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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  1)  เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการ
เสรมิสรางสมรรถนะสาํคัญของผูเรยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2)  เพ่ือพฒันา
กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใชแนวพุทธธรรม  พ้ืนท่ีการวิจัย เปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 
จํานวน 3 แหง กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน กลุมผูรับ   
การพัฒนา ไดแก นักเรียนท่ีครูในแตละโรงเรียนเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งหมด 90 คน ระยะเวลา  
ในการดําเนินการวิจัยกําหนดไวในปการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวา
  1. สภาพปจจุบัน ครูและผูบริหาร มีความเห็นวา  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานการใชทักษะชีวิต และ  
การแกปญหามีความสาํคัญมากท่ีสดุ ปญหาท่ีพบ คอื เด็กสวนใหญขาดทักษะการทํางานบาน ทีเ่ปนกิจวตัรประจาํวัน 
เชน การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน และตองการใหผูเรียนมีความสามารถดานการใชทักษะชีวิต         
เปนลาํดับแรก ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี รองลงมาตามลําดับ
  2. กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมท่ีเหมาะสม มี 7 ขั้นตอน คือ   
ศกึษาแนวคิดทฤษฎี ศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ  กําหนดจุดเนนในการพัฒนา สงัเคราะหพุทธธรรม  
กําหนดกิจกรรม นําไปปฏิบัติ และ วัดและประเมินผลเชิงประจักษ
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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.
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บทนํา
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดวิสัยทัศน ใหมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน        
ซึง่เปนกําลงัของชาตใิหเปนมนษุยทีม่คีวามสมดลุทัง้ดานรางกาย มคีวามรู คณุธรรม  มจีติสํานกึในความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มคีวามรู 
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีจุดหมาย
ของหลักสูตรที่ชัดเจน ในประเด็นสําคัญ  5  ประการ คือ  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค                 
เห็นคุณคาของตนเอง มวิีนยัและปฏิบตัตินตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง  2)  มคีวามรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมทีกัษะ
ชีวิต  3)  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  4)  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกใน    
ความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชวิีตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ
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ทรงเปนประมุข และ  5)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
มจีติสาธารณะท่ีมุงทาํประโยชนและสรางสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูรวมกนัในสงัคมอยางมคีวามสขุ ซึง่แนวทางการ
บรรลจุดุหมายน้ัน หลกัสตูรไดกําหนดใหมุงเนนพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ เปนพ้ืนฐาน
เบ้ืองตน คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 18-25)
  จากการประกาศใชหลกัสูตรดงักลาว สงผลใหหนวยงานท่ีรบัผดิชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียนในพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ ใหมคีณุภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร ที่กําหนดใหผูเรียนมีความสามารถ หรือเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังกลาวขางตน ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐานดานอ่ืน ๆ ตอไปอยางสอดคลองเหมาะสม
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  (เดิมคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี 
เขต 2)  เปนหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีทั่วประเทศ  ที่มีหนาท่ีในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตรับผิดชอบให
มีผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรม โดยมีเขตพ้ืนท่ีบริการครอบคลุม 6 อําเภอ คือ อําเภอกุมภวาป อําเภอวังสามหมอ อําเภอ
ศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด   อําเภอหนองแสง และอําเภอประจักษศิลปาคม มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด 202 
แหง ไดจดัอบรมการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดไดรู และเขาใจถึงวิสัยทัศน  หลักการ จุดหมาย ตลอดจนจุดเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร  และเพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงไดมีหลักสูตรสถานศึกษา
