่มีความหมายสําหรับนักศกึษา  โดยพยายามสรางประสบการณการเรียนรูหลาย ๆ  
อยางใหนักศกึษาไดเลือกเรยีนในสิ่งที่เขามคีวามสนใจ  มคีวามตองการเพื่อจะนําไปใชประโยชน  
และในขณะทีเ่รียนตองใหนกัศึกษาไดทราบถึงความกาวหนาของตนเองดวย 

ลินเดอะแมน  (Lenderman)  ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูของผูใหญ  ซ่ึงไดรวบรวมมา
จากผลการวิจยัที่ผานมาสรุปไดวา  การที่ผูใหญมาเรียนก็เพราะเขามีความตองการและมีความสนใจ
ตอการเรยีนรูเมื่อนําเอาสภาพการณในชีวติประจําวนัมาเปนจดุศูนยกลางของการเรยีน  ประสบการณ
เปนสิ่งที่มีคามากที่สุดสําหรับเขา  ผูใหญมคีวามตองการที่จะมีแนวทางที่เปนของตนเอง  และ      
ความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องอายุมมีาก 

โมหัมมัด  อัปดุลกาเดร  ไดรวบรวมลักษณะการเรียนรูของผูใหญ  ซ่ึง  เอเคอร  (Aker) 
ไดเรียบเรยีงไว  9  ประการคือ 

1. ผูใหญจะเรียนรูไดดีถาเขาไดมีสวนรวมอยางจริงจัง 
2. จัดอุปกรณการสอนเพื่อชวยใหผูใหญสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัจริง ๆ  

เขาจะเรยีนไดดีกวาการใชอุปกรณการสอนที่ไมสัมพันธกับชีวิตจริงของเขา 
3. ผูใหญจะรับความคิดใหม ๆ ไดเร็ว ถาหากความคิดใหมสอดคลองกับความเชื่อ   

เกา ๆ  ของเขาที่มีอยูแลว 
4. จะตองศึกษาพืน้ฐานและความตองการของผูใหญ  เพื่อจะไดใชเปนแนวทางใน

การจัดประสบการณ  เพื่อกอใหเกดิการเรยีนรูแกเขาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ผูใหญที่มีพื้นฐาน
การศึกษานอย ๆ  มักจะไมมัน่ใจในตนเองและคิดวาตนเองเรียนไมไหว 

5. จะตองชวยสรางความสําเร็จในบทเรียนชัน้ตน  ใหแกนกัศึกษาที่มพีื้นฐาน
การศึกษานอยๆ  พวกนัน้กอนที่จะเริ่มบทเรียนใหมตอไป 

6. ชวยผูใหญไดเรียนในสิ่งที่เขามีความสนใจใหมากและใหเขาไดกาวหนาไปตาม
อัตราความสามารถของเขาเอง  กับชวยใหเขาสามารถหาคําตอบตางๆ ดวยตนเอง 

7. นักศึกษาผูใหญที่เคยมีประสบการณที่ไมดีในโรงเรียนมากอนแลวจึงควรพยายาม
สรางประสบการณการเรียนที่สบาย ๆ  อยาใหเขารูสึกซ้ํารอยประสบการณเกา ๆ  ที่ผานมา 

8. การเรียนรูของผูใหญในชวงระยะเวลาหนึง่จะมีจดุหยุดนิ่ง 
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9. ควรจะมกีารทบทวนถึงวัตถุประสงคในการเรียนเสมอวาเราเรียนไปทําไม  และ
ขณะนีไ้ดกาวไปสูเปาหมายมากนอยแคไหนแลว  (โมหัมมัด  อัปดุลกาเดร  2517  :  26-27) 

การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน    
ไซริล  ฮูล  (Cyril  Houle,  อางถึงใน  สุมาลี  สังขศรี  2539  :  77)  ไดแบงประเภทของ

การจัดการศกึษาหรือการเรียนการสอนแกผูใหญเปน  4  แบบ  คือ 
1. การเรียนการสอนรายบุคคล  (individual) เปนการเรยีนการสอนที่กลุมเปาหมาย

หรือผูเรียนแตละคนออกแบบกิจกรรมของตนเอง  หรือมคีรูผูเชี่ยวชาญออกแบบกจิกรรมไวให      
เลือกเรียน 

2. การเรียนการสอนแบบกลุม  (group)  เปนลักษณะของการเรียนการสอนที่ผูเรียน
ภายในกลุมรวมกันกําหนด  หรือออก แบบกิจกรรรมของกลุมเอง  ครูหรือวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ
ชวยออกแบบกิจกรรมใหหรือกลุมผูเรียนหลาย ๆ  กลุมมาชวยออกแบบกิจกรรมรวมกัน 

3. การเรียนการสอนแบบสถาบนั  (institution)   สถาบันเปนผูกําหนดรูปแบบการเรยีน-
การสอน  กําหนดกิจกรรมใหแกผูเรยีน  ผูเรียนจะเรียนตามสิ่งที่สถาบันกําหนดให 

4. การเรียนการสอนแบบมวลชน  (mass)  เปนการเรียนการสอนหรือการใหคําปรึกษา
ในลกัษณะที่มบีุคคล  กลุม  หรือสถาบันเปนผูออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูใหแกกลุมเปาหมายใหญ  
หรือกลุมเปาหมายที่เปนลักษณะมวลชน 

จารวิส  (Jarvis,  อางถึงใน  สุมาลี  สังขศรี  2539  :  77-78)  ไดจัดกลุมวิธีการเรียนการสอน 
ผูใหญออกเปน  3  กลุม  คือ 

1. วิธีการสอนโดยใชครูเปนศนูยกลาง  (teacher-centered  method)  วิธีการในกลุมนี้
ไดแก  วิธีการสาธิต  การอภิปรายดวยการชี้นํา   การอภปิรายดวยการควบคุม  การอภิปรายโดยการ
บรรยายนํา  และวิธีการบรรยาย 

2. วิธีการสอนเปนกลุมโดยใชนักศึกษาเปนศนูยกลาง  (student-centered  group 
method )  วิธีการในกลุมนี้ไดแก   การระดมพลังสมอง  การปรึกษาหารือในกลุม  การโตวาที         
การอภิปรายกลุม   การอภิปรายเปนคณะ  บทบาทสมมุติ  การสัมมนา  ทัศนศึกษา  การประชุมเชิง-
ปฏิบัติการ 

3. วิธีการสอนโดยใชนกัศึกษาเปนศูนยกลางรายบุคคล  (individual  student-cantered)  
ไดแก  วิธีการกําหนดงานใหปฏิบัติ  (assignments)  การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรยีน  และ        
การสอนทางไกล 
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สุนทร  สุนันทชัย  (2533  :  37)  ไดจดักลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
ออกเปน  3  ประเภท  คือ  การเรียนการสอนรายบุคคล  การเรียนการสอนเปนกลุม  และการเรียน-
การสอนแบบชุมชน 

การสอน  เปนกระบวนการใหบุคคลเจริญงอกงามทั้งรางกายและจติใจ  การจัดการเรยีน-
การสอนสําหรบัผูใหญมีหลายลักษณะ  ไดแก  การสอนเปนรายบุคคล  การสอนเปนกลุม  การสอน
แบบสถาบนั  การสอนแบบมวลชน  การสอนโดยทัว่ไปจะประกอบดวย  การเขาสูบทเรียน  การสอน
เนื้อหา  และการสรุปจบบทเรียน 

เทคนิคการสอนผูใหญ 
เทคนิคการสอน  เปนศิลปะในการถายทอดความรู  หรือจดักิจกรรมการศึกษาเพื่อให     

ผูเรียนเกดิการเรียนรูตามวัตถุประสงค  มีเทคนิคตาง ๆ  มากมายใหเลือก  การเลือกควรยึดหลัก
ความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  รูปแบบการจัดการศึกษา  ในการสอนเนือ้หาเดียวกันอาจใชเทคนิค
หลาย ๆ  อยางได  และอาจใชเทคนิคเดียวกันในเนื้อหาที่ตางก็ได 

การเลือกเทคนิคการสอนผูใหญ 
กอนที่จะเลือกเทคนิคการสอนมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูใหญนัน้  

จะตองพจิารณาอยางนอย  2  ประการคือ  รูปแบบการสอน  และจดุประสงคของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  คือตองการใหผูเรียนเกดิพฤตกิรรมชนิดใด  โนลส  (อางถึงใน  ศุภร  ศรีแสน  2530  :  
245)  ไดกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการเรียนรูของผูใหญไว  6  ประการคือ 

1. ความรู 
2. ความเขาใจ 
3. ทักษะ 
4. ทัศนคติ 
5. คานิยม 
6. ความพอใจ 

 
ตัวอยางเทคนคิการสอนซึ่งจะกอใหเกดิพฤติกรรมดังกลาว   
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ตัวอยางการเลือกเทคนิคการสอน 
 
ชนิดของพฤตกิรรม เทคนิคการสอน 

1. ความรู - การบรรยาย  การอภิปรายเปนคณะ  การอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ        
การสัมภาษณ  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  จากสื่อประเภทตาง ๆ       
การฝกอบรม  ฯลฯ 

2. ความเขาใจ - การสาธิต  กรณีตัวอยาง  การเลนเกม  การเลนบทบาทสมมติ                
การแสดงละคร  บทเรียนสําเร็จรูป  การสัมมนา 

3. ทักษะ - การทําแบบฝกหัด  การฝกปฏิบัติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การแสดง-
บทบาทสมมติ  การทํางานในรูปคณะกรรมการ  การสาธิต  การเลนเกม  
ฯลฯ 

4. ทัศนคติ - กรณีตัวอยาง  การแสดงบทบาทสมมติ  การโตวาที  การแสดงละคร   
กิจกรรมกลุมสัมพันธ   สถานการณจําลอง  การจัดสภาพแวดลอม  ฯลฯ 

5. คานิยม - การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  กรณีตัวอยาง  การเลนเกม               
การโตวาที  การอยูคายพักแรม  การสัมมนา  ฯลฯ 

6. ความพอใจ - การจัดนิทรรศการ  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  การศึกษานอกสถานที่          
การใหคําปรึกษา  การแสดงบทบาทสมมติ  ฯลฯ 

 
ที่มา  :  ปรับปรุงจาก  ศุภร  ศรีแสน,  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  (มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  มหาสารคาม,  2530), 245-246. 
  

จะเห็นไดวาเทคนิคการสอนที่นํามาใชเพื่อใหเกดิพฤติกรรมการสอนแตละชนิดจะ 
แตกตางกนัออกไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบการสอนดวย  เทคนิคการสอนอยางหนึ่ง  อาจใชเพื่อให
เกิดพฤติกรรมไดหลายดาน  เชน  การแสดงบทบาทสมมติ  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมดาน  ความเขาใจ  
ทักษะ  ทัศนคติ  และความพอใจ   

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาผลงานวิจยัตาง ๆ  ที่ผานมายังไมปรากฎวามีงานวิจยัที่เกีย่วกบั

การจัดการเรยีนการสอนวิชาพระอภิธรรมโดยตรง  แตอยางไรก็ตาม  ผูวิจัยพบวาพอจะมีงานวิจัย      
ที่มีสวนใกลเคยีงอยูบางซึ่งจะไดเสนอดังตอไปนี ้
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พิกุล  เลิศมงคลตระกูล  ( 2525  :  65-66)  ไดวิจยัความคดิเห็นเกีย่วกบัการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาผูใหญแบบเบด็เสร็จระดับ  3-4  ในเขตการศกึษา  10  พบวา  นักศึกษาผูใหญระดับ       
3-4  มีเหตผุลทีสํ่าคัญในการเขามาเรยีนโรงเรียนศกึษาผูใหญ  คือนกัศึกษาผูใหญระดับ 3  มี
จุดมุงหมายในการเขามาเรียนเพื่อตองการหาความรูเพิ่มเติม  สวนนักศกึษาผูใหญระดับ  4  มี
จุดมุงหมายเพือ่ตองการศกึษาตอในชัน้สูงตอไป  นกัศกึษาผูใหญระดบั  3-4  มีความคิดเห็นเกีย่วกบั
การเรียนการสอน  ตามสภาพที่เปนจริงอยูในเกณฑคอนขางมากในดานหลักสูตร  สวนในดานตวัครู  
นักศึกษา  และดานสื่อการสอนที่ใชสอนนักเรียนในระบบมาใชสอนกับนักศึกษาผูใหญที่มีวัย  และ
พื้นฐานความรูตางกัน  จึงทาํใหไมเขาใจเนื้อหาวิชา  อีกประการหนึ่งระยะเวลาทีใ่ชเรยีนส้ัน ครูตอง
รีบสอนเนื้อหาจึงไมมเีวลาทีจ่ะเอาใจใสนกัศึกษาขณะที่เรียนได  ความคาดหวงัเกีย่วกับการเรียนการ
สอนอยูในเกณฑที่อยากใหเปนไปคอนขางสูง  ทั้งในดานหลักสูตร ตัวครู  นักศึกษา  และส่ือการ
สอน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  นวลเสนห  วงศเชดิธรรม  ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการของนักศึกษาผูใหญสายสามัญ  ในเขตกรุงเทพมหานครและพบวา  นักศกึษาผูใหญมีความ
ตองการโดยสวนรวมคอนขางมากโดยตองการใหครูหาวิธีสอนที่เขาใจงาย  มีอุปกรณการสอนที่
เหมาะสมกับเรื่องที่สอน  เอาใจใสนกัศึกษาและเปดโอกาสซักถามปญหาในการเรียนได 

อดิศักดิ์  ศรีภมูั่น  (2526  :  ง-จ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปญหาการเรียนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของนักศกึษาผูใหญ  ตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จระดับที่  3-4  
พบวานกัศึกษาผูใหญประสบปญหาอยูในระดับปานกลาง  ประเด็นที่เปนปญหา  ไดแก  การขาด 
ขอมูลหนงัสือที่จะคนควาประกอบ  บทเรยีนบางเรื่องยากเกินไป  นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในตวัเอง  
ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบอภิปรายกลุม  นักศึกษาสวนมากเห็นดวย     
ที่จะใหครูผูสอนแนะนําบทเรียน  เพื่อไปศึกษาคนควาลวงหนากอนทกุครั้ง  จะทําใหมีความรูและ
มั่นใจในการอภิปรายกลุมมากขึ้น  และครคูวรใชวิธีการสอนหลาย ๆ  วธีิ 

นิสัย  โรจนโพธิ์  (2527  : 82-85)  ไดศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนผูใหญ  
ตามทัศนะของนักศกึษาผูใหญแบบเบ็ดเสรจ็  ระดับที่  3-4  จังหวัดอดุรธานี  พบวา  นกัศึกษาชายหญิง   
มีทัศนะตอพฤติกรรมการสอนของครูที่เปนจริงกับความคาดหวัง  ดานการเตรียมการสอน  การใช
อุปกรณและการประเมินผลการเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  . 01 และเมื่อ
พิจารณานกัศกึษาทีก่ลุมอายุตางกนั  มีทศันะตอพฤตกิรรมการสอนของครูทั้ง  4  ดาน  พบวา  
นักศกึษาอายุ  20  ปลงมาและอายุ  20-25 ป  มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  . 
01  สวนอายุ  25  ปขึ้นไปมคีวามแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ   

เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ  (2529)  ไดวิจัยเร่ือง  “ความคิดเหน็ของครูสังคมศึกษาเกีย่วกบั
ปญหาการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย”  กลุมตวัอยางประกอบดวย  
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ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จํานวน  396  คน  จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
ราษฎรทั่วประเทศจํานวน  281  โรง   ผลการวิจัยพบวาปญหาการใชหลักสูตรจําหนวยการเรียนและ
อัตราเวลาเรียนไมเหมาะสมกับปริมาณเนือ้หาวิชา  และครูขาดแคลน  เอกสารประกอบหลักสูตร  
ปญหาดานเนือ้หาวิชา  การสอนเนื้อหาใหนักเรยีนเกิดมโนทัศนทําไดยากและมุงเนนความรูความจํา
มากกวาการนําไปปฏิบัติ  ขาดความรู  ความเขาใจในเรื่องการวเิคราะหประพุทธประวตัิ  พระพุทธคณุ  
และพระพุทธจริยา  โดยเฉพาะเรื่องการฝกสมาธิ  การวิเคราะหพระธรรมวินยั  หลักธรรม  พทุธศาสนา
กับวิทยาศาสตร  ความเขาใจในเรื่องปญญาและการฝกปญญา  ปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียน-
การสอน  ครูขาดความรูและประสบการณในการสอน  ครูไมมีพื้นฐานความรูและความเขาใจใน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา  มีความเคยชนิกับการสอนแบบบรรยาย  ตลอดจนขาดความรูและ
ความเขาใจในการเลือกใชวิธีการสอนแบบใหม ๆ  นักเรียนไมเหน็ความสําคัญของวิชา  การกระตุน
ใหนกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทําไดยาก  ครูขาดความรวมมือจากฝายบริหาร  
คณะครู  นักเรียน  และผูปกครองในการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร  ปญหาดานการใชส่ือการสอน
และแหลงวิชาการ  โรงเรียนไมมีอุปกรณการเรยีนการสอน  เชน  ขาดหองฝกสมาธิ  ขาดความรวมมอื
จากแหลงวิชาการ  ครูไมไดรับการเตรยีมตวัสําหรับการสอนวิชาพระพทุธศาสนาโดยตรง  ขาด
วิทยากรที่มีความรูความสามารถ  ขาดความรูทักษะในการสรางและการใชส่ือการสอน  ปญหาดาน
การวัดผลและประเมินผล  ไมสามารถวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และการ
สอนใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนแตละบททําไดยากเพราะเวลามีจํากัด  ครูขาด
ความรูเกี่ยวกบัเทคนิคในการวัดและประเมินผล 

ชุติมา  ออนละมาย  (2529)  ไดวจิัยเร่ือง   “สภาพการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”   ผลการวิจัยพบวา  สภาพปจจุบันของการจัดการศกึษาวิชา           
พระพุทธศาสนาดานจดุประสงค  ผูบริหารและผูสอนเหน็วามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน  ดานเนื้อหาวชิา  นักเรียน  ผูบริหาร  และผูสอน  มีความเห็นวาเปนประโยชน              
มีสวนเสริมทัศนคติ  คานิยม  และสามารถนําไปประยกุตใชในชวีิตประวันได   สวนปญหาการจัด
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในดานการเรียนการสอนมีปญหา  คือผูสอนมีวุฒิไมตรงกับวิชาที่สอน 

นงลักษณ  จันทรแสนโรจน  (2529)  ไดวิจยัเร่ือง  “ปญหาการเรียนการสอนพระ
พุทธศานาของครูผูสอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานคร”โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัปญหาการเรยีนการสอนพระพุทธศานาของครูผูสอน
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอนจํานวน  81 คน  นักเรียน  
835  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับครูผูสอนและแบบสอบถามสําหรับ
นักเรียน  วิเคราะห      ขอมูลใชคํานวณคารอยละของคําตอบแตละขอ  ผลการวิจัยพบวา  สภาพ
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โดยทั่วไปในการจัด         การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  พบวาครูผูสอนสวนใหญ  
เปนครูสังคมศึกษาและเปนเพศหญิง  ทําการสอนในหองเรียนธรรมดาการสอนใชแบบบรรยาย  ส่ือ
การสอนสภาพที่        เปนจริงเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนาพบวา  ครูผูสอนและนักเรียนเคยชนิ
กับการสอนแบบบรรยาย  สภาพที่เปนปญหาตอการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของครูผูสอน
ไดแก  ความเขาใจในศพัทบาลี  ความชํานาญเรื่องเทคนิคการสอนและการนําเทคนิคใหม ๆ  มา
สอนพระพุทธศาสนา  ความตองการของครูผูสอนสวนใหญตองการสื่อและอุปกรณการสอน 
เอกสารหลักสูตรและคูมือครูมาใชประกอบการสอน  สวนผูเรียนตองการใหมีการปรบัปรุง  ทั้งดาน
ครูผูสอนและจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  และตองการใหครูผูสอนสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
นักเรียน  และตองการไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

สุดา  ชินะวนชิ  (2529  :  109-111)  ไดวิจยัเร่ือง  “ปญหาการเรียนการสอนวิชา           
พระพุทธศานาของครแูละนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจยัพบวา  
สภาพที่เปนจรงิเกี่ยวกบัการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา  ครูและนักเรียนมีความคิดเห็น     
สอดคลองกันดังนี้  เนื้อหาวชิามีความเหมาะสมกับผูเรียนพอสมควร  ครูผูสอนสวนใหญสอนโดย
วิธีบรรยาย  และอาราธนาพระภิกษุมาสอนเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสม  สวนการนําวิธีสอนใหม ๆ   
มาใชมีนอยมาก  ครูใชส่ืออุปกรณการสอนนอย  และไมทราบแหลงบริการเกี่ยวกบัสื่อและอุปกรณ  
ดานการประเมนิผลครูมีความสามารถในระดับปานกลาง  หลักสูตรกําหนดคาบเวลาสอนนอยเกนิไป  
คูมือประกอบการสอนมีนอย  แผนการสอนของหนวยศกึษานิเทศกมีความชัดเจนที่จะนําไปใชการ
ปฏิบัติไดในระดับนอย  ครูมีความเหน็วาผูบริหารมีความรูความเขาใจในเทคนิค  วิธีสอน  วิชา      
พระพุทธศาสนาคอนขางนอยและใหความชวยเหลือแนะนํา  ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ สําหรับ
วิชานี้นอย  สภาพที่เปนปญหาสําหรับครูผูสอน  มีปญหาในระดับมากเรื่องเกีย่วกับ  ขาดความรู  
ความเขาใจ  คาํศัพท ภาษาบาลี  สําหรับความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ครูมีความ
ตองการมากในดาน  เอกสารประกอบหลกัสูตร  ส่ือและอุปกรณการสอน  ตองการหองเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  ตองการอบรมดานเนื้อหาเรื่องพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

ความคิดเหน็ตออุบล  ทัศนโกวิท (2531  :  57) ไดศึกษาเปรียบเทียบสภาพที่เปนจริง 
กับสภาพที่คาดหวังเกีย่วกับการพบกลุมของนักศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ  ระดับที่ 3-4   ทางวิทยุ
และไปรษณีย  ในเขตการศกึษานอกโรงเรียน  ภาคกลาง  พบวา  นกัศึกษาที่มีเพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  สถานภาพการทํางานตางกันมีสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง  เกีย่วกบัการพบกลุม  
ดานครูประจํากลุม  ดานผูเรยีน  ดานกิจกรรมพบกลุม  และดานสภาพแวดลอมแตกตางกันอยาง        
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนนักศึกษาที่มสีภาพสมรสตางกันมีความคดิเห็นตอสภาพที่เปนจริงและ
สภาพที่คาดหวังเกีย่กวับการพบกลุม  และดานผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

77

. 05  สวนดานกิจกรรมการพบกลุมและดานสภาพแวดลอม  นักศึกษามีความคิดเหน็แตกตางกนั
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

มธุรส  ชํานาญทัศน  (2532 : 108)  ศึกษาวิจัยพบวา  บุตรวัยรุนเพศหญิงมีความตั้งใจจะ
ปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกวาวัยรุนเพศชาย 

มธุรส  ชํานาญทัศน  (2532 :  108) ศึกษาพบวา  บุตรวยัรุนที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปที่  1  และระดบัมัธยมศึกษาปที่  5  มีความตั้งใจจะปฏิบัติตนตามหลักสปัปุริสธรรมสูง
กวา  บุตรวัยรุนที่มีการศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่  3   เปนตน 

กิตติวรรณ  สิทธิเวทย  (2534 : 126)  ไดศึกษาวจิัยพบวา  นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตน
ทางพุทธศาสนาสูงกวานกัเรียนชาย 

เกษม  เกษมนกุิจกุล  (2534 : 92)  ไดศึกษาวิจัยพบวา  นักเรียนชายมีคานิยมจดุหมาย
ปลายทางและคานิยมวิถีปฏิบัติที่เปนสวนสังคม  สูงกวานักเรียนหญิง 

โกศล  ธนูธรรมทัศน  (2537)  ไดวจิัยเร่ือง   “ปญหาการเรียนการสอนวชิา
พระพุทธศาสนาของครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ในหลกัสูตร
มัธยมศึกษา       ตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  ในโรงเรยีนสังกัดกรม
สามัญศึกษา      เขตการศกึษา 6  โดยมวีัตถุประสงคเพือ่ศกึษาความคิดเห็นของครูผูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเกีย่วกบัปญหาการเรียนการสอน  กลุมประชากรที่ใชในการวจิัยคือครูผูสอนในเขต
การศึกษา 6  จํานวน  109  คน  ผลการวจิัยพบวา  ครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเหน็ตรงกันเกีย่วกับ
ปญหาการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีปญหามากในดานจดุประสงคของหลักสูตร  ที่
สงเสริมใหผูเรียนเกดิศรัทธา  ซาบซึ้งและสํานึกในความสาํคัญของพระพุทธศาสนาและคุณพระ
รัตนตรัย  เนื้อหาวิชามีลักษณะนามธรรม  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงค
ของบทเรียนทีก่ําหนดไว  ขาดสื่ออุปกรณการสอน 

วัชรีกุล  สําเภาพล  (2537)  ไดวิจยัเร่ือง  “ปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ช้ันมัธยมปที่ 1 และ 2  ในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2533)  ของครผููสอนในจงัหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษาปญหาการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา  จํานวนครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา  162 คน  พบวา  มีความคิดเห็นในดาน
จุดประสงค  เนื้อหาวชิา  รวมถึงประเมนิพฤติกรรมดานการจัดการเรยีนการสอน  ส่ือการเรยีนการสอน  
การวัดและประเมินผลการสอน  ไมแตกตางกัน  ปญหาและความตองการของครูผูสอนคือ  ตองการ
อบรมทางดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  การสรางสื่อและเครื่องมือวดัและประเมินผล  และตองการ
ส่ือประเภทสิ่งตีพิมพและทัศนูปกรณ 
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จากแนวความคิดและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของดังกลาวพอสรปุไดวา  ปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพระพทุธศาสนาตามความคิดเหน็ของครูและนักเรียนสวนใหญแลวจะมีความคิดเห็นหรือ
ปญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนในวิชาพระพทุธศาสนาเกือบทุกระดับชั้น       
ขณะเดียวกันมปีจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่ผูวิจัยมีความเห็นวานาจะมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการเรียน-
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยคือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการสอน  และ
การฝกอบรม  เปนตน 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิบรรยาย  (Descriptive  Research)  โดยการศึกษาแบบ

สํารวจ  (Survey  studies)  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระอภิธรรม  
ของครูผูสอนและนักศกึษาวิชาพระอภิธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาพระอภิธรรม  พุทธศักราช  
2494   ของสํานักเรียนพระอภิธรรมในเขตภาคกลาง  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว  โดยแบงตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรที่ศึกษา 
2. ตัวแปรที่ใชในการวจิัย 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวมรวบขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก   ผูบริหาร  ครูผูสอนและนกัศึกษา            
ที่เรียนวชิาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง  ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรยีนที่  2  ปการศกึษา  2544  จํานวน  10  สํานักเรยีน  ผูบริหาร  10  ทาน  ครูผูสอน  78  ทาน  
นักศึกษาที่เรียนวิชาพระอภธิรรม  671  คน  ดังแสดงในตารางที่  1 
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ตารางที่  1  แสดงจาํนวนสํานกัเรยีน, ครูผูสอน และนกัศกึษาของสํานกัเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง 
  

จํานวน ลําดับที่ ช่ือสํานักเรียน 
ครูผูสอน นักศึกษา 

1 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 32 320 
2 วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพฯ   14 98 
3 วัดเขาสมโภชน  จังหวัดลพบุรี   5 58 
4 วัดปาธรรมโสภณ  จังหวัดลพบุรี  2 56 
5 วัดอุดมมงคล  จังหวดักาญจนบุรี  7 41 
6 วัดสามชุก  จังหวัดสุพรรณบรีุ  4 33 
7 วัดกลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 6 31 
8 วัดมหาธาตวุรวิหาร  จังหวดัราชบุรี 5 17 
9 วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพฯ 2 11 
10 สํานักเรียนสวนธรรมจักร  จงัหวัดสุพรรณบุรี 1 6 

รวม 10 สํานักเรียน 78 671 
 

1.2 กลุมตัวอยาง   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้  ดําเนินการคัดเลือก        
กลุมตัวอยางมาศึกษาดังนี ้

