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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพือ่ ศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขา และ 3) เพือ่ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขา งาน
วิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจ�ำนวน 3 โรงเรียน แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สถานศึกษามีนโยบายการจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขา ด้าน
การบริหารจัดการในด้านบุคลากร ด้านระบบบริหาร ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศห้องเรียน มี
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย ด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน มีการจัดท�ำโครงการ และ ด้านคุณครูทำ� ตนเป็นตัวอย่างทีด่ ี สร้างศรัทธาค่านิยม
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบครูมกี าร ศึกษาหลักสูตร หน่วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ เป็น
กัลยาณมิตรของผูเ้ รียน มีเมตตาธรรม อดทน อดกลัน้ และสร้างเสริมก�ำลังใจแก่ผเู้ รียนอยู่
2) ปัญหาอุปสรรค พบว่า สือ่ เทคโนโลยี โทรศัพท์มอื ถือ อินเตอร์เน็ท ท�ำให้เด็กติด
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สือ่ ไม่คอ่ ยมีสมาธิ
3) แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ต้องมาท�ำแผนร่วมกันในการพัฒนาผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมถึงการก�ำหนด
โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จร่วมกันโรงเรียน ผูป้ กครอง วัด ชุมชน เข้ามาใช้
ชีวติ กิน อยู่ ดู ฟัง ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการพัฒนาผูเ้ รียน
ร่วมกัน ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในเรื่องการพูดจา ไพเราะ อ่อนหวาน สุภาพ
อ่อนโยน รู้จักกาลเทศะ สอนเรื่องเหตุผลให้เด็กรู้จักคิดแยกแยะให้มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางพัฒนา, การเรียนรู้, หลักไตรสิกขา, โรงเรียนระดับประถมศึกษา
Abstract

This research consisted of 3 objectives; 1) to study the state of learning
management according to Tri-sikkha principle in elementary schools of Mae
Ngon Sub-district’s Educational Quality Development Center, Fang District,
Chiang Mai Province, 2) to study the problems and obstacles in management
of learning according to Tri-sikkha principle and 3) to seek ways to develop
learning based on Tri-sikkha principleIt was qualitative research with purposive
sampling. The research instrument for collected data was in-depth interview.
The results of research were found that: 1) Educational institutions
had policies for learning management according to Tri-sikkha principle in
management of personnel, management system, building, classroom
atmosphere with learning resources, safe and suitable environment and the
educational curriculum. There were activities for students’ development with
project preparation. The teacher set themselves a good example, created faith,
values and right practice. The teachers had studied course Learning unit and
learning management plans. They were friendly with learners and they were
endowed with compassion, tolerance, and encouragement for the learners.
2) Regarding problems and obstacles, it was found that technological media,
mobile phone and internet made children addicted to media and less concentrative. 3) Regarding the guidelines for learning development, it was found that
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teachers, parents, school board must come up together with plan to develop
learners in accordance with the problems. This included the determination of
projects, activities, goals and success indicators with schools, parents, temples
and communities. They should come to live, eat, listen and do activities
together in order to exchange knowledge in the development of learners. The
teachers must organize the learning and teaching activities in matters of sweet,
polite gentle and humble speech. They ought to be mindful in circumstances
and taught to think in more reasonable and analytical manners.