ทีส่อดรบัแนวทางการพัฒนาสังคมระดับชาติ อยางไรก็ตามหลักสูตรแตละแหง ก็พัฒนาเฉพาะโครงสรางสาระรายวิชา
และเวลาเรียน สวนสาระสําคัญและรายละเอียด ทีมุ่งเนนถึงวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาคณุภาพผูเรยีนใหไดตาม
มาตรฐานหลกัสูตร ยังไมมคีวามชดัเจน เปนสวนใหญ (สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอดุรธานี เขต 2 กลุมนเิทศติดตาม
และประเมินผล, 2553, 25-29)      
  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญตามมาตรฐานหลักสูตร อาจพิจารณาเลือกไดหลายมิติ  
และหากพิจารณาถึงมติดิานโอกาสท่ีผกูพันอยูกับสงัคมไทยมานาน และอาจกลาวไดวา เปนวิถีชวิีตของคนไทย โอกาส
นั้นก็คือ พระพุทธศาสนา หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือที่เรียกวา  พุทธธรรมน้ัน มีสวนสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทย  ดังท่ี  ฌาน ตรรกวิจารณ  อธิบายไววา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธคือการใชหลัก 
อริยสัจ 4 ซึ่งคลายคลึงกับแนวการพัฒนามนุษยกระแสหลัก โดยหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเร่ิมตนท่ี “ทุกข” คือการเขาใจ
ปญหาของชีวิตท่ีตองมีการแกไข   หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา ซึ่งกลาวถึงเหตุปจจัยท่ีมปีฏิสัมพันธ
ตอกัน (เมือ่สิง่น้ีม ีสิง่น้ีจงึม ีเมือ่สิง่น้ีเกิดขึน้ สิง่น้ีจงึเกิดขึน้ เพราะส่ิงน้ีไมม ีสิง่น้ีจงึไมม ีเพราะส่ิงน้ีดบัไป สิง่น้ีจงึดับไป)  
หรือหลักธรรม  ปรโตโฆสะท่ีกลาวถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  ปฏิบัติธรรมซึ่งแสดงใหเห็นวา           
พุทธธรรมน้ันกลาวถึงเร่ืองสภาพแวดลอมหรอืบรบิทมอีทิธิพลตอความเปนอยูของมนุษย มนษุยจงึตองเลือกสถานท่ี 
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองดวย เพราะมนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูเหนือ
อทิธิพลของสภาพแวดลอมเสมอไป แตสรรพสิง่จะมคีวามเก่ียวของโยงใยมผีลกระทบซึง่กันและกันอยางหลีกเล่ียงไม
ได (ฌาน  ตรรกวิจารณ, 2550, 83-86)  พระสมชาย ปโยโค ไดศึกษาวิธีการประยุกตสัมมาวาจาเพ่ือพัฒนาสังคม     
ไดขอคนพบวา การส่ือสารดวยสัมมาวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดใสรายผูใด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ 
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วาจาท่ีเหมาะสม ยอมเปนท่ีเชื่อถือไดของมหาชนทั้งปวง  และจิตใจของผูพูดอยางถูกตองเชนน้ัน ก็ยอมสงบเย็นและ
มั่นคง เปนท่ีตั้งของความถูกตองแหงการกระทําท้ังปวงและเปนการแสดงออกทางวาจาดวย ความรูความเขาใจถึง
ความถูกตองของการพูดที่ไดใครครวญพิจารณาอยางรอบคอบดีแลว อีกท้ังยังสงผลใหผูพูดไดพัฒนาตนเองไปสู    
ทางสายกลางเพ่ือไปถึงจุดสูงสุด และถึงพรอมในอริยมรรคอันเปนทางหลุดพนอันประเสริฐ ประพฤติปฏิบัติดวย      
ความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ เพ่ือประโยชนสุขแกตนเองและผูอื่น ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข (พระสมชาย  
ปโยโค, 2554, 4)  พรรณพิมล   หลอตระกูล  (2554)  ไดแสดงความคิดเห็นวา ในกระบวนการเรียนรูของเด็กจะประกอบ
ดวย ศีล สมาธิ ปญญาโดยธรรมชาติ หากไดรับแรงขับที่เหมาะสม เด็กยอมสามารถพัฒนาตนเองไดตามวัยอันควร        
นอกจากน้ีพระดนัย อนาวิโล ไดศกึษาหลักการประยุกตใชพุทธธรรมในสถานศึกษา พบวา หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลอง
กับหลกัการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย หลกัสัปปรุสิธรรม ๗ วาดวยการครองตน  เปนธรรมของสัปปุริสชน คือ   
คนดี ประกอบดวย รูหลักการ  รูจุดหมาย  รูตน  รูประมาณ  รูกาล   รูชุมชน และรูบุคคล หลักสังคหวัตถุ ๔ วาดวย
การครองคน เปนธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมูชนใหสามัคคี  ประกอบดวย  ทาน คือ การให  ปยวาจา คือ 
วาจาอันเปนท่ีรัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน  และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอตน
เสมอปลาย  และหลัก อทิธิบาท ๔ วาดวยการครองงาน เปนคุณธรรมท่ีนาํไปสูความสาํเร็จแหงผลทีมุ่งหมาย  ประกอบดวย  
ฉันทะ คือ ความพอใจ  วิริยะ คือ ความเพียร  จิตตะ คือ ความคิดมุงไป  และวิมังสา  คอื ความไตรตรอง   ซึง่ผูบรหิาร
การศึกษาควรยึดหลกัธรรมท้ัง 3 นีเ้พ่ือนาํไปประยุกตใชกับการบริหารงานของสถานศึกษา (พระดนัย  อนาวิโล, 2554, 
บทคัดยอ)       
  จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาพุทธธรรมเปนเร่ืองท่ีคนในสังคมจาํเปนตองตระหนักและ
ใหความสําคัญมากข้ึน หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือคาํสอนทางพระพุทธศาสนา อกีท้ังพุทธวิธีการปองกัน 
และจัดการกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ นานา ที่แฝงมากับพุทธธรรมน้ัน ลวนเปนเร่ืองที่ทันสมัย ใหมเสมอ สงผลดีตอ   
ผูนอมนาํมาปฏิบติัไดไมจาํกัดกาลเวลา  ทาํใหผูวิจยัสนใจทีจ่ะทําการศึกษาการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 โดยใชแนวพุทธธรรม

