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บทคดัย่อ 
รายงานการวจิยั เร่ือง การศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววถีิพทุธ    
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  อาํเภอเมือง   
  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผูศ้ึกษาวจิยั  นางสาวสุมณฑา  ศิลาพฒัน์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษาสภาพกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1 
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของนักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรม
ราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถี
พุทธที่พฒันาคุณธรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ( 
Primary Source ) ไดแ้ก่ขอ้มูลจากพระไตรปิฎกและมีการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Seconday Source ) ผูศ้ึกษาได้
ทาํการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  

ผลการวิจยั พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของครูผูส้อนและนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนววถีิพทุธทั้ง 4 ดา้น คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ื้อและนวตักรรม
เทคโนโลย ี การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง มีความสอดคล้องกนั
คือ เห็นวา่อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ประเด็นที่2 แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนววถีิพุทธ ตามความคิดเห็นของครูแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตอ้งมี
การปรับพื้นฐาน ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเพือ่ให้เห็นความสาํคญัและความสนใจเรียน
ของวิชาพระพุทธศาสนา  อีกทั้งนักเรียนยงัขาดความรับผิดชอบ ทาํให้การจดัการเรียนการสอนจะต้อง
กระตุน้อยูต่ลอดเวลา (2) ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมเทคโนโลย ีส่ือไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ตอ้งผลิตส่ือเพราะขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ (3) ดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร พบวา่ เน่ืองจาก
กิจกรรมพิเศษมีเวลาไม่เพียงพอในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแนววิถีพุทธ (4) ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ไม่สามารถบรรลุผลเพราะเน้ือหาและขอ้จาํกดัดา้นเวลา ประเด็นที่ 3 ขอ้เสนอแนะ
เพือ่การปรับปรุงสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งเป็น 4 ดา้น (1) การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตอ้งทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจต่อการเรียน โดยการทาํให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนั (2) การใชส่ื้อและนวตักรรมเทคโนโลยส่ีงเสริมพลวตัรเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการใช้
ส่ือและแสวงหาความรู้ผ่านส่ือที่หลากหลายทาํให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) การจัดกิจกรรมเสริม
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หลกัสูตรควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น การทศันศึกษาการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม (4) 
การวดัผลและประเมินผล ตามสภาพจริงควรสอดคล้องกบับริบทของผูเ้รียนและสถานศึกษา โดยครูควร
แสวงหาวิธีพัฒนาและประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน ผ่านส่ือต่างๆ อาทิระบบอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือพมิพ ์ช่องโทรทศัน์ครู (Teacher channel) คูมื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นตน้ 

 

ค ำส ำคญั: การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววถีิพทุธ,  วถีิพทุธ, ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   
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ABSTRACT 
 

The Title Learning  and  Teaching  by Means of Buddhist way in the Primary School 
 of  Kallayaneesithammarat School  Nakhon Si Thammarat  Province 

The Author    Miss. Sumontha Silapat 
 

The Research  aims to study  teaching and learning activity in the Buddhist way in Primary 
School 1st of Kallayaneesithammarat School  Nakhon Si Thammarat  Province. The research was 
conducted by the survey research method; the primary sources derived from the Tipitaka and the 
secondary sources acquired from the relevant research, books and the questionnaires also used for 
collecting field data.   
  The research findings were as follow:  

The results revealed that the over all of the questionnaires’ answer from teachers and students on 
teaching and learning activities in four aspects of the Buddhist ways ; the learning and teaching activities, 
the media and technology innovations, the activities for supporting multiple intelligence and the authentic 
assessments were at the significant level of 4.00.  With regard to the teachers’ idea on the guidelines for 
providing the learning and teaching activities can be divided into four aspects as follows; 1) the learning 
and teaching activities in the primary level need to be improved in order to point out the importance of 
Buddhism subject and the students lack of responsibilities and need to motivate the them all the time. 2) 
The media and technology innovations are not suitable for providing the learning and teaching activities. 
It needs to produce the instruction media. 3) The activities for supporting multiple intelligence found that 
there is no time enough  for providing the activities in line of Buddhist ways.  4) The authentic 
assessments found that it cannot be achieved because of the content and the limited  time. The suggestions 
for providing the learning and teaching activities can be divided into four aspects as follows; 1) the 
learning and teaching activities must motivate the students to pay attention to the class and creating the 
value for their daily life. 2) The application of media and technology innovations would promote students 
with the lifelong learning. 3) The activities for supporting multiple intelligence found that the students 
should be encouraged to learn through the extra activities such as the excursions or participating in the 
moral camp. 4)  The authentic assessments should be consistent with the students and the schools and 
teachers should search and develop the authentic assessments through all kinds of media such as 
newspapers, television on the Teacher Chanel and all relevant books.  
Keywoed: Learning  and  Teaching  by Means of Buddhist way,  Buddhist way,  Primary School 


