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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
พฤติ ก รรมการสอนตามหลั ก อานาปานสติ ส าหรั บ ครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา”โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนตามหลั กอานาปานสติของครู สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามั ธ ยมศึกษา ๓) เพื่ อ
นาเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า การเตรียมการสอน
ครูมีจิตใจแน่วแน่ในการจัดทาแผนการสอน ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์หัวข้อเรื่องต่างๆ
ที่จะต้องเรียน มีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย และได้องค์ความรู้เป็น
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครูตาม PTLE MODEL.
คาสาคัญ : พฤติกรรมการสอน อานาปานสติ ครู
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Abstract
This article is a report on the study of the dissertation on "The
development of teaching behavior based on the principles of Anapanasati for
teachers under the Office of the Secondary Education Area." The purpose of this
study was to study the teaching behavior of Anapanasati teachers. Under the
Office of Secondary Education Area 2) To study the model of teaching behavior
development according to Anapanasati principle of the teacher. Under the Office
of the Secondary Education Area 3) to present the model of teaching behavior
development according to the teacher's anapana sense. Under the Office of the
Secondary Education Service Area By combining research methods. Both
quantitative and qualitative. The tool used is a questionnaire. And the interviews
showed that the preparation of teaching. Teachers are mentally determined to
produce lesson plans. Explain to students the purpose of the topics. To study
Multiple and multiple-choice tests are administered. And the knowledge is the
form of development of teaching behavior according to the anapanasati of
teachers according to PTLE MODEL.
Keywords : Instructional Behavior, Ᾱnapanasati, Teachers.
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๑. บทนา
การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจในความเป็นอยู่ใน
สังคมปัจจุบันก็คือ การศึกษาแต่การศึกษานั้นก็ต้องมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะแนวทางเป็น
ผู้อบรมให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าใจ และการให้ความรู้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างสรรค์
สังคม ให้เกิดความรุ่งเรืองมีการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เนื่องจากการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ช่ว ยให้คนได้ พัฒนาตนเองในทุกด้ าน ตั้งแต่ การวางรากฐานของชีวิต การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ ซึ่งการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
(ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕) รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) ๒๕๕๓ ที่
ยังคงความเน้นความสาคัญด้านการศึกษาแล้วยังเป็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ซึ่งเป็น
การจัดการศึกษาที่มีระบบและมีองค์ประกอบหลายประการที่จะนาไปสู่เป้าหมาย คือ การพัฒนา
มนุษย์ให้มีคุณภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การศึกษาในสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอนที่สมบูรณ์นั้น การมีความรู้ต้องควบคู่กับการมีจริยธรรม
อันดีงามด้วยเช่นกัน ทั้งทางด้านผู้เรียนที่จะรับความรู้ในห้องเรียน รวมถึงผู้ที่ทาหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่ทาการสอนให้กับผู้เรียน จากการถ่ า ยทอดความรู้แล้ว ทางด้า น
พฤติกรรมที่ต้องทาตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น เป็นแนวทางที่ปฏิบัติดีด้วย การที่ต้องเป็นผู้ที่ต้อง
ทาหน้าที่เป็นแบบอย่าง เป็นเสมือนแม่พิมพ์แห่งชาติด้วยนั้น การจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์นั้น ควร
ต้องมีหลักคาสอนที่เป็นพุทธธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นครูที่ดี มีความสามารถ
ทางด้านถ่ายทอดความรู้แล้วยังมีพฤติกรรมที่ดีมีจริยธรรมประจาตัวในการปฏิบัติตนด้วย จึงจะ
เป็นครูผู้สอนที่มีความดีพร้อมสมบูรณ์แบบนั่นเอง
ในทางพระพุทธศาสนาได้กาหนดหน้าที่ของความเป็นครู ๕ ประการ ได้แก่ ๑.
การแนะนาให้เป็นคนดี ๒. การจัดการให้เรียนดี ๓. การสั่งสอนความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี
๔. การยกย่องให้ปรากฏแก่มิตรสหาย และ ๕. ทาความป้องกันในทิศทั้งหลาย๓ นอกจากนี้ยังพบ
หลักกัลยาณมิตรธรรม หมายถึง ครู พี่เลี้ยงหรือบุคลาการทางการศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับการเป็นที่ครูที่ดีอีก ๗ ประการ ได้แก่ ๑. ปิโย ความเป็นน่ารัก ๒. ความเป็นผู้น่า
เคารพ ๓.ความเป็นผู้น่ายกย่อง ๔. ความเป็นผู้ที่ปรึกษาดี แนะนาดี ๕. ความเป็นผู้อดทนต่อ
ถ้อยคา ๖. ความเป็นผู้สอนให้คนอื่นเข้าใจง่าย และ ๗. ความเป็นผู้ไม่นาไปในทางเสื่อม๔ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ความเป็นครู มิได้เป็นกันง่ายๆ หรือเพียงแค่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถเป็นได้
แต่ครูที่ดี จะต้องเกิดขึ้นในลักษณะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งพฤติกรรม
๓