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผู เรียน                     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
  2.  เพ่ือพฒันากระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสาํคญัของผูเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ี มีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังน้ี
  1.  กลุมเปาหมาย  
   1.1 พ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 2 
   1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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     1.2.1 ประชากร ไดแก ผูบรหิาร โรงเรยีนสงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี 
เขต 2 จํานวน  202  คน   ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน  
1,012  คน  
     1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จํานวน  202  คน   ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี          
เขต 2 จํานวน  202  คน  โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
     1.2.3 ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนพ้ืนท่ีวิจัย  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
ผูสอนโรงเรียนพ้ืนท่ีวิจัย จํานวน  3 โรงเรียน โดยเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน
  2.  เครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการวิจัย 
   2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจบุนั ปญหา และความตองการการเสริมสรางสมรรถนะ
สาํคัญของผูเรียน ทีผู่วิจยัไดพัฒนาข้ึนโดยผานการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาจากผูเชีย่วชาญและคํานวณหา
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดวยโปรแกรม SPSS for Windows  ไดผลลัพธคาความเช่ือมั่นท่ี .8584  จากน้ัน
สงใหกลุมตวัอยางท้ังกลุมตวัอยางท่ีเปนผูบรหิาร และกลุมตวัอยางท่ีเปนครผููสอน กลุมละ 202 ฉบบั ดวยตนเองและ
จัดสงทางไปรษณีย    
   2.2  สนทนากลุมยอยผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 9 คนโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางซึ่ง
ใชขอมูลจากการสังเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนมาเปนแนวทาง 
   2.3  นําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และผลจาการสนทนากลุมยอยผูบรหิารและครูผูสอนมาเปนแนวทางในการสัมภาษณ
เชิงลึกผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการเลือกพุทธรรมในการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
   2.4  ผูวิจยัรวมกบักลุมคร ูและผูบรหิารในโรงเรยีนเปาหมาย จาํนวน 9 คน นาํขอคนพบจากแบบสอบถาม 
การสนทนากลุมยอยผูบริหารและครูผูสอน และการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนากระบวน การเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
   2.5  ประเมินการเรียนรูของผูเรียนโดยใชแบบบันทึกการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรม
  3. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจดวยการหาคารอยละ  สวนการวิเคราะห
ขอมลูจากแบบสัมภาษณ  แบบบันทึกการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรม และการจดบันทึก ใชการวิเคราะหเชงิเน้ือหา 
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมคร ูมจีาํนวนท้ังหมด 180 คน  เปนเพศหญิง รอยละ 11  เพศชาย  รอยละ  89    มอีายุ 
ระหวาง 21- 30 ป รอยละ 12  อายุระหวาง 31-40  ป รอยละ 49  อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 29  อายุตัง้แต 51 ปขึน้ไป 
รอยละ 10   มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61  และมีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 39 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูบริหารมีจํานวนท้ังหมด 171 คน เปนเพศหญิง รอยละ 9  เพศชาย รอยละ 91  
จาํแนกตามอายุ  มอีายุระหวาง 31-40  ป รอยละ 3.51   อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 46.19  อายุตัง้แต 51 ปขึน้ไป   
รอยละ 50.3  มวุีฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตรี  รอยละ1.75 และมวุีฒกิารศึกษาสูงกวาระดับปรญิญาตรี รอยละ 99.25

