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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการ
เสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 2) เพือ่ พัฒนา
กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยใชแนวพุทธธรรม พื้นที่การวิจัย เปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
จํานวน 3 แหง กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน กลุมผูรับ
การพัฒนา ไดแก นักเรียนที่ครูในแตละโรงเรียนเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งหมด 90 คน ระยะเวลา
ในการดําเนินการวิจัยกําหนดไวในปการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปจจุบัน ครูและผูบริหาร มีความเห็นวา สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานการใชทักษะชีวิต และ
การแกปญ
 หามีความสําคัญมากทีส่ ดุ ปญหาทีพ่ บ คือ เด็กสวนใหญขาดทักษะการทํางานบาน ทีเ่ ปนกิจวัตรประจําวัน
เชน การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน และตองการใหผูเรียนมีความสามารถดานการใชทักษะชีวิต
เปนลําดับแรก ความสามารถในการแกปญ
 หา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือ่ สาร และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี รองลงมาตามลําดับ
2. กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมที่เหมาะสม มี 7 ขั้นตอน คือ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ กําหนดจุดเนนในการพัฒนา สังเคราะหพทุ ธธรรม
กําหนดกิจกรรม นําไปปฏิบัติ และ วัดและประเมินผลเชิงประจักษ
คําสําคัญ
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Abstract
The purpose of this research was (1) to study the current conditions problems and needs, and
(2) to strengthen the significant performance of students according to core curriculum for basic education
in B.E. 2551 by the Buddhist concept. The areas of research were the 3 elementary schools in Udonthani
Education Service Office Area 2. The key informants consist of executives and teachers at all 3 people,
including 9 people. The group of selection students in each school amount 30 people in total 90 people.
Research period in the academic year 2011. Research findings can be concluded as follows;
1. Current condition of the teachers and executive’s opinion found that the performance of
students as ability to use life skills and the ability to solve problems are the most important. The finding
of problems from the direct experience of teachers, executives are the most children lack the skills to work
as a daily routine that the past children were ever done such as sweeping the house, washing dishes,
washing cloth, cooking rice and so on. Needs of teachers and executives are to provide students with
the ability to use life skills come first, followed by the ability to solve problems, the ability to think, the ability
to communicate and the ability to use technology, respectively.
2. The development of procedure of the strengthening the significant performance of students
by the Buddhist concept can be concluded as follow; Study of the theory, Study the current conditions,
problems and needs, The focus of development, Selection the Buddhist concept, Set the activities, Put
into practice, Empirical measurement and evaluation.
Keywords
Buddha dhamma, Performance of students
บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดวิสัยทัศน ใหมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน
ซึง่ เปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ดานรางกาย มีความรู คุณธรรม มีจติ สํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลเมืองโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีจุดหมาย
ของหลักสูตรที่ชัดเจน ในประเด็นสําคัญ 5 ประการ คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแกปญ
 หา การใชเทคโนโลยี และมีทกั ษะ