1.2.1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  ( Stratified  random  sampling)  โดย
แบงกลุมสํานกัเรียนพระอภธิรรม  เขตภาคกลาง  ทั้ง  10  สํานักเรียน  ออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 

1.2.1.1 กลุมสํานักเรียนขนาดใหญทีม่ีนักศึกษาตั้งแต  90  คน
ขึ้นไปซึ่งมีอยู  2  สํานักเรียน  ไดแก 

1.2.1.1.1 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  กรุงเทพ ฯ 
1.2.1.1.2 วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพ ฯ 

1.2.1.2 กลุมสํานักเรียนขนาดกลางที่มีนักศึกษาตัง้แต  40  คน
ขึ้นไป  มีอยู  3  สํานักเรียน  ไดแก 

1.2.1.2.1 วัดเขาสมโภชน  จังหวัดลพบุรี 
1.2.1.2.2 วัดปาธรรมโสภณ  จังหวัดลพบุรี 
1.2.1.2.3 วัดอุดมมงคล  จังหวดักาญจนบุรี 
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1.2.1.3 กลุมสํานักเรียนขนาดเล็กที่มนีักศึกษาต่ํากวา  40  คน      
มีอยู  5  สํานักเรียน  ไดแก 

1.2.1.3.1 วัดสามชุก  จังหวัดสุพรรณบรีุ 
1.2.1.3.2 วัดกลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.2.1.3.3 วัดมหาธาตวุรวิหาร  จังหวดัราชบุรี 
1.2.1.3.4 วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพ ฯ  
1.2.1.3.5 สํานักเรียนสวนธรรมจักร  จงัหวัดสุพรรณบุรี 

เมื่อแยกประเภทสาํนักเรียนทีม่ีนักศึกษามีจาํนวนใกลเคียงกันไวดวยกันแลว  จึงทําการ
สุมตัวอยางแตละประเภทของสํานักเรียน  โดยอาศัยการสุมแบบงาย  (Simple  random  sampling)  
โดยกําหนดใหสํานักเรียนพระอภิธรรมขนาดใหญซ่ึงมีอยู  2   สํานักเรียน  เปนกลุมตัวอยางทั้งสอง
สํานักเรียน  เนื่องจากวามีจาํนวนนอย 

สํานักเรียนพระอภิธรรมขนาดกลาง  ซ่ึงมีอยู  3  สํานักเรยีน  สุมมา  2  สํานักเรยีน  ไดแก 
1. วัดเขาสมโภชน  จังหวัดลพบุรี 
2. วัดอุดมมงคล  จังหวดักาญจนบุรี           
สํานักเรียนพระอภิธรรมขนาดเลก็  ซ่ึงมอียู  5  สํานักเรียน  สุมมา  2  สํานกัเรยีน  ไดแก 
1. วัดสามชุก  จังหวัดสุพรรณบรีุ 
2. วัดกลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดังนั้น  จะไดสํานักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยาง  6  สํานักเรียน  ดังแสดงในแผนภมูิที่ 2 
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แผนภูมิที่  2  แสดงจํานวนสํานักเรียน,  ครู  นักศึกษา  ที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง 

สํานักเรียนพระอภิธรรม 
เขตภาคกลาง  10  สํานักเรียน 
• ครูผูสอน  78  ทาน 
• นักศึกษา  671  คน 

ขนาดกลาง 
3  สํานักเรียน 

2  สํานักเรียน 

ขนาดใหญ 
2  สํานักเรียน 

2  สํานักเรียน 

ขนาดเล็ก 
5  สํานักเรียน 

2  สํานักเรียน 

โชติกะวิทยาลัย 
ประชากร 

• ครู 32 
• นักศึกษา 320 

วัดสุวรรณฯ 
ประชากร 

• ครู 14 
• นักศึกษา 98 

วัดเขาสมโภชน 
ประชากร 

• ครู 5 
• นักศึกษา 58 

วัดอุดมมงคล 
ประชากร 

• ครู 7 
• นักศึกษา 41 

วัดสามชุก 
ประชากร 

• ครู 4 
• นักศึกษา 33 

วัดกลาง 
ประชากร 

• ครู 6 
• นักศึกษา 31 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 28 
• นักศึกษา 129 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 13 
• นักศึกษา 39 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 4 
• นักศึกษา 23 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 6 
• นักศึกษา 17 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 3 
• นักศึกษา 13 

กลุมตัวอยาง 
• ครู 5 
• นักศึกษา 13 

รวม  6  สํานักเรียน 
กลุมตัวอยาง 
• ครู  59 
• นักศึกษา  234 
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ในการวจิัยคร้ังนี้  ผูวจิยัไดศึกษากบักลุมผูบริหารทั้งหมดจาํนวน  6  ทาน  กลุมครูผูสอน
และนักศกึษา  ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมอยางงาย  (Simple  random  sampling )       
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ  เครซี  และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan , 
อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 303 )  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่พอเหมาะ  ยินยอมให
เกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ  5  ไดกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอนจํานวน  59  ทาน  กลุมตัวอยาง           
ที่เปนนักศกึษาจํานวน  234  คน  ดังสรุปในตารางที่  2 

 

ตารางที่  2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 

ครูผูสอน นักศึกษา ลําดับที่ ช่ือสํานักเรียน ผูบริหาร 
ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 1 32 28 320 129 
2 สํานักเรียนวัดสุวรรณประสทิธิ์ 1 14 13 98 39 
3 สํานักเรียนวัดเขาสมโภชน 1 5 4 58 23 
4 สํานักเรียนวัดอุดมมงคล  1 7 6 41 17 
5 สํานักเรียนวัดสามชุก  1 4 3 33 13 
6 สํานักเรียนวัดกลาง 1 6 5 31 13 

รวม  6  สํานักเรียน 6 68 59 581 234 
 

 ที่มา  :  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, เอกสารรายงานพิธีมอบประกาศนยีบัตร
อภิธรรมบัณฑิต รุนท่ี 37/2544  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2544), 
17 – 23. 
 

2. ตัวแปรที่ใชในการวจิัย 
2.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  

2.1.1 ตัวแปรที่เปนองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูผูสอน  ไดแก  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการทาํงาน  ประสบการณในการสอน  ประสบการณการฝก-
อบรม     

2.1.2 ตัวแปรที่เปนองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของนกัศึกษา  ไดแก  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการทาํงาน  วิธีการแสวงหาความรู  สาเหตุที่เขามาเรียน  
ระดับชั้นที่เรียน  และขนาดสํานักเรียน 
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2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรม  ของครูผูสอนและนักศกึษาพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียน-
การสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล      

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยแบบสอบถามสําหรับครูผูสอนที่เปน 

กลุมตัวอยางจาํนวน  1  ฉบับ  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  1  ฉบับ  
และแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหารสํานักเรียนจํานวน  1  ฉบับ   

3.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
3.1.1 แบบสอบถามครูผูสอน  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 

ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  (Check  List )  และแบบปลายเปด  (Opened-Ended)    ประกอบดวย
เนื้อหาคําถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  ประสบการณในการสอน  
ประสบการณการฝกอบรม 

ตอนที ่ 2  เปนคําถามเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอน
หลักสูตรวิชาพระอภธิรรม  แบงออกเปน  4  ดาน  คือ 

1. ดานเนื้อหาหลกัสูตร   
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน   
3. ดานสื่อการเรยีนการสอน   
4. ดานการวัดและการประเมนิผล              
ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  

มี  4  ระดับ  ใหมากที่สุด  (4)  มาก  (3)   นอย  (2)  และนอยที่สุด  (1)  สาเหตุที่ใชแบบมาตราสวน
ประมาณคา  4  ระดับ  โดยไมมีคาปานกลาง  ก็เพราะวาผูวิจัยตองการใหผูตอบแบบสอบถามระบุ 
คําตอบอยางชัดเจน  หลีกเหลี่ยงการไมแนใจดวยการตอบวา  “ปานกลาง” 

ตอนที่  3  เปนคําถามเกี่ยวกบัปญหาการเรยีนการสอนวชิาพระ
อภิธรรม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด  ( Opened  Ended )  ประกอบดวยเนื้อคําถามใน
ดานเนื้อหาหลกัสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล     

3.1.2 แบบสอบถามนักศึกษา   แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  (Check  List)  และแบบปลายเปด  (Opened-Ended)  ประกอบดวย     
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คําถามเกี่ยวกบั  เพศ  อายุ  ระดับการศกึษา  สถานภาพการทํางาน  วิธีการแสวงหาความรู  สาเหตุ      
ที่เขามาเรียน  ระดับชั้นที่เรียน  และขนาดสํานักเรียน                  

ตอนที่  2  และตอนที่  3  ใชแบบสอบถามชุดเดียวกับครูผูสอน 
3.1.3 แบบสัมภาษณ ผูบริหาร  เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  สําหรับผูบริหาร  1  ฉบับ  ประกอบดวย
ประเด็นในการสัมภาษณ  คอื 

3.1.3.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร 
3.1.3.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1.3.3 ดานสื่อการเรยีนการสอน 
3.1.3.4 ดานการวัดและการประเมนิผล 
3.1.3.5 ปญหา  และขอเสนอแนะเพิม่เติม 

3.2 วิธีสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือดังตอไปนี ้
3.2.1 ผูวิจัยสรางเครือ่งมือเก็บรวบรวมขอมูลข้ึน  โดยการศึกษาขอมูล

จากเอกสาร  และงานวจิัยที่เกี่ยวของ   
3.2.2 นําโครงรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  คือแบบสอบถาม  และ

แบบสัมภาษณ  ที่สรางเสร็จไปขอคําแนะนาํจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ  เพื่อตรวจแกไข      
ดานเนื้อหา  ภาษาและสํานวนที่ใชในแบบสอบถามใหชัดเจน  แลวนําไปใหผูทรงคณุวุฒิตรวจ  
ความตรงเชิงเนื้อหา 

3.2.3 ปรับปรุงเนื้อหาของแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง  กอนนําไปทดลองใช 

3.2.4 นําแบบสอบถามที่แกไขปรบัปรุงแลวไปทดลองใช  (Try-๐ut)       
กับครูและนกัศึกษาพระอภธิรรมที่มิใชกลุมตัวอยางที่เลือกไว  จํานวน  40  คน  ทีสํ่านักเรียน        
พระอภธิรรมวดัเขาพุทธโคดม  อําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี  แลวนาํหาคาความเชื่อมัน่  (Reliability)  
โดยหาคาความเชื่อม่ันตามแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ของ  ครอนบาค  (Cronbach)  
ของแตละดานไดความเชื่อมัน่ดังนี ้

ดานเนื้อหาหลกัสูตร ไดความเชื่อมัน่    0.67 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดความเชื่อมัน่    0.96 
ดานสื่อการเรยีนการสอน     ไดความเชื่อมัน่   0.77 
ดานการวัดผลและประเมนิผล   ไดความเชื่อมัน่    0.90 
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จากคาความเชือ่มั่นที่คํานวณไดในดานเนื้อหาหลักสูตร  และดาน
ส่ือการเรียนการสอน  มีคาไมสูงอยางนาพอใจ  ผูวิจยัจึงไดนําแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุง
ดานภาษาในขอที่เห็นวานาจะสื่อสารไดไมดี  และจากการนําไปใชจริง  ผูวิจัยไดตรวจสอบคา       
ความเชื่อมั่นอกีครั้งปรากฏวาไดคาความเชือ่มั่นดังตอไปนี้ 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร   ไดคาความเชือ่มั่น    0.83 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน   

1. ดานครูผูสอน   ไดคาความเชือ่มั่น    0.96 
2. ดานนักศกึษา    ไดคาความเชือ่มั่น   0.87 
3. ดานวิธีสอน    ไดคาความเชือ่มั่น 0.85 

ดานสื่อการเรยีนการสอน   ไดคาความเชือ่มั่น    0.90 
ดานการวัดผลและประเมนิผล   ไดคาความเชือ่มั่น  0. 92 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยดําเนินการเปนขัน้ตอนดังนี ้
4.1 ผูวิจัยตดิตอขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  

ถึงเจาอาวาสวดั  หรือเจาสํานักเรียน  เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.2 ผูวิจัยไดเดนิทางไปยังวดัหรอืสํานักเรียนทีเ่ปนหนวยของกลุมตัวอยาง             

แตละแหงดวยตนเอง  เพื่อแจกแบบสอบถามใหครูผูสอนและนักศกึษาตอบแบบสอบถาม  และ            
เพื่อสัมภาษณผูบริหารสํานักเรียน  และรับขอมูลกลับดวยตนเอง 

4.3 การสัมภาษณผูบริหารสํานักเรียนพระอภธิรรมครั้งนี้  ผูวิจัยเจาะจง
สัมภาษณเฉพาะผูบริหารสํานักเรียนสาขา  5  สํานักเรียนเทานั้น  เพราะมีสภาพแวดลอมในการ       
จัดเรียนการสอนคลายคลึงกัน  โดยนดัวนัและเวลาสัมภาษณ  พรอมจดบันทึกขอมูลตาง  ๆ   

4.4 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบถามครูผูสอน  นักศึกษา และการสัมภาษณผูบริหาร 
ในแตละสํานกัเรียน  ผูวิจยัไดตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามพรอมลงรหัส  
เตรียมการวเิคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  พรอมจดบันทึกไว  เพื่อประกอบการอภิปราย       
ผลการวิจัย 

5. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS  For  Windows  (The  Statistical  Package for  the  Social  Science  for  Windows) 
และสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังตอไปนี ้
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5.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของครูผูสอนและนกัศึกษา  วิเคราะหหาคาความถี่และ 
คารอยละ 

5.2 ขอมูลซ่ึงเปนความคิดเห็นของครูผูสอนและขอมูลที่เปนความคิดเหน็ของ
นักศึกษา  นํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย  ( X )   และสวนเบีย่งเบนมาตราฐาน  (SD)  และเสนอเปนตาราง
ประกอบการบรรยายโดยแปลความหมายดังนี ้

กําหนดคะแนนจากแบบสอบถามเปน  4  ระดับ  คือ 
มากที่สุด           ได           4     คะแนน 
มาก                   ได           3     คะแนน 
นอย                  ได           2     คะแนน 
นอยที่สุด           ได           1     คะแนน 
การแปลความหมายของคามชัฌิมเลขคณติท่ีคํานวณไดตามเกณฑ   ดังนี้ 
3.50-4.00           หมายความวา           มากที่สุด 
2.50-3.49           หมายความวา           มาก 
1.50-2.49           หมายความวา           นอย 
1.00-1.49          หมายความวา            นอยที่สุด 

5.3 เปรยีบเทียบความแตกตางของความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียน-
การสอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมระหวางครูผูสอนและนักศกึษา  โดยวิธีการทดสอบคาทีที่เปน
อิสระตอกัน  (t-test,  Independent) 

5.4 เปรียบเทียบความแตกตางของระ ดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดั      
การเรียนการสอนหลักสูตรวชิาพระอภิธรรมของนักศึกษาพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  จําแนกตาม  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการทาํงาน  ระดับชัน้ที่เรียน  และขนาดสํานักเรยีน  โดยใชวิธี
ทดสอบโดย  t-test  กรณีที่ตวัแปรอิสระจําแนกเปน  2  กลุม  เชน  เพศชาย  เพศหญิง  และใชวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน  F-test  กรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกมากวา  2  กลุม  เชน  ระดับชั้นที่เรียน
ช้ันตน  ช้ันกลาง  และชั้นสูง  เปนตน 

5.5 ขอมูลซ่ึงเปนความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูผูสอน  และนกัศึกษา  ซ่ึงไดจาก
การสัมภาษณ  และแบบสอบถามปลายเปด  ผูวิจยันํามาวิเคราะหเนื้อหาแลวสรุปเปนรายดานทั้ง        
4  ดาน 
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ตารางที่  3  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประเด็นทีว่ิจยั รายละเอียดของ
ตัวแปร ผูใหขอมูล วัตถุประสงค

ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช สถิติ 

สถานภาพ
สวนตัว       

ของครูผูสอน 

• เพศ 
• อายุ 
• ระดับ           
การศึกษา 

• สถานภาพ 
การทํางาน 

• ประสบการณ
การสอน 

• ประสบการณ
การฝกอบรม 

ครูผูสอน 
สถานภาพ
สวนตัว       

ของครูผูสอน 
แบบสอบถาม ความถี่รอยละ 

สถานภาพ
สวนตัว       

ของนักศึกษา 

• เพศ 
• อายุ 
• ระดับ           
การศึกษา 

• สถานภาพ 
การทํางาน 

• ระดับชั้น         
ที่เรียน 

• วิธีการแสวงหา
ความรู 

• สาเหตุที่          
เขามาเรยีน 

นักศึกษา 
สถานภาพ
สวนตัว       

ของนักศึกษา 
แบบสอบถาม ความถี่รอยละ 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

ประเด็นทีว่ิจยั รายละเอียดของ
ตัวแปร ผูใหขอมูล วัตถุประสงค

ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช สถิติ 

ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ 
สภาพการ
จัดการเรียน    
การสอน      

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา  
หลักสูตร 

• กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

• เพศ 
• อายุ 
• ระดับ           
การศึกษา 

• สถานภาพ 
การทํางาน 

• ประสบการณ
การสอน 

• ประสบการณ
การฝกอบรม 

ครูผูสอน 

ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ     
สภาพการ
จัดการเรียน   
การสอน     

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา       
หลักสูตร 

• กิจกรรม  
การเรียน 
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม X  
SD 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

ประเด็นทีว่ิจยั รายละเอียดของ
ตัวแปร ผูใหขอมูล วัตถุประสงค

ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช สถิติ 

ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ 
สภาพการ
จัดการเรียน    
การสอน      

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา  
หลักสูตร 

• กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

• เพศ 
• อายุ 
• ระดับ           
การศึกษา 

• สถานภาพ 
การทํางาน 

• ระดับชั้น        
ที่เรียน 

• ขนาด         
สํานักเรียน 

นักศึกษา 

ศึกษาและ
เปรียบเทียบ
ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ     
สภาพการ
จัดการเรียน   
การสอน     

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา       
หลักสูตร 

• กิจกรรม  
การเรียน 
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม 

X  
SD 

t-test 
F-test 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

ประเด็นทีว่ิจยั รายละเอียดของ
ตัวแปร ผูใหขอมูล วัตถุประสงค

ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช สถิติ 

ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ 
สภาพการ
จัดการเรียน    
การสอน      

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา  
หลักสูตร 

• กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

ครูผูสอน 
นักศึกษา 

ครูผูสอน 
นักศึกษา 

ศึกษาและ
เปรียบเทียบ
ความคิดเหน็
เกี่ยวกับ     
สภาพการ
จัดการเรียน   
การสอน     

พระอภิธรรม
ในดาน 

• เนื้อหา       
หลักสูตร 

• กิจกรรม  
การเรียน 
การสอน 

• ส่ือการเรียน
การสอน 

• การวัดผล
และการ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม t-test 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิจัย  จะนําเสนอเปน  6  ตอน  ประกอบดวย 

ตอนที่  1 สถานภาพของครูผูสอนและนักศกึษา 
ตอนที่  2 ความคิดเหน็ของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พระอภิธรรม 
ตอนที่  3 ความคิดเหน็ของนักศึกษาเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พระอภิธรรม 
ตอนที่  4 การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอน          

พระอภิธรรมของนักศึกษาจาํแนกตามสถานภาพของนักศึกษา 
ตอนที่  5 การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอน          

พระอภิธรรมของครูผูสอนและนักศกึษา 
ตอนที่  6 ปญหาของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระอภิธรรม 

ตอนที่  1 สถานภาพของครูผูสอน  นกัศึกษา  และผูบริหาร 
การศึกษาสถานภาพของครผููสอนและนักศึกษา ศึกษาจากขอมูลการตอบแบบสอบถาม

ตอนที่  1  ของครูผูสอน  57  คน  และนกัศกึษา  234  คน  ผลการศึกษา  ดังรายละเอยีดในตารางที่  4-
6  ดังนี้ 
 
ตารางที่  4  สถานภาพของครผููสอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาค
กลาง 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   

- ชาย 33 57.9 
- หญิง 24 42.1 

รวม 57 100.0 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
2. อายุ   

- ต่ํากวา 21 ปลงไป 1 1.8 
- 21-30 ป 11 19.3 
- 31-40 ป 14 24.6 
- 41-50 ป 17 29.8 
- 51-60 ป 8 14.0 
- 61-70 ป 4 7.0 
- มากกวา 70 ปขึ้นไป 2 3.5 

รวม 57 100.0 
3. ระดับการศึกษาสายสามัญ   

- ประถมศึกษา 15 26.3 
- มัธยมศึกษา 26 45.6 
- อนุปริญญา 5 8.8 
- ปริญญาตรี 9 15.8 
- สูงกวาปริญญาตรี 2 3.5 

รวม 57 100.0 
4. การศึกษาพระอภิธรรม   

- จูฬตรี-จูฬเอก 1 1.8 
- มัชฌิมตรี-มัชฌิมเอก 12 21.1 
- มหาตรี-มหาเอก 44 77.2 

รวม 57 100.0 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
5. อาชีพ   

- รับราชการ 5 8.8 
- ธุรกิจสวนตวั 8 14.0 
- ไมไดทํางาน 3 5.3 
- นักบวช 41 71.9 

รวม 57 100.0 
6. ระยะเวลาทํางาน   

- 1  ปหรือต่ํากวา 13 22.8 
- 2  ป 7 12.3 
- 3  ป 11 19.3 
- 4-5  ป 11 19.3 
- 6-10  ป 7 12.3 
- มากกวา 10 ปขึ้นไป 8 14.0 

รวม 57 100.0 
7. เงินเดือนทีไ่ดรับ   

- ไมมีเงินเดือน 31 54.4 
- มีเงินเดือน 26 45.6 
- นอยกวา 401 บาทลงไป (3) (5.6) 
- 401-600  บาท (7) (13.0) 
- 601-800  บาท (7) (13.0) 
- 801-1000  บาท (6) (11.1) 
- มากกวา 1000 ปขึ้นไป (0) (0.0) 

รวม 57 100.0 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
8. เหตุจูงใจที่สอน   

- เพื่อเผยแพรความรูเปนวิทยาทาน 54 98.2 
- อ่ืน ๆ 1 1.8 

รวม 55 100.0 
9. การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ             

การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม 
  

- ไมเคย 52 91.2 
- เคย 5 8.8 

รวม 57 100.0 
 

จากตารางที ่4 สถานภาพของครูผูสอนหลักสูตรพระอภิธรรมเขตภาคกลาง เปนเพศชาย 
รอยละ 57.9  เปนเพศหญิงรอยละ 42.1  โดยสวนใหญมอีายุระหวาง 41 ถึง50 ป (รอยละ 29.8)       
รองลงมาคือ  อายุระหวาง  31 – 40 ป  (รอยละ 24.6 )  และชวงอายุที่มนีอยที่สุดคือ  มากกวา  70 ป
ขึ้นไป  (รอยละ 3.5)  ระดับการศึกษาสายสามัญที่พบมากที่สุดคือ  ระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 45.6)  
รองลงมาคือ  ระดับประถมศึกษา (รอยละ 26.3)  และระดับปริญญาโทพบนอยที่สุด  (รอยละ  3.5) 
ระดบัการศกึษาพระอภิธรรมที่พบมากที่สุดคือ ระดับชัน้มหาตรี-ช้ันมหาเอก (รอยละ 77.2) รองลงมา
คือ  ระดับชั้นมัชฌิมตรี-มัชฌิมเอก (รอยละ 21.1)  มีอาชีพเปนนกับวช (รอยละ 71.9)  รองลงมาคือ  
ธุรกิจสวนตวั  (รอยละ  14.0) ระยะเวลาการทํางานที่พบมากที่สุดคือ   นอยกวา 1 ป (รอยละ 22.8)  
รองลงมาคือ มีระยะเวลาการทํางาน  3 ป  (รอยละ  19.3) และ 4-5 ป (รอยละ 19.3)  ไมมีเงินเดือน 
(รอยละ 54.4 )  สําหรับกลุมทีม่ีเงินเดือนจะมเีงินเดือนระหวาง 401 ถึง 600 บาท (รอยละ  30.4)  และ 
601 ถึง 800 บาท  (รอยละ 30.4 )  เหตุจูงใจทีส่อนพระอภิธรรมเพื่อเผยแพรความรูเปนวิทยาทาน  (รอย
ละ 98.2)  และไมเคยไดรับการฝกอบรมเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม (รอยละ 91.2)  
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ตารางที่  5  สถานภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรม             
เขตภาคกลาง       

 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
- ชาย 100 42.9 
- หญิง 133 57.1 

รวม 233 100.0 
2. อายุ   

- ต่ํากวา 21 ปลงไป 3 1.3 
- 21-30 ป 44 18.8 
- 31-40 ป 57 24.4 
- 41-50 ป 42 17.9 
- 51-60 ป 47 20.1 
- 61-70 ป 34 14.5 
- มากกวา 70 ปขึ้นไป 7 3.0 

รวม 234 100.0 
3. ระดับการศึกษาสายสามัญ   

- ประถมศึกษา 76 32.5 
- มัธยมศึกษา 89 38.0 
- อนุปริญญา 13 5.6 
- ปริญญาตรี 49 20.9 
- สูงกวาปริญญาตรี 7 3.0 

รวม 234 100.0 
4. การศึกษาพระอภิธรรม   

- จูฬตรี-จูฬเอก 106 54.1 
- มัชฌิมตรี-มัชฌิมเอก 64 32.7 
- มหาตรี-มหาเอก 26 13.3 

รวม 234 100.0 
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ตารางที่  5  (ตอ)       
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
5. อาชีพ   

- เกษตรกรรม 1 0.4 
- รับราชการ 31 13.2 
- ธุรกิจสวนตวั 24 10.3 
- รับจาง 19 8.1 
- คาขาย 6 2.6 
- ไมไดทํางาน 23 9.8 
- นักบวช 130 55.6 

รวม 234 100.0 
6. ขนาดของสํานักเรียนที่ศกึษาอยู   

- เล็ก 26 11.1 
- กลาง 40 17.1 
- ใหญ 168 71.8 

รวม 234 100.0 
7. สาเหตุที่เขามาเรียนพระอภิธรรม               

(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  

- หาความรูใหมและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

101 43.2 

- มีความศรัทธาและเหน็คุณคาของ
พระอภิธรรม 

172 73.5 

- นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต 

140 59.8 

- นําไปใชในการปฏิบัติธรรมชั้นสูง
ตอไป 

160 68.4 

- อ่ืน ๆ 19 8.1 
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จากตารางที ่5 สถานภาพของนักศกึษาหลักสูตรพระอภิธรรมเขตภาคกลาง เปนเพศชาย 
รอยละ 42.9 และเพศหญิงรอยละ 57.1  โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 24.4) รองลงมา
คือ มีอายุระหวาง  51-60 ป  (รอยละ  20.1 )  และชวงอายุทีม่ีนอยที่สุดคือ ต่ํากวา  21  ปลงไป  (รอยละ  
1.3)   ระดับการศึกษาสายสามัญที่พบมากทีสุ่ด คือ  ระดับมัธยมศกึษา (รอยละ 38.0) รองลงมา คือ 
ระดบัประถมศกึษา  (รอยละ 32.5)  และระดบัปริญญาตรี  (รอยละ 20.9) ระดบัการศกึษาที่พบนอย
ที่สุด คือ  สูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ 3.0)  ระดบัการศกึษาพระอภธิรรมทีพ่บมากที่สุด  คือ  ระดบัชั้น
จูฬตรี-       จูฬเอก (รอยละ 54.1)  รองลงมา คือ  ระดบัชั้นมัชฌิมตร-ีมัชฌิมเอก  (รอยละ  32.7)  มีอาชพี
นักบวช (รอยละ 55.6)   รองลงมา  คือ รับราชการ (รอยละ 13.2) อาชพีทีพ่บนอยที่สุด คือ เกษตรกรรม 
(รอยละ  0. 4)  เรียนอยูในสํานักเรียนขนาดใหญ  (รอยละ  71.8)  ขนาดกลาง  (รอยละ  17.1)  ขนาดเลก็  
(รอยละ  11.1)  เหตุผลสําคัญอันดับแรกทีเ่ขามาเรียนพระอภิธรรมเพราะมคีวามศรัทธาและเหน็คุณคา
ของ          การศึกษาพระอภิธรรม  (รอยละ73.5)  รองลงมาคือ  เพราะตองการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติธรรมชัน้สูงตอไป  (รอยละ  68.4)  และตองการนําความรูไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชวีิต  
(รอยละ  59.8)                                  
 