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๒๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกศุลจิต, ๒๕๕๕), หน้า ๒๐๔.
๔

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภายนอกที่ดี พฤติกรรมภายใน และสติปัญญา หรือความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นๆ
การเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน ๓ เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
การพัฒนาความงามในเบื้องต้น (ศีล) เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี การพัฒนาความงามในท่ามกลาง
(สมาธิ) เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดี และการพัฒนาในที่สุด (ปัญญา) เพื่อให้เกิดความรู้ที่ดี อานาปานสติ
เป็ น การฝึ ก สมาธิ เ จริ ญ ปั ญ ญาเป็ น แนวทางที่ ส าคั ญ ยิ่ ง แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาจิ ต ใจของ
ครูผู้สอนใหมีสติมั่นคงไมหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบมีหลักในการควบคุมยึดจิตใจเพราะสมาธินั้น
เป็นภาวะจิตมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งหรือการมีจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆการฝึกสมาธิคือ
กรรมวิธีในการฝึกฝนจิตใจให้แน่วแน่ และการจัดระเบียบความคิดของตนเองเพื่อ นาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตโดยสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนการศึกษาการทางานการตัดสินใจต่างๆได้เป็น
อย่างดี๕เป็นต้น
จากการศึกษาความสาคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็น
ว่าครูนั้นถือว่าเป็นบุคคลสาคัญของบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้และผู้ชี้แนวทางให้กับ
ผู้เรียน ครูควรเห็นความสาคัญของการศึกษามากกว่าตนเอง เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้หลัก อานาปนสติ ถือว่า
เป็นแนวทางที่สาคัญแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจของครูให้มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มา
กระทบ มีหลักในการควบคุมจิตใจ เพราะจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ดีทั้ง
ทางกาย ทางวาจา ทางใจได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนตามหลักอานาปานสติสาหรับครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยัง
เป็นการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้นต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒.๓ เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๕
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๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับ การพัฒ นาพฤติ กรรมการสอนของครู สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ ผสมเชิง คุณภาพ ( Mixed
Methods) โดยศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งและข้ อมู ล จริ ง จากการปฏิ บั ติ ภาคสนาม โดย
การศึกษาข้อมูล จากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) และการศึกษาเอกสารขั้นทุติ ยภูมิ
(Secondary Source)
๑) พฤติกรรมสอนของครู ๓ ด้านประกอบด้วย (๑) ด้านการเตรียมการสอน
(๒) ด้านการสอน และ (๓) ด้านการประเมินผล
๒) หลักอานาปานสติประกอบด้วย (๑) อานะ หายใจออก (๒) ปานะ หายใจ
เข้า และ (๓) สติ ความระลึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ๓ ด้าน คือ
(๑) ด้านการเตรียมการสอน (๒) ด้านการสอน และ (๓) ด้านการประเมินผล
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก
๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสอนของของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
โดยมี (๑) ประชากร คือ ผู้บริหาร ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ๑๗ โรงเรียน จานวน ๑,๓๙๖ คน และ (๒) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม คานวณจากตารางสถิติของ Krejcie & Morgan๖ ได้จานวน ๓๑๐
คน การคัดเลือกตัวอย่าง ทาโดยการสุ่มตามสัดส่วนของจานวนบุคคลากรในแต่ละสถานศึกษา
๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่ม กล่าวคือ (๑)
การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาและ
ใช้หลักธรรมในการพัฒนาคน จานวน ๑๐ รูป/คน คัดเลือกเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนด เพื่อ
ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู (๒) การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน ๙ รู ป /คน คั ด เลื อ กตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารรั บ รองรู ป แบบการพั ฒ นา
พฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติสาหรับครู
๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่