ชีวิต 3) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุข และ 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจติ สาธารณะทีม่ งุ ทําประโยชนและสรางสิง่ ทีด่ งี ามในสังคม และอยูร ว มกันในสังคมอยางมีความสุข ซึง่ แนวทางการ
บรรลุจดุ หมายนัน้ หลักสูตรไดกาํ หนดใหมงุ เนนพัฒนาคุณภาพผูเ รียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ เปนพืน้ ฐาน
เบื้องตน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 18-25)
จากการประกาศใชหลักสูตรดังกลาว สงผลใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัว่ ประเทศ ตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาผูเ รียนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร ที่กําหนดใหผูเรียนมีความสามารถ หรือเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังกลาวขางตน ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐานดานอื่น ๆ ตอไปอยางสอดคลองเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (เดิมคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
เขต 2) เปนหนึ่งในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตรับผิดชอบให
มีผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม โดยมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม 6 อําเภอ คือ อําเภอกุมภวาป อําเภอวังสามหมอ อําเภอ
ศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด อําเภอหนองแสง และอําเภอประจักษศิลปาคม มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด 202
แหง ไดจดั อบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดไดรู และเขาใจถึงวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย ตลอดจนจุดเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และเพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงไดมีหลักสูตรสถานศึกษา
ทีส่ อดรับแนวทางการพัฒนาสังคมระดับชาติ อยางไรก็ตามหลักสูตรแตละแหง ก็พฒ
ั นาเฉพาะโครงสรางสาระรายวิชา
และเวลาเรียน สวนสาระสําคัญและรายละเอียด ทีม่ งุ เนนถึงวิธกี ารหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ รียนใหไดตาม
มาตรฐานหลักสูตร ยังไมมคี วามชัดเจน เปนสวนใหญ (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุม นิเทศติดตาม
และประเมินผล, 2553, 25-29)
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญตามมาตรฐานหลักสูตร อาจพิจารณาเลือกไดหลายมิติ
และหากพิจารณาถึงมิตดิ า นโอกาสทีผ่ กู พันอยูก บั สังคมไทยมานาน และอาจกลาวไดวา เปนวิถชี วี ติ ของคนไทย โอกาส
นั้นก็คือ พระพุทธศาสนา หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือที่เรียกวา พุทธธรรมนั้น มีสวนสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทย ดังที่ ฌาน ตรรกวิจารณ อธิบายไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธคือการใชหลัก
อริยสัจ 4 ซึ่งคลายคลึงกับแนวการพัฒนามนุษยกระแสหลัก โดยหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเริ่มตนที่ “ทุกข” คือการเขาใจ
ปญหาของชีวิตที่ตองมีการแกไข หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา ซึ่งกลาวถึงเหตุปจจัยที่มปี ฏิสัมพันธ
ตอกัน (เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เมือ่ สิง่ นีเ้ กิดขึน้ สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ เพราะสิง่ นีไ้ มมี สิง่ นีจ้ งึ ไมมี เพราะสิง่ นีด้ บั ไป สิง่ นีจ้ งึ ดับไป)
หรือหลักธรรม ปรโตโฆสะที่กลาวถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ปฏิบัติธรรมซึ่งแสดงใหเห็นวา
พุทธธรรมนัน้ กลาวถึงเรือ่ งสภาพแวดลอมหรือบริบทมีอทิ ธิพลตอความเปนอยูข องมนุษย มนุษยจงึ ตองเลือกสถานที่
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองดวย เพราะมนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูเหนือ
อิทธิพลของสภาพแวดลอมเสมอไป แตสรรพสิง่ จะมีความเกีย่ วของโยงใยมีผลกระทบซึง่ กันและกันอยางหลีกเลีย่ งไม
ได (ฌาน ตรรกวิจารณ, 2550, 83-86) พระสมชาย ปโยโค ไดศึกษาวิธีการประยุกตสัมมาวาจาเพื่อพัฒนาสังคม
ไดขอคนพบวา การสื่อสารดวยสัมมาวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดใสรายผูใด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ
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วาจาที่เหมาะสม ยอมเปนที่เชื่อถือไดของมหาชนทั้งปวง และจิตใจของผูพูดอยางถูกตองเชนนั้น ก็ยอมสงบเย็นและ