ตารางที่  6  การไดมาของความรูพระอภิธรรมของนักศึกษาสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลาง  
 

ลําดับความสําคัญ การไดมาของความรูพระอภธิรรม 
อันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม อันดับสี่ อันดับหา 

- ศึกษาโดยการเขาชั้นเรียน 212 9 4 2 1 
 93.0% 3.9% 1.8% 0.9% 0.4% 
- ศึกษาคนควาจากตําราดวยตนเอง 10 82 18 10 - 
 8.3% 68.3% 15.0% 8.3% - 
- ศึกษาจากสื่อตาง ๆ 7 48 34 10 - 
 7.1% 48.5% 34.3% 10.1% - 

7 37 62 26 1 - ศึกษาดวยการสอบถามจากผูรูและ
การสนทนากบัเพื่อนนกัศึกษา 5.3% 27.8% 46.6% 19.5% 0.8% 

- อ่ืน ๆ - - 3 1 1 
 - - 60% 20% 20% 
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จากตารางที่ 6 การศึกษาการไดมาของความรูพระอภิธรรมของนักศึกษาสํานักเรียน
พระอภิธรรมเขตภาคกลาง  พบวา  นักศึกษาไดรับความรูพระอภิธรรมโดยการเขาชั้นเรียนเปน
อันดับหนึ่ง (รอยละ 93.0) รองลงมาคือ  ศึกษาคนควาดวยตนเอง (รอยละ 68.3)  ศึกษาจากสื่อตาง ๆ 
(รอยละ 48.5)  และศึกษาดวยการสอบถามจากผูรูและการสนทนากับเพื่อนนักศกึษา (รอยละ 46.6) 

สถานภาพของผูบริหารสาํนกัเรียนสาขา  5  สํานักเรียน  ดังนี ้
พระครูสุมณฑภาวนานุรักษ  (ประสาท  สุปณฑิโต)  ผูบริหารสํานักเรียนพระอภิธรรม

วัดกลาง  อายุ  72  ป  ประถมศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  
อภิธรรมบัณฑติ  ธัมมาจริยเอก  เจาอาวาสวดักลาง  เจาคณะอําเภอบางปลามา  ระยะเวลาที่เปน          
ผูบริหารสํานักเรียน  39  ป 

พระครูสุวรรณวจิิตร  ผูบริหารสํานักเรียนพระอภิธรรมวัดสามชุก  อายุ  54  ป ประถม-
ศึกษา  อภิธรรมบัณฑิต  เจาอาวาสวัดสามชุก  ระยะเวลาที่เปนผูบริหารสํานักเรียน  3  ป 

พระครูกาญจนมงคล  ผูบริหารสํานักเรียนวดัอุดมมงคล  อายุ  75  ป  มัธยมศึกษาตอนตน 
เจาอาวาสวดัอดุมมงคล  ระยะเวลาที่เปนผูบริหารสํานักเรียน  30  ป 

พระอาจารยชมพู  จิตติสาโร  ผูบริหารสํานักเรียนพระอภธิรรมวัดสุวรรณประสิทธิ์  
อายุ  39  ป  มัธยมศึกษาตอนปลาย  อภิธรรมบัณฑิต  อาจารยใหญ-ครูผูสอนสํานักเรียนวดัสุวรรณ-
ประสิทธิ์  ระยะเวลาที่เปนผูบริหารสํานักเรียน  4  ป 

แมชีสําลี  สิงหรา  ผูบริหารสํานักเรียนพระอภิธรรมวัดเขาสมโภชน  อายุ  44  ป            
ป.กศ. สูง  มัชฌิมเอก  อาจารยใหญและครูผูสอนสํานักเรียนพระอภิธรรมวัดเขาสมโภชน ระยะเวลา
ที่เปนผูบริหารสํานักเรียน  1  ป 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นของครูผูสอน เก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระอภิธรรม 
การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนหลักสูตร

พระอภธิรรม  ศึกษาจากขอมูลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกบัสภาพการเรียนการสอน 
พระอภิธรรมแตละดานทั้ง  4  ดานของครูผูสอน 57 คน  ดังปรากฏในตารางที่  7  ตอไปนี้ 
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ตารางที่  7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมทั้ง  4  ดาน 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ 
สภาพการจัดการเรียนการสอน 

นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 
ระดับ 

ดานเนื้อหาหลักสูตร - 2 43 2 3.17 0.38 มาก 
 - 3.5% 75.4% 21.1%    
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน        

- ดานครูผูสอน - 10 42 5 2.82 0.39 มาก 
 - 17.5% 73.7% 8.8%    

- ดานนักศึกษา 1 15 39 2 2.67 0.44 มาก 
 1.8% 26.3% 68.4% 3.5%    

- ดานวิธีสอน - 12 42 3 2.82 0.38 มาก 
 - 21.1% 73.7% 5.3%    
ดานสื่อการเรียนการสอน 2 9 44 2 2.77 0.52 มาก 
 3.5% 15.8% 77.2% 3.5%    
ดานการวัดผลและการประเมินผล - 6 47 4 2.80 0.37 มาก 
 - 10.5% 82.5% 7.0%    
 

จากตารางที ่ 7  เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมของแตละดาน  พบวา  ครูผูสอนมีความคิดเหน็
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  เขตภาคกลางวา   สภาพการจดัการเรยีนการสอน
หลักสูตรพระอภิธรรมมีความเหมาะสมในระดับมากทกุดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน ในแตละดานดังนี้  ดานเนื้อหาหลักสูตร ( X  =  3.17,  SD = 0.38)  ดานกจิกรรมการเรียน-
การสอน  ดานครูผูสอน ( X  =  2.82,  SD =  0.39)  ดานนักศกึษา ( X =  2.67,  SD = 0.44 )  ดานวิธีสอน  
( X = 2.82,  SD  =  0.38)  ดานสื่อการเรียนการสอน  ( X =  2.77, SD  =  0.52)  ดานการวัดผลและ
การประเมินผล  ( X = 2.80,  SD  =  0.37)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานยอยทัง้  4  ดาน  ปรากฏผล        
ดังตารางที่  8-13  ดังตอไปนี ้
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ตารางที่  8  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอน  ดานเนื้อหาหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานเนื้อหาหลักสูตร นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

- 13 35 9 2.93 0.62 มาก 1. เนื้อหาในหลักสูตรสนองตอความสนใจและ
ความตองการของผูเรียน - 22.8% 61.4% 15.8%    

1 9 41 6 2.91 0.58 มาก 2. เวลาที่ใชในการเรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหาหลักสูตร 1.8% 15.8% 71.9% 10.5%    

1 19 34 3 2.68 0.60 มาก 3. เนื้อหาในหลักสูตรมีความยากงายและ     
เหมาะสมกับระดับความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 1.8% 33.3% 59.6% 5.3%    

- - 17 40 3.70 0.46 มาก 4. เนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน - - 29.8% 70.2%    

1 4 22 30 3.42 0.71 มาก 5. เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาเปน 1.8% 7.0% 38.6% 52.6%    

- 2 39 15 3.23 0.50 มาก 6. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจพระอภิธรรมปฎก - 3.6% 69.6% 26.8%    

- 3 26 28 3.44 0.60 มาก 7. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะ     
ที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา 

- 5.3% 45.6% 49.1%    

2 5 37 13 3.07 0.68 มาก 8. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจสามารถศึกษาเชื่อมโยงพระวินัย พระ
สูตร 

3.5% 8.8% 64.9% 22.8%    

- 2 43 12 3.17 0.38 มาก รวม 
- 3.5% 75.4% 21.1%    

 
จากตารางที่ 8   การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญ ม ี 

ความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภธิรรม  ดานเนือ้หาหลักสูตรโดยภาพรวมวา   
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =  3.17, SD  =  0.38)  แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่
มีคะแนนมากที่สุด  คือ  เนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  ( X = 3.70,  
SD = 0.46)  รองลงมาคือ  เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจในปรมัตถธรรม      
อันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  ( X = 3.44, SD = 0.60) และ
เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน ( X = 3.42, SD = 0.71)       
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สวนขอท่ีมีคะแนนนอยที่สุด คือ  เนื้อหาในหลักสูตรมีความยากงายและเหมาะสมกับระดับความรู
พื้นฐานของผูเรียน  ( X = 2.86, SD = 0.60) 
 
ตารางที่  9  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานครูผูสอน 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ 
สภาพการจัดการเรียนการสอน 

นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 
ระดับ 

ดานครูผูสอน        
- 8 40 8 3.00 0.54 มาก 1. ครูเตรียมการสอนสม่ําเสมอ 
- 14.3% 71.4% 14.3%    
- 7 44 5 2.96 0.47 มาก 2. ครูเขาใจในเนื้อหาที่สอน 
- 12.5% 78.6% 8.9%    
1 12 37 7 2.88 0.63 มาก 3. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนวิจารณการสอน 

1.8% 21.1% 64.9% 12.3%    
- 21 31 5 2.72 0.62 มาก 4. ครูมีวิธีการในการถายทอดใหผูเรียนเขาใจ 
- 36.8% 54.4% 8.8%    
- 13 38 6 2.88 0.57 มาก 5. ครูติดตามผลการเรียนของผูเรียน 
- 22.8% 66.7% 10.5%    
- 25 25 7 2.68 0.69 มาก 6. ครูสรุปบทเรียนและทําใหผูเรียนเกิด        

แนวคิด - 43.9% 43.9% 12.3%    
- 21 30 6 2.74 0.64 มาก 7. ครูปรับการสอนใหเหมาะกับสถานการณ 
- 36.8% 52.6% 10.5%    
- 13 35 9 2.93 0.62 มาก 8. ครูยกตัวอยางไดเหมาะสม 
- 22.8% 61.4% 15.8%    
- 15 37 5 2.82 0.57 มาก 9. ครูตอบคําถามไดอยางชัดเจน 
- 26.3% 64.9% 8.8%    
- 14 38 4 2.82 0.54 มาก 10. ครูปรับปรุงเทคนิคการสอน 
- 25.0% 67.9% 7.1%    
4 23 27 3 2.51 0.71 มาก 11. ครูใชสื่อประกอบการสอนไดเหมาะสม 

7.0% 40.4% 47.4% 5.3%    
6 24 25 2 2.40 0.73 นอย 12. ครูชํานาญในการใชสื่อประกอบการสอน 

10.5% 42.1% 43.9% 3.5%    
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ตารางที่  9  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานครูผูสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

- - 45 12 3.21 0.41 มาก 13. ครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอน 
- - 78.9% 21.1%    
- 9 34 14 2.91 0.59 มาก 14. วิธีการสอนของครู 
- 15.8% 59.6% 24.6%    
- 4 28 22 3.33 0.61 มาก 14.1 การบรรยาย 
- 7.4% 51.9% 40.7%    
1 11 27 7 2.87 0.69 มาก 14.2 การยกตัวอยาง 

2.2% 23.9% 58.7% 15.2%    
3 15 17 2 2.49 0.73 นอย 14.3 การระดมความคิด 

8.1% 40.5% 45.9% 5.4%    
- 12 5 2 2.47 0.70 นอย 14.4 การสาธิต 
- 63.2% 26.3% 10.5%    
5 17 1 - 1.83 0.49 นอย 14.5 การอภิปราย 

21.7% 73.9% 4.3% -    
4 7 8 2 2.38 0.92 นอย 14.6 การใชบทบาทสมมติ 

19.0% 33.3% 38.1% 9.5%    
- 10 42 5 2.82 0.39 มาก รวม - 17.5% 73.7% 8.8%    

 
จากตารางที่ 9 การศึกษาความคิดเห็นของครผููสอน เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอนโดยภาพรวมพบวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก  
( X = 2.82, SD =  0.39 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ  ครูสอน     
โดยใชวิธีการบรรยาย  ( X = 3.33, SD = 0.61 ) รองลงมาคือ ครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอน  
( X = 3.21, SD = 0.41 )  และครมูีการเตรียมการสอนสม่ําเสมอ  ( X = 3.00, SD = 0.54 )  สวนขอที่มี
คะแนนนอยทีสุ่ด คือ  ครูสอนโดยใชการอภิปราย  ( X = 1.83, SD = 0.49 )  รองลงมาคือ  ครูใชวิธีสอน
โดยการใชบทบาทสมมุติ  ( X = 2.38, SD = 0.92 )  และครูชํานาญในการใชส่ือประกอบการเรียน-
การสอน  ( X = 2.40, SD = 0.73 ) 
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ตารางที่  10  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนดานนักศึกษา 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานนักศึกษา นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

1 11 39 6 2.88 0.60 มาก 1. นักศึกษาตั้งใจในการเรียน 
1.8% 19.3% 68.4% 10.5%    

1 23 26 4 2.61 0.66 มาก 2. นักศึกษาตั้งใจทํางานรายบุคคล 
1.9% 42.6% 48.1% 7.4%    

2 20 30 2 2.59 0.63 มาก 3. นักศึกษาสงงานทันเวลาสม่ําเสมอ 
3.7% 37.0% 55.6% 3.7%    

2 21 26 3 2.58 0.67 มาก 4. นักศึกษารวมมือกันทํางานกลุม 
3.8% 40.4% 50.0% 5.8%    

1 15 37 3 2.75 0.58 มาก 5. นักศึกษาเขาเรียนตรงเวลา 
1.8% 26.8% 66.1% 5.4%    

1 17 36 2 2.70 0.57 มาก 6. นักศึกษาเขาเรียนสม่ําเสมอ 
1.8% 30.4% 64.3% 3.6%    

2 10 35 10 2.93 0.70 มาก 7. นักศึกษาประยุกตใชความรูแกปญหา 
3.5% 17.5% 61.4% 17.5%    

2 34 19 2 2.37 0.62 มาก 8. นักศึกษาฝกแกปญหาและสรุปผล 
3.5% 59.6% 33.3% 3.5%    

1 15 39 2 2.67 0.44 มาก รวม 1.8% 26.3% 68.4% 3.5%    
 

จากตารางที่ 10   การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการ
สอนดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานนักศึกษาโดยภาพรวม  พบวา  สภาพการจัดการเรียนการสอน
ดาน    กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานนักศึกษา  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 2.82, SD = 0.39 )  
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ  นักศึกษาประยุกตใชความรูแกไข
ปญหา  ( X = 2.93, SD = 0.70)  รองลงมา คือ นักศึกษาตั้งใจในการเรียน  ( X = 2.88,  SD = 0.60 )   สวน
ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  นักศึกษาฝกแกปญหาและสรุปผล  ( X = 2.37, SD = 0.62)  รองลงมา คือ  
นักศึกษารวมมอืกันทํางานกลุม  ( X = 2.58,  SD = 0.67 )  
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ตารางที่  11  ความคิดเหน็ของครูผูสอน เกีย่วกบั สภาพการจัดการเรยีนการสอน ดานกจิกรรม           
การเรียนการสอน ดานวิธีการสอน 

 
ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 

ดานวิธีการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 
ระดับ 

      มาก 1. การสอนอภิธรรมในปจจุบันนาสนใจ 
       
      มาก 2. การสอนตอเนื่องกันตามลําดับ               

ความยากงาย        
      มาก 3. วิธีสอนที่ใชมีความเหมาะสม 
       
      มาก 4. การสอนมีการยกตัวอยางสถานการณจริง 
       
      มาก 5. การสอนหลากหลาย 
       
      มาก 6. กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติในการสอน 
       
      มาก 6.1 จดตามคําบอก 
       
      มาก 6.2 ฟงคําบรรยาย 
       
      มาก 6.3 ทําแบบฝกหัด 
       
      นอย 6.4 อภิปรายกลุม 
       
      มาก 6.5 ถามตอบ 
       
      นอย 6.6 เขียนรายงาน 
       
      นอย 6.7 โตวาที 
       
      มาก 6.8 ทองจํา 
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ตารางที่  11  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานวิธีการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 7. กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติ 
       
      มาก 7.1 จดตามคําบอก 
       
      มาก 7.2 ฟงคําบรรยาย 
       
      มาก 7.3 ทําแบบฝกหัด 
       
      มาก 7.4 อภิปรายกลุม 
       
      มาก 7.5 ถามตอบ 
       
      นอย 7.6 เขียนรายงาน 
       
      มาก 7.7 โตวาที 
       
      มาก 7.8 ทองจํา 
       
      มาก รวม 
       

 
จากตารางที่ 11   การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียน-

การสอนดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานวิธีการสอนโดยภาพรวม พบวา มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  ( X = 2.82, SD = 0.38  )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอทีม่ีคะแนนมากที่สุด  คือ กิจกรรมที่ครูจัดใหนักศึกษาปฏิบัติ
ในการเรยีนการสอนมากที่สุด คือ ฟงคําบรรยาย  (รอยละ  47.4 คาเฉลี่ย  3.45)  กิจกรรมที่ครูจัดให    
นักศกึษาปฏิบตัิในการเรยีนการสอนรองลงมาคือ  การทองจํา  (รอยละ  58.2  คาเฉลีย่  3.33) สวนขอที่
มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  กิจกรรมที่จัดใหปฏิบัตินอยที่สุด คือ การอภิปรายกลุม  (รอยละ57.1  
คาเฉลี่ย  1.86) รองลงมาคือ โตวาที  (รอยละ  46.7  คาเฉลี่ย1.93)   
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ตารางที่  12  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน-
การสอน 

 
ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 

ดานสื่อการเรียนการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 
ระดับ 

      มาก 1. ครูใชสื่อการสอนตาง ๆ 
       
      มาก 1.1 กระดานชอลก  กระดานไวทบอรด 
       
      มาก 1.2 แผนภูมิ-รูปภาพ 
       
      มาก 1.3 หนังสือแบบเรียน-อานประกอบ 
       
      นอย 1.4 วิทยุเทป 
       
      นอย 1.5 โทรทัศน-วีดีโอเทป 
       
      มาก 2. การใชสื่อการสอนไดรับความสะดวก 
       
      มาก 3. หนังสือที่ประกอบการสอนเพียงพอ  

เหมาะสม        
      มาก 4. สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคลอง 
       
      นอย 5. สื่อการสอนมีเพียงพอ 
       
      มาก รวม 
       

 
จากตารางที่ 12   ความคิดเหน็ของครูผูสอน เกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน 

ดานสื่อการเรยีนการสอนโดยภาพรวม  พบวา  สภาพการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน-
การสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 2.77, SD = 0.52 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว        
พบวา  ขอที่มคีะแนนมากทีสุ่ด คือ  ครูใชส่ือการสอนประเภทกระดานชอลก  กระดานไวทบอรด  
( X = 3.47, SD = 0.54 )  รองลงมาคือ  หนังสือแบบเรียน-หนังสืออานประกอบ  ( X = 3.40,              
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SD = 0.64 )  สวนขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ครูใชส่ือประเภทโทรทศัน-วีดิโอเทป  ( X = 2.33, 
SD = 0.97 ) 

 
ตารางที่  13  ความคิดเหน็ของครูผูสอน เกีย่วกบั สภาพการจัดการเรยีนการสอน ดานการวัดและ         

การประเมนิผล 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและการประเมินผล นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      นอย 1. สํานักเรียนมีการประเมินผล 
       
      มาก 2. นักศึกษารูจุดมุงหมายและ                      

เกณฑการประเมิน        
      มาก 3. การประเมินทําใหนักศึกษากระตือรือรน

ในการเรียน        
      มาก 4. การประเมินสอดคลองกับเนื้อหาและ         

กิจกรรมการสอน        
      มาก 5. วิธีการประเมินมีดวามเหมาะสม 
       
      มาก 6. เกณฑการประเมินมีความเหมาะสม 
       
      มาก 7. มีการประเมินใหผูเรียนนําความรู                

ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน        
      มาก 8. ผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและ  

วิธีการประเมิน        
      มาก 9. ขอสอบมีความยากงาย 
       
      มาก 10. ประเด็นคําถามในขอสอบมีความชัดเจน 
       
      มาก 11. โดยภาพรวมมีการประเมินผลที่เหมาะสม 
       
      มาก รวม 
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จากตารางที ่13   ความคิดเหน็ของครูผูสอน เกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรยีนการสอน ดาน
การวัดและการประเมนิผลโดยภาพรวม  พบวา สภาพการจดัการเรยีนการสอน ดานการวัดและการ
ประเมนิผล  มคีวามเหมาะสมในระดับมาก ( X = 2.80, SD = 0. 37 ) เมื่อพจิารณาเปนรายขอแลว พบวา  
ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ  การประเมนิผลทําใหนกัศึกษากระตือรือรนในการเรยีน  ( X =  3. 00,           
SD = 0.57 )  รองลงมา คือ  การประเมนิผลสอดคลองกับเนื้อหาและกจิกรรมการสอน   ( X =  2.98,       
SD =  0.59 ) สวนขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  สํานกัเรยีนมีการประเมนิผล   ( X = 2.49, SD = 0.69 ) 

ตอนที่ 3   ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระอภิธรรม 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พระอภธิรรม  ศึกษาจากขอมูลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกบัสภาพการเรียนการสอน
พระอภิธรรมแตละดานทั้ง  4  ดานของนักศกึษา 234  คน  ดังปรากฏในตารางที่  14-20  ตอไปนี ้
                 
ตารางที่  14  ความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน    
 

ความคิดเหน็ คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก ดานเนื้อหาหลักสูตร 
       

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน        
      มาก - ดานครูผูสอน 
       
      มาก - ดานนักศกึษา 
       
      มาก - ดานวิธีสอน 
       
      มาก ดานสื่อการเรียนการสอน 
       
      มาก ดานการวัดผลและการประเมนิผล 
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จากตารางที่  14  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม   พบวา  นกัศกึษามีความคดิเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมวา  มีความเหมาะสมในระดับมากทกุดาน  โดยมีคา
คะแนนเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละดานดงันี้    ดานเนื้อหาหลักสูตร  ( X = 3.21,       
SD = 0.41 )  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  ( X = 2.96, SD = 0.56 )  ดานนักศึกษา  
( X = 2.89, SD = 0.48 )  ดานวิธีสอน  ( X = 2.86, SD = 0.54 )  ดานสื่อการเรยีนการสอน ( X = 2.76, 
SD = 0.60 )  ดานการวดัผลและการประเมนิผล   ( X = 2.77, SD = 0.53 )    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ของแตละดาน  มีรายละเอียดดังตารางที่  15-20  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  15  ความคิดเหน็ของนักศกึษา เกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอน  ดานเนือ้หาหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานเนื้อหาหลักสูตร นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. เนื้อหาในหลักสูตรสนองตอความสนใจ
และความตองการของผูเรียน        

      มาก 2. เวลาที่ใชในการเรียนการสอนเหมาะสม 
กับเนื้อหาหลักสูตร        

      มาก 3. เนื้อหาในหลักสูตรมีความยากงาย และ
เหมาะสม กับระดับความรูพ้ืนฐานของ
ผูเรียน 

       

      มาก 4. เนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชนตอ            
การดําเนินชีวิตประจําวันของผูเรียน        

      มาก 5. เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียน           
คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน        

      มาก 6. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจพระอภิธรรมปฎก        

      มาก 7. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในปรมัตถธรรม อันเปน
สภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติสมถภาวนา 
และวิปสสนาภาวนา 

       

      มาก 8. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจสามารถศึกษาเชื่อมโยง           
พระวินัย   พระสูตร 

       

      มาก รวม 
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จากตารางที่ 15   การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียน-
การสอน   ดานเนื้อหาหลักสูตร โดยภาพรวมพบวา  สภาพการจดัการเรียนการสอน   ดานเนื้อหา
หลักสูตร  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 3.21, SD = 0.41 )  เมื่อพจิารณาเปนรายขอแลว  พบวา  
ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ  เนื้อหาหลักสูตรมีประโยชนตอการดําเนนิชวีิตประจําวัน  ( X = 3.49,        
SD = 0.59 ) รองลงมาคือ  เนื้อหาหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรมัตถธรรมอันเปน
สภาวะทีเ่กื้อกลูแกการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  ( X = 3.35, SD = 0. 67 )  ขอท่ีมี
คะแนนนอยทีสุ่ด  คือ  เนื้อหาหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  สามารถศึกษาเชื่อมโยง
พระวนิัย  พระสูตร  ( X = 2.93, SD = 0.77 )  รองลงมาคือ  เนื้อหาหลักสูตรมีความยากงายเหมาะสม
กับระดับความรูพื้นฐานของผูเรียน  ( X = 2.94,  SD = 0.68 ) 
ตารางที่  16  ความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรม         

การเรียนการสอน  ดานครูผูสอน 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานครูผูสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. ครูเตรียมการสอนสม่ําเสมอ 
       
      มาก 2. ครูเขาใจในเนื้อหาที่สอน 
       
      มาก 3. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนวิจารณการสอน 
       
      มาก 4. ครูมีวิธีการในการถายทอดใหผูเรียนเขาใจ 
       
      มาก 5. ครูติดตามผลการเรียนของผูเรียน 
       
      มาก 6. ครูสรุปบทเรียนและทําใหผูเรียนเกิด       

แนวคิด        
      มาก 7. ครูปรับการสอนใหเหมาะกับสถานการณ 
       
      มาก 8. ครูยกตัวอยางไดเหมาะสม 
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ตารางที่  16  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานเนื้อหาหลักสูตร นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 9. ครูตอบคําถามไดอยางชัดเจน 
       
      มาก 10. ครูปรับปรุงเทคนิคการสอน 
       
      มาก 11. ครูใชสื่อประกอบการสอนไดเหมาะสม 
       
      มาก 12. ครูชํานาญในการใชสื่อประกอบการสอน 
       
      มาก 13. ครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอน 
       
      มาก 14. ครูใชวิธีการสอน 
       
      มาก 14.1 การบรรยาย 
       
      มาก 14.2 การยกตัวอยาง 
       
      มาก 14.3 การระดมความคิด 
       
      มาก 14.4 การสาธิต 
       
      นอย 14.5 การอภิปราย 
       
      นอย 14.6 การใชบทบาทสมมติ 
       
      มาก รวม 
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จากตารางที่ 16   การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอน  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานครูผูสอน  โดยภาพรวมพบวา สภาพการจัดการเรียน
การสอน   ดานกจิกรรมการเรียนการสอน   ดานครูผูสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 2.96, 
SD = 0.56 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือครูสอนตรงเวลาและ      
รับผิดชอบการสอน  ( X = 3.48, SD = 0.59 )  รองลงมาคือครใูชวิธีสอนโดยการบรรยาย  ( X = 3.41, 
SD = 0. 66 )  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ  ครูใชวิธีสอนโดยการอภิปราย  ( X = 2.01, SD = 0.99) 
 
ตารางที่  17  ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรม            

การเรียนการสอน  ดานนกัศกึษา 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานนักศึกษา นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. นักศึกษาตั้งใจในการเรียน 
       
      มาก 2. นักศึกษาตั้งใจทํางานรายบุคคล 
       
      มาก 3. นักศึกษาสงงานทันเวลาสม่ําเสมอ 
       
      มาก 4. นักศึกษารวมมือกันทํางานกลุม 
       
      มาก 5. นักศึกษาเขาเรียนตรงเวลา 
       
      มาก 6. นักศึกษาเขาเรียนสม่ําเสมอ 
       
      มาก 7. นักศึกษาประยุกตใชความรูแกไขปญหา 
       
      มาก 8. นักศึกษาฝกแกปญหาและสรุปผล 
       
      มาก รวม 
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จากตารางที่ 17  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียน-
การสอน  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานนกัศกึษา   โดยภาพรวมพบวา สภาพการจัดการเรียน
การสอน   ดานกจิกรรมการเรียนการสอน ดานนักศกึษา  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 2.89, 
SD = 0.48 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  นักศึกษาตั้งใจเรียน  
( X = 3.14, SD = 0.71 )  รองลงมาคือ  นักศึกษาประยกุตใชความรูแกไขปญหา  ( X = 3.13,             
SD = 0.74 ) ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  นักศึกษาฝกแกปญหาและสรุปผล  ( X = 2.52, SD = 0.78)  
รองลงมาคือ  นักศึกษารวมมือกันทํางานกลุม  ( X = 2.65, SD = 0.78 ) 
 
ตารางที่  18  ความคิดเหน็ของนักศกึษา เกี่ยวกบั สภาพการจัดการเรยีนการสอนดานกจิกรรม               

การเรียนการสอน  ดานวิธีการสอน 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานวิธีการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. การสอนอภิธรรมในปจจุบันนาสนใจ 
       