  1. สภาพปจจุบัน ปญหา การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 โดยใชแนวพุทธธรรม 
  
ตารางที่ 1  
แสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

      ท่ี          สมรรถนะสําคัญของผูเรียน        รอยละ (คน)        แปลความหมาย

   1  ความสามารถในการส่ือสาร        6   (11)        มีความสําคัญท่ี 4
   2  ความสามารถในการคิด   17  (30)        มีความสําคัญท่ี 3
   3  ความสามารถในการแกปญหา   22  (40)        มีความสําคัญท่ี 2
   4  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  51  (92)        มีความสําคัญท่ี 1
   5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี    4  (7)        มีความสําคัญท่ี 5
 n =180
     จากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวา  สภาพปจจุบัน   ครู มีความเห็นวา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต       
มีความสําคัญ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  51  รองลงมา คือ ความสามารถในการแกปญหา  คิดเปน รอยละ 22  และ
รอยละ 4 มีความเห็นวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ

ตารางที่  2  
แสดงความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

      ท่ี          สมรรถนะสําคัญของผูเรียน        รอยละ (คน)        แปลความหมาย

   1  ความสามารถในการส่ือสาร     7   (12) มีความสําคัญท่ี 4
   2  ความสามารถในการคิด   11   (19) มีความสําคัญท่ี 3
   3  ความสามารถในการแกปญหา   48   (82) มีความสําคัญท่ี 1
   4  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  29   (50) มีความสําคัญท่ี 2
   5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี    5   (8)  มีความสําคัญท่ี 5