๖

อัจฉรา ชานิประศาสน์, สถิติสาหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS, ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖๔.
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ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียน
มั ธ ยมศึ กษาสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึกษาจั ง หวั ด นครปฐม จ านวน ๑๗
โรงเรียน
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑ ปี
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครูสถานศึกษา
มัธยมศึกษา เขต.๙ จังหวัดนครปฐม ๑๗ โรงเรียน โดยศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็น
พฤติกรรมการสอนของของครู
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกานสอนตามหลักอานาปานสติของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐมโดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กระบวนการศึกษาและใช้หลักธรรมในการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ ๓ การนาเสนอพฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๙ ท่าน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion)
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ด้านการเตรียมการสอน
การเตรี ย มการสอน เป็ น การก าหนดกิ จ กรรมต่ า งๆ ของผู้ ส อนก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ดาเนินการสอน เป็นการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยการกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการสอน ได้แก่วัตถุป ระสงค์ วิธีการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดผลประเมินผล แล้วนาไปเขียนแผนการ
สอน และนาไปปฏิบัติ คือการสอนต่อไปทาให้ครูสามารถขจัดข้อผิดพลาดในการดาเนินการสอน
ในชั้นเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา ทับจีน ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสาคัญ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษา กลุ
มกรุงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ดานการใชสื่อการสอนสรางองคความรูใหแกผูเรียน ดานการสอน
ให ผูเรียนมีวินัยและจริยธรรม และดานการประเมินพัฒนาการของผู เรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยครูที่เคยเขารับการศึกษาอบรม มีพฤติกรรมการสอนที่เนน ผู

พระใบฎีกาสวรรค์ กิตฺติวณฺโณ และคณะ ~ ๒๖๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียนสาคัญ ดานการใชสื่อการสอนสรางองคความรู ใหแกผู เรียน มากกวาครูที่ไมเคยเขารับ
การศึกษาอบรม สวนพฤติกรรมการสอนของครูดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน๗
๕.๒ ด้านการสอน
พฤติกรรมในด้านการสอนของครูยังเน้นรูปแบบการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ครูจะ
เป็นผู้ป้อนเนื้อหาสาระ ให้ความรู้กับนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนไม่ได้เกิดกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ในบางครั้ง
นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงประกอบกับด้วยภาระหน้าที่อื่นของครูหรือกิจกรรมอื่นๆภายใน
โรงเรียน ทาให้ในครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้น ต้องใช้เวลาและทรัพยากรด้านต่างๆ
เป็นจานวนมาก ครูจึงเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รวดเร็วและง่ายที่สุด เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งวิธีการสอนแบบเดิมอาจ
ท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย และไม่ ส นใจในการเรี ย นดั ง นั้ น ควรใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ส อนที่
หลากหลายทาให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและครูควรจะพัฒนาตนเองเพื่อให้
เกิดความรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถป้อนความรู้ที่เกิดขึ้น ให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวบ้างผู้เรียนก็จะได้รับรู้ในสิ่งใหม่ๆและยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สงวน รังใส ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจตามกรอบเนื้อหาโครงงาน ๓ ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
การเขียนแผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน พบว่า
ก่อนการพัฒนาครูผู้สอนไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเลย สาเหตุเนื่องจากครูทุก
คนไม่ เ คยผ่ า นการอบรมท าให้ ไ ม่ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจเรื่ องการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ แ บบ
โครงงาน แต่เมื่อใช้กลยุทธ์การพัฒนาครู คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้เรื่องโครงงาน
การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน กิ จ กรรมการนิ เทศภายในท าให้ ก ารพั ฒ นา
กลุ่มเป้าหมาย สามารถจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้
๕.๓ ด้านการประเมินผล
การวัดและประเมินผลระดับชั้ นเรียน มีจุดหมายสาคัญของการประเมิน ระดับชั้น
เรียนคือ มุ่งหาคาตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และ
คานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือไมเพียงใด ดังนั้นการ
วัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู ของผู เรียน และสามารถดาเนินการอยางตอเนื่องควบคู ไปใน
๗