      มาก 2. การสอนตอเนื่องกันตามลําดับ               

ความยากงาย        
      มาก 3. วิธีสอนที่ใชมีความเหมาะสม 
       
      มาก 4. การสอนมีการยกตัวอยางสถานการณจริง 
       
      มาก 5. การสอนหลากหลาย 
       
      มาก 6. กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติในการสอน 
       
      มาก 6.1 จดตามคําบอก 
       
      มาก 6.2 ฟงคําบรรยาย 
       
      มาก 6.3 ทําแบบฝกหัด 
       
      มาก 6.4 อภิปรายกลุม 
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ตารางที่  18  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานวิธีการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 6.5 ถามตอบ 
       
      มาก 6.6 เขียนรายงาน 
       
      มาก 6.7 โตวาที 
       
      มาก 6.8 ทองจํา 
       
      มาก 7. กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติในการสอน 
       
      มาก 7.1 จดตามคําบอก 
       
      มาก 7.2 ฟงคําบรรยาย 
       
      มาก 7.3 ทําแบบฝกหัด 
       
      มาก 7.4 อภิปรายกลุม 
       
      มาก 7.5 ถามตอบ 
       
      มาก 7.6 เขียนรายงาน 
       
      มาก 7.7 โตวาที 
       
      มาก 7.8 ทองจํา 
       
      มาก รวม 
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จากตารางที่ 18   การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียน-
การสอน  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานวิธีการสอน โดยภาพรวมพบวา สภาพการจัดการเรียน-
การสอน   ดานกจิกรรมการเรียนการสอน ดานวิธีการสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =  2.86, 
SD = 0.54 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มคีะแนนมากทีสุ่ด  คือ  กิจกรรมที่นักศึกษา
ปฏิบัติมากที่สุดในการเรียนการสอนคือ  การทองจํา  ( X = 3.46, SD = 0.61 ) รองลงมาคือ  การฟง     
คําบรรยาย  ( X = 3.36, SD  = 0.69 )  ขอท่ีมีคะแนนนอยที่สุด  คือ  กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติใน       
การเรียนนอยที่สุด  คือ การโตวาที  ( X = 1.77, SD = 0.61 )  รองลงมาคือ  การอภิปรายกลุม             
( X = 1.94, SD = 0.98 ) 
 
ตารางที่  19  ความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน-

การสอน 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. ครูใชสื่อการสอนตางๆ 
       
      มาก 1.1 กระดานชอลก                     

กระดานไวทบอรด        
      มาก 1.2 แผนภูมิ-รูปภาพ 
       
      มาก 1.3 หนังสือแบบเรียน-อานประกอบ 
       
      มาก 1.4 วิทยุเทป 
       
      มาก 1.5 โทรทัศน-วีดีโอเทป 
       
      มาก 2. การใชสื่อการสอนไดรับความสะดวก 
       
      มาก 3. หนังสือที่ประกอบการสอนเพียงพอ

เหมาะสม        
      มาก 4. สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคลอง 
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ตารางที่  19  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอน นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 5. สื่อการสอนมีเพียงพอ 
       
      มาก รวม 
       

     
จากตารางที่ 19   การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียน-

การสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  โดยภาพรวม  พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อ-
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก  ( X = 2.76, SD = 0.60 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  
พบวา  ขอที่มคีะแนนมากทีสุ่ด  คือ  ครูใชส่ือการสอนประเภทกระดานชอลก  กระดานไวทบอรด  
( X = 3.55,  SD = 0.59 ) รองลงมาคือ  หนังสือแบบเรียน-หนังสืออานประกอบ  ( X = 3.24, SD = 0.79 )  
ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ  ครูใชส่ือการสอนประเภทโทรทัศน-วีดโิอเทป  ( X = 1.76, SD =  0.91 ) 

 
ตารางที่  20  ความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ            

การประเมินผล 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและการประเมินผล นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 1. สํานักเรียนมีการประเมินผล 
       
      มาก 2. นักศึกษารูจุดมุงหมายและ                   

เกณฑการประเมิน        
      มาก 3. การประเมินทําใหนักศึกษา  

กระตือรือรนในการเรียน        
      มาก 4. การประเมินสอดคลองกับเนื้อหาและ 

กิจกรรมการสอน        
      มาก 5. วิธีการประเมินมีดวามเหมาะสม 
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ตารางที่  20  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น คาสถิติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและการประเมินผล นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด X  SD 

ระดับ 

      มาก 6. เกณฑการประเมินมีความเหมาะสม 
       
      มาก 7. มีการประเมินใหผูเรียนนําความรู         

ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน        
      มาก 8. ผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงค     

และวิธีการประเมิน        
      มาก 9. ขอสอบมีความยากงาย 
       
      มาก 10. ประเด็นคําถามในขอสอบ                       

มีความชัดเจน        
      มาก 11. โดยภาพรวมมีการประเมินผล                 

ที่เหมาะสม        
      มาก รวม 
       

 
จากตารางที่  20  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เกีย่วกับ สภาพการจัดการเรียน-

การสอน  ดานการวัดและการประเมินผล  โดยภาพรวม  พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน      
ดานการวดัและการประเมนิผล  มีความเหมาะสมในระดบัมาก ( X = 2.77, SD = 0.53 )  เมือ่พิจารณา
เปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ การประเมินผลทําใหนกัศึกษากระตือรือรนใน
การเรียน  ( X = 2.96, SD = 0.74 )  รองลงมาคือ  โดยภาพรวมมกีารประเมินผลที่เหมาะสม  ( X = 2.95, 
SD = 0.78 )  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  สํานักเรียนมีการประเมินผล  ( X = 2.43,  SD = 0.86) 

ตอนที่ 4     การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษา  จําแนกตามสถานภาพของนักศกึษา 
การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ

นักศึกษาทั้ง  4  ดาน  โดยจําแนกตามสถานภาพของนกัศึกษาดาน เพศ  อายุ ระดับการศึกษา       
สถานภาพการทํางาน ระดับชั้นเรียน และขนาดสํานักเรยีน  ดังนี ้
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4.1 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
จําแนกตามเพศ 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาชายและหญิง  ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน (Independent samples t-test)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 ดังนี ้

 
ตารางที่  21  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมของ      

นักศึกษาชายและหญิง 
 

ระดับความคิดเห็น การทดสอบที 
(Independence t-test) สภาพการจัดการเรียนการสอน

พระอภิธรรม คาเฉลี่ย SD t-test df Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหา หลักสูตร 
       - ชาย 
       - หญิง 

 
3.221 
3.198 

 
0.424 
0.403 

 
0.420 

 
231 

 
0.675 

 
ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
        - ชาย 
        - หญิง 

 
2.829 
2.956 

 
0.511 
0.401 

 
-2.054 

 
183 

 
0.041 

 
แตกตาง 

 2.1  ดานครูผูสอน 
            - ชาย 
            - หญิง 

 
2.868 
3.033 

 
0.662 
0.467 

 
-2.119 

 
170 

 
0.036 

 
แตกตาง 

    2.2  ดานนักศึกษา 
            - ชาย 
            - หญิง 

 
2.860 
2.912 

 
0.486 
0.469 

 
-0.831 

 
231 

 
0.407 

 
ไมแตกตาง 

    2.3  ดานวิธีการสอน 
            - ชาย 
            - หญิง 

 
2.760 
2.924 

 
0.596 
0.476 

 
-2.264 

 
185 

 
0.025 

 
แตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 
        - ชาย 
        - หญิง 

 
2.753 
2.770 

 
0.621 
0.589 

 
-0.207 

 
230 

 
0.836 

 
ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและการประเมินผล 
        - ชาย 
        - หญิง 

 
2.748 
2.777 

 
0.595 
0.471 

 
-0.410 

 
230 

 
0.682 

 
ไมแตกตาง 

รวม 
         - ชาย 
         - หญิง 

2.893 
2.925 

0.461 
0.373 

-0.584 231 
 

0.560 ไมแตกตาง 
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จากตารางที่ 21  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรมของนักศึกษาชายและหญิง โดยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยาง  
2  กลุมที่เปนอสิระตอกัน  (Independent samples  t-test) ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  ผลการทดสอบ 
โดยภาพรวม  พบวา  นกัศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรม ไมแตกตางกัน และเมื่อทดสอบความคิดเหน็ที่มีตอสภาพการจัดการเรยีนการสอน
พระอภิธรรม แยกเปนรายดาน 4 ดาน พบวา   นักศกึษาชายและหญิง มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม ในดานเนื้อหาหลักสูตร   ดานสื่อการเรียนการสอน และ     
ดานการวัดและการประเมนิผลการศึกษา ไมแตกตางกนั  และนักศกึษาชายและหญิง มีความคิดเหน็
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม ในดานกจิกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  
และดานวิธีการสอน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

4.2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของนกัศึกษาที่มี
อายตุางกนั 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีอายุตางกัน  โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางดวยการวเิคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way  Analysis  of  Variances)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังรายละเอยีด
ในตารางที่ 22-23  ดังนี ้
 
ตารางที่  22  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ

นักศึกษา  จําแนกตามอายุของนักศึกษา 
                 

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.124 
38.240 
39.364 

6 
227 
233 

0.187 
0.168 

1.112 0.356 ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียน      
    การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.317 
45.162 
48.479 

6 
227 
233 

0.553 
0.199 

2.779 0.013 แตกตาง 
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ตารางที่  22  (ตอ) 
                 

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

   2.1  ดานครูผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

6.845 
67.279 
74.124 

6 
227 
233 

1.141 
0.296 

3.849 0.001 แตกตาง 

   2.2  ดานนักศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.703 
50.601 
53.304 

6 
227 
233 

0.450 
0.223 

2.021 0.064 ไมแตกตาง 

   2.3  ดานวิธีสอน  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.628 
64.258 
66.886 

6 
227 
233 

0.438 
0.283 

1.547 0.164 ไมแตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียน 
   การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.676 
80.077 
83.753 

6 
226 
232 

0.613 
0.354 

1.729 0.115 ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและ 
    ประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.265 
60.778 
64.043 

6 
226 
232 

0.544 
0.269 

2.023 0.064 ไมแตกตาง 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.172 
37.359 
39.532 

6 
227 
233 

0.362 
0.165 

2.200 0.044 แตกตาง 

 
จากตารางที่  22  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน

พระอภธิรรมของนกัศึกษาทีม่ีอายุตาง ๆ  กนั  7  กลุมอาย ุ โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่
ของตวัอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of  Variance)  ที่
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ  0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวม  พบวา  นกัศกึษาที่มีอายุตาง ๆ กนั มคีวาม
คิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  4  ดานแลว  พบวา  นักศึกษาที่มีอายุตางกัน  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานครูผูสอน  
แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc 
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Test) ดวยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) ดวยวิธีของ  LSD  รายละเอียดดังตาราง
ที่  23 
ตารางที่  23  การเปรยีบเทยีบพหุคณู ความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  

ของนักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน 
 

อายุ อายุ ความแตกตางของ
คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
 

  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

-.412 
-.182 
-.224 
-.311 
-.358 
-.462 

.090 

.449 

.359 

.200 

.145 

.090 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- อายุ 21 – 30 ป 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.412 
.230* 
.189* 
.102 
.055 
-.064 

.090 

.005 

.032 

.234 

.556 

.698 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- อายุ 31 – 40 ป 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา    
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.182 
-.230** 

-.041 
-.128 
-.175* 
-.294 

.449 

.005 

.618 

.110 

.048 

.072 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
-  อายุ 41 – 50 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา   
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.224 
-.189* 
.041 
-.087 
-.134 
-.253 

.357 

.032 

.618 

.314 

.154 

.128 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- อายุ 51 – 60 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  -  อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
    - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.311 
-.102 
.128 
.087 
-.047 
-.166 

.200 

.234 

.110 

.314 

.608 

.315 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
 

อายุ อายุ ความแตกตางของ
คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- อายุ 61 – 70 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.358 
-.055 
.175* 
.134 
.047 
-.119 

.145 

.556 

.048 

.154 

.608 

.481 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

-  อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 

.476 

.064 

.294 

.253 

.166 

.119 

.090 

.698 

.072 

.128 

.315 

.481 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
  *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

การเปรียบเทยีบพหุคูณ (Multiple Comparisons)  ดวยวิธีของ  LSD  พบวา  นักศกึษา
กลุมอายุ  21-30  ป  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  แตกตาง
จากนักศกึษากลุมอายุ  31-40  ป  และนักศกึษากลุมอายุ  41-50  ป,  นักศึกษากลุมอาย ุ 31-40 ป         
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  แตกตางจากนักศกึษากลุมอายุ  
61-70  ป  และเมื่อแยกทดสอบเปนรายดาน  พบวา  นกัศกึษาที่มีอายุตาง ๆ  กนั  มคีวามคิดเห็นเกีย่วกบั
สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง   (Post  Hoc Test )  ดวยการ
เปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple Comparisons)  ดวยวิธีของ  LSD  ดังตารางที่  24     
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ตารางที่  24  การเปรยีบเทยีบพหุคณู ความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  
ดานครูผูสอนของนกัศกึษาทีม่ีอายแุตกตางกัน 

 
อายุ อายุ ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
 

  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

-.553 
-.258 
-.484 
-.553 
-.6039 

-1.059 ** 

.090 

.424 

.138 

.089 

.067 

.005 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- อายุ 21 – 30 ป 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.553 
.294** 

.068 
-.001 
-.051 
-.506* 

.090 

.008 

.563 

.995 

.681 

.023 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- อายุ 31 – 40 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา    
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.258 
-.294** 
-.226* 

-.295** 
-.346** 
-.801** 

.424 

.008 

.042 

.006 

.004 

.000 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

-  อายุ 41 – 50 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา   
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.485 
-.068 
.227* 
-.064 
-.119 

-.574** 

.138 

.563 

.042 

.553 

.343 

.010 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- อายุ 51 – 60 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  -  อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
    - อายุ 61 – 70 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.553 

.001 
.295** 

.069 
-.050 
-.506* 

.089 

.995 

.006 

.553 

.681 

.023 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 
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ตารางที่  24  (ตอ) 
 

อายุ อายุ ความแตกตางของ
คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- อายุ 61 – 70 ป 
 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 

.604 

.051 
.345** 

.119 

.051 
-.455* 

.67 
.681 
.004 
.343 
.681 
.045 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

-  อายุ 71 ป หรือ สูงกวา 
 

  - อายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา 
  - อายุ 21 – 30 ป 
  - อายุ 31 – 40 ป 
  - อายุ 41 – 50 ป 
  - อายุ 51 – 60 ป 
  - อายุ 61 – 70 ป 

1.059* 
.506* 
.801** 
.574** 
.506* 
.455* 

.005 

.023 

.000 

.010 

.023 

.045 

แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
  *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

การเปรียบเทยีบพหุคูณ (Multiple Comparisons)  ความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอนของนักศึกษาที่มี
อายุตางกัน  ดวยวิธีของ  LSD  พบวา  นักศึกษากลุมอาย ุ 31-40  ป และนักศกึษากลุมอายุ  71  ป  
หรือมากกวามคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการ
เรียน-การสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกบันักศึกษากลุมอายุอ่ืน ๆ  

4.3 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
ของนักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามัญแตกตางกัน 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามัญแตกตางกัน  โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  (One-way  Analysis  of  Variances)          
ผลการศึกษาปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่  25-27  ดังนี้ 
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ตารางที่  25  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาสายสามัญของนักศึกษา 
 

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.141 
38.223 
39.364 

4 
229 
233 

0.285 
0.167 

1.709 0.149 ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียน      
    การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.214 
47.265 
48.479 

4 
229 
233 

0.304 
0.206 

1.471 0.212 ไมแตกตาง 

   2.1  ดานครูผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.121 
72.002 
74.124 

4 
229 
233 

0.530 
0.314 

1.687 0.154 ไมแตกตาง 

   2.2  ดานนักศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.506 
52.798 
53.304 

4 
229 
233 

0.126 
0.231 

0.549 0.700 ไมแตกตาง 

   2.3  ดานวิธีสอน  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.181 
63.705 
66.886 

4 
229 
233 

0.795 
0.278 

2.859 0.024 แตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียน 
   การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.227 
78.526 
83.753 

4 
228 
232 

1.307 
0.344 

3.794 0.005 แตกตาง 

4. ดานการวัดและ 
    ประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.812 
63.230 
64.043 

4 
228 
232 

0.203 
0.277 

0.732 0.571 ไมแตกตาง 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.425 
38.107 
39.532 

4 
229 
233 

0.356 
0.166 

2.141 0.077 ไมแตกตาง 
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จากตารางที่  25  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรมของนักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามญัตาง ๆ  กัน  โดยการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของตัวอยาง  ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way Analysis of  
Variance)  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  0.05  ผลการทดสอบพบวา  นกัศกึษาที่มีระดับการศึกษา     
สายสามัญตางกัน มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ไมแตกตางกนั 
และเมื่อทดสอบแยกเปนรายดาน  พบวา นกัศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานวิธีสอนและ ดานสื่อการเรียนการสอน  แตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test)  ดวยการ
เปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple  Comparisons)  ดวยวิธีของ  LSD  รายละเอียดดังตารางที่  26-27 
 
ตารางที่  26   การเปรยีบเทยีบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระ

อภิธรรม  ดานวิธีสอนของนักศึกษาที่มกีารศึกษาสายสามญัแตกตางกนั 
 
ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาสายสามัญ ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- ประถมศึกษา 
 
 
 

- มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

.192* 
.089 
.199* 
.564* 

.021 

.573 

.041 

.007 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

- มัธยมศึกษา 
 
 

- ประถมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

-.192* 
-.102 
.007 
.372 

.021 

.515 

.942 

.074 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- อนุปริญญา 
 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

-0.089 
0.102 
0.109 
0.474 

0.573 
0.515 
0.508 
0.056 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- ปริญญาตรี 
 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– สูงกวาปริญญาตรี 

-0.198* 
-0.007 
-0.109 
0.365 

0.041 
0.942 
0.508 
0.088 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
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ตารางที่  26   (ตอ) 
 
ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาสายสามัญ ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- สูงกวาปริญญาตรี 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 

-0.564* 
-0.372 
-0.474 
-0.365 

0.007 
0.074 
0.056 
0.088 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
           

จากตารางที่  26  การเปรียบเทียบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรมของนักศึกษาพระอภิธรรมที่มีการศึกษาสายสามัญตางกัน  พบวา  นกัศึกษา    
ที่มีการศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษา  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรม  ดานวิธีสอน  แตกตางนกัศึกษากลุมมัธยมศึกษา  กลุมปริญญาตรี  และกลุมสูงกวา
ปริญญาตรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
     
ตารางที่  27   การเปรยีบเทยีบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระ

อภิธรรม  ดานสื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาที่มกีารศกึษาสายสามญัแตกตางกนั 
 
ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาสายสามัญ ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- ประถมศึกษา 
 
 
 

- มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

0.102 
-0.218 
0.313* 
0.468* 

0.268 
0.218 
0.004 
0.045 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

- มัธยมศึกษา 
 
 

- ประถมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

-0.102 
-0.320 
0.211* 
0.366 

0.268 
0.068 
0.044 
0.114 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
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ตารางที่  27   (ตอ) 
 
ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาสายสามัญ ความแตกตางของ

คาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

- อนุปริญญา 
 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– ปริญญาตรี 
– สูงกวาปริญญาตรี 

0.218 
0.320 

0.531* 
0.685* 

0.218 
0.068 
0.004 
0.013 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

- ปริญญาตรี 
 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– สูงกวาปริญญาตรี 

-0.313* 
-0.211* 
-0.531* 
0.155 

0.004 
0.044 
0.004 
0.515 

แตกตาง 
แตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 
- สูงกวาปริญญาตรี 
 
 

- ประถมศึกษา 
– มัธยมศึกษา 
– อนุปริญญา 
– ปริญญาตรี 

-0.468* 
-0.366 
-0.685* 
-0.155 

0.045 
0.114 
0.013 
0.515 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 
แตกตาง 

ไมแตกตาง 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตารางที่  27  การเปรียบเทียบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรม  ดานสือ่การเรยีนการสอนของนกัศกึษาที่มกีารศกึษาสายสามัญตางกนั  พบวา  
นักศึกษาที่มีการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรม ดานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกับนักศกึษาที่มีการศึกษาประถมศึกษา  
มัธยมศกึษา และอนปุริญญา  และนกัศกึษาที่มีการศกึษาสายสามัญสูงกวาปริญญาตรี  มคีวามคิดเหน็
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม ดานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกับนักศกึษา
ที่มีการศึกษาประถมศึกษา และอนุปริญญา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

4.4 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
ของนักศึกษาที่มีระดับการศกึษาพระอภิธรรมสงูสุดท่ีไดรับแตกตางกนั 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาพระอภิธรรมสูงสุดที่ไดรับแตกตางกนั  โดยการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของตัวอยางดวยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One- way  Analysis  of  
Variances)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังรายละเอียดในตารางที่  28  ดังนี ้
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ตารางที่  28  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาพระอภิธรรมสูงสุดที่ไดรับแตกตางกนั 

 

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.849 
33.822 
34.671 

2 
193 
195 

0.425 
0.175 

2.423 0.091 ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียน      
    การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.246 
40.586 
40.832 

2 
193 
195 

0.123 
0.210 

0.584 0.559  ไมแตกตาง 

   2.1  ดานครูผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.230 
64.757 
64.987 

2 
193 
195 

0.115 
0.336 

0.343 0.710 ไมแตกตาง 

   2.2  ดานนักศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.067 
41.229 
41.296 

2 
193 
195 

0.034 
0.214 

0.156 0.855 ไมแตกตาง 

   2.3  ดานวิธีสอน  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.719 
56.934 
57.653 

2 
193 
195 

0.360 
0.295 

1.219 0.298 ไมแตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียน 
   การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.468 
65.951 
67.479 

2 
192 
194 

0.734 
0.343 

2.138 121 ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและ 
    ประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.128 
50.345 
50.473 

2 
192 
194 

0.064 
0.262 

0.244 0.784 ไมแตกตาง 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.325 
32.576 
32.901 

2 
193 
195 

0.162 
0.169 

0.961 
 

0.384 ไมแตกตาง 
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จากตารางที่  28  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภธิรรมของนกัศึกษาทีม่ีระดบัการศกึษาพระอภิธรรมสูงสุดที่ไดรับแตกตางกนั พบวา  นกัศึกษา 
ที่มีระดับการศกึษาพระอภิธรรมที่ไดรับแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรม ในทกุดานไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

4.5 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
ของนักศึกษาที่มีสถานภาพการทํางานแตกตางกนั 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีสถานภาพทางการทํางานแตกตางกัน คือ เปนนักบวช และไมเปนนกับวช  ดวยการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent samples      
t-test)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 29  ดังนี ้

 
ตารางที่  29  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมของ      

นักศึกษาที่มีสถานภาพการทาํงานแตกตางกัน 
 

ระดับความคิดเห็น การทดสอบที 
(Independence t-test) สภาพการจัดการเรียนการสอน

พระอภิธรรม คาเฉลี่ย SD t-test df Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหา หลักสูตร 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช    

 
3.204 
3.210 

 
0.373 
0.440 

 
-0.112 

 
232 

 
0.911 

 
ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช           

 
2.960 
2.860 

 
0.335 
0.531 

 
1.758 

 
221 

 
0.080 

 
ไมแตกตาง 

 2.1 ดานครูผูสอน 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช    

 
3.042 
2.903 

 
0.465 
0.627 

 
1.955 

 
231 

 
0.052 

 
ไมแตกตาง 

    2.2 ดานนักศึกษา 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช    

 
2.950 
2.849 

 
0.380 
0.542 

 
1.674 

 
229 

 
0.096 

 
ไมแตกตาง 

    2.3 ดานวิธีการสอน 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช            

 
2.889 
2.829 

 
0.410 
0.619 

 
0.886 

 
225 

 
0.376 

 
ไมแตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช    

 
2.757 
2.771 

 
0.540 
0.648 

 
-0.181 

 
231 

 
0.857 

 
ไมแตกตาง 
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ตารางที่  29  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น การทดสอบที 
(Independence t-test) สภาพการจัดการเรียนการสอน

พระอภิธรรม คาเฉลี่ย SD t-test df Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

4. ดานการวัดและการประเมินผล 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช    

 
2.813 
2.728 

 
0.402 
0.626 

 
1.289 

 
224 

 
0.199 

 
ไมแตกตาง 

    รวม 
     - ไมใชนักบวช 
     - นักบวช             

 
2.934 
2.897 

 
0.326 
0.470 

 
0.713 

 
228 

 
0.477 

 
ไมแตกตาง 

 
จากตารางที่  29  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน

พระอภิธรรมของนักศึกษาที่มีสถานภาพการทํางานแตกตางกัน  พบวา  นักศกึษาทีม่ีสถานภาพ      
การทํางานแตกตางกัน คือไมเปนนักบวชและเปนนักบวช  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดั     
การเรียนการสอนพระอภิธรรมในทุกดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  
 

4.6 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
ของนักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนพระอภิธรรม แตกตางกนั 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนพระอภิธรรมแตกตางกัน  ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  (One- way  Analysis  of  Variances)          
ผลการศึกษาดงัรายละเอียดในตารางที่  30  ดังนี ้
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ตารางที่  30  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาจําแนกตามระดับชั้นเรียนพระอภิธรรม 

  

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.150 
38.509 
38.659 

2 
225 
227 

0.075 
0.171 

0.437 0.646 ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียน      
    การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.267 
46.511 
47.778 

2 
225 
227 

0.633 
0.207 

3.063 0.049   แตกตาง 

   2.1  ดานครูผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.573 
70.779 
73.352 

2 
225 
227 

1.286 
0.315 

4.089 0.018 แตกตาง 

   2.2  ดานนักศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.605 
51.380 
51.985 

2 
225 
227 

0.302 
0.228 

1.324 0.268 ไมแตกตาง 

   2.3  ดานวิธีสอน  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.006 
65.252 
66.258 

2 
225 
227 

0.503 
0.290 

1.734 0.179 ไมแตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียน 
   การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.686 
81.804 
82.490 

2 
224 
226 

0.343 
0.365 

0.939 0.392 ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและ 
    ประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.030 
63.663 
63.693 

2 
224 
226 

0.015 
0.284 

0.053 0.948 ไมแตกตาง 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.168 
39.040 
39.208 

2 
225 
227 

0.084 
0.174 

0.485 0.617 ไมแตกตาง 

 
จากตารางที่  30  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน

พระอภิธรรมของนักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนตางกนั โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of  Variance)  ที่ระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ผลการทดสอบ  พบวา  นกัศึกษาทุกระดับชัน้เรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรม ไมแตกตางกนั  และเมื่อทดสอบแยกเปนรายดาน  พบวา 
นักศกึษาที่มีระดบัชั้นเรียนตางกนั มีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรม 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  และ ดานครูผูสอนแตกตางกัน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test) ดวยการเปรียบเทียบพหุคณู (Multiple 
Comparisons)  ดวยวิธีของ  LSD  รายละเอียดดังตารางที่  31-32 

 
ตารางที่  31   การเปรยีบเทยีบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระ

อภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอนของนักศกึษาที่มีระดบัชั้นเรียนแตกตางกนั 
 

การศกึษาพระอภิธรรม การศกึษาพระอภิธรรม ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
 

- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 
- มหาตรี – มหาเอก 

0.088 
0.215* 

0.183 
0.017 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 
 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
- มหาตรี – มหาเอก 

-0.088 
0.126 

0.183 
0.171 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- มหาตรี – มหาเอก 
 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 

-0.215* 
-0.1267 

0.017 
0.171 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
           

จากตารางที่   31  การเปรียบเทียบพหุคูณ  ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีน-
การสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอนของนักศึกษาทีม่ีระดับชั้นเรยีนตางกัน พบวา  
นักศึกษาระดบัชั้นเรียน  จูฬตรี-จูฬเอก  มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอน        
พระอภิธรรม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  แตกตางกับนักศึกษาระดบัชั้นเรียน มหาตรี-มหาเอก  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05     
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ตารางที่  32   การเปรยีบเทยีบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระ
อภิธรรม  ดานครูผูสอน  ของนักศกึษาที่มีระดบัชั้นเรียนแตกตางกนั 

 

การศกึษาพระอภิธรรม การศกึษาพระอภิธรรม ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
 

- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 
- มหาตรี – มหาเอก 

0.125 
0.306* 

0.124 
0.006 

ไมแตกตาง 
แตกตาง 

- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 
 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
- มหาตรี – มหาเอก 