 n =171
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  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีความเห็นวา  ความสามารถในการแกปญหา  มีความสําคัญ       
มากท่ีสุด รอยละ 48  รองลงมา คือความสามารถในการใชทักษะชีวิต รอยละ 29 และรอยละ 5 มีความเห็นวา         
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ
  2. ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   2.1 เด็กสวนใหญขาดทักษะการทํางานบานท่ีเปนกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเด็กในสมัยกอนเคยทํา  เชน 
การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน พรอมนี้ก็ไดเสนอวา พุทธธรรมท่ีควรนํามาประยุกตใชเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ควรประกอบดวย  อริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 พระสงฆ ไดเสนอวา ปจจุบันเด็กและเยาวชน 
มีพฤติกรรมทางกาย และวาจา แข็งกระดาง ควรจะสงเสริมใหเด็กมีสัมมาคารวะตอครู ผูปกครอง หรือผูใหญ และ
จากการสนทนากลุมยอยน้ี 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-สัมมากัมมันตะ-               
สมัมาวายามะ-สมัมาสต-ิ สมัมาสมาธ)ิ เปนพุทธธรรมท่ีเหมาะสมจะนาํมาประยุกตใชเปนแนวทางเสริมสรางสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 
  3. การพฒันากระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสาํคญัของผูเรยีนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
   พุทธธรรมท่ีบคุลากรในพ้ืนท่ีการวิจยั และผูทรงคุณวุฒ ิไดเสนอมาน้ันเปนขอพุทธธรรมท่ีอยูในกรอบของ  
มรรคมีองค 8 (อัฏฐังคิกะมัคค)  เมื่อไดขอคนพบดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัย รวมกับกลุมครู ผูบริหารในโรงเรียนเปา
หมาย วางแผน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการปฏิบัติ   ซึ่งไดขอสรุปที่การประยุกตพุทธธรรม คือ มรรคมีองค 8 
โดยสังเคราะหเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนในชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมาย  ได 6 กิจกรรม ดังน้ี
   ชดุกิจกรรมท่ี 1 มศีลีวตัรขจดัอกุศล  ประกอบดวย 3 กิจกรรม คอื กิจกรรมเคารพปูชนยี  กิจกรรมกนิอิม่
ดมีคีา และกิจกรรมซักผาใหพิสุทธ์ิ
   ชุดกิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติตนใหงามประณีต ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเก็บกวาดธุลี  กิจกรรม
บายศรีไตรรัตน  และกิจกรรมขจัดกังวล
   ซึ่งจะแสดงฐานคิดท่ีมาของกิจกรรมตามแผนภูมิ ดังน้ี
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แผนภูมิท่ี 1 : แสดงฐานคิดท่ีมาของชุดกิจกรรม

  เมื่อไดดําเนินการใหนักเรียนทดลองปฏิบัติในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 2554 แลว  
ผูวิจัยไดถอดบทเรียนโดยการสะทอนผลจากบุคคลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ครู ผูบริหาร นักเรียน และผูปกครอง
นกัเรียน จาํนวน 12 คน ดวยวิธีการประชุมกลุมยอย ไดขอสรปุ คอื การนําพุทธธรรมมาประยุกตเปนแนวทางการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของตนเอง และผูอื่น 
เห็นคุณคาของความเปนทองถิ่น จากวิถีธรรมชาติ มีมุมมองชีวิตที่เปนสัมมาทิฐิ เห็นคุณคาของความเปนมนุษย        
อยูรวมกันอยางสันติและเปนกัลยาณมิตร มีความสมัครสมานสามัคคี มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                  
ซึง่คุณลักษณะเหลาน้ีเปนทักษะท่ีจาํเปนอยางย่ิงในการดํารงชีวิตในโลกปจจบุนัท่ีมคีวามซับซอนเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา  ซึง่จะตองใชทกัษะชวิีตและสมัมาทฏิฐอิยางมสีมาธิตลอดการดาํเนินชวิีต    และไดคนพบกระบวนการการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมท่ีเหมาะสม  7 ขั้นตอน ดังน้ี