จินดา ทับจีน. “ พฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้ เรียนเปนสาคัญ โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร: กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม กรุ ง ธนเหนื อ ” ปริ ญ ญา
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๖)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สาคัญ คือ
ผูเรียนผูสอนและพอแม ผูปกครอง จาเปนตองมีสวนรวมในการกาหนดเปาหมาย วิธีการ และ ค
นหาขอมูลเกณฑตางๆ ที่จะทาใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผู
เรียนจะทราบระดับความก้าวหน้า ความสาเร็จของตน ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของ ผู
เรียนแตละคนแตละกลุม สามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุ มผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนได ขณะที่พอแม ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสาเร็จของผู
เรียน สถานศึกษาเปนผู กาหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียา พรหมศักดิ์ ได้วิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓ พบว่า ๑. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารส่งผลต่อ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ อยู่ในระดับ
มาก ๒. การวัดละประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓. การบริหารงานวิชาการของผู้บ ริหารส่งผลต่อการวัดผล
ประเมินผลในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ โดยภาพรวมเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า มาตรฐานที่ ๒๒ และมาตรฐานที่ ๑๔ ส่งผลต่อการวัดผลประเมินผลตาม
ความสภาพจริงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๘
๕.๔ พฤติกรรมด้านการเตรียมการสอนตามหลักอานาปานสติ
การเตรียมการสอนถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ เป็นงานที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน
วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจต
คติและค่านิยมที่ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ รักษ์ใจ
ตรง ได้ศึกษาเรื่อง "การใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียรธรรมสถาน"
ผลการวิจัยพบว่า อานาปานสติภาวนา หรืออานาปานสติสมาธิ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
มากกว่าวิธีเจริญสมาธิอื่นๆ อานาปานสติเมื่อทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อ
คลายกาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ซึ่งพระ
อรรถกถาจารย์ท่านได้ขยายความ อานาปานสติเป็นยอดแห่งกรรมฐาน เป็นภูมิธรรมแห่งมนสิการ
ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพุทธบุตรที่เป็นมหาบุรุษ เท่านั้นการศึกษาผู้ที่เข้าฝึก
การใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาชีวิตของ เสถียรธรรมสถาน ฝึกสอนโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุต การเปรียบเทียบคะแนนของพฤติกรรมก่อน และหลังการฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา เมื่อ

๘

ปรียา พรหมศักดิ์ , การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการวัดและ
ประเมินผลตาม สภาพจริงในสถานศึกษา เขตพื้ นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗).
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ได้รับการฝึก อานาปานสติภาวนา จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นใน เกือบ
ทุกด้าน เช่น คะแนนการดาเนินชีวิตภายในครอบครัวของผู้ปฏิบัติก่อน การปฏิบัติ = ๔.๐๓ หลัง
การปฏิบัติ = ๔.๕๖ คะแนนกลุ่มพฤติกรรมการให้อภัยผู้อื่น ที่ทาร้ายร่างกาย หรือด่าว่าเสียดสี
ทางวาจา ก่อนการปฏิบัติ = ๒.๘๐ หลังการ ปฏิบัติ = ๔.๐๘ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
หลังจากได้รับการฝึกปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น๙
๕.๕ พฤติกรรมด้านการสอนตามหลักอานาปานสติ
การสอนเป็นการสอนที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยทที่ผู้สอนต้องมีใจเป็นกลางไม่มีอคติ
และการพัฒนาที่แท้จริงในทางพุทธธรรมจะต้องเอื้ออานวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่
ตนมีต่อสังคมและธรรมชาติ อันตนจะต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่
เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ พร้อมกันนั้นการพัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานอานวยให้
เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม เมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความยุติธรรม๑๐ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุเมธ โสฬส ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องมือจาแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญ
สติ ปั ฏ ฐาน ผลการวิ จั บ พบว่ า สติ ปั ฏ ฐาน เป็ น ธรรมที่ มี ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด หมวดหนึ่ ง ใน
พระพุทธศาสนาในฐานะทางสายเอกสายเดียวที่มุ่งตรงต่อพระนิพพาน สติปัฏฐานมี ๔ ใหญ่ ๒๑
หมวดย่อยโดยได้รวบรวมแนวทางทั้งหมดในการเจริญสติที่เหมาะสมกับทุกจริต แม้สติปัฏฐานจะ
มีหลากหลายหมวดแต่พบว่าการเจริญสติปัฏฐานเพียงหมวดเดียวก็ทาให้สามารถบรรลุธรรมได้
เช่นกัน จึงไม่จาเป็นที่จะต้องทาให้ครบทุกหมวดและพบว่า สติปัฏฐาน ๔ แต่ละหมวดเหมาะ
สาหรับคน ๔ ประเภทประกอบด้วย ๑) คนประเภทตัณหาจริตมีปัญญาแก่กล้าเหมาะสาหรับการ
เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒) คนประเภทตัณหาจริตมีปัญญาแก่กล้าเหมาะกับการเจริญ
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓) คนประเภททิฏฐิจริตมีปัญญาไม่แก่กล้าเหมาะกับการเจริญจิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔) คนประเภททิฏฐิจริตมีปัญญาแก่กล้าเหมาะกับการเจริญธรรมานุปัสสนา
สติ ปั ฏ ฐาน การจ าแนกคนเป็ น ประเภทต่ า งๆ ในพระพุ ท ธศาสนานั้ น สามารถจ าแนกได้ ๓
แนวทางหลักคือ (๑) แนวทางจริต ๖ เป็นการจาแนกเพื่อการเจริญสมถกรรมฐาน (๒) แนวทาง
จริต ๒ เป็นการจาแนกเพื่อการเจริญสติปัฏฐานและ (๓) แนวทางอื่นๆ ใช้เพื่อประโยชน์ในการ
วางแนวทางและวิธีสอนธรรม งานวิจัยพบว่าจริตมีสาเหตุมาจากความเคยชินในอดีต แต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนโดยการฝึกฝนได้ กรรมฐานที่เหมาะกับจริตจะต้องทาให้เกิดความสบายเป็นที่พึงพอใจ