-0.125 
0.1806 

0.124 
0.114 

ไมแตกตาง 
ไมแตกตาง 

- มหาตรี – มหาเอก 
 

-  จูฬตรี – จูฬเอก 
- มัชฌิมตรี – มัชฌิมเอก 

-0.306* 
-0.181 

0.006 
0.114 

แตกตาง 
ไมแตกตาง 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่  32  การเปรียบเทียบพหุคณู  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-

การสอนพระอภิธรรม  ดานครูผูสอนของนักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนตางกัน  พบวา  นักศึกษา
ระดับชั้นเรยีนจูฬตรี-จูฬเอก  มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดาน     ครูผูสอน แตกตางกบันักศกึษาระดบัชั้นเรียน มหาตร-ีมหาเอก  อยางมนียัสําคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05     

4.7 การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม
ของนักศึกษาตามขนาดสํานักเรียนที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาตามขนาดสํานักเรยีนที่แตกตางกนั การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  (One- way  Analysis  of  Variances)  ผลการศึกษา
ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 33  ดังนี ้
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ตารางที่  33  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ
นักศึกษาจําแนกตามขนาดสํานักเรียนทีน่กัศึกษาเรยีนอยู 

 

สภาพการจัดการศึกษา 
Sources   

of  Variance 
Sum  of  
Squares df 

Mean 
Square F - test Sig 

ผลการ 
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.163 
39.202 
39.364 

2 
231 
233 

0.082 
0.170 

0.480 0.620 ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียน      
    การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.184 
48.295 
48.479 

2 
231 
233 

0.092 
0.209 

1.744 0.177 ไมแตกตาง 

   2.1  ดานครูผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.103 
73.021 
74.124 

2 
231 
233 

0.551 
0.316 

2.278 0.105 ไมแตกตาง 

   2.2  ดานนักศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.031 
52.274 
53.304 

2 
231 
233 

0.515 
0.226 

0.937 0.393 ไมแตกตาง 

   2.3  ดานวิธีสอน  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.538 
66.348 
66.886 

2 
231 
233 

0.269 
0.287 

0.441 0.644 ไมแตกตาง 

3. ดานสื่อการเรียน 
   การสอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.322 
83.431 
83.753 

2 
230 
232 

0.161 
0.363 

0.444 0.642 ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและ 
    ประเมินผล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.356 
63.687 
64.043 

2 
230 
232 

0.178 
0.277 

0.642 0.527 ไมแตกตาง 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.140 
39.391 
39.532 

2 
231 
233 

0.070 
0.171 

0.412 0.663 ไมแตกตาง 
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จากตารางที่  33  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรมของนักศึกษาจากสํานักเรียนทีม่ีขนาดแตกตางกัน  พบวา นกัศึกษาจากทุกขนาดสํานัก
เรียนมีความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมในทุกดาน  ไมแตกตางกัน  ที่
ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตอนที่ 5    การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของ
ครูผูสอนและนักศึกษา 
การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ

ครูผูสอนและนักศกึษา โดยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน (Independent samples t-test)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 34  ดังนี ้
 
ตารางที่  34  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมของ 

ครูผูสอนและนักศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็น การทดสอบที 
(Independence t-test) สภาพการจัดการเรียนการสอน 

พระอภิธรรม คาเฉลี่ย SD t-test df Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดานเนื้อหา หลักสูตร 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
3.174 
3.208 

 
0.384 
0.411 

 
-0.568 

 
289 

 
0.570 

 
ไมแตกตาง 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.771 
2.905 

 
0.346 
0.456 

 
-2.452 

 

 
109 

 
0.016 

 
แตกตาง 

 2.1  ดานครูผูสอน 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.819 
2.965 

 
0.385 
0.564 

 
-2.317 

 
122 

 
0.022 

 
แตกตาง 

    2.2  ดานนักศึกษา 
        - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.675 
2.894 

 
0.438 
0.478 

 
-3.148 

 
289 

 
0.002 

 
แตกตาง 

    2.3 ดานวิธีการสอน 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.819 
2.856 

 
0.385 
0.536 

 
-0.601 

 
116 

 
0.549 

 
ไมแตกตาง 
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ตารางที่  34  (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น การทดสอบที 
(Independence t-test) สภาพการจัดการเรียนการสอน 

พระอภิธรรม คาเฉลี่ย SD t-test df Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.770 
2.765 

 
0.521 
0.601 

 
0.055 

 
288 

 
0.956 

 
ไมแตกตาง 

4. ดานการวัดและการประเมินผล 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.799 
2.766 

 
0.374 
0.525 

 
0.543 

 
117 

 
0.588 

 
ไมแตกตาง 

    รวม 
       - ครูผูสอน 
       - นักศึกษา 

 
2.878 
2.913 

 
0.311 
0.412 

 
-0.709 

 

 
110 

 
0.480 

 
ไมแตกตาง 

 
จากตารางที่  34  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน

พระอภิธรรมของครูผูสอนและนักศกึษา โดยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยาง 
2  กลุมที่เปนอสิระตอกัน  (Independent samples  t-test) ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  ผลการทดสอบ
โดยภาพรวม  พบวา   ครูผูสอนและนกัศึกษา มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรม  ไมแตกตางกัน และเมื่อทดสอบความคิดเหน็ที่มีตอสภาพการจัดการเรยีนการสอน
พระอภิธรรม แยกเปนรายดาน 4 ดาน  พบวา ครูผูสอนและนักศึกษา มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน   ดานครูผูสอน  และดาน      
นักศึกษาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ตอนที่  6  ปญหาของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระอภิธรรม               
ขอมูลสวนนี้ไดมาจากความคิดเห็นของครผููสอน  นักศกึษาและผูบริหารของสํานกัเรียน

พระอภธิรรมเขตภาคกลาง  โดยการใชแบบสอบถามปลายเปด  (Opened  Ended)  และแบบสัมภาษณ  
ผูวิจัยไดนํามาเรียบเรียงจดัเปนกลุม ๆ  ตามความคิดเหน็ของ    ครูผูสอน  นักศึกษา  และผูบริหาร  
ดังนี ้

ความคิดเห็นของครูผูสอนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง 
ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
ครูผูสอนพระอภิธรรมมีความคิดเห็นวาเนือ้หาหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมเหมาะสม      

ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวนั  เพราะสามารถนําไปใชแกปญหาในชวีิตประจําวนั  มีหลักในการ
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ดําเนินชวีิต  มปีระโยชนทั้งในภพนี้และภพหนา  และสวนมากมีความคดิเห็นวาเนื้อหาในหลักสูตร
พระอภิธรรมกับระยะเวลาที่ใชในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  เพราะการเรยีนพระอภิธรรม
เปนวิชาที่มีความละเอียดออนยากทีจ่ะทําความเขาใจจึงตองใชเวลาพอสมควร  อีกประการหนึ่ง     
นักศกึษาพระอภิธรรมมอีายแุละพืน้ฐานการศึกษาไมเทากนัจึงควรใหเวลากับนกัศกึษาอยางเหมาะสม 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    
ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาควรมีการปรับปรุงดานการบริหารการจัดการ  เพราะการประชุม

ไมคอยชัดเจน  มีการจัดอบรมครูผูสอนใหความรูความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน  เทคนิค
การสอนตาง ๆ   มีการวางกฏระเบียบแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและเปนไปใน     
แนวทางเดยีวกัน  ควรมีการจัดตั้งเปนวิทยาลัยชุมชนคือการจัดการเรยีนวิชาเฉพาะสาขา  โดยให    
แตละสํานกัเรยีนสาขามีอํานาจในการจดัการเรียนการสอนเอง  ควรมกีารจัดประชมุสัมมนาเชงิวชิาการ
เกีย่วกับการเรยีนการสอนพระอภิธรรมใหคณะอาจารยทัว่ไป  และสํานักงานกลางควรจดัสงครูผูสอน
ไปยังสํานักเรยีนตาง ๆ  ที่ขาดแคลน 

ดานสื่อการเรยีนการสอน 
ครูผูสอนพระอภิธรรมสวนมากมีความคิดเห็นวาหนังสือคูมือและวัสดอุุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอนยงัไมเพียงพอ  ควรจัดพิมพหนังสือคูมือประกอบหลักสูตร  เปนตน 

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
ครูผูสอนวิชาพระอภิธรรมสวนมากมีความคิดเห็นวาควรมีการปรับปรุงการวัดผลและ

การประเมินผล  เชน  ควรมกีารออกขอสอบที่หลากหลายและเนนความเขาใจมากกวาความจํา  ควร
ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ  3  ช้ันแรกควรมกีารวัดผลและการประเมนิผลปละ  2  ครั้งคือ  
กลางภาคเรยีน  และปลายภาคเรียน  สวนชัน้ที่เหลือ  6  ช้ัน  ควรมีการวดัและประเมินผลปละ  1  ครั้ง  
และควรจดัใหมีการสอบภาคปฏิบัติเพื่อความเขาใจในปรยิตัิ  เปนตน  และสวนมากมีความคิดเหน็วา  
ควรจัดใหมีการสอบซอมเสริมสําหรับนักศกึษาที่สอบไมผานในแตละภาคการศึกษา  เพราะจะ
ทําใหหหหนักศึกษาไมเสยีเวลาและมีกําลังใจในการทบทวนความเขาใจไดมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 
1. ขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณ 
2. ขาดครูผูชํานาญในวิชาพระอภิธรรม      

โดยเฉพาะ 
3. การบริหารจัดการยังไมเปนระบบ 
 
4. อายุ  พืน้ฐานการศึกษา  เปนตน  แตกตางกนั
 
5. ขาดการสงเสริมอยางจริงจังจากผูที่มี 

หนาที่เกีย่วของ 
6. ผูที่ศึกษาพระอภิธรรมนอยมาก  วัดตาง ๆ 

สวนมากจะเนนการเรียนการสอนบาลี 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนนุ 
- ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
 
- ปรับปรุงระบบการจัดการ  ตําราเรียนใหมคีวาม

ถูกตอง  ชัดเจน  ผูเรียนสามารถอานเขาใจไดงาย 
- มีการแบงกลุมการจัดการเรยีนการสอนสําหรับ

นักศึกษาที่มีอายุ  พื้นฐานการศึกษาตางกัน 
- ผูที่มีหนาที่เกีย่วของควรสงเสริมการเรียนการ

สอนพระอภิธรรมอยางจริงจงั 
- ควรใหการเรียนการสอนพระอภิธรรมกับการ

เรียนการสอนบาลีเทาเทียมเสมอภาคกัน 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง            
 ดานเนื้อหาหลักสูตร 
นักศึกษามีความคิดเห็นวา เนือ้หาในหลักสูตรพระอภิธรรมเหมาะสมที่จะนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  เพราะหลักการเรียนพระอภิธรรมสามารถนําไปใชแกปญหาใหกับบคุคลไดอยาง 
ถูกตอง  ทําใหผูศึกษารูและเขาใจถึงเหตแุละผลของปญหาตางๆ  ที่เกดิขึ้น  เนื้อหาวชิาพระอภิธรรม
เนนใหผูเรียน  ลด  ละ  เลิก   ความเหน็ผิด  ใหคิดและทําในสิ่งที่ถูกตอง  

นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาหลักสูตรพระอภิธรรมกับระยะเวลาที่ใช     
ในการเรยีนการสอนมีเหมาะสม  เพราะเนื้อหาวิชาพระอภธิรรมมากและเปนเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง
ยากแกการทําความเขาใจ  และผูที่ศึกษาพระอภิธรรมสวนมากอายุ  พื้นฐานการศึกษา  อาชีพ  เปน
ตน  แตกตางกนั  ดวยเหตุนี้ระยะเวลาทีก่ําหนดไวแลวจึงมีความเหมาะสม 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
นักศึกษามีความคิดเห็นวาควรมีการจัดสัมมนา  ฝกอบรม    คณะครูอาจารยที่สอน 

พระอภิธรรมใหมีประสิทธิภาพในการถายทอดความรู  มเีทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เปดโอกาส
ใหสํานักเรยีนสาขาตาง ๆ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ในการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมบาง  
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จัดใหมีการเทยีบโอนผลการเรียนและสามารถทําใหผูเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยัมหาจฬุา-ลง
กรณราชวิทยาลัยได  สํานักงานกลางควรจดัสงครูไปชวยสอนตามสํานักเรียนสาขาตาง ๆ  มีการจัด
กิจกรรมทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตัิธรรมใหมากยิ่งขึ้น  มกีารประชุมรวมกนัระหวางผูบริหาร  คร-ูอาจารยทั้ง
ของสวนกลางและสํานกัเรยีนสาขาตางเพื่อความรูและจัดมาตรฐานของหลักสูตร  ควรมีการจัดสงมวน
วีดิโอเทปการเรียการสอนพระอภิธรรมทุกชั้นใหสํานกัเรยีนสาขาตาง ๆ  ควรมีการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาแกนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  มีการปรบัปรุงหองเรียน  โตะ  เกาอ้ีใหสะอาด
เหมาะสม  ผนงัหองเรียนควรกันเสียงรบกวน  ควรมกีารนําหลักการเรยีนแบบใหมมาใช  หลักสูตร
ควรมีความกระทัดรัด  ควรมีการประชาสัมพันธชักชวนใหประชาชนมโีอกาสศึกษาพระอภิธรรม
เพิ่มขึน้  มกีารจัดกจิกรรม  นทิรรศการเกีย่วกับพระอภิธรรมใหมีขึ้นในวนัสําคัญทางพระพทุธศาสนา 

ดานสื่อการเรยีนการสอน 
นักศึกษาสวนมากมีวความคิดเห็นวาส่ือวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนยัง      

ไมเพียงพอ  เพราะสื่อ-วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีไมครบทุกชั้น 

ดานการวดัผลและการประเมินผล    
การวัดผลและการประเมินผลควรมีการสอบขอเขียนทั้งทีเ่ปนอัตนัยและปรนัย  รวมทั้ง

การสอบปากเปลา  และควรจัดใหมกีารวดัและประเมินผลรายวัตถุประสงคเก็บคะแนนสะสมบางสวน  
ควรมีการออกขอสอบหลาย  ๆ  แบบ  เชน  ขอสอบถามความเขาใจ  วิธีคิด  และในแตละภาคเรียน
ควรจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลภาคเรยีนละ  2  คร้ัง  คือกลางภาคเรียนและปลายเรียน  เนื้อหา
หลักสูตรของชั้นมัชฌิมตรีขึ้นไปจะมีมากควรแบงใหมีการวัดผลและประเมินผล  3-4 คร้ัง   

 
ขอเสนอแนะ 

ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 
1. ประชาชนทั่วไปขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิชาพระอภิธรรม  ไมรูวา            
พระอภิธรรมคืออะไรและสามารถนําไป
ปรับใชกับชีวติประจําวนัไดอยางไร 

2. คณะสงฆ-กรมการศาสนา  และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจัดการศึกษา
ไมให     ความสําคัญกับวิชาการแขนงนี ้

 

- ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเสนอแนะขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัพระอภิธรรมทางสื่อตาง ๆ   

 
 
- การมการศาสนาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การจัดการศกึษาใหการยอมรับการศึกษา         
พระอภิธรรมและจัดใหมีการเทียบโอน              
ผลการเรียนเทยีบเทาการศึกษาสายสามัญ 
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ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไขปญหา 
3. ปจจุบันผูที่บรรยายหรือสอนพระ

อภิธรรมสวนมากเปนผูที่ไมไดเรียนรู 
พระอภิธรรมอยางจริงจัง  ดวยเหตุนีจ้ึง
เปนเหตใุหความเขาใจเกีย่วกับเรื่อง       
พระอภธิรรมบดิเบือนไปจากความเปนจริง 

4. การบริหารจัดการเรียนการสอน และส่ือ
วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน     
ลาสมัย 

5. ปจจุบัน  นกับวช  และประชาชนทั่วไป 
สนใจพระอภธิรรมนอยมาก 

 
6. ระยะเวลาในการเรียนจนจบหลักสูตร        

ยาวนานเกนิไป 
7. กระบวนการเรียนการสอนนําไป  

ประยุกตใชกบัชีวิตประจําวนัไดนอย 

- ควรจัดใหมีการประชุม  สัมมนา  การอภิปราย
รวมกันระหวางกลุมอาจารย-นักศึกษา             
พระอภิธรรม 

 
 
- ควรมีการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนใหม  

มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยใน
ระบบการเรียนการสอน 

- ควรนําโครงการการเรียนการสอน                    
พระอภิธรรมนี้เขาสูหมูบานจัดใหมีการเรียน-
การสอนในวนัเสาร-วันอาทิตย  

- ปรับปรุงระยะเวลาการจบหลักสูตรใหส้ันลง  
 
- อธิบายประยกุตใหเขากบัชีวติประจําวนัมากที่สุด 
 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา
พระอภิธรรมของผูบริหารสํานักเรียนพระอภิธรรม   เขตภาคกลาง 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ของผูบริหารสํานักเรียนพระอภิธรรมเขตภาคกลางนี้  ผูวจิัยไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารสํานกัเรียนพระอภิธรรมวัดกลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
พุทธศาสนิกชนที่ใหความสนใจพระอภิธรรม  สวนมากเปนผูสูงอายุ  สําหรับวัยรุน- 

หนุมสาว  ยังใหความสนใจพระอภิธรรมนอยมาก 
ปญหาและอุปสรรค  เพราะพระอภิธรรมเปนวิชาการทางพระพุทธศาสนาชั้นสูง  

เหมาะสําหรับภูมิปญญาชนผูมุงแสวงหาความพนทุกข  ไมเหมาะสําหรับผูที่แสวงหาความสุขทางโลก  
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ซ่ึงยังมีการแขงขันหาความรูเพื่อประกอบอาชีพ  และตําแหนงหนาที่การงาน  เปนตน  ฉะนั้นจึง 
ขาดความสนใจอยางจริงจังในวิชาการแขนงนี้ 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ดานการบริหารและการจัดการ  อยูในเกณฑพอใช 
2. ดานครูผูสอน  ยังไมมีเอกภาพ  ทําการสอนไปตามแรงศรัทธาเทานั้น  ยังไมไดรับ

การสนับสนุนกันอยางจริงจงั 
3. ดานนักศกึษา  สวนมากเรยีนเพราะการชักชวนของพวกหมูมากกวาจะเรียนดวย

ศรัทธาของตนเองจึงไดรับผลยังไมเปนที่พอใจ 

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลที่สํานักงานกลางจัดทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม       

ตามสภาพ  เพราะเปนการกระทํากันดวยแรงศรัทธาในวงจํากัด  ไมไดรับการสนับสนุนเอาใจใสจาก
หนวยงานการศึกษาอยางจริงจัง  เนื่องจากยังไมเหน็ความสําคัญนั่นเอง 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีการรณณรงคเผยแพรหลักวิชาการแขนงนี้กันอยางจริงจัง 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
4. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหไดมาตรฐาน 
5. ผลักดันใหวิชาการแขนงนีไ้ดรับการรับรองอยางเปนทางการ  ฯลฯ  

2. ผูบริหารสํานกัเรียนพระอภิธรรมวัดสามชกุ    จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
การศกึษาพระอภิธรรมในปจจุบันไดรับความสนใจจากพทุธศาสนกิชนทัง้หลายมากกวา

ในอดีต  โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ   ในอดีตผูทีศ่ึกษาพระอภิธรรมไดแก  พระภกิษุ  สามเณร  และแมชี  
แตปจจุบนัคฤหัสถทั้งหลายตางพากันสนใจเขามาศึกษาเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อความพนทุกข  แตเมื่อเทียบกับวิชาทางธรรมแขนงอื่น ๆ แลว  
วิชาพระอภิธรรมนี้จัดไดวายงัไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนอยมาก 

อุปสรรคอาจเกิดมาจากการกที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไมเห็นประโยชนของการเรียน
วิชาการแขนงนี้  เพราะการเรียนพระอภิธรรม  จะนําไปประกอบอาชพีการงานตาง ๆ  ไมได          
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นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยงัมีความละเอยีดลึกซึ้งยากทีบุ่คคลจะทําความเขาใจได และระยะเวลา     
ที่ใชในการเรียนยาวนานมากจึงเปนเหตุทําใหผูเรียนทอถอยได 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ดานการบริหารจัดการของสํานักงานกลางมีความเหมาะสมดีแลว 
2. ดานครูผูสอนของสํานักเรียนวัดสามชุกขาดแรงจูงใจ  เพราะสํานักเรยีนมี             

งบประมาณนอย 
3. ดานนักศกึษา  สวนมากใหความสนใจแกวชิาพระอภิธรรมนอย 

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลที่สํานักงานกลางจัดทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว 

3. ผูบริหารสํานกัเรียนพระอภิธรรมวัดอุดมมงคล  จังหวัดกาญจนบุรี 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
พุทธศาสนิกชนยังใหความสนใจกับวิชาพระอภิธรรมนอย  เพราะเรียนสวนมากคิดวา  

“เรียนแลวเอาไปทําอะไรไมได  ไมมีอะไรรับรอง  เหมือนวิชาบาลีและวิชาการทางโลก ซ่ึงเรียน
แลวสามาถนําไปประกอบอาชีพได  ดวยเหตุนี้จึงทําใหคนสนใจนอย” 

 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ดานการบริหารจัดการ  ของสํานักงานกลางไมขอแสดงความคิดเห็น  สวนที่สํานัก

วัดอุดมมงคลความเหมาะดแีลว 
2. ดานครูผูสอน  อาศัยศรัทธา  และไมมีเงนิเดอืน 
3. ดานนักศกึษา  จะตองมีศรัทธา  ไมจําจัดเพศ  วัย   ฐานะ  อาชีพ  ซ่ึงทางวัดมี      

โครงการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมในวนัเสาร-อาทิตยเพื่อใหประชาชนและเยาวชนทั่วไป
ไดมีโอกาสศึกษาพระอภิธรรมมากขึ้น 

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลที่สํานักงานกลางจัดทําอยูมีความเหมาะสมดแีลว  เพราะ    

นักศึกษาพระอภิธรรมสวนมากเปนผูสูงอายุ  และมพีื้นฐานความรูนอย  ทําใหการเรยีนการสอน 
เปนไปอยางชา ๆ 
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 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในปจจุบนันีก้ารเผยแพรวิชาพระอภิธรรมมีมากมายทางสื่อตาง ๆ  เชน  วิทยุ  และ    

โทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ   ผูเผยแพรนาจะเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาพระอภิธรรม
ที่ชัดเจนมากวานี้  เพราะเมื่อมกีารเผยแพรไปผิด ๆ  หรือบิดเบือนจากสภาพธรรมตามความเปนจริงแลว  
จะเปนเหตุทาํใหพุทธศาสนกิชนที่สนใจมีความเขาใจวชิาพระอภธิรรมผดิ ๆ  ในเรื่องนีสํ้านักงานกลาง
ควรมมีาตรการตรวจสอบเกีย่วกบัการเผยแพรพระอภิธรรม  เพื่อประโยชนของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป 

4. ผูบริหารสํานกัเรียนวัดเขาสมโภชน    จังหวัดลพบุรี 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
การศึกษาพระอภิธรรมไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนพอสมควร  แตยังไม     

กวางขวางมาก 
ปญหาและอุปสรรคอาจเกิดจากขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง  และขาดการ

สนับสนุนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของอยางจรงิจัง 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ดานบริหารและการจัดการ   สํานักเรียนวัดเขาสมโภชนเปนสํานักที่มีการจัด       

การเรียนการสอพระอภิธรรมใหมจึงขาดความพรอมในทุกดาน  ซ่ึงทางสํานักเรียนกาํลังพัฒนา        
เพื่อใหเกิดความพรอม 

2. ดานครูผูสอน  สํานักเรียนยังขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถอีกมาก 
3. ดานนักศกึษา  สวนมากเปนผูสูงอายุ   

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
สํานักงานกลางจัดทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
สํานักงานกลางควรมีการจัดการฝกอบรมบุคลากร ครูผูสอนใหเปนผูมีความรู

ความสามารถในการสอน  มีเทคนิควิธีการตาง ๆ  ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดโดยงาย 
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5. ผูบริหารสํานกัเรียนวัดสุวรรณประสิทธ์ิ   กรุงเทพ ฯ 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร           
เนื้อหาวิชาพระอภิธรรมไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนพอสมควร  แตยังไมมี

การจัดการเรยีนการสอนเทาที่ควร  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาพระอภิธรรมยังไมไดรับการ       
รับรองจากกรมการศาสนาเหมือนวิชานักธรรม  และวิชาบาลี   ทําใหวดัตาง  ๆไมสนใจที่จะมีการ
จัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรมกันอยางกวางขวาง

จริงจัง 

ดานการวดัและการประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลที่สํานักงานกลางจัดทําอยูมีความเหมาะสมแลว 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ควรมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมอีก  เพราะวชิาพระอภิธรรมนี้ยังมีอีหลายคัมภีรที่ยังไม

นํามาเปดเรียน  และที่สําคัญควรจะมกีารเทียบวุฒิทางโลกใหดวย  เพราะจะเปนการดึงดูดนกัศึกษา
ใหมีความสนใจเรียนมากขึน้ 
 
ตารางที่  35  สรุปความคดิเหน็ระหวางครูผูสอน  นกัศึกษา  และผูบริหารพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง 
 

ครูผูสอน นักศึกษา ผูบริหาร 
ดานเนื้อหาหลักสูตร 
- เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรม
เหมาะสมที่จะนําไปใชในชีวิต-
ประจําวัน 

- เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรม
กับระยะเวลาที่ใชในการเรียน-
การสอนมีความเหมาะสมดีแลว 

ดานเนื้อหาหลักสูตร 
- เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรม
มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช 
ในชีวิตประจําวัน 

- เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรม
กับระยะเวลาที่ใชในการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม       
เฉพาะบางชั้น สําหรับบางชั้น      
ยังไมเหมาะสม 

ดานเนื้อหาหลักสูตร 
          ผูบริหารสํานักเรียนสาขา        
5สํานักเรียนมีความคิดเห็นวา    
พุทธศาสนิกชนใหความสนใจ      
พระอภิธรรมนอยมาก และผูที่        
สนใจสวนมากเปนผูสูงอายุ 
       ปญหาและอุปสรรค  เพราะ     
ไมเห็นประโยชนจากการศึกษา 
วิชาการแขนงนี้ 
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ตารางที่  35  (ตอ) 
 

ครูผูสอน นักศึกษา ผูบริหาร 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัยและสํานักเรียนสาขาตาง ๆ 
ควรมีการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
- ควรมีการพบปะระหวางผูบริหาร
สํานักเรียนสาขาตาง ๆ เพื่อระดม
ความคิดและเพื่อทราบถึงปญหา-
อุปสรรคของแตละสํานักเรียน 

- ควรมีการจัดสัมมนาฝกอบรม  
คณะครูอาจารยที่สอน               
พระอภิธรรมใหมีประสิทธิภาพ
ในการถายทอดความรู 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัยและสาํนักเรียนสาขาตาง ๆ 
ควรมีการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
- ควรมีการจัดสัมมนา  ฝกอบรม  
คณะครูอาจารยที่สอน              
พระอภิธรรมใหมีความเช่ียวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน 

-  ควรจัดใหมีการเทียบโอน          
ผลการเรียนและสามารถทําให      
ผูเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติธรรมใหมากยิ่งขึ้น 

-  ควรมีการนําหลักการเรียน-      
การสอนแบบใหมมาใช  
หลักสูตรควรมีความกระทัดรัด 
ชัดเจน 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
     สํานักเรียนสาขาทั้ง  5  สํานัก
เรียนตางมีปญหาและอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
พระอภิธรรม  เชน  ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดครูผูสอน  ไมมีผู 
สนใจเรียน  เปนตน 
           

ดานสื่อการเรียนการสอน 
- หนังสือคูมือและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน       
พระอภิธรรมมีเพียงพอ 

ดานสื่อการเรียนการสอน 
- หนังสือคูมือและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน       
พระอภิธรรมบางสํานักเรียน มี 
เพียงพอ บางสํานักเรียนไมเพียงพอ 

 

ดานการวัดผลและการประเมินผล 
- การวัดผลและการประเมินผล       
ที่จัดทําอยูในปจจุบันมีความ
เหมาะสมดีแลว 

- ไมควรจัดใหมีการสอบซอม
สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน
ในแตละภาคการศึกษา 