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

75

อภิปรายผลการวิจัย
  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนถือเปนเร่ืองใหมสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูและผูบริหาร ยังมุงประเด็นไป
ที่ผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งแยกสวนกัน (บรรจบ  บรรณรุจิ, 2554, สัมภาษณ) สมรรถนะสําคัญเปนเร่ืองของความสามารถท่ีเกิด
กับผูเรียนจนกลายเปนอปุนสิยัฝายดี   ยกตัวอยางขอคนพบจากงานวิจยัประเด็นท่ีผูเรียนทํางานบานไมเปน หรือไมมี
ทกัษะการทํางาน  เชน  การลางจาน  การกวาดบาน  จะคาดหวังใหผูเรียนตองลาง ตองกวาด ดวยการส่ัง  ออกกฎใหทาํ 
แลวมาพิจารณาความสําเร็จที่เรียกวาเปนผลสัมฤทธ์ิ โดยการนับจํานวนผูที่ลาง ที่กวาด  คงไมใชแนวทางท่ีจะกอให
เกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่งและเรยีนรูตลอดชวิีต   การจะใหผูเรียนรูจกัลางจาน กวาดบานเปนน้ัน  สิง่สาํคัญจะตอง
ถูกขับออกมาจากแรงผลักดันภายในของผูเรียน  โดยท่ีครูเปนเพียงผูคอยช้ีแนะ และเคนพลังภายในของผูเรียนออก
มาใหได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ Spencer, L. M. & Spencer, S. M. (1993, 19-20) ที่วา ความสามารถ
ของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในนํ้า โดยมีสวนหน่ึงท่ีเปนสวนนอยลอยอยูเหนือนํ้าซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดไดงาย สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีจมอยูใตนํ้าซึ่งเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกวาน้ัน เปนสวนท่ีไมอาจ
สงัเกตไดชดัเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนท่ีมอีทิธิพลตอพฤติกรรมของบคุคลมากกวา ซึง่ตองการแรงขับทีเ่หมาะ
สมในการแสดงพฤตกิรรม และสอดคลองกบัจริประภา  อคัรบวร (2549, 21) ทีอ่ธบิายวา บคุคลทีม่ผีลการปฏบิตังิาน
ดีจะมีสิ่งหน่ึงท่ีเรียกวาสมรรถนะ ซึ่งมาจากความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 
   ขอคนพบอีกประการหน่ึงจากงานวิจัย คือ  ความตองการใหเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดาน    
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความตองการท่ีครูเห็นวามีความจําเปนมากท่ีสุดท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน   
เพราะในปจจุบันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ถูกบังคับใหเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ตองเรียนใหครบในรอบ
สัปดาห ชองวางท่ีจะชวยบมเพาะเด็กใหเกิดความสามารถในการใชทักษะชีวิตภายในโรงเรียน  มีนอยมาก การสอน
ของครูก็สอนตามตารางเนนการใหความรู แตขาดการฝกฝน  ถาขาดการฝกฝนในเร่ืองใด ๆ แลว การดําเนินชีวิตก็
เปนอยูอยางยากลําบาก ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  (2553, 2-3)  ไดเสนอแนะไววา “การดําเนินชีวิต
ของมนุษยตองเรียนรู  ตองฝกท้ังหมด ซึ่งเปนหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีสอนตามธรรมชาติวา  มนุษยเปนสัตวที่
ตองฝกและฝกได  ฝกใหดําเนินชีวิตไดดีย่ิงข้ึน จะไดมีความสุข มีชีวิตท่ีดีงาม เปนอิสระ และอยูรวมกันไดอยางมี
สันติสุขในสังคมและในโลก” 

    แผนภูมิท่ี 2 :   แสดงขั้นตอนของกระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
         โดยใชแนวพุทธธรรมท่ีเหมาะสม
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  กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสาํคญัของผูเรยีนโดยใชแนวพุทธธรรม มอีงคประกอบ  คอื บาน  วัด  โรงเรยีน 
และพุทธธรรม โดยใหนํ้าหนักท่ีบานเปนสวนใหญ เน่ืองดวยกิจกรรมตาง ๆ  จะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดตองเกิด
จากการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และสงผลไปถึงการดํารงชีวิตในครอบครัวของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับคําอธิบายของ
พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2553, 5) ที่อธิบายวา “พอเด็กเกิดมาลืมตาดูโลก การศึกษาก็เร่ิม เด็กจะเห็นโลก
และมองโลกอยางไร ก็อยูที่พระพรหมคือพอแมจะแสดงชักนําใหการศึกษาเดินหนาไป  การศึกษาเร่ืองตาง ๆ จึงตอง
เร่ิมตนต้ังแตทีบ่าน โดยการนําของพอแมทีแ่นแทวาเปนครูคนแรกของลูก”  ซึง่การศึกษาน้ันจะตองมีพุทธธรรมกํากับ
ประจําใจ  จะชวยหลอหลอมใหมีทักษะชีวิต คิดเปน ทําเปน แกปญหาได สามารถเผชิญสถานการณอยางเขาใจ     
ความสัมพันธ ซึ่งจะสงผลตอการเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนเชิงประจักษในที่สุด 
  กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนท่ีสาํคัญอกีประการหน่ึง คอื การวัดและประเมินผล จาํเปน
อยางย่ิงที่ตองมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ซึ่งจะตองทําในลักษณะทดลองปฏิบัติเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยของ เสนห  เสาวพันธ (2554, 90) ที่คนพบวา การวัดพฤติกรรมใฝดีของผูเรียน ที่สําคัญตองใหทดลองปฏิบัติ      
ในสถานการณจริง