มั่นคง เปนที่ตั้งของความถูกตองแหงการกระทําทั้งปวงและเปนการแสดงออกทางวาจาดวย ความรูความเขาใจถึง
ความถูกตองของการพูดที่ไดใครครวญพิจารณาอยางรอบคอบดีแลว อีกทั้งยังสงผลใหผูพูดไดพัฒนาตนเองไปสู
ทางสายกลางเพื่อไปถึงจุดสูงสุด และถึงพรอมในอริยมรรคอันเปนทางหลุดพนอันประเสริฐ ประพฤติปฏิบัติดวย
ความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อประโยชนสุขแกตนเองและผูอื่น ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข (พระสมชาย
ปโยโค, 2554, 4) พรรณพิมล หลอตระกูล (2554) ไดแสดงความคิดเห็นวา ในกระบวนการเรียนรูข องเด็กจะประกอบ
ดวย ศีล สมาธิ ปญญาโดยธรรมชาติ หากไดรับแรงขับที่เหมาะสม เด็กยอมสามารถพัฒนาตนเองไดตามวัยอันควร
นอกจากนีพ้ ระดนัย อนาวิโล ไดศกึ ษาหลักการประยุกตใชพทุ ธธรรมในสถานศึกษา พบวา หลักพุทธธรรมทีส่ อดคลอง
กับหลักการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย หลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ วาดวยการครองตน เปนธรรมของสัปปุริสชน คือ
คนดี ประกอบดวย รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล หลักสังคหวัตถุ ๔ วาดวย
การครองคน เปนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนใหสามัคคี ประกอบดวย ทาน คือ การให ปยวาจา คือ
วาจาอันเปนที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอตน
เสมอปลาย และหลัก อิทธิบาท ๔ วาดวยการครองงาน เปนคุณธรรมทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จแหงผลทีม่ งุ หมาย ประกอบดวย
ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุงไป และวิมังสา คือ ความไตรตรอง ซึง่ ผูบ ริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรมทัง้ 3 นีเ้ พือ่ นําไปประยุกตใชกบั การบริหารงานของสถานศึกษา (พระดนัย อนาวิโล, 2554,
บทคัดยอ)
จากความสําคัญทีก่ ลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาพุทธธรรมเปนเรือ่ งทีค่ นในสังคมจําเปนตองตระหนักและ
ใหความสําคัญมากขึน้ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือคําสอนทางพระพุทธศาสนา อีกทัง้ พุทธวิธกี ารปองกัน
และจัดการกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ นานา ที่แฝงมากับพุทธธรรมนั้น ลวนเปนเรื่องที่ทันสมัย ใหมเสมอ สงผลดีตอ
ผูน อ มนํามาปฏิบตั ไิ ดไมจาํ กัดกาลเวลา ทําใหผวู จิ ยั สนใจทีจ่ ะทําการศึกษาการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ป ญ หา และความต อ งการการเสริ ม สร า งสมรรถนะสํ า คั ญ ของผู  เ รี ย น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย
1.1 พืน้ ที่ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
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1.2.1 ประชากร ไดแก ผูบ ริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2 จํานวน 202 คน ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน
1,012 คน
1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จํานวน 202 คน ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2 จํานวน 202 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
1.2.3 ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนพื้นที่วิจัย จํานวน
3 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
จํานนวน 2 คน และพระภิกษุ จํานวน 2 รูป
1.2.4 กลุมตัวอยางผูเรียนรับการพัฒนา จํานวน 90 คน โดยผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูบริหารและครู
ผูสอนโรงเรียนพื้นที่วิจัย จํานวน 3 โรงเรียน โดยเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน
2. เครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการการเสริมสรางสมรรถนะ
สําคัญของผูเ รียน ทีผ่ วู จิ ยั ไดพฒ
ั นาขึน้ โดยผานการตรวจสอบความถูกตองเชิงเนือ้ หาจากผูเ ชีย่ วชาญและคํานวณหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผลลัพธคาความเชื่อมั่นที่ .8584 จากนั้น
สงใหกลุม ตัวอยางทัง้ กลุม ตัวอยางทีเ่ ปนผูบ ริหาร และกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนครูผสู อน กลุม ละ 202 ฉบับ ดวยตนเองและ
จัดสงทางไปรษณีย
2.2 สนทนากลุมยอยผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 9 คนโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางซึ่ง
ใชขอมูลจากการสังเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนมาเปนแนวทาง
2.3 นําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียน และผลจาการสนทนากลุม ยอยผูบ ริหารและครูผสู อนมาเปนแนวทางในการสัมภาษณ
เชิงลึกผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเลือกพุทธรรมในการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
2.4 ผูว จิ ยั รวมกับกลุม ครู และผูบ ริหารในโรงเรียนเปาหมาย จํานวน 9 คน นําขอคนพบจากแบบสอบถาม
การสนทนากลุมยอยผูบริหารและครูผูสอน และการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนากระบวน การเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
2.5 ประเมินการเรียนรูของผูเรียนโดยใชแบบบันทึกการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรม
3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจดวยการหาคารอยละ สวนการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ แบบบันทึกการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรม และการจดบันทึก ใชการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย
ผูต อบแบบสอบถามกลุม ครู มีจาํ นวนทัง้ หมด 180 คน เปนเพศหญิง รอยละ 11 เพศชาย รอยละ 89 มีอายุ
ระหวาง 21- 30 ป รอยละ 12 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 49 อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 29 อายุตงั้ แต 51 ปขนึ้ ไป
รอยละ 10 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61 และมีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 39
ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูบริหารมีจํานวนทั้งหมด 171 คน เปนเพศหญิง รอยละ 9 เพศชาย รอยละ 91
จําแนกตามอายุ มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 3.51 อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 46.19 อายุตงั้ แต 51 ปขนึ้ ไป
รอยละ 50.3 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ1.75 และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 99.25
1. สภาพปจจุบัน ปญหา การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม
ตารางที่ 1
แสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ที่
1
2
3
4
5
n =180

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

รอยละ (คน)
6 (11)
17 (30)
22 (40)
51 (92)
4 (7)

แปลความหมาย
มีความสําคัญที่ 4
มีความสําคัญที่ 3
มีความสําคัญที่ 2
มีความสําคัญที่ 1
มีความสําคัญที่ 5

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา สภาพปจจุบัน ครู มีความเห็นวา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต
มีความสําคัญ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51 รองลงมา คือ ความสามารถในการแกปญหา คิดเปน รอยละ 22 และ
รอยละ 4 มีความเห็นวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ
ตารางที่ 2
แสดงความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ที่
1
2
3
4
5

รอยละ (คน)
7 (12)
11 (19)
48 (82)
29 (50)
5 (8)

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

n =171
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แปลความหมาย
มีความสําคัญที่ 4
มีความสําคัญที่ 3
มีความสําคัญที่ 1
มีความสําคัญที่ 2
มีความสําคัญที่ 5
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีความเห็นวา ความสามารถในการแกปญหา มีความสําคัญ
มากที่สุด รอยละ 48 รองลงมา คือความสามารถในการใชทักษะชีวิต รอยละ 29 และรอยละ 5 มีความเห็นวา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ
2. ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 เด็กสวนใหญขาดทักษะการทํางานบานที่เปนกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเด็กในสมัยกอนเคยทํา เชน
การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน พรอมนี้ก็ไดเสนอวา พุทธธรรมที่ควรนํามาประยุกตใชเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ควรประกอบดวย อริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 พระสงฆ ไดเสนอวา ปจจุบันเด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรมทางกาย และวาจา แข็งกระดาง ควรจะสงเสริมใหเด็กมีสัมมาคารวะตอครู ผูปกครอง หรือผูใหญ และ
จากการสนทนากลุมยอยนี้ พบวา ครูและผูบริหารมีความตองการใหพัฒนาความสามารถ คือสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนโดยองครวม
2.2 การนําพุทธธรรมมาประยุกตใชเปนแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยผูทรง
คุณวุฒิมีความเห็นวา หลักธรรมขอ อริยสัจ 4 (ทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค) ไตรสิกขา (ศีล-สมาธิ-ปญญา) การเจริญ
ภาวนา ศีล วินัย และมรรคมีองค 8 (สัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ-สัมมาวาจา-สัมมาอาชีวะ-สัมมากัมมันตะสัมมาวายามะ-สัมมาสติ- สัมมาสมาธิ) เปนพุทธธรรมทีเ่ หมาะสมจะนํามาประยุกตใชเปนแนวทางเสริมสรางสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน
3. การพัฒนากระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธธรรมทีบ่ คุ ลากรในพืน้ ทีก่ ารวิจยั และผูท รงคุณวุฒิ ไดเสนอมานัน้ เปนขอพุทธธรรมทีอ่ ยูใ นกรอบของ
มรรคมีองค 8 (อัฏฐังคิกะมัคค) เมื่อไดขอคนพบดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัย รวมกับกลุมครู ผูบริหารในโรงเรียนเปา
หมาย วางแผน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการปฏิบัติ ซึ่งไดขอสรุปที่การประยุกตพุทธธรรม คือ มรรคมีองค 8
โดยสังเคราะหเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนในชุมชนพื้นที่เปาหมาย ได 6 กิจกรรม ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 มีศลี วัตรขจัดอกุศล ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคารพปูชนีย กิจกรรมกินอิม่
ดีมคี า และกิจกรรมซักผาใหพิสุทธิ์
ชุดกิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติตนใหงามประณีต ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเก็บกวาดธุลี กิจกรรม
บายศรีไตรรัตน และกิจกรรมขจัดกังวล
ซึ่งจะแสดงฐานคิดที่มาของกิจกรรมตามแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 : แสดงฐานคิดที่มาของชุดกิจกรรม
เมื่อไดดําเนินการใหนักเรียนทดลองปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 แลว
ผูวิจัยไดถอดบทเรียนโดยการสะทอนผลจากบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ครู ผูบริหาร นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 12 คน ดวยวิธกี ารประชุมกลุม ยอย ไดขอ สรุป คือ การนําพุทธธรรมมาประยุกตเปนแนวทางการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของตนเอง และผูอื่น
เห็นคุณคาของความเปนทองถิ่น จากวิถีธรรมชาติ มีมุมมองชีวิตที่เปนสัมมาทิฐิ เห็นคุณคาของความเปนมนุษย
อยูรวมกันอยางสันติและเปนกัลยาณมิตร มีความสมัครสมานสามัคคี มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ซึง่ คุณลักษณะเหลานีเ้ ปนทักษะทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ ในการดํารงชีวติ ในโลกปจจุบนั ทีม่ คี วามซับซอนเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา ซึง่ จะตองใชทกั ษะชีวติ และสัมมาทิฏฐิอยางมีสมาธิตลอดการดําเนินชีวติ และไดคน พบกระบวนการการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมที่เหมาะสม 7 ขั้นตอน ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 : แสดงขั้นตอนของกระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
โดยใชแนวพุทธธรรมที่เหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนถือเปนเรื่องใหมสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผูบริหาร ยังมุงประเด็นไป
ที่ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแยกสวนกัน (บรรจบ บรรณรุจิ, 2554, สัมภาษณ) สมรรถนะสําคัญเปนเรื่องของความสามารถที่เกิด
กับผูเ รียนจนกลายเปนอุปนิสยั ฝายดี ยกตัวอยางขอคนพบจากงานวิจยั ประเด็นทีผ่ เู รียนทํางานบานไมเปน หรือไมมี
ทักษะการทํางาน เชน การลางจาน การกวาดบาน จะคาดหวังใหผเู รียนตองลาง ตองกวาด ดวยการสัง่ ออกกฎใหทาํ
แลวมาพิจารณาความสําเร็จที่เรียกวาเปนผลสัมฤทธิ์ โดยการนับจํานวนผูที่ลาง ที่กวาด คงไมใชแนวทางที่จะกอให
เกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งและเรียนรูต ลอดชีวติ การจะใหผเู รียนรูจ กั ลางจาน กวาดบานเปนนัน้ สิง่ สําคัญจะตอง
ถูกขับออกมาจากแรงผลักดันภายในของผูเรียน โดยที่ครูเปนเพียงผูคอยชี้แนะ และเคนพลังภายในของผูเรียนออก
มาใหได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ Spencer, L. M. & Spencer, S. M. (1993, 19-20) ที่วา ความสามารถ
ของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็งที่ลอยอยูในนํ้า โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยลอยอยูเหนือนํ้าซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดไดงาย สําหรับสวนของภูเขานํ้าแข็งที่จมอยูใตนํ้าซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณมากกวานั้น เปนสวนที่ไมอาจ
สังเกตไดชดั เจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ซึง่ ตองการแรงขับทีเ่ หมาะ
สมในการแสดงพฤติกรรม และสอดคลองกับจิรประภา อัครบวร (2549, 21) ทีอ่ ธิบายวา บุคคลทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ ซึ่งมาจากความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
ขอคนพบอีกประการหนึ่งจากงานวิจัย คือ ความตองการใหเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดาน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความตองการที่ครูเห็นวามีความจําเปนมากที่สุดที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน
เพราะในปจจุบันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ถูกบังคับใหเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ตองเรียนใหครบในรอบ
สัปดาห ชองวางที่จะชวยบมเพาะเด็กใหเกิดความสามารถในการใชทักษะชีวิตภายในโรงเรียน มีนอยมาก การสอน
ของครูก็สอนตามตารางเนนการใหความรู แตขาดการฝกฝน ถาขาดการฝกฝนในเรื่องใด ๆ แลว การดําเนินชีวิตก็
เปนอยูอยางยากลําบาก ดังที่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2553, 2-3) ไดเสนอแนะไววา “การดําเนินชีวิต
ของมนุษยตองเรียนรู ตองฝกทั้งหมด ซึ่งเปนหลักการของพระพุทธศาสนาที่สอนตามธรรมชาติวา มนุษยเปนสัตวที่
ตองฝกและฝกได ฝกใหดําเนินชีวิตไดดียิ่งขึ้น จะไดมีความสุข มีชีวิตที่ดีงาม เปนอิสระ และอยูรวมกันไดอยางมี
สันติสุขในสังคมและในโลก”
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กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียนโดยใชแนวพุทธธรรม มีองคประกอบ คือ บาน วัด โรงเรียน
และพุทธธรรม โดยใหนํ้าหนักที่บานเปนสวนใหญ เนื่องดวยกิจกรรมตาง ๆ จะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดตองเกิด
จากการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และสงผลไปถึงการดํารงชีวิตในครอบครัวของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับคําอธิบายของ
พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2553, 5) ที่อธิบายวา “พอเด็กเกิดมาลืมตาดูโลก การศึกษาก็เริ่ม เด็กจะเห็นโลก
และมองโลกอยางไร ก็อยูที่พระพรหมคือพอแมจะแสดงชักนําใหการศึกษาเดินหนาไป การศึกษาเรื่องตาง ๆ จึงตอง
เริม่ ตนตัง้ แตทบี่ า น โดยการนําของพอแมทแี่ นแทวา เปนครูคนแรกของลูก” ซึง่ การศึกษานัน้ จะตองมีพทุ ธธรรมกํากับ
ประจําใจ จะชวยหลอหลอมใหมีทักษะชีวิต คิดเปน ทําเปน แกปญหาได สามารถเผชิญสถานการณอยางเขาใจ
ความสัมพันธ ซึ่งจะสงผลตอการเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนเชิงประจักษในที่สุด
กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเ รียนทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ คือ การวัดและประเมินผล จําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองทําในลักษณะทดลองปฏิบัติเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยของ เสนห เสาวพันธ (2554, 90) ที่คนพบวา การวัดพฤติกรรมใฝดีของผูเรียน ที่สําคัญตองใหทดลองปฏิบัติ
ในสถานการณจริง
สรุป
1. การพัฒนาใหเด็กมีความสามารถดานทักษะชีวติ พืน้ ฐานเปนเรือ่ งทีค่ นในพืน้ ทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง
ประเด็นสําคัญเฉพาะในโรงเรียนอยูที่ตัวครู ครูควรจัดการเรียนรูดวยบรรยากาศที่เปนปสสัทธิ ผอนคลาย สงบเย็น
สอดแทรกกิจกรรมเสริมความสามารถดานการใชทักษะชีวิตพื้นฐานอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
และที่สําคัญที่สุดครูตองมีความพรอม มีความรู ความเขาใจ อยางถองแทเกี่ยวกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
2. การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมนั้น สิ่งสําคัญคือโจทยการวิจัย ปญหา
หรือความตองการตองมาจากคนในพื้นที่ และการปฏิบัตินั้นจะตองทําอยางตอเนื่องจึงจะสามารถพัฒนาไดอยาง
สมบูรณ
3. การวิจัยครั้งนี้ ใหความสําคัญกับพื้นที่หรือชุมชนเปนสําคัญ ดังนั้นการนําไปใชในพื้นที่อื่น บางกิจกรรม
ควรประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้น ๆ
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