ดานการวัดผลและการประเมินผล 
- ควรมีการปรับปรุงการวัดผล  
และการประเมินผลใหมีความ
เหมาะสมมากกวานี้ 

- นักศึกษาบางกลุมมีความคิดเห็นวา 
ไมควรจัดใหมีการสอบซอม
สําหรับนักศึกษาที่สอบไมผาน 
ในแตละภาคการศึกษา 

ดานการวัดผลและการประเมินผล 
          สํานักเรียนสาขาทั้ง  5   
สํานักเรียน  มีความคิดเห็นวา       
การวัดผลและการประเมินผลที่
สํานักงานกลางจัดทําอยูในปจจุบัน
มีความเหมาะสมดีอยูแลว 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
                การวิจยัเรื่อง  “ความคิดเหน็ของครูและนักศกึษาเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง”  คร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรวิชาพระอภธิรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กจิกรรม   
การเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล  ตามความคิดเห็นของ                 
ครูผูสอนและนักศึกษา  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา
พระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผล
และการประเมินผล  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  จําแนกตามสถานภาพของนกัศึกษา  คือ  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  ระดับชั้นทีเ่รียน  และขนาดสํานักเรียน  และศึกษา
เปรียบเทียบสภาพการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร          
กิจกรรมการเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและการประเมินผล  ตามความคิดเหน็
ของครูผูสอนและนักศกึษาของสํานักเรียนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง 

การวิจยัคร้ังนีศ้ึกษาจากผูบริหาร  6  ทาน  กลุมตัวอยาง  2  กลุม  คือ    1) ครูผูสอน  
จํานวน  57  ทาน    2) นักศึกษา  จํานวน  234  คน  จากวธีิการสุมอยางงาย  (Simple  Random  
sampling )  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  โดยใชแบบสอบถามซึ่ง    
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยมีคาความเชื่อมั่น  0 . 97 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน  X ,  SD   และการทดสอบ  t- test  และ                
F - test  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  For  Windows  (The  Statistical  Package  for  the  
Social  Science  for  Windows) 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัสามารถสรุปเปนประเดน็ไดดังนี ้
1. สถานสภาพสวนตัวของครูผูสอน  และนกัศึกษา 

ครูผูสอนสวนมากเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  57.9  โดยสวนใหญมีอายุระหวาง  
41-50  ป  คิดเปนรอยละ  29.8   มีการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ  45.6            
มีการศึกษาพระอภิธรรมระดบัมหาตรีถึงมหาเอก  คดิเปนรอยละ  77.2   มีอาชีพเปนนกับวช  คดิเปน
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รอยละ  71.9  มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา  1  ป  คิดเปนรอยละ  22.8  ไมมีเงินเดือน  คิดเปนรอย
ละ  54.4  สําหรับกลุมที่มีเงินเดือนจะมีเงินเดือนระหวาง  401  ถึง  600  และ  601  ถึง  800  คิดเปน
รอยละ  30.4  เหตุจูงใจที่สอนพระอภิธรรมเพื่อเผยแพรความรูเปนวิทยาทาน  คิดเปนรอยละ  98.2  
และไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม  คิดเปนรอยละ  91.2 

นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  57.1   สวนมากมีอายรุะหวาง  
31–40  ป  คิดเปนรอยละ  24.4   มีการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ  38.0          
มีการศึกษาพระอภิธรรมระดบัจูฬตรี-จูฬเอก  คิดเปนรอยละ  54.1  มีอาชีพนักบวช  คดิเปนรอยละ  
55.6  เรียนอยูในสํานักเรยีนขนาดใหญ  คดิเปนรอยละ  71.8  เหตุผลสําคัญอันดับแรกที่เขามาเรียน            
พระอภิธรรม  คือ มีความศรัทธาและเห็นคณุคาของการศกึษาพระอภิธรรม  คิดเปนรอยละ  73.5   
รองลงมา  คือ  เพราะตองการนําความรูไปใชในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป  คิดเปนรอยละ  68.4    
การไดมาของความรูพระอภธิรรม  พบวา  นักศึกษาไดรับความรูพระอภิธรรมโดยการเขาชั้นเรียน
เปนอันดับหนึง่  คิดเปนรอยละ  93.0  รองลงมา  คือ  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  คดิเปนรอยละ  
68.3 

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ตามความคดิเห็นของครผููสอนและ
นักศึกษา 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร   
ครูผูสอนสวนใหญมีความคดิเห็นวา  สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  

ดานเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ 75.4  และคาเฉลี่ย  3.17)  แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  เนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชนตอ      
การดําเนินชวีติประจําวนั  (รอยละ  70.2  คาเฉลี่ย  3.70)  รองลงมา  คือ  เนื้อหาในหลักสูตรทําให   
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา  (รอยละ  49.1 คาเฉลี่ย  3.44)  และเนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรยีนคิดเปน    
ทําเปนและแกปญหาเปน  (รอยละ  52.6  คาเฉลี่ย  3.42)  สวนขอท่ีมีคะแนนนอยที่สุด  คือ  เนื้อหา
ในหลักสูตรมคีวามยากงายและเหมาะสมกบัระดับความรูพื้นฐานของผูเรียน  (รอยละ  59.6  คาเฉลีย่  
2.68) 

นักศึกษา มีความคิดเห็นวาสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมดานเนื้อหา
หลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ 68.4  และคาเฉลี่ย 3.21)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  เนื้อหาในหลักสูตรมปีระโยชนตอการดําเนินชวีติประจําวนั  
(รอยละ  53.2  คาเฉลี่ย  3.49)  รองลงมา คือ  เนื้อหาหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน 
ปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกปฏิบตัิสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา (รอยละ  46.1           
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คาเฉลี่ย  3.35)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คอื  เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนม ี ความรูความเขาใจ  
สามารถศึกษาเชื่อมโยงพระวินัย  พระสูตร  (รอยละ  54.5  คาเฉลี่ย  2.93)  รองลงมา  คือ  เนื้อหา
หลักสูตรมคีวามยากงายเหมาะสมกับความรูพื้นฐานของผูเรียน  (รอยละ  60.4  คาเฉลีย่  2.94) 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
1. ดานครูผูสอน  ครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวาสภาพการจัดการเรียนการสอน

พระอภิธรรม  ดานครูผูสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  73.7 และคาเฉลี่ย  2.82 )  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  ครูสอนโดยใชวิธีการบรรยาย  (รอย
ละ  51.9  คาเฉลี่ย  3.33)  รองลงมา  คือ  ครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอน  (รอยละ  78.9  
คาเฉลี่ย  3.21)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คอื  ครูสอนโดยใชการอภิปราย  (รอยละ  73.9  คาเฉลีย่  
1.83)  รองลงมา  คือ  ครใูชวิธีสอนโดยการใชบทบาทสมมตุิ  (รอยละ  38.1  คาเฉลีย่  2.38)  และครู
ชํานาญในการใชส่ือประกอบการสอน  (รอยละ  43.9  คาเฉลี่ย  2.40) 

นักศึกษาสวนมาก  มีความคดิเห็นวา  สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดานครูผูสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  64.5  และคาเฉลี่ย  2.96)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ   ครูสอนตรงเวลาและรบัผิดชอบการสอน  (รอยละ  
52.8  คาเฉลี่ย  3.48)  รองลงมา  คือ  ครูใชวิธีสอนโดยการบรรยาย  (รอยละ  47.8  คาเฉลี่ย  2.91)  
ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  ครูใชวิธีสอนการอภิปราย  (รอยละ  41.0  คาเฉลี่ย  2.01) 

2. ดานนักศกึษา  ครูผูสอนสวนมาก  มีความคดิเห็นวา  สภาพการจดัการเรียนการสอน
พระอภิธรรม  ดานนักศกึษา  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  68.4  และคาเฉลี่ย  2.67)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  นักศึกษาประยุกตใชความรูแกปญหา  
(รอยละ  61.4  คาเฉลี่ย  2.93)  รองลงมา คือ  นักศึกษาตั้งใจเรียน  (รอยละ  68.4  คาเฉลี่ย  2.88)  
สําหรับขอที่มีคะแนนนอยทีสุ่ด  คือ  นักศกึษาฝกแกปญหาและสรุปผล  (รอยละ  59.6  คาเฉลี่ย  
2.37)  รองลงมา  คือ  นักศึกษารวมมือกนัทํางานกลุม  (รอยละ  50.0  คาเฉลี่ย  2.58) 

นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นวา  สภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม     
ดานนักศกึษา  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  71.4  และคาเฉลี่ย  2.89)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ  นักศึกษาตั้งใจเรียน  (รอยละ54.1  คาเฉลี่ย  3.14)  
รองลงมา  คือ  นักศึกษาประยุกตใชความรูแกไขปญหา  (รอยละ  50.9  คาเฉลี่ย  3.13)  สวนขอท่ีมี
คะแนนนอยทีสุ่ด  คือ  นักศกึษาฝกแกปญหาและสรุปผล  (รอยละ  41.4  คาเฉลี่ย  2.52)  รองลงมา
คือ  นักศึกษารวมมือกันทํางานกลุม  (รอยละ  51.7  คาเฉลี่ย  2.65) 
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3. ดานวิธีสอน  ครูผูสอนสวนมากมีความคิดเห็นวา  สภาพการจัดการเรยีนการสอน
พระอภิธรรม  ดานวิธีสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  73.7  และคาเฉลี่ย  2.82)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ กิจกรรมทีค่รูจัดใหนักศกึษาปฏิบัต ิ 
ในการเรยีนการสอนมากที่สุด  คือ  ฟงคําบรรยาย  (รอยละ  47.4 คาเฉลี่ย  3.45)  กิจกรรมที่ครูจัดให
นักศึกษาปฏิบัติในการเรยีนการสอนรองลงมา  คือ  การทองจํา  (รอยละ  58.2  คาเฉลี่ย  3.33)        
สวนขอท่ีมีคะแนนนอยที่สุด  คือ  กิจกรรมที่จัดใหปฏิบัตินอยที่สุด  คือ  การอภิปรายกลุม  (รอยละ
57.1  คาเฉลี่ย  1.86)  รองลงมาคือ  โตวาที  (รอยละ  46.7  คาเฉลี่ย1.93)   

นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นวา  สภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม    
ดานวิธีสอน  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  69.5  และคาเฉลี่ย  2.86)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลวพบวา  คือ กิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติในการเรยีนการสอนมากที่สุด คือ  การทองจํา  
(รอยละ  51.6  คาเฉลี่ย  3.46)  รองลงมาคือ  การฟงคําบรรยาย  (รอยละ  46.4  คาเฉลี่ย  3.36)               
ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  กิจกรรมที่นกัศึกษาปฏิบัติในการเรียนนอยที่สุด  คือ  การโตวาที  
(รอยละ  53.8  คาเฉลี่ย  1.77)  รองลงมา คือ  การอภิปรายกลุม  (รอยละ  42.2  คาเฉลี่ย  1.94) 

ดานสื่อการเรยีนการสอน     
ครูผูสอนสวนใหญมีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  

ดานสื่อการเรยีนการสอนวามีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  77.2  และคาเฉลี่ย  2.77)           
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคือ  ครูใชส่ือการสอนประเภท  กระดานชอลก  
กระดานไวทบอรด  (รอยละ  49.1  คาเฉลี่ย  3.47)  รองลงมาคือ  หนังสือแบบเรียน-หนังสืออานประกอบ  
(รอยละ  48.0  คาเฉลี่ย  3.40)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด คอื  ครูใชส่ือประเภทโทรทัศนวีดิโอเทป 
(รอยละ42.9  คาเฉลี่ย2.33) 

นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดานสื่อการเรยีนการสอนวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  63.5  และคาเฉลี่ย  2.76)        
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา   ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ  ครูใชส่ือการสอนประเภทกระดานชอลก  
กระดานไวทบอรด  (รอยละ  60.0  คาเฉลี่ย  3.55)  รองลงมาคือหนังสือแบบเรียน-หนังสืออานประกอบ  
(รอยละ  45.8  คาเฉลี่ย  3.24)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด คอื  ครูใชส่ือประเภทโทรทัศน-วีดิโอเทป  
(รอยละ51.5  คาเฉลี่ย1.76) 

ดานการวดัผลและการประเมินผล     
ครูผูสอนสวนใหญมีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  

ดานการวัดผลและการประเมินผลวามีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  82.5  และคาเฉลี่ย  
2.80)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคอื  การประเมนิผลทาํใหนกัศึกษา
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กระตือรือรนในการเรียน  (รอยละ  73.2  คาเฉลี่ย 3.00)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุด  คือ  สํานักเรียน             
มีการประเมินผล  (รอยละ  49.1  คาเฉลี่ย  2.49) 

นักศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดานการวัดผล  และการประเมินผลวามีความเหมาะสมในระดับมาก  (รอยละ  66.1  และคาเฉลี่ย  
2.77)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคอื  การประเมนิผลทาํใหนกัศึกษา
กระตือรือรนในการเรียน  (รอยละ  59.2 คาเฉลี่ย  2.96)  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ  สํานักเรียน           
มีการประเมินผล  (รอยละ  42.1   คาเฉลี่ย  2.43) 

3. การเปรียบเทียบสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา  จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  ระดับชั้นที่เรียน   และ
ขนาดสาํนักเรียน  ปรากฏผลดังนี ้

3.1 นักศกึษาชายและหญิง  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจดัการเรยีนการสอน
พระอภิธรรมโดยภาพรวมไมแตกตางกนั  และเมื่อทดสอบความคิดเหน็เกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา  นักศกึษาชายและหญิง  มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลกัสูตร  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการ
วัดผลและการประเมินผลไมแตกตางกนั  นกัศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการ
จัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม  ในดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานครูผูสอน  ดานวิธีสอน  
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 นักศึกษาที่มีอายุตาง ๆ  กัน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีน
การสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม  แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อ
ทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา  
นักศึกษาที่มีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม            
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามัญตางกัน  มีความคดิเห็นเกีย่วกับ        
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวมไมแตกตางกนั  และเมื่อทดสอบความคดิเห็น
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา   นักศกึษาที่มีระดับ            
การศึกษาสายสามัญตางกัน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานวิธีสอนและดานสื่อการเรียนการสอนแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาพระอภิธรรมแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับ
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรมในทกุดานไมแตกตางกนั  ที่ระดบันยัสําคัญทางสถิติที่  
.05 

3.4 นักศึกษาที่มีสถานภาพการทาํงานแตกตางกัน  คือ  ไมเปนนักบวช  และ    
เปนนักบวช  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมในทุกดาน                  
ไมแตกตางกัน  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่  .05 

3.5 นักศึกษาทุกระดับชั้นเรยีน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีน-
การสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม  ไมแตกตางกัน  และเมื่อทดสอบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพ   
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา  นกัศึกษาที่มีระดับชัน้เรียนตางกัน  
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานครูผูสอน  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3.6 นักศึกษาจากทกุขนาดสํานักเรียนมีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน-
การสอนพระอภิธรรมในทุกดาน  ไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  .05 

สรุปการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมตามความคิดเหน็   
ของนักศึกษา  จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  ระดับชั้นที่เรียน           
ขนาดสํานักเรยีน  ดังนี ้

นักศึกษาที่มีเพศ  ระดับการศึกษาสายสามญั  และระดับชั้นพระอภิธรรมที่เรียน             
แตกตางกนั  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม                   
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

สําหรับนักศึกษาพระอภิธรรมที่มีอายุตางกนั  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดั         
การเรียนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อทําการทดสอบความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม
แยกเปนรายดาน  พบวา     

1. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน  มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอน
พระอภิธรรม  ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  ดานวธีิสอน  แตกตางกันอยางม ี    
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักศึกษาที่มีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
พระอภิธรรม  ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกันอยางมนียัสําคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามัญตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพ            
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานวิธีสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  แตกตางกันอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

4. นักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนพระอภิธรรมตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ                
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 

5. นักศึกษาที่มีระดับการศกึษาพระ อภิธรรม  และนักศกึษาที่มีสถานภาพการทํางาน
แตกตางกนั  มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมในทุกดาน                    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 

4. การเปรียบเทียบสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรมตามความคิดเห็น
ของครผููสอนและนักศึกษา  พบวา    

ครูผูสอนและนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอน     
พระอภิธรรมโดยภาพรวม  ไมแตกตางกนั  และเมื่อทดสอบความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัด       
การเรียนการสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา  ครูผูสอนและนักศึกษา  มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  
และดานนักศกึษาแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมของครูผูสอน  
นักศึกษา  และผูบริหาร  ซ่ึงรวบรวมไดจากแบบสอบถามปลายเปด  (Opened Ended) และ                 
แบบสัมภาษณ  ผูวิจัยไดสรปุเปนรายดานดงันี ้

ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
ครูผูสอนและนักศึกษาพระอภิธรรมสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดั                 

การเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานเนื้อหาหลักสูตรวามคีวามเหมาะสมที่จะนําไปใชในชีวิต-
ประจําวนัมาก  และมีความคดิเห็นวา  เนื้อหาหลักสูตรพระอภิธรรมกับระยะเวลาที่ใชในการเรยีน-
การสอนมีความเหมาะสมมาก   

ผูบริหารสํานักเรียนสาขา 5 สํานักเรียน มคีวามคิดเหน็วา  พุทธศาสนิกชนให 
ความสนใจพระอภิธรรมนอยมาก  และผูที่สนใจสวนมากเปนผูสูงอายุ   เพราะไมเห็นประโยชนจาก
การศึกษาวิชาการแขนงนี ้
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูผูสอนและนักศึกษาสวนมาก  มีความคดิเห็นวาควรมกีารปรับปรุง  ดานการ

บริหารการจัดการ  ดานครูผูสอน  และดานนักศึกษา   
ผูบริหารสํานักเรียนสาขาทัง้  5  สํานักเรียนตางมีปญหาและอุปสรรคในการจัด    

กิจกรรมการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  เชน  ขาดงบประมาณสนับสนุน  ขาดครูผูสอน ไมมี            
ผูสนใจเรียน  เปนตน 

ดานสื่อการเรยีนการสอน 
ครูผูสอนและนักศึกษาสวนมาก  มีความคดิเห็นวาหนังสือคูมือและวัสดุอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ไมเพียงพอ   

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
ครูผูสอนและนักศึกษาสวนมาก  มีความคดิเห็นวา  ควรมีการปรับปรุงการวัดผล

และการประเมินผล   และมีความคิดเหน็วา  ควรจัดใหมกีารสอบซอมเสริมสําหรับนักศึกษาที่      
สอบไมผานในแตละภาคการศึกษา             

ผูบริหารสํานักเรียนสาขาทั้ง  5  สํานักเรียนมีความคิดเหน็วา  การวดัผลและ            
การประเมนิผลที่สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลยัจัดทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมดอียูแลว 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรม  ความคิดเหน็

ของครูผูสอนและนักศกึษาสวนมากใกลเคียงกัน  เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงขอเสนอดงันี้ 
1. ผลการวิจัยความคิดเห็นของครูผูสอนและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัด              

การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพระอภิธรรม  ในแตละดานพบวา 
ดานเนื้อหาหลกัสูตร   
ครูผูสอนและนักศกึษามีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจดัการเรยีนการสอนดาน    

เนื้อหาหลกัสูตรโดยภาพรวมวา  มีความเหมาะสมในระดบัมาก  และดานเนื้อหาหลักสูตรนี้จัดเปน
ดานที่มีคาคะแนนเฉลีย่สูงกวาดานอื่น ๆ  เมือ่แยกพจิารณาความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการจัดการเรยีน-
การสอนพระอภิธรรม  ดานเนื้อหาหลักสูตรเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด คือ   
เนื้อหาในหลกัสูตรมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจาํวัน  รองลงมาคือเนื้อหาหลักสูตรทําให          
ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจในปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา  สําหรับนกัศึกษามีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอน  ดานเนื้อหา
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หลักสูตรวา  มคีวามเหมาะสมในระดับมาก  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอที่มี
คะแนนมากทีสุ่ด  คือ  เนื้อหาหลักสูตรมีประโยชนตอการดําเนินชวีิตประจําวนั  เปนทีสั่งเกตวา  ขอนี้  
ครูผูสอนและนักศึกษามีความคิดเห็นตรงกนัวามีความเหมาะสมมากทีสุ่ด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
เนื้อหาหลกัสูตรพระอภิธรรมเปนการศกึษาเรื่อง  ศีล  สมาธิ  ปญญา ซ่ึงสอดคลองกับส่ิงที่สังคมไทย
เห็นคุณคาและใหการยอมรับและผูศึกษาสามารถนําความรูจากเนื้อหาวิชาพระอภิธรรมเหลานั้นไปใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติธรรมทําใหเกดิผลดีตอชีวิตของตนเองไดจริงและมีความสุขไดตามสมควรแก
การปฏิบัติ  ขอที่มีคะแนนนอยที่สุดสําหรับครูผูสอนคือ  เนื้อหาในหลักสูตรมีความยากงายและ
เหมาะสมกับระดับความรูพืน้ฐานของผูเรียน  ขอคนพบนี้แสดงใหเหน็วาระดับความรูพื้นฐานของ    
ผูเรียนที่หลากหลายเปนปญหาและอุปสรรคในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  สวนขอที่มีคะแนน
นอยท่ีสุดสําหรับนักศึกษาคอื  เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถศึกษา
เชื่อมโยงพระวินัย  พระสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่พบวา         
นักศึกษาพระอภิธรรมมีอายุและพื้นฐานการศึกษาหลายระดับ  จึงทําใหการจัดการเรยีนการสอน
เปนไปโดยยาก  ประกอบกบัเนื้อหาหลักสูตรพระอภิธรรมเปนสภาพธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้ง
ยากแกการทาํความเขาใจ  เชนคําศัพทและภาษาบาล ี เนือ้หาเปนทฤษฎทีําใหเขาใจยาก  ซ่ึงสอดคลอง 
ศาสนาบางสวนยากแกการทําความเขาใจ  นอกจากนี้ยังกบังานวจิยัของ  ณงณาถ  สถาวโรดม  และ
คณะ  (2531 : 92)  ที่พบวาเนือ้หาหลักสูตรวชิาพระพุทธ-สอดคลองกับงานวิจยัของ  นงลักษณ        
จันทรแสนโรจน  (2529  : 104)    เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ  ( 2529 : 113)    พนิดา  สินสวุรรณ  และ
คณะ  (2532 : 147)  โกศล  ธนูธรรมทัศน   (2537 :  108)  และวัชรีกุล  สําเภาพล  (2537  : 110)        
ที่พบวา  เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาสวนใหญเปนนามธรรมและมีความซับซอนกันมาก  ยากแก
การสอนใหเกดิความคิดรวบยอด  และภาพรวมของศาสนามีรายละเอียดมากเกินไป  มุงเนนความจํา
มากกวาการปฏิบัติ  สํานวนภาษา  คําศัพทในหนังสืออานแลวเขาใจยาก  ตลอดจนมภีาษาบาลีและ
ภาษาธรรมมากยากแกการทําความเขาใจ  งานวิจยัของ  วัชรีกุล  สําเภาพล  (2537  :  110)  พบวา  
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา  จุดประสงคบางจุดประสงคสามารถบรรลุได  แตบางจุดประสงค      
ไมสามารถทําได  เพราะเนื้อหาหลักสูตรเปนนามธรรมมากเกินไป  วดัไดยากทีจ่ะทําใหผูเรียนมี
ความศรัทธาซาบซึ้งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาได  เชนเดียวกับงานวจิัยของ  พนิดา      
สินสุวรรณ  และคณะ  (2532  : 112)  ที่พบวา  ความตองการมากที่สุดของครูผูสอนวิชาพระพุทธ-
ศาสนาที่มีตอวัตถุประสงคของหลักสูตรไดแก  การตั้งจุดประสงคใหเปนรูปธรรม  และคํานึงถึง
ความเปนไปไดในการเรียนการสอน  และการนําไปใชในชีวิตประจําวนั  ไมควรตั้งจดุประสงคให
กวาง  ยาก  และจํานวนมาก  ทําใหครูผูสอนและผูเรียนทาํไมได  การตัง้จุดประสงคควรมุงเนน      
การปฏิบัติและสามารถวัดได  โดยใหเหมาะสมกับวยัและพื้นฐานความรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
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ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมีความสําคัญมากในการที่จะนําผูเรียนไปสู       

จุดมุงหมายของการเรียนการสอน  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น  จะตองมีลักษณะที่
สงเสริมใหเกดิการเรียนรูและเกดิพัฒนาการตามที่คาดหวัง  จากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอน
และนักศกึษาพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  ครูผูสอนและนักศกึษามี      
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยภาพรวมวา  มีความเหมาะสมหรือมีการปฏิบัติเชนนั้นมาก  เมื่อศึกษารายละเอยีดของแตละดาน
พบวา  ดานทีม่ีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดตามความคิดเหน็ของครูผูสอน  คือ  ดานนักศกึษา  รองลงมา  
คือ  ดานครูผูสอน  และดานวธีิสอน  ขอคนพบนี้ทําใหทราบวา  ดานนักศึกษาเปนปญหาสําคัญ
สําหรับครูผูสอน  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของนกัศึกษาจากการตอบแบบสอบถามที่พบวา  
นักศึกษาพระอภิธรรมมีอายุ  พื้นฐานการศึกษา  อาชีพ  เปนตนหลากหลาย  จึงทําใหการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนเปนไปไดโดยยาก  สวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา  คือ  ดานวิธีสอน  รองลงมาคือ  ดานนักศกึษา  และดานครูผูสอนตามลําดับ ขอคนพบนี้
ทําใหทราบวา  ดานวิธีสอนเปนปญหาสําคัญสําหรับนักศกึษา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจยัคร้ังนี้ที่
พบวา  ครูสอนโดยใชวิธีการบรรยายมากที่สุด  และกิจกรรมที่ครูใหนักศึกษาปฏิบัติมากที่สุด       
ในการจดัการเรียนการสอนคือ  การฟงคําบรรยาย  รองลงมาคือ  การทองจํา  และสอดคลองกับ     
ขอมูลพื้นฐานของครูผูสอนจากการตอบแบบสอบถามที่พบวา  ครูผูสอนวิชาพระอภิธรรมสวนมาก
มีประสบการณในการสอนวิชาพระอภิธรรม  1  ป  หรือนอยกวา  และสวนมากไมเคยไดรับ          
การฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเลย  แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ      
ของแตละดานตามความคิดเห็นของครูผูสอนและนกัศึกษาพบวา  

1. ดานครูผูสอน  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคือ  ครูผูสอนสวนใหญใชวิธีการสอน
แบบบรรยาย  และครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอน  รองลงมาคือ  ครูเตรียมการสอน
สม่ําเสมอ  สําหรับขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ  ครูใชวิธีการสอนโดยการอภิปราย  รองลงมาคือ     
การใชบทบาทสมมติ  และจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด  พบวา  ผูบริหาร  ครูผูสอน  และ
นักศึกษามีความคิดเห็นวา  พทุธศาสนิกชนทั่วไปใหความสนใจการศึกษาพระอภิธรรมนอยมาก  
เมื่อเทียบกับการศึกษาแขนงอื่น ๆ  ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนสวนมากไมเห็นประโยชน
ของการศกึษาพระอภธิรรม  อีกสาเหตหุนึ่งที่นาพจิารณาคอื  วิธีการสอนของครูซ่ึง  วิบลูย  จันทรแยม  
(2531  :  89-90)  กลาววา  ครูศิลปศึกษาควรมีเทคนิคการสอนที่ดี  เพือ่ดึงดูดความสนใจใหผูเรียน
อยากเรียนและมีสวนรวม  ครคูวรมกีารกระตุน  การเสริมแรง  และใหผูเรยีนไดมีสวนรวมในกจิกรรม 
การเรียนการสอนอยูตลอดเวลายอมจะดึงดดูความสนใจจากผูเรียนไดมาก  วิธีการสอนแบบบรรยาย
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ผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมนอย  จงึอาจเปนสาเหตุทาํใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนได  
เพื่อเปนการแกปญหาผูเรียนไมสนใจเรียน  ครูควรเลือกใชวิธีการสอนที่หลากหลาย  พยายามให       
ผูเรียนไดมีสวนรวมและเปดโอกาสใหผูเรยีนไดแสดงออกทางความคิดอยางอิสระและไดตดัสินใจ 
ดวยตนเอง  ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอน  ครูควรคํานงึถึงพื้นฐานความรูที่แตกตางกันระหวาง
บุคคล  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียนอีกดวย  และการสอน
ควรเนนใหผูเรียนไดรูวิธีการแกไขปญหา  และสามารถนําไปดัดแปลงใชไดกับชวีิตประจําวนั  
สําหรับขอคนพบที่วา  ครูสอนตรงเวลาและรับผิดชอบการสอนและครูมีการเตรียมการสอน
สม่ําเสมอนั้น  สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานจากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอนทีพ่บวาครูผูสอน
สวนมากเขามาสอนพระอภิธรรมเพื่อเผยแพรความรูเปนวิทยาทานและสวนมากจบการศึกษา         
พระอภิธรรมแลว 