สรุป 
  1. การพัฒนาใหเด็กมคีวามสามารถดานทักษะชวิีตพ้ืนฐานเปนเร่ืองทีค่นในพ้ืนท่ีตองการใหเกิดขึน้อยางตอเน่ือง    
ประเด็นสําคัญเฉพาะในโรงเรียนอยูท่ีตัวครู ครูควรจัดการเรียนรูดวยบรรยากาศท่ีเปนปสสัทธิ ผอนคลาย สงบเย็น 
สอดแทรกกิจกรรมเสริมความสามารถดานการใชทักษะชีวิตพ้ืนฐานอยางตอเน่ือง เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  
และท่ีสําคัญท่ีสุดครูตองมีความพรอม มีความรู  ความเขาใจ อยางถองแทเก่ียวกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
  2. การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมน้ัน  สิ่งสําคัญคือโจทยการวิจัย ปญหา 
หรือความตองการตองมาจากคนในพื้นที่ และการปฏิบัตินั้นจะตองทําอยางตอเนื่องจึงจะสามารถพัฒนาไดอยาง
สมบูรณ
  3. การวิจัยคร้ังน้ี ใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีหรือชุมชนเปนสําคัญ  ดังน้ันการนําไปใชในพ้ืนท่ีอื่น บางกิจกรรม
ควรประยุกตใชใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีหรือชุมชนนั้น ๆ



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

77

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: 
  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
จิรประภา อัครบวร.(2549). สรางคนสรางผลงาน. กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ (1996).
ฌาน ตรรกวิจารณ. (2550). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ.  ดุษฎีนิพนธ สาขารัฐประศาสนศาสตร   
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บรรจบ บรรณรุจิ, รองศาสตราจารยประจําคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554). สัมภาษณ. 
  1 เมษายน 2554.
พรรณพิมล หลอตระกูล. (2554). แนวคิดทางพุทธศาสนากับการพัฒนาเด็ก. สืบคนเม่ือ 5 เมษายน 2554, 
  จาก www.ramamental.com/pan/buddhist.htm
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553).  พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. (พิมพคร้ังท่ี 19). 
           กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก.
พระดนัย  อนาวิโล. (2554). การประยุกตใชพุทธธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาผูบริหารสถานศึกษา
  จังหวัดนครสวรรค. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระสมชาย  ปโยโค.  (2554). การประยุกตใชสัมมาวาจาเพื่อการบริหารงานของผูนํา. กรุงเทพฯ:  21 เซ็นจูรี่. 
เสนห  เสาวพันธ. (2554). การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยกระบวนการจิตตปญญา. วิทยานิพนธ  ปริญญา 
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2. กลุมนเิทศติดตามและประเมินผล. (2553). รายงานการอบรมสมัมนา 
  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา.  อุดรธานี: สํานักงาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2543) ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ : 
  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
_________.(2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.  
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ. (2552). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม แหงชาต ิ 
  ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน.
Spencer, Lyle M. & Spencer, Signe M. (1993).  Competence at work : Models for Superiors Performance.  
  New York: John Wiley & Sons.