๙

ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง, “ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เสถียรธรรมสถาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.
๑๐
พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๓๓), หน้า ๑๘-๑๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ของผู้ฝึกและเมื่อฝึกแล้วก็เกิดความสุขซึ่งเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิได้งา่ ย และเมื่อจิตตั้ง
มั่นดีแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้แจ้งธรรมในที่สุด๑๑
๕.๖ พฤติกรรมด้านการประเมินผลตามหลักอานาปานสติ
การประเมินผลการศึกษา มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการตัดสินใจของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา เพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๑๒ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวุฒิชัย เขียวโสภา ได้วิจัยเรื่อง ผลของการฝึก
สมาธิ แบบอานาปานสติที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์และเจตคติ ต่อการฝึกสมาธิผลการวิจัยพบ
ว่านนักเรียนหลังเข้ารับการฝึกสมาธิมีความฉลาดทางอารมณ์และเจตคติทางบวกต่อการฝึกสมาธิ
สูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกสมาธิมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๑๓
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
รูป แบบการพั ฒ นาพฤติ กรรมการสอนตามหลั ก อานาปานสติ ส าหรั บ ครู สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีจานวน ๓ ด้านคือ ด้านการเตรียมการสอน - ด้าน
การสอน - ด้านการประเมินผล ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบได้องค์ความรู้มาเป็น การพัฒนา
พฤติกรรมการสอนตามหลักอานาปานสติของครู โดยนาไปปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป
ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนสามารถเตรี ย มการเลื อ กวิ ธี ก ารสอน วิ ธี ก ารประเมิ น ผล ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตรงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู และตั้งใจสอน วิธีที่เหมาะสม
กับการสอนแต่ละเนื้อหาถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ทาให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นใน
ด้านต่างๆ ของนักเรียน ทาให้ทราบถึงผลการสอนของครูว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ช่วยให้
ครูกาหนดเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑๑

สุเมธ โสฬส, “การศึกษาเครื่องมือจาแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฏฐาน”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๔)
๑๒
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิตบิ ุคคล, หน้า ๖๔
๑๓
พระวุฒิชัย เขียวโสถา, ศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความ
ฉลาดทางอารมณ์และเจตคติ ต่อการฝึกสมาธิของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๗
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๑) หน่ายงานทีท่ าหน้าที่พฒ
ั นาครูควรสนับสนุนปัจจัยต่างๆในการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับครู ส่งเสริมให้ครูมีความรู้
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ครูจะได้มีเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์
การเรียนรู้
๒) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะ
และเทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อให้ครูพัฒนาพฤติกรรมการสอนต่อไป
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเร่งดาเนินการในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาครู
ด้านดารจัดการเรียนการสอนและควรมีการยกย่องความรู้ที่อยูใ่ นบุคคลนัน้ ๆให้ได้รับการสืบทอด
และคงอยู่อย่างยั่งยืน
๗.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาและหน่วยงานงานที่รับผิดชอบควรมีแผนงานในอบรมครู ควร
มีการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติ โดยเฉพาะข้าราชการครู ให้เชิญผู้ที่มี
ความรู้ ผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติอานาปานสติมาให้คาแนะนาในเรื่องการปฏิบัติให้
ถูกต้อง เพื่อให้ครูผู้สอนจะได้นาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสามรถนาไปพัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อผู้เรียน
๒) สถานศึกษาและหน่ วยงานที่พั ฒ นา ควรพั ฒ นาครูอย่ างเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมศักยภาพด้านคุณธรรมของครู โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามหลักอานา
ปานสติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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