2. ดานนักศกึษา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคือ  นักศึกษาตั้งใจในการเรยีนและ     
นักศึกษาประยุกตใชความรูแกไขปญหา ขอคนพบนี้สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาจาก
การตอบแบบสอบถามที่พบวา  สาเหตุที่เขามาเรียนพระอภิธรรมคือ  มีความศรัทธาและเห็นคณุคา
ของพระอภิธรรม  รองลงมาคือนําความรูไปใชในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง  และนําความรูไปใชเปน                      
แนวทางในการดําเนินชวีิต 

3. ดานวิธีการสอน  ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคอื  กิจกรรมทีน่ักศึกษาปฏิบัติใน
การเรียนการสอนมากที่สุดคอื  การฟงคําบรรยาย  รองลงมาคือ การทองจํา  ในการจัดการเรียน-       
การสอนวิชาพระพทุธศาสนาใหไดผลและบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว  ครูจะตอง
สอนดวยความรูความเขาใจแจมแจงไมใชเพียงทองจําแลวนํามาสอน  ดงัที่บรรเทา  กิตติศักดิ์  (2529  
: 2) ไดกลาวถึงการสรางศรัทธาใหเกดิกับผูเรียน  และนาํไปสูการสอนที่บรรลุจุดประสงคของการ
เรียนการสอนวชิาพระพทุธศาสนา  ครูตองหมั่นศกึษาหาความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ดังนั้นใน
การจัด            การเรียนการสอนใหบรรลุวตัถุประสงค  กอนเริ่มบทเรียนแตละครั้งครูควรจัด
ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรยีนใหสอดคลองเนื้อหาของบทเรียน  และเราใจใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของบทเรียน  เสนอสภาพการณปญหาหรือกรณีตัวอยาง  พรอมทั้งแนะนําหลักการ
ปฏิบัติตนโดยใชหลักธรรมเปนพื้นฐานนําไปสูการเลือกและแกไขปญหาหลาย ๆ  วิธี 

ดานสื่อการเรยีนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอนเปนสิ่งที่จําเปนมากทีสุ่ดที่จะชวยทาํใหการจดักจิกรรม       

การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนการสอนมีความสําคัญและจําเปน      
อยางยิ่งในการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมไดอยางเดนชัด  และจากการตอบ
แบบสอบถามของครูผูสอนและนักศึกษาพระอภิธรรม  ดานการใชส่ือการเรียนการสอน  พบวา  
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ครูผูสอนและ     นักศกึษามีความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม  ดานสื่อ
การเรียนการสอน         โดยภาพรวมวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาคาคะแนน
เฉล่ียตามความคิดเห็นของครูผูสอนและนกัศึกษาพบวาดานสื่อการเรยีนการสอนมคีาคะแนนเฉลี่ย
ต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น ๆ เปนที่นาสังเกตวา  ขอที่มีคะแนนมากที่สุด  คอื  ครูใชส่ือการ
สอนประเภทกระดาน-ชอลก  กระดานไวทบอรด  และขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด  คอื  ครูใชส่ือการ
สอนประเภทโทรทัศน-วีดิโอเทป   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การเรียนการสอนพระอภิธรรมเปน
การศึกษาหลักธรรมชั้นสูงที่มีเนื้อหาสภาวะเปนนามธรรมมีสภาพละเอยีดออนยากแกการทําความ
เขาใจ  ดวยเหตุนี้  ครูผูสอนจึงจําเปนตองอาศัยการเขียนกระดานอธิบายขอความตาง ๆ  เปนสื่อเปน
สวนมาก   อีกประการหนึ่ง    การศกึษาพระอภิธรรมยังไมเปนทีแ่พรหลายเทาที่ควร เปนการศกึษา
ของคนกลุมเลก็ ๆ เมื่อเทยีบกบัประชากรในประเทศ และเปนการจัดการศึกษาเพื่อบริการสังคม  
ไมไดมีการกําหนดเก็บคาศึกษา-เลาเรียน  ผูเรียนจะบริจาคไดตามกําลังศรัทธา  และการจัดการศึกษา
พระอภิธรรมนีไ้ดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของนอย  เมื่อเปรียบเทียบกับการจัด
การศึกษาแขนงอื่น ๆ  เหตุนีจ้ึงทําใหวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนยังไมพรอมเทาที่ควร  
และจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดของครูผูสอนและนักศึกษา  พบวา  สํานักเรียนพระ
อภิธรรมสวนมากยังขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนอีกมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยัของ  นงลักษณ  จันทรแสนโรจน (2529: 106)  สุดา  ชินะวานชิ  (2529 : 110)  โกศล   ธนู
ธรรมทัศน  (2537 : 110)  และวัชรีกุล  สําเภาพล  (2537 : 104)  ที่พบวา  โรงเรียนตาง ๆ  ขาดแคลน
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ส่ือการสอนในดานโสตทัศนศึกษา  เชน  
แผนภาพ  สไลด  วีดิทัศน  ที่มีอยู           ไมเพียงพอ  ครูขาดความรูและทักษะในการสรางสื่อการ
เรียนการสอนและขาดการสนับสนุนจากฝายบริหารโรงเรียนในเรื่องของงบประมาณในการผลิตส่ือ
การสอน  ทําใหครูใชส่ือและอุปกรณประกอบการสอนนอย  เปนผลใหการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ  ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหความสนใจและจัดงบประมาณสนับสนุนดานการสอน
ศาสนาใหมากขึ้น  ดังนั้นจะเห็นไดวาการจดัการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้น  ส่ือการสอนก็เปนสิ่งเรา         ความสนใจของผูเรียนใหมีตอบทเรยีน  การใชส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนนั้นสามารถทําไดหลายอยาง  เชน  การจัดปายนิเทศ  จดันทิรรศการ  การ
ใชเพลง  ดนตรี  เกม  นิทาน  กรณีปญหา  กรณีตัวอยาง  สถานการณจําลอง  เสนอเปน  วีดิทัศน  
ภาพเลื่อน  คอมพิวเตอร  เทปบันทึกเสียง  เปนตน   

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
จากผลการวิจยัพบวาครูผูสอนและนักศกึษามีความคดิเหน็เกี่ยวกับสภาพการจดั      

การเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานการวัดผลและการประเมินผลโดยภาพรวมวา  มีความเหมาะสม
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ในระดับมากหรือมีการปฏิบัติเชนนั้นมาก เมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลีย่ตามความคดิเหน็ของครูผูสอน
และนักศกึษาพบวา  ดานการวัดผลและการประเมินผลมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํารองจากดานสื่อการเรียน-  
การสอน  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  พบวา  ขอท่ีมคีะแนนนอยทีสุ่ดคือ  สํานักเรียนของทาน       
มีการวัดผลและการประเมนิผลมากนอยเพยีงใด  ทีเ่ปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  ครูผูสอนสวนมาก        
ขาดประสบการณในกระบวนการเรยีนการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับขอมลูพื้นฐานของครูผูสอนจาก      
การตอบแบบสอบถามพบวา  ครูผูสอนสวนมากมีประสบการณในการสอน  1  ป  หรือนอยกวา  
และสวนมากไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเลย  งานวจิัย
ของ  โกศล  ธนูธรรมทัศน  (2537 : 106)  พบวา  ปญหาทีค่รูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาพบมาก 
เกี่ยวกับการวัดและการประเมนิผลการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาคือ การวัดและการประเมินผล
การเรียนการสอนใหบรรลุวตัถุประสงคเชงิพฤตกิรรมของแตละบทเรยีน  การวดัความสามารถในการ
นําหลักธรรมไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัของผูเรียน  และการติดตามผลพฤติกรรมของผูเรียน 
ไดอยางทัว่ถึงและตอเนื่อง หากพิจารณาปญหาการวัดผลและการประเมินผลของครูผูสอนวิชา    
พระพุทธศาสนาแลว  อาจเปนผลสืบเนื่องมาจาก  ครูผูสอนมีประสบการณในการสอนวิชาพระพุทธ-
ศาสนาที่คอนขางนอย  ประกอบกับการวัดผลและการประเมินผลในวิชาพระพุทธศาสนาจะตอง
ประเมินใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3  ดาน  คือ  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพิสัย  รวมทัง้เปน
กระบวนการซึง่ครูผูสอนควรที่จะไดรับ การอบรมวิธีการวดัและประเมินผลหรือฝกทักษะการสราง      
ขอทดสอบ  แบบสอบถาม  หรือแบบสํารวจตาง ๆ  เพื่อสามารถวัดและประเมินผลตามจดุประสงค        
เชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียน  และจากการพิจารณาแบบสอบถามปลายเปดพบวา  การวัดผลและ     
การประเมินผลการเรียนการสอนพระอภิธรรมสวนมากเนนความจํา  มากกวาความเขาใจและการนํา
หลักธรรมไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน  ลักษณะของปญหานี้สอดคลองกับงานวิจยัของ  เชาวฤทธิ์  
จงเกษกรณ    (2529 :  112-116) ที่พบวา  ปญหาการวัดและการประเมนิผลวิชาพระพทุธศาสนา  คือ  
ครูสวนใหญไมสามารถวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และการใหบรรลุ         
วัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของแตละบทเรียนทําไดยาก  เพราะเนนความรูความจาํมากกวาการนําไป
ปฏิบัติ  ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคของ   หลักสูตรครบทุกดาน  การวดัและการประเมินผล
พัฒนาการทางทักษะ  เจตคต ิ และการนําความรูไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัทําไดไมสําเร็จ  
นอกจากนั้นครูยังขาดความรูและเทคนิคในการวดัและประเมินผล   

สรุป ปญหาและขอเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปด  และแบบสัมภาษณ             
ครูผูสอน   นักศึกษา  และผูบริหาร  ดังนี้          
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ดานเนื้อหาหลกัสูตร      
เนื้อหาหลักสูตรพระอภิธรรมมีประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันมาก  ควรมี

การปรับปรุงเอกสารหลักสูตรใหกะทัดรดัชัดเจน  อานเขาใจงาย 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน   
ครูผูสอนสวนใหญจะใชการสอนแบบบรรยายโดยมุงเนนความรูความจํามากกวา       

การนําไปปฏบิัติ  ขาดครูผูสอนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 

ดานสื่อการเรยีนการสอน   
สํานักเรียนพระอภิธรรมตาง ๆ ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณประกอบการเรียน-

การสอน  เอกสารหลักสูตร คูมือที่ใชประกอบการสอน 

ดานการวดัผลและการประเมินผล  
สวนมากจะกระทําเพื่อตัดสินผลการไดตกของผูเรียน  ครูยงัขาดความรูความเขาใจ

ตลอดจนขาดเทคนิคการวัดและการประเมินผล 
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  

ของนักศึกษาพระอภิธรรม  จําแนกตามสถานภาพสวนตัว  คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา          
สถานภาพการทํางาน  ระดับชั้นท่ีเรียน  และขนาดสํานักเรียน  ปรากฏผลดังนี ้

2.1 นักศกึษาชายและหญิง  มีความคดิเหน็เกี่ยวกับสภาพการจดัการเรยีนการสอน
พระอภิธรรมโดยภาพรวม  ไมแตกตางกนั  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจยัทีไ่ดตั้งไว             
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ  สังคมไทยในปจจุบันมีการสงเสริมใหทั้งเพศชายและหญงิ  ไดมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกนั  และในปจจุบนัวิทยาการตาง ๆ ไดมีการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เปน
จํานวนมากทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากสื่อเทาเทียมกันไมวาจะเปนเพศชายหรือหญิง  อีกทั้ง
การศึกษาของทั้ง  2  เพศก็อยูในสถานการณส่ิงแวดลอมที่มีความคลายคลึงกัน  เพราะฉะนัน้        
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมจึงไมแตกตางกนั    ซ่ึงผลการวิจัย
คร้ังนี้สอดคลองกับงานวจิัยของ   วันชัย  มกีลาง  (2530 : 130) ที่พบวา  นิสิตชายปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนในพระพุทธศาสนาไมแตกตางจากนสิิตหญิง  งานวจิัยของ พนดิา  สินสุวรรณ  และคณะ  (2532)       
ที่พบวา  ครูผูสอนชายและหญิงมีความคดิเห็นตอหลักสูตรวิชาพระพทุธศาสนา  พุทธศกัราช  2524   
ไมแตกตางกัน  งานวิจยัของ  ประเทศ  สุขสถิตย  (2535)  พบวา  หวัหนาหมวดวิชาศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร  ที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอหลักสูตร
วิชาศิลปศึกษา  ฉบับปรับปรุง   2533  ในทุกดานไมแตกตางกัน  และงานวิจัยของ  ครวญศิริ  ประยงค   
(2539 : 88)  พบวา  ครูที่เปนเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา         
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ไมแตกตางจากครูที่เปนเพศหญิง  แมวาผลการวิจัยคร้ังนี้จะไมสอดคลองกับงานวิจยัของ  มธุรส  
ชํานาญทัศน  (2532 : 108)  ที่พบวา  บุตรวยัรุนเพศหญิงมคีวามตั้งใจจะปฏิบัติตนตามหลักปุริสธรรม
สูงกวาบุตรวัยรุนเพศชาย  งานวิจยัของ  กิตติวรรณ  สิทธิเวทย  (2534 : 126)  ที่พบวา  นักเรียนหญิง
มีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาสูงกวานักเรียนชาย  งานวิจัยของ  เกษม  เกษมนกุิจกลุ  (2534 : 92)  
ที่พบวา  นกัเรยีนชายมีคานิยม  จุดหมายปลายทางและคานิยมวิถีปฏิบตัิที่เปนสวนสงัคมสูงกวา        
นักเรียนหญิง             

เมื่อทดสอบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมแยกเปน
รายดาน 4  ดานแลว   พบวา  นักศึกษาชายและหญิง  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนพระอภิธรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานสื่อการเรียนการสอน  และดานการวัดผลและ
การประเมินผล  ไมแตกตางกัน  และนักศกึษาชายและหญิงมีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดั        
การเรียนการสอนพระอภิธรรม  ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  และดานวิธีสอน  
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

2.2 นักศึกษาที่มีอายุตาง ๆ  กัน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีน
การสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม   ตางกนั  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั  0.05   ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจยัทีไ่ดตัง้ไว  และสอดคลองกับงานวจิัยของ  นิสัน  โรจนโพธิ์  (2527 : 82-85)       
ไดศกึษาพฤตกิรรมการสอนของครูโรงเรียนผูใหญ  ตามทศันะของนกัศกึษาผูใหญ  แบบเบด็เสรจ็  
ระดับที่ 3-4  จังหวัดอดุรธาน ี พบวา  นกัศกึษาที่มีกลุมอายุตางกัน  มีทศันะตอพฤติกรรมการสอน
ของครูทั้ง  4  ดานตางกัน  และพบวานกัศกึษาอายุ  20  ปลงมาและอายุ  20-25 ป  มีความแตกตางกนั
อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวนอายุ  25  ปขึ้นไปมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  และงานวิจยัของ  ครวญศิริ  ประยงค  (2539 : 88)  ซ่ึงศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  ครูที่มีอายุนอยมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับปญหา
การสอนวิชาพระพุทธศาสานามากกวาครูที่มีอายุมาก 

สําหรับผลการวิจัยเปนรายดานและรายคู พบวา   นักศกึษาที่มีอายุตาง ๆ กัน        
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานครูผูสอน  แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา  
นักศึกษากลุมอายุ  31-40 ป  และนักศกึษากลุมอายุ  71  ป  หรือมากกวา  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางจาก
นักศึกษากลุมอื่น ๆ  

2.3 นักศกึษาที่มกีารศึกษาสายสามัญตางกนั  มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการ
จัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมโดยภาพรวม  ไมแตกตางกนั  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตุิฐานของการ
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วิจยั ทีไ่ดตัง้ไว  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา  ถึงแมวานกัศึกษาจะมีระดับการศึกษาสายสามัญตางกันกจ็ริง  
แตนกัศึกษาไดรับการศกึษาพระอภิธรรมซึ่งมีการจัดสภาพแวดลอมการเรยีนการสอนคลายคลึงกนั
หรือเหมือนกนั  ดวยเหตุนี ้ จึงเปนเหตุใหนักศึกษาที่มีระดับการศกึษาสายสามัญตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเหมือนกนั    ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย
ของ  ประเทศ  สุขสถิตย  (2535 )  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ ทัศนะหวัหนาหมวดวิชาศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  
2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)”  ผลการวิจัยพบวา  หวัหนาหมวดวิชาศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  ในโรงเรียนรวมพฒันาการใชหลักสูตรที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอ
หลักสูตรวิชาศิลปศึกษา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533  ในทุกดาน  ไมแตกตางกนั  งานวิจยัของ  สุ
รพล  วิกสันเทยีะ  (2539 : 93)  ไดศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวชิาศิลปศกึษา  ในโรงเรียน
มัธยมศกึษาตอนตน  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  ครูศิลปศึกษาที่มีวฒุิกบัไมมวีุฒิทางศิลปะ  มีความ
คดิเห็นเกีย่วกบัปญหาดานการจัดการเรยีนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  และดานการวดัผล
และการประเมินผล        ไมแตกตางกนั  และงานวจิัยของ    ครวญศิริ  ประยงค  (2539 : 89)  พบวา  
ครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวา  มีความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  ไมแตกตางจากครูที่จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

สําหรับผลการวิจัยเปนรายดานและรายคู  พบวา  นักศกึษาที่มีระดับ
การศึกษาสายสามัญตางกัน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานวิธีสอน  และดานสื่อการเรียนการสอนตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อพิจารณาเปนรายคู  พบวา  นกัศึกษาที่มกีารศึกษาระดับ
ประถมศึกษา      มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดานวิธีสอน  แตกตางนกัศึกษากลุมมัธยมศกึษา  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญา
ตรี  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   นักศึกษาทีม่ีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีความคิดเหน็
เกี่ยวกับสภาพ       การจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานสื่อการเรียนการสอน  แตกตาง  
นักศึกษากลุมประถม-ศึกษา  กลุมมัธยมศึกษา  และกลุมอนุปริญญา  นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาสงู
กวาปริญญาตรี             มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรม  ดานสื่อ
การเรียนการสอน   แตกตาง   นักศึกษากลุมประถมศึกษา  และกลุมอนปุริญญา  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 

2.4 นักศกึษาที่มีระดบัการศกึษาพระอภธิรรมแตกตางกนั  มีความคิดเหน็เกีย่วกบั
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวมและรายดาน    ไมแตกตางกนั  ซ่ึงไมเปนไป
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ตามสมมตุิฐานของการวิจยัทีไ่ดตั้งไว ซ่ึงสาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่นกัศึกษามีสภาพแวดลอมใน
การเรียนการสอนคลายคลึงกันหรือเหมือนกันดังทีก่ลาวแลว  จึงทําใหมคีวามคิดเหน็ไมแตกตางกนั 

2.5 นักศึกษาที่มีสถานภาพการทาํงานแตกตางกัน  มีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  โดยภาพรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมเปนตาม
สมมุติฐานของการวิจยัที่ไดตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมที่
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยและสํานักเรียนสาขาตาง ๆ จัดนัน้  เปนการจดัขึ้นเพื่อบริการสังคม  และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีการอํานวยความสะดวกเรื่องเวลายืดหยุนไปตามสถานภาพของนักศึกษา
ที่มีความหลากกลายทั้งในดานอายุ  พื้นฐานความรู   และอาชีพ  เปนตน  อีกประการหนึ่งจากการ
พิจารณาขอมลูพื้นฐานของนักศึกษาพบวา  นักศึกษาพระอภิธรรมสวนมากเปนนักบวช  ซ่ึงนักบวช
สวนมากจะมภีาระหนาที่ตลอดจนสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน จึงอาจทําใหนักศึกษาสวนมากมี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนพระอภิธรรมเหมือนกนัหรือคลายคลึงกัน 

2.6 นักศึกษาที่มีระดับชั้นเรยีนพระอภิธรรมแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับ
สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม  ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตุิฐาน
ของการวิจยัทีไ่ดตั้งไว  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา   นกัศกึษาที่เขามาศกึษาพระอภธิรรมสวนมากมีสาเหตุ   
ที่เขามาศกึษาเพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูล
พื้นฐานจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่พบวา  นักศึกษารอยละ  73.5  เขามาศึกษาเพราะ     
มีศรัทธาและเห็นคุณคาของพระอภิธรรม  นักศึกษารอยละ  68.4  เขามาศึกษาเพื่อนาํความรูไปใช   
ในการปฏิบัตธิรรมขั้นสูง  และนักศึกษารอยละ  59.8  เขามาศึกษาเพือ่นําความรูไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต อีกประการหนึ่งการจดัการศึกษาพระอภิธรรมทั้ง  3  ระดับชั้น  คอื  ช้ันตน         
ช้ันกลาง  และชั้นสูง  มีการจดัสภาพการเรยีนการสอนคลายคลึงกัน  จงึอาจเปนเหตทุําใหนกัศึกษา
ที่มีระดับชั้นเรยีนตางกนั  มีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 

สําหรับผลการวิจัยเปนรายดานและรายคู  พบวา  นักศกึษาที่มีระดับชั้นเรยีน
พระอภิธรรมตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรม 
การเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายคู  พบวา  นกัศึกษาระดับชั้นจูฬตรี-จูฬเอก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดัการ
เรียน-การสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  แตกตางกับนักศกึษา
ระดับชั้นมหาตรี-มหาเอก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ช้ัน     จูฬตรี-จูฬเอก  เปนชั้นเรียนเบื้องตน  ซ่ึงผูเรียนทั้งหลายไมมีความรูเร่ืองพระอภธิรรมมากอน
จึงตองเปนภาระของครูผูสอนอยางมากทีจ่ะชวยประคับประคองนักศกึษาเหลานั้นใหมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจนเกดิมีความศรัทธาที่มั่นคง  ซ่ึงแตกตางกับ
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นักศึกษา     ช้ันมหาตร-ีมหาเอกซึ่งเปนชั้นสูงสุดในการศกึษาพระอภิธรรม  นักศึกษาที่เรียนมาถึง
ช้ันสูงสุดนี้  แสดงวามีความศรัทธามั่นคงในการศึกษาพระอภิธรรมดีแลว  ครูผูสอนชั้นสูงสุดนี้จึงมี
บทบาท      ไมเหมือนกับครูผูสอนชั้นตน ๆ  ดวยเหตุนี้  ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีน
การสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรยีน-การสอน  ดานครูผูสอน  ของนักศึกษาทั้งสอง
ระดับชั้นเรยีนจึงมีความแตกตางกัน   

2.7 นักศกึษาที่เรียนในสํานกัเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  โดยรวมภาพและรายดาน  ไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่  0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวจิัยที่ไดตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การ
จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมทั่วไป  เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่อาศัย
ครูผูสอนเปนหลักในการบรรยายใหนกัศึกษาไดรูและเขาใจ  และใชอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ตาง ๆ  นอยมาก  ฉะนัน้ขนาดสํานักเรียนจงึไมอาจมีผลกกระทบตอสภาพการจัดการเรียนการสอน           
อีกประการหนึ่ง  การศึกษาพระอภิธรรมในปจจุบันไดมกีารจัดการเรยีนการสอนผานสื่อตาง ๆ   
เชน  วิทยุกระจายเสียง  วีดิโอเทป  เอกสารสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น  จึงทําให         
ครูผูสอนและนักศึกษาที่อยูในสํานักเรยีนที่มีขนาดตางกนั  ไดรับความรูและนําไปประยุกตใชใน
การจัดการเรยีนการสอนไดเหมือนกนัหรือคลายคลึงกัน  ดวยเหตนุี้  นักศึกษาที่เรียนในสํานักเรียน
ที่มีขนาดตางกนั  จึงมีความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจดัการเรยีนการสอนพระอภิธรรมโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกนั   ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  พนิดา  สินสุวรรณ  และคณะ  (2532)  
พบวา  ครูผูสอนที่สอนในโรงเรยีนที่มีขนาดตางกนั  มีความคิดเหน็ตอหลักสตูรวชิาพระพุทธศาสนา  
พุทธศักราช  2524  ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0. 05  และงานวจิัยของ  
สุรพล  วิกสันเทียะ  (2539 : 92)  ที่พบวา  ครูศิลปศึกษาที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีความคิดเหน็
เกี่ยวกับปญหาการจัดการเรยีนการสอน  ไมแตกตางกนั  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพ   
การจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรมระหวางครูผูสอนกับนักศึกษา  พบวา  ครูผูสอนและนกัศึกษา  
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนพระอภิธรรม  โดยภาพรวม  ไมแตกตางกนั  
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจยัทีไ่ดตั้งไว  และเปนที่สังเกตไดวาครูผูสอนและนักศกึษา      
มีความคิดเหน็ตรงกันวาครูใชวิธีการสอนโดยการบรรยายมากที่สุด และครูใชวิธีการสอนโดยจดัใหม ี
การอภิปรายนอยที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับขอคนพบที่เปนปญหาในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในงานวิจัยของ  โกศล  ธนูธรรมทัศน  (2539 : 94)  ที่พบวา  ปญหาดานการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา  คือ  ครูไมมีความรูพื้นฐานและประสบการณใน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนแบบใหม ๆ   ครูจึงใชวิธีการสอนแบบ
บรรยายหลัก  ทําใหผูเรยีนเกดิความเบื่อหนายและการสอนไมบรรลุจดุประสงคที่บทเรียนกําหนดไว  
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จากผลงานวิจยัของ  โกศล  ธนูธรรมทัศน  เปนขอที่นาพจิารณาไดวา  ไมวาในอดีตหรือปจจุบัน      
ครูผูสอนสวนใหญไมคอยเปลี่ยนวิธีสอนมากนกั  ยงัคงใชการสอนแบบบรรยายและอธิบายเปนหลัก
ในการสอน  ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะมีผลทําใหผูเรียนไมเหน็ความสําคัญของการเรียนการสอน  และ
ทําใหการจดักจิกรรมการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคของบทเรยีนที่กําหนดไว  แตถาครูมกีาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการมากกวาการสอนแบบบรรยายหรือทองจํา  การสอน
แบบแบงกลุมอภิปราย  การสืบสวนสอบสวน  บทบาทสมมติ  และการสอนโดยกระบวนการคิด
อยางแยบยล  (โยนิโสมนสิการ)  ตามที่พระราชวรมุนี  (2528 : 10-26) เสนอไว   โดยเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวย  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา  ครูอาจใชเทคนิคการสอนหลาย วธีิควบคูกันไปใหเหมาะสมกบัลักษณะของ
เนื้อหาในแตละบทเรียน  ซ่ึงอาจจะมีผลทําใหการสอนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวในบทเรียนได        
ในขณะเดยีวกนัครูผูสอนก็จะตองเปนผูแสวงเมื่อหาความรูและทนัตอเหตุการณตาง ๆ  อยูเสมอเพื่อ
นํามาประยกุตใชกับการเรยีนการสอนของตน   และทดสอบความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพการจัดการ
เรียน-การสอนพระอภิธรรมแยกเปนรายดาน  พบวา  ครูผูสอนและนักศกึษามีความคดิเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  และ
ดาน   นักศึกษา  แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัและการอภิปราย  ดังปรากฏผลในรายละเอียดขางตน  ผูวิจัยขอตั้ง       

ขอเสนอแนะเปน  2  ลักษณะดังนี ้
1. ขอเสนอแนะทั่ว ๆ ไป  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนาํไปปฏิบัติ 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั  เพื่อผูสนใจหรือหนวยงาน  ที่จะทําการศึกษาวจิัย       

ในทํานองเดียวกัน 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบขอเท็จจริง  คือ นักศึกษาพระอภิธรรมมีอายุ  พื้นฐาน     

การศึกษา  และอาชีพ  เปนตน  แตกตางกัน  จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปโดยยาก             
ครูผูสอนวิชาพระอภิธรรมประสบกับปญหาและอุปสรรค  เชน  ขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา       
พระอภิธรรม  ไมเขาใจในเรื่องเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ขาดการใชส่ือ-วัสดุอุปกรณประกอบ       
การเรียนการสอน  ไมเขาใจการผลิตส่ือประกอบการสอน  ขาดความรูความเขาใจในเรือ่งการวัดผล
และการประเมินผล  และขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด  พบวา  ประชาชนสวนมากไมรูจกัวชิา
พระอภธิรรมจงึเปนผลทําใหมีผูเรียนวิชาพระอภิธรรมนอย  ผูวิจยัจึงขอเสนอแนะทัว่ไป  ดังนี ้
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1. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนพระอภิธรรมควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  ควรยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง  ครูผูสอนควรมีความรูความเขาใจในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู
ของผูใหญ 

2. ควรจัดอบรมครูผูสอนวิชาพระอภิธรรมทุกคน  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในวิธีการ  
หลักการ และจดุมุงหมาย  ตลอดจนเนื้อหาวชิาพระอภิธรรมอยางแทจริง  เพื่อนําไปถายทอดแกผูเรียน
อยางมปีระสิทธิภาพ  และในการอบรมครู-อาจารยที่สอนวิชาพระอภิธรรมนี ้ ควรเนนเรื่องการวดัผล
และการประเมนิผล           

3. ควรจัดวิทยากรพระอภิธรรมออกเผยแพรความรูเร่ืองพระอภิธรรมและมีการนิเทศ
การสอนวิชานี ้ ตามสํานักเรยีนพระอภิธรรมสาขาตาง ๆ อยางทั่วถึง  เพื่อเปนการพฒันาปรับปปรุง
สภาพการจัดการเรียนการสอนของสํานักเรยีนสาขาตาง ๆ  

4. ควรจัดสัมมนาครู-อาจารยทีส่อนวิชาพระอภิธรรม  เพื่อใหครู-อาจารย ไดพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการสอนวชิานี้  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา
พระอภิธรรมของครู-อาจารย แตละทานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

5. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงประโยชนของการศึกษา
พระอภิธรรมทางสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอตอเนื่อง 

6. ควรมีการประสานงานกับทางโรงเรียนในระบบโรงเรียน  หรือครูผูสอนทางดาน    
จริยศึกษาในระบบโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนนักเรียนใหไดมีโอกาสเขามาศึกษาในหลักสูตรพระอภิธรรม
ในวนัเสาร-อาทิตย มากขึ้น   

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
1. ควรมกีารศึกษาวิธีสอนพระอภิธรรมของครทูี่ประจําอยูในสวนกลางกับครูที่ประจาํ

อยูตางจังหวัด 
2. ควรมีการศึกษาติดตามผลนักศึกษาที่เรียนสําเร็จหลักสูตรไปแลววา  สามารถนํา

ความรูไปใชในการปรับปรุงคุณภาพชวีิตไดหรือไม  อยางไร  หรือมีเจตคติ  คานิยม  และการปฏิบัติตน  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในลักษณะใด 

3. ควรมกีารศึกษาเชิงคณุภาพผูปฏิบัติธรรมตามแนวสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  
โดยอาศยัการศกึษาพระอภิธรรมเปนพืน้ฐานของสํานกัปฏบิัติธรรมทัว่ไป 
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บรรณานุกรม 
 
กระทรวงวัฒนธรรม.  กรมการศาสนา. “ระเบียบแบงสวนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2545.”         

8  ตุลาคม  2545. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  กรมการศาสนา .  ประชุมทางวิชาการเรื่อง  “ พระพุทธศาสนากับการศึกษา

ในประเทศไทย.”  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพกรมการศาสนา,  2513. 
โกศล  ธนูธรรมทัศน.  “ปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษา    

ปที่  4  และชัน้มัธยมศกึษาปที่  5  ในหลักสตูรมัธยมศกึษาตอนปลาย  พทุธศักราช  2524  
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  ในโรงเรียนสังกดักรมสามัญศกึษา  เขตการศกึษา  6.”          
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร-การสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2537. 

ครวญศิริ  ประยงค.  “วิเคราะหปญหาการสอนวิชาพระพทุธศาสนาระดับมัธยมศึกษาปที่  2              
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาพระพทุธศาสนา  ในเขตกรุงเทพมหานคร.”               
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต  บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2539. 

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  การพัฒนาหลักสตูร  :  หลักการและแนวปฏบิัต.ิ  กรุงเทพมหานคร  :                
โรงพิมพอลีนเพรส,  2539. 

ประสิทธิ์  ทองไสว.  “ปญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษา  ระดับมัธยม-
ศึกษาตอนปลาย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศึกษา         
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล,  2521. 

ผาสุข  ศรีไพโรจน.  “ปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพทุธศาสนาของครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในจังหวัดนครราชสีมา.”  วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตรการสอน  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2538. 

“พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534  แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2543.”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  119,  ตอนที ่ 
103  ก  (ตุลาคม  2545) : 143.   
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พิชัย  ไชยสงคราม.  “ ปญหาและสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนผูใหญฝายบรรพชิตในเขต
กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศกึษาผูใหญและ        
การศกึษาตอเนื่อง  บณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2533. 

พิสดาร  ดีหร่ิง.  “ การใชหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศกัราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา.  สังกัดสํานกังาน
การประถมศกึษาจงัหวดัประจวบคีรีขันธ.”  วิทยานพินธปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวชิา
หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2539. 

ภัทริยา  งามมขุ.  “การใชประโยชนจากหลกัการสอนนักศึกษาผูใหญเพือ่เสริมสรางสัมฤทธิ์ผล          
ทางการเรียน.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาผูใหญและ            
การศึกษาตอเนื่อง  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  2535. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ประวัติการเผยแพรพระอภธิรรม.  กรุงเทพมหานคร  :  
โรงพิมพวิญญาณ,  2542 . 

 . อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย.  เอกสารรายงานพิธีมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต  
รุนที่  26 / 2532  และรุนท่ี  27 / 2533.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย,  2533. 

 . เอกสารรายงานพิธีมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต  รุนท่ี  37 / 2544 .  
กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  2544. 

โมหัมมัด  อับดุลกาเดร.  จิตวิทยาและเทคนิคการสอนนกัศึกษาผูใหญ.  กรุงเทพมหานคร  :               
อักษรบัณฑติ,  2517. 

ระวี  ภาวไิล.  อภิธรรมสําหรบัคนรุนใหม.  พิมพครั้งที ่ 2.  กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพมิพดอกหญา,  
2538. 

วัลลีย  เปรมัษเฐียร.  “ความคดิเห็นของครูและนกัศึกษาเกีย่วกับสภาพและปญหาการจัดการเรียน-
การสอน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝกอาชพี  กรุงเทพมหานคร.”                   
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย                        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2536. 

วิศิษฐ  ชัยสุวรรณ.  สาระนารูเก่ียวกับพระอภิธรรม.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพแอดคิวเรทเพรส,  
2542. 

สันทัด  ภิบาลสุข  และคณะ.  การใชสื่อการสอน.  กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพพีรพัชนา,  2525. 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ  รายงานสถติิดานศาสนาของประเทศไทย.  พิมพครั้งที ่ 2.  

กรุงเทพมหานคร  :  บางกอกบลอก,  2542. 
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สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ ฉบับท่ี  8  พ. ศ.  2540-2544.  กรุงเทพมหานคร  :  หจก.โรงพิมพยูไนเต็ต
โปรดักชั่น,  2539. 

สํานักนายกรัฐมนตร.ี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต.ิ “ระเบยีบแบงสวนบริหารราชการแผนดนิ  
พ.ศ.  2545.”  8  ตุลาคม  2545. 

สุภาพร  ตัณฑธนศิวะกุล.  “การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรวิชาศิลปศึกษา  ระดับมัธยม-
ศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533 )  ในโรงเรียนโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต”ิ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑติ  ภาควิชาบริหารการศึกษา  บณัฑติวทิยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537. 

สุรพล  วิกสันเทียะ.  “ปญหาการจัดการเรยีนการสอนวิชาศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
จังหวดันครราชสีมา”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามคําแหง,  2539. 

สุวัฒน  วัฒนวงศ.  จิตวิทยาการเรียนรูวัยผูใหญ.  กรุงเทพมหานคร  :  โอ.เอส  พร้ินติ้ง  เฮาส,  
2538. 

สุวิทย  ซ่ือตรง.  “สภาพและปญหาการเรียนการสอนวิชาอาชีพ  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  
พุทธศักราช  2521  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2527. 

เสถียร  โพธินันทะ.  ประวัตศิาสตรพระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหามกุฎราช-
วิทยาลัย,  2500. 

ออยทิพย  สุขสวัสดิ์.  “การศึกษาตัวบงชี้ความแตกตางในการปฏิบัติการใชหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช  2521  ของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี.”               
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลัยศลิปากร,  2532. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
1. พระครูสุมณฑภาวนานุรักษ  ผูบริหารสํานักเรียนพระอภธิรรม  วัดกลาง 
2. อาจารยวิเชยีร  ปญญาวฑุโฒ  คณะศกึษาศาสตร  วทิยาเขตสริินธรราชวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ 
3. อาจารยสมหมาย  ดูยอดรัมย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
4. อาจารยรังสี  สุทนต  หัวหนาฝายวางแผนและวิชาการ  อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
เร่ือง ความคิดเหน็ของครูและนักศกึษาเกีย่วกับสภาพการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา

พระอภิธรรมของสํานักเรียนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง 
เรียน ทานผูบริหาร  ครูผูสอน  และนักศกึษาพระอภิธรรม 
 

คําชี้แจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนีเ้ปนแบบสอบถามเกีย่วกับ  “ความคดิเห็นของครแูละนักศกึษาเกีย่วกับ

สภาพการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานกัเรยีนพระอภิธรรม  เขตภาคกลาง”  
ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวาปญหาและสภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีอะไรบาง  ดังนั้นจึงขอ
ความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามชดุนีโ้ดยขอใหตอบทุกขอเพื่อผลงานวิจยัฉบับนีจ้ะไดตรงตาม
ความเปนจริงมากที่สุดและสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
พระอภิธรรมตอไป  ซ่ึงผูวิจยัขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดจะไมกอใหเกดิผลกระทบกระเทือนหรือ
สรางความเสื่อมเสียใด ๆ ทัง้ส้ินตอทานผูตอบแบบสอบถาม  และผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณทาน
เปนอยางยิ่งทีท่านใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 
 

นางสาวธัญญมาศ  เนตรนอย 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศกึษาตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผูวิจัย
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แบบสอบถามครูผูสอนพระอภิธรรม 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด  3  ตอน  คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  สภาพการเรียนการสอนพระอภิธรรม 
ตอนที่  3  ปญหาการเรียนการสอนพระอภธิรรม 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําแนะนํา ในการตอบแบบสอบถาม 

โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอความตามที่เปนจริง 
โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว 
1. เพศ 

  ชาย    หญิง 
2. ทานมีอาย ุ ป 
3. ระดับการศึกษา 

3.1 การศึกษาสายสามัญที่ทานไดรับสูงสุดคือ  
3.2 การศึกษาพระอภิธรรมที่ทานไดรับสูงสุดคือ  

4. อาชีพของทานคือ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ   ธุรกิจสวนตัว 
  รับจาง   คาขาย   ยังไมไดทาํงาน 
  นักบวช 

5. ทานเปนครูสอนพระอภิธรรมมาเปนเวลา เดือน ป 
6. ทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมมาแลว

หรือไม  (โปรดใหขอมูลยอนหลัง  3  ป) 
  เคยอบรมเรื่อง  
  หนวยงานที่จัด  
  ไมเคย
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7. ทานสอนพระอภิธรรมโดยไดรับคาตอบแทน 
  เดือนละ บาท 
  ไมไดรับคาตอบแทน 

8. เหตุจูงใจที่เปนครูผูสอนพระอภิธรรม 
  เพื่อเผยแพรความรูเปนวิทยาทาน 
  มีคาตอบแทนในการสอน 
  อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ 

 
แบบสอบถามนักศึกษาที่เรียนพระอภิธรรม 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด  3  ตอน  คอื 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  สภาพการเรียนการสอนพระอภิธรรม 
ตอนที่  3  ปญหาการเรียนการสอนพระอภธิรรม 

ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําแนะนํา ในการตอบแบบสอบถาม 

โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอความตามที่เปนจริง 
โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว 
1. เพศ 

  ชาย    หญิง 
2. ทานมีอาย ุ ป 
3. ระดับการศึกษา 

3.1 การศึกษาสายสามัญที่ทานไดรับสูงสุดคือ  
3.2 การศึกษาพระอภิธรรมที่ทานไดรับสูงสุดคือ และ              

กําลังศึกษาชั้น  
4. อาชีพของทานคือ 

  เกษตรกรรม   รับราชการ   ธุรกิจสวนตัว 
  รับจาง   ยังไมไดทาํงาน   อ่ืน ๆ 
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5. วิธีการแสวงหาความรู  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  ศึกษาโดยการเขาชั้นเรียน                             
  ศึกษาจากตําราดวยตนเอง 
  ศึกษาจากสื่อตาง ๆ  เชน  วิทยุเทป  วีดโีอเทป  เปนตน 
  ศึกษาดวยการสอบถามจากผูรู                       

6. สาเหตุที่เขามาเรียนพระอภิธรรม  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  ตองการความรูใหม ๆ  และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  มีความศรัทธาและเห็นคณุคาของการศกึษาพระอภิธรรม 
  ตองการนําความรูที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชวีิตประจําวนั 
  ตองการนําความรูที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป 

7. ช่ือสํานักเรียนของทานคือ 
  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
  วัดเขาสมโภชน   วัดอุดมมงคล 
  วัดสามชุก   วัดกลาง 

หมายเหตุ  ตอนที่  2  และตอนที่  3  ใชแบบสอบถามเดียวกันกับแบบสอบถามครูผูสอน  

ตอนที่  2 ขอมูลเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนพระอภิธรรม 
คําแนะนํา โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางทางขวามือตามความเปนจริงขอละ                                 

1  เครื่องหมาย  ถาทานตอบ   
มากที่สุด    หมายความวา ทานมีความเหน็วา  มีความเหมาะสมมากที่สุด  หรือมี

ความสม่ําเสมอมากที่สุด    หรือมีการปฏิบัติเชนนั้น  
มากที่สุด 

มาก           หมายความวา    ทานมีความคดิเห็นวา  มีความเหมาะสมมาก  หรือมี  
ความสม่ําเสมอมาก  หรือมกีารปฏิบัติเชนนั้นมาก 

นอย          หมายความวา   ทานมีความคดิเห็นวา  มีความเหมาะสมนอย  หรือมี
ความสม่ําเสมอนอย  หรือมกีารปฏิบัติเชนนอย 

นอยที่สุด   หมายความวา  ทานมีความคดิเห็นวา  มีความเหมาะสมนอยที่สุด  หรือ  
มีความสม่ําเสมอนอยที่สุด  หรือมีการปฏิบัติเชนนั้น
นอยที่สุด 
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ตัวอยาง 
     

ขอความ มากที่สดุ 
4 

มาก 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
ขอ  (0)    นักศึกษามีความตั้งใจและกระตือรือรนใน

การเรียนพระอภิธรรม … ... ………... ……….. ……….. 
     
 
หมายความวา   นักศึกษามีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียนพระอภิธรรมมากที่สุด 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนพระอภธิรรม      
 

สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

ดานเนื้อหาหลกัสูตร     
1. เนื้อหาหลกัสูตรพระอภิธรรมที่สํานักเรียนของทาน

เปดสอนอยูในขณะนี้สนองตอความสนใจและ 
ความตองการของผูเรียนมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

2. เวลาทีใ่ชในการเรียนการสอนในแตละชัน้เรียนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตรมากนอย    
เพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. เนื้อหาในหลักสูตรมีความยากงายและเหมาะสมกับ
ระดบัความรูพืน้ฐานของผูเรียนเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

4. เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรมมีประโยชนตอการ
ดําเนินชวีิตประจาํวนัของผูเรียนมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. เนื้อหาในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนรูจกัคิดเปน       
ทําเปน  และแกปญหาเปนไดมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

6. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจ
ในพระอภิธรรมปฎกมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

7. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความเขาใจใน 
ปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติ
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนามากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

8. เนื้อหาในหลักสูตรทําใหผูเรียนมีความรู            
ความเขาใจสามารถศึกษาเชือ่มโยงพระวินยั        
พระสูตรซึ่งมีความสัมพันธไมขัดแยงกันมากนอย
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน     
ดานครูผูสอน     

1. ครูมีการเตรียมการสอนอยางสม่ําเสมอมากนอย
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

2. ครูมีความรูความเขาใจในเนือ้หาวิชาที่สอน         
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็และ
วิพากษวจิารณสภาพการเรียนการสอนเพื่อ        
ปรับปรุงการเรยีนการสอนใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

4. ครูมีเทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู         
ใหผูเรียนเขาใจมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. ครูมีการติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

6. ครูไดมีการสรุปบทเรียนดวยวิธีการที่ทําใหผูเรียน
เกิดแนวคดิตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

7. ครูสามารถปรับและยดืหยุนกิจกรรมการเรยีน- 
การสอนใหเหมาะสมกับสถานการณขณะ        
ดําเนินการสอน ………... ………... ………... ……….. 

8. ครูสอนโดยใชตัวอยางไดอยางเหมาะสมกบั        
เนื้อหาวิชาและสัมพันธกับชวีิตจริงเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

9. ครูสามารถตอบคําถามหรืออธิบายใหผูเรียนเขาใจ
ไดชัดเจนทุกครั้งมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

10. ครูไดมีการปรับปรุงเทคนิคการสอนมากนอย  
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

11. ครูใชส่ือวัสดุอุปกรณประกอบการสอน             
อยางเหมาะสมกับเนื้อหาวิชามากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

12. ครูมีความสามารถและความชํานาญในการใชส่ือ-
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนมากนอย      
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

13. ครูเขาสอนตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ            
ในการสอนมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

14. ครูใชวิธีการสอนตาง ๆ  ดังตอไปนี้มากนอย      
เพียงใด (ตอบไดมากกวา  1  ขอ)     
1. การบรรยาย ………... ………... ………... ……….. 
2. การใชกรณตีัวอยาง ………... ………... ………... ……….. 
3. การระดมความคิด ………... ………... ………... ……….. 
4. การสาธิต ………... ………... ………... ……….. 
5. การอภิปรายกลุม ………... ………... ………... ……….. 
6. การใชบทบาทสมมติ ………... ………... ………... ……….. 
7. อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ ………... ………... ………... ……….. 

ดานนักศกึษา     
1. นักศึกษามีความตั้งใจและกระตือรือรน                 
ในการเรยีนพระอภิธรรมมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

2. นักศึกษามีความตั้งใจในการทํางานที่ครูมอบหมาย
เฉพาะเปนรายบุคคลมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. นักศึกษาทํางานสงใหครูทันตามกําหนดเวลา     
อยางสม่ําเสมอเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

4. นักศึกษามีความรวมมือกันในการทํางานทีค่รู 
มอบหมายใหทําเปนกลุมมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. นักศึกษาเขาชัน้เรียนตรงตามเวลามากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 
6. นักศึกษาเขาเรยีนสม่ําเสมอมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 
7. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดเรียนแลวมาใช     

ในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตประจาํวันได
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

8. นักศึกษาไดมโีอกาสฝกแกปญหา  และสรุปผล 
อยางมีหลักการมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

ดานวิธีสอน     

1. วิธีการสอนพระอภิธรรมที่ดําเนินอยูในปจจุบันนี้
ทําใหเกดิความสนใจแกผูเรียนมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

2. การสอนมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามลําดับ
ความยากงายของเนื้อหามากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. วิธีสอนที่ครูใชอยูในปจจุบนัมีความเหมาะสม     
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

4. กิจกรรมการเรยีนการสอนพระอภิธรรมไดมีการ
ยกสถานการณจริงมาศึกษามากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. ครูใชการสอนหลาย ๆ  วิธี  มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 
6. ครูจัดกิจกรรมตอไปนี้  ใหนกัศึกษาปฏิบัตใิน      

การเรียนการสอนพระอภิธรรมมากนอยเพยีงใด 
(ตอบไดมากกวา  1  ขอ)     
1. การจดตามคําบอก ………... ………... ………... ……….. 
2. การฟงคําบรรยาย ………... ………... ………... ……….. 
3. การใหทําแบบฝกหัด ………... ………... ………... ……….. 
4. การอภิปรายกลุม ………... ………... ………... ……….. 
5. การถามตอบ ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

6. การเขียนรายงาน ………... ………... ………... ……….. 
7. การโตวาท ี ………... ………... ………... ……….. 
8. การทองจํา ………... ………... ………... ……….. 
9. อ่ืน  ๆ โปรดระบ ุ ………... ………... ………... ……….. 

7. กิจกรรมการเรยีนการสอนพระอภิธรรมตาม          
ขอ  6  นั้น  กิจกรรมขอใดมีความนาสนใจ           
มากนอยเพียงใด  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ)     
1. การจดตามคําบอก ………... ………... ………... ……….. 
2. การฟงคําบรรยาย ………... ………... ………... ……….. 
3. การใหทําแบบฝกหัด ………... ………... ………... ……….. 
4. การอภิปรายกลุม ………... ………... ………... ……….. 
5. การถามตอบ ………... ………... ………... ……….. 
6. การเขียนรายงาน ………... ………... ………... ……….. 
7. การโตวาท ี ………... ………... ………... ……….. 
8. การทองจํา ………... ………... ………... ……….. 
9. อ่ืน  ๆ โปรดระบ ุ ………... ………... ………... ……….. 

ดานสื่อการเรยีนการสอน     
1. ครูผูสอนพระอภิธรรมในสํานักเรียนของทาน        
มีการใชส่ืออุปกรณตาง ๆ  ดงัตอไปนี้  
ประกอบการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด           
(ตอบไดมากกวา  1  ขอ)     
- กระดานชอลก  กระดานไวทบอรด ………... ………... ………... ……….. 
- แผนภูม-ิรูปภาพ ………... ………... ………... ……….. 
- หนังสือแบบเรียน-หนังสืออานประกอบ ………... ………... ………... ……….. 
- วิทยุเทป ………... ………... ………... ……….. 
- โทรทัศน-วีดีโอเทป ………... ………... ………... ……….. 
- อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

2. การใชส่ือวัสดอุุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ของสํานักเรียนทานไดรับความสะดวกมากนอย
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. สํานักเรียนไดจัดใหมีหนังสืออานประกอบ          
การเรียนการสอนอยางเพยีงพอเหมาะสมมากนอย
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

4. ส่ือวัสดุอุปกรณที่นํามาใชประกอบการสอน           
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา          
พระอภิธรรมมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. สํานักเรียนของทานมีส่ือวัสดุอุปกรณประกอบ 
การเรียนการสอนอยางเพยีงพอมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

ดานการวดัและการประเมินผล     
1. สํานักเรียนของทานมีการวดัและประเมนิผล       
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียนในแตละครั้ง
นักศึกษารูและเขาใจจุดมุงหมายและเกณฑในการ
ประเมินผลเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

3. การวัดและการประเมินผลมีสวนทําใหนักศึกษา     
มีความกระตือรือรนในการเรยีนการสอนมากนอย
เพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

4. การวัดและการประเมินผลสอดคลองกับเนือ้หา
ของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน       
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

5. วิธีการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม     
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

6. เกณฑการวดัและการประเมนิผลมีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 
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สภาพการเรียนการสอน มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

7. สํานักเรียนของทานมีการประเมินผลความ          
กาวหนาของผูเรียนโดยเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการเรยีนไปปรับใชในชวีิต-
ประจําวนัมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

8. ครูผูสอนแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและวิธีการ
ในการประเมนิผลมากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

9. ขอสอบพระอภิธรรมที่นักศกึษาสอบแตละครั้ง      
มีความยากงายมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

10. ขอสอบพระอภิธรรมที่ใชสอบในแตละ               
ภาคการศึกษาประเด็นคําถามมีความชัดเจน         
มากนอยเพียงใด ………... ………... ………... ……….. 

11. โดยภาพรวมทานคิดวาการวดัและการประเมินผล
ที่สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยจัดทําอยู
มีความเหมาะสมมากนอยเพยีงใด ………... ………... ………... ……….. 

     
 
ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปดใหครูผูสอนและนักศกึษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา        

การจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรพระอภธิรรม  ในดานเนื้อหาหลักสูตร  กิจกรรม        
การเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล  ขอคิดเห็นอืน่ ๆ 

 
ดานเนื้อหาหลกัสูตร 
1. ทานคิดวาเนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรมเหมาะสมกับการนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวนั

หรือไม ?  เพราะเหตใุด 
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2. เนื้อหาในหลักสูตรพระอภิธรรมกับระยะเวลาที่ใชในการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมหรือไม  ?  
เพราะเหตุใด 
  
  
  
  

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสํานักเรยีนสาขา

ตาง ๆ   ควรมีการบริหารจัดการอยางไร ?  จึงจะสามารถชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการจัด         
การเรียนการสอนพระอภิธรรมไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด 
  
  
  
  
  
  
  

ดานสื่อการเรยีนการสอน 
1. ทานคิดวาหนงัสือคูมือประกอบการเรียนการสอนและสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน-       

การสอนอื่น ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนพระอภิธรรมในสํานักเรียนของทานมีเพียงพอ        
เหมาะสมหรือไม  ? เพราะเหตุใด 
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

186

 

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
1. การวัดผลและการประเมินผลที่เหมาะสมควรใชวิธีใดบาง ?  และในแตละภาคการศึกษา  ควร

จัดใหมีการวดัและประเมนิผลกี่คร้ัง 
  
  
  
  

2. ควรจัดใหมีการสอบซอมเสริมสําหรับนักศกึษาที่สอบไมผานในแตละภาคการศึกษาหรือไม ? 
เพราะเหตุใด 
  
  
  
  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ทานคิดวาการจัดการเรียนการสอนพระอภธิรรมในปจจบุันประสบกับปญหาและอุปสรรค        
ใดบาง  ?  
  
  
  
  

2. ส่ิงที่ควรแกไข 
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แบบสัมภาษณผูบริหาร 
เร่ือง 

ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิชาพระอภิธรรมของสํานักเรียนเพระอภิธรรม    เขตภาคกลาง 

  
 

แบบสัมภาษณ  ความคิดเหน็ของผูบริหารเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรวิชา      
พระอภิธรรม  และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 
ช่ือผูบริหารสํานักเรียน  
ช่ือสํานักเรียน หมู ถนน  
ตําบล อําเภอ จังหวดั  
วัน  เดือน  ป  ที่สัมภาษณ ระหวางเวลา  

ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูบริหารสํานกัเรียนจํานวน  4 ขอ  คือ 
1. อายุ ป 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

2.1 ทางโลก  
2.2 ทางธรรม  

3. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  
4. ระยะเวลาที่เปนผูบริหารสํานักเรียน ป 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ  ดังนี ้

ดานหลักสูตร 
1. ตามความคิดเห็นของทานหลักสูตรวิชาพระอภิธรรมไดรับความสนใจจาก          

พุทธศาสนิกชนมากนอยเพยีงใด  อะไรเปนปญหาและอปุสรรค 
  

  
  
  

วิธีการแกไข 
  

  
  
  

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะ-

วิทยาลัยและสาํนักเรียนของทาน  มีความเหมาะสมหรือไม ?   
ดานการบริหารและการจัดการ 
  

  
  
  

วิธีการแกไข 
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ดานครูผูสอน 
  

  
  
  

วิธีการแกไข 
  

  
  
  

ดานผูเรียน 
  

  
  
  

วิธีการแกไข 
  

  
  
  

ดานการวดัผลและการประเมินผล 
1. ทานคิดวาการวัดผลและการประเมินผลที่สํานักงานกลางอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

จัดทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  ?  เพราะเหตุใด 
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วิธีการแกไข 
  

  
  
  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ทานคิดวา  อะไรเปนปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม 
  

  
  
  

วิธีการแกไข 
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ที่อยู วัดกลาง  ตําบลโคกคราม  อําเภอบางปลามา   
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พ.ศ.  2537 สําเร็จนิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.  2539 จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีศึกษา  ๙  ประโยค  
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.  2543 เขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                          

สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง                        
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ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน 
กรรมการบริหาร  (แผนกบาลีศึกษา)  สถาบันแมชีไทย 
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