Keywords: Guideline for Development, Learning, Tri-sikkha, Primary School
บทน�ำ

การศึกษาและการพัฒนาถือเป็นหัวใจที่ส�ำคัญในการวัดและเป็นตัวชี้ว่าสังคม
ไทยและประเทศชาติจะมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด ซึง่ หลายครัง้ เมือ่ กล่าวถึงการพัฒนา
ประเทศมักจะกล่าวถึงการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแต่ความเป็นจริงแล้วในเป้าหมายของ
การพัฒนาไม่ใช่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความเข้มแข็งที่
สะท้อนผ่านออกมาในมิตอิ นื่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ ต้องอาศัย
การสร้างปัญญาให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างแท้จริง จากปัจจัย
พืน้ ฐานของสังคมซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ คน ต้องมีรา่ งกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา คุณธรรม
และจริยธรรมซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีข่ องการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หมวด 5 ได้วางแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดย มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายและหลักการเพื่อการจัดการศึกษาที่ต้องเป็น
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีแนวคิดการจัดการศึกษา ยึดหลักส�ำคัญในการจัดการ
ศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่า
เทียมและทั่วถึง และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวคิดการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก�ำหนดวิสัย
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ทัศน์ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิต
ย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดี มีทักษะและสมรรถนะที่ดี 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก�ำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน�ำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศลดลง
จากการประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ท� ำ ให้ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตื่นตัวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาใน
แนวทางการปฏิรปู การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ อันเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงค์ คือ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข อันเป็นผลของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่การจัดการเรียนการสอน
มักจะมุ่งเน้นที่วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักสูตร
เป็นเกณฑ์ ยึดเนือ้ หาสาระ การสอบเก็บคะแนนเป็นตัวตัดสินความส�ำเร็จโดยท�ำให้เกิดความ
เคร่งเครียด มุ่งเน้นการแข่งขัน และขาดความสุขในการเรียนรู้ การขาดการปลูกฝังความคิด
ในความภูมิใจในวิถีของวัฒนธรรม ขาดการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพ
การจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน
ไป วิธกี ารหนึง่ ทีน่ า่ จะได้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน
คือ การใช้หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักใหญ่ในการศึกษาอบรมของพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
หลักไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการทัง้ หมดในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพือ่ พัฒนา
คนใน 3 ด้านคือ พัฒนาด้านพฤติกรรม เรียกว่าศีล พัฒนาด้านจิตใจ เรียกว่าสมาธิ และพัฒนา
ด้านปัญญา เรียกว่าปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลมีการด�ำเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม ซึ่ง
พระธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของหลักไตรสิกขา อันปะกอบด้วยศีล สมาธิ และ
ปัญญาว่า “ศีลเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายละวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและทางวัตถุอย่างถูกต้องและมีผลดี สมาธิเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม ยิง่ ถ้าจิตใจได้รบั การพัฒนาให้ดี
งามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน�ำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย และปัญญาเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปัญญาเพื่อเป็นตัวน�ำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด” ผลการวิจัยของการพระสอนศีล
ธรรมในโรงเรียนช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 จากการปฏิบตั งิ าของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปรากฏชัดเจนว่า ผูเ้ รียนได้มโี อกาสเข้าเรียนกับพระ ความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนคือ มารยาท
ไทย การพูดจาสุภาพและถูกกาลเทศะ การลดพฤติกรรมก้าวร้าว มีความเมตตาสูง เกิดความ
สงบมีสติด้วยการท�ำสมาธิ
เนือ่ งจากปัจจุบนั ปัญหาสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมาก
ขึ้นดังเป็นข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนจ�ำนวนไม่น้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทาง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน เนือ่ งจากเด็กไทยต้องผจญอยูก่ บั ปัญหาความอ่อนแอของ
ครอบครัว เช่น ปัญหายาเสพติด การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท เป็นต้น สาเหตุที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึง่ มาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกระแสพัฒนาเทคโนโลยี และการสือ่ สาร
ที่ไร้พรมแดน คนนิยมทางวัตถุมากขึ้น จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ท�ำให้เยาวชน นักเรียน
ไม่มีเกราะในการป้องกันจิตใจ และถูกละเลยเรื่องการปลูกฝังในเรื่องศีลธรรมจริยธรรม จน
ท�ำให้ขาดความส�ำนึกต่อหน้าที่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาดการใช้สติพิจารณายั้งคิด และ
แสดงพฤติกรรมภายนอกที่ไม่เหมาะสม ถ้าการจัดกาศึกษาได้น�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยไตรสิกขา มาใช้ในระบบการัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน มี
ปัญญายั้งคิดจนมีจิตใจที่ใฝ่ดี มีศีล มีพลังในที่เข้มแข็ง และมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน จึง
สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต้านทานจากสาเหตุปัจจัยในทางเสื่อมได้ จึงท�ำให้พ้นจากปัญหาดัง
กล่าวในทางหนึ่ง ซึ่งพระธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของหลักไตรสิกขา อันปะกอบ
ด้วยศีล สมาธิ และปัญญาว่า “ศีลเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายละวาจาให้มคี วามสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางวัตถุอย่างถูกต้องและมีผลดี สมาธิเป็นการฝึกฝนพัฒนาใน
ด้านจิตใจที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม ยิ่งถ้าจิตใจได้รับ
การพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน�ำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย และปัญญา
เป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อเป็นตัวน�ำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด
ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
มีความเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา น�ำแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขามาใช้มาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวันจะช่วยให้ปญ
ั หาดังกล่าวลดน้อยลงและท�ำให้อยูร่ ว่ ม
กันในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ งแนวทาง
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนระดับประถมศึกษานี้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะ
ของกลุม่ ทีเ่ ลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีขนั้ ตอนการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทีเ่ ป็นปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยใช้เครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ข้อมูลทีเ่ ป็นทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้องาน
วิจยั นี้ คือ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตารา เอกสารวิชาการ งานวิจยั สารานิพนธ์ ดุษฎีนพิ นธ์ และ
เอกาสารต่างๆ ข้อความ ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Individual Indepth interview) โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ โดยอาศัยกรอบแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องตามปัญหาวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตการวิจยั และการนิยามศัพท์ปฏิบตั ิ
การ ซึง่ มีขน้ั ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครือ่ งมือดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ร่ า งเครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม และสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ได้ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ในการวิจัย
3. น�ำร่างเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและเสนอแนะไปแก้ไข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ให้ถูกต้องตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
4. น�ำเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์ทผี่ เู้ ชีย่ วชาญแนะน�ำและแก้ไขแล้วเสนอต่อทีป่ รึกษาใน
การใช้ส�ำนวนภาษา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือแบบสัมภาษณ์
โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5. น�ำไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ เป้าหมาย โดยผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง

ผลการวิจยั

สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครอง
และนักเรียนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ด้านสีลสิกขา คือ การ
บริหารจัดการในด้านบุคลากร ด้านระบบบริหารที่ดี เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบ
รักษาศีล 5 ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศห้องเรียนดี มีห้องจริยธรรม มีแหล่งเรียนรู้อยู่
ใกล้วัด   สภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย ด้านหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน การจัดท�ำโครงการ แผนงาน กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมมารยาทชาว
พุทธ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ด้านสือ่ และแหล่งเรียนรู้ ด้านวัสดุอปุ กรณ์ทางการ
ศึกษา นโยบาย ผู้บริหารครู นักเรียน รักษาศีล 5 เน้นระเบียบวินยั ชือ่ สัตย์สจุ ริต ตรงต่อเวลา มี
จิตอาสา รักษาความสะอาด กินอยูอ่ ย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ คือ คิดเป็น พูดเป็น ท�ำเป็น ครูได้มีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสีลสิกขา คือ ศึกษาหลักสูตร หน่วยการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของการเรียนการสอน การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เป็นความรู้ ศรัทธา ค่า
นิยม คุณธรรม และการฝึกปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และทุกสาระวิชาในด้านการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด�ำเนินกิจกรรม
ตามแผนงานของโรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ
รักษาศีล 5 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ท�ำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลัก สีลสิกขา คือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ในด้าน
การรักษาศีล สัง่ สอนบุตรควบคูก่ บั ทางโรงเรียน ค่อยช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมร่วมกับทาง
โรงเรียนในด้านการรักษาศีล พาบุตรเข้าวัดหรือร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญ เช่น วันพระ วัน
ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาและนักเรียนเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสีลสิกขา คือ
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ได้เรียนรูต้ ามหลักสูตร ในทุกวิชา และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า
และบ่ายก่อนเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรและไปวัดในวันส�ำคัญ ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
2. นโยบายเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านจิตตสิกขา คือ การ
บริหารด้านจิตใจของบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่คุณลักษณะ ด้านสมรรถภาพจิต
คือ การมีจติ ทีม่ คี วามสามารถในการคิดสูง ได้แก่ การเป็นผูท้ คี่ ดิ ได้คล่องแคล่ว คิดได้รวดเร็ว ส่วน
ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ มีจติ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ซึง่ ท�ำให้เห็นถึงลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผูท้ ี่
มีจติ ใจเข้มแข็ง เป็นคนขยันหมัน่ เพียร อดทน มีสติ สมาธิ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตย์
มีเมตตา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เสียสละเพือ่ ส่วนร่วม และด้านสุขภาพจิต คือ มีจติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี มีจติ ใจที่
เป็นสุข สดชืน่ แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน สมบูรณ์ดว้ ยสุขภาพจิต คือ มีจติ ใจร่าเริง ผ่องใส สงบสุข ครู
ผูส้ อนได้มกี ารด�ำเนินการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิตตสิกขา คือเป็นกัลยาณมิตรของผูเ้ รียน  มี
เมตตาธรรม อดทน อดกลัน้ และสร้างเสริมก�ำลังใจแก่ผเู้ รียนอยูเ่ สมอ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน มีความเป็นธรรม เป็นกลางในการวัดและประเมินผล ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1) รั ก ชาติ ศาสน์
กษั ต ริ ย ์ 2) ซือ่ สัตย์สจุ ริต 3) มีวนิ ยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน 7)
รักความเป็นไทย 8) มีจติ สาธารณะ และผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักจิต
สิกขา คือ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บตุ ร ได้แก่การสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ก่อนนอน การประพฤติตนที่
ถูกต้องตามกาลเทศะ ทัง้ การพูด การกิน การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องต่อผูอ้ นื่ และนักเรียนเข้าร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักจิตสิกขา คือ ได้ร่วมกิจกรรมในห้องเรียนโดยการแบ่งหน้าที่กัน
ท�ำงานเพือ่ ให้มคี วามรับผิดชอบในหน้าทีท่ ตี่ นเองได้รบั ในการเรียนคุณครูให้ตงั้ ใจเรียน เพือ่
ให้เข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียน ตัง้ ใจ อดทน ท�ำงานให้เสร็จ ส่งงานตรงเวลา และช่วยสอนเพือ่ นทีไ่ ม่เข้าใจ
ช่วยกิจกรรมของโรงเรียน ไม่ทำ� ผิดระเบียบ ไม่ทำ� ให้ตนเองและผูอ้ นื่ เดือดร้อน
3. นโยบายเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ด้านปัญญาสิกขา คือ ผู้
บริหารการบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรูต้ ามความเป็นจริง การกระตุน้
คุณครูท�ำตนเป็นตัวอย่างที่ดี การยกย่องผู้ท�ำดี การสร้างศรัทธาค่านิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ต่อผู้อื่น เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถท�ำ
จิตให้เป็นอิสระ ท�ำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา คือ คิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น ครูได้มีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาสิกขา
คือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์รอบด้านทั้งกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีล
ภาวนา) จิตใจ (จิตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
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เป็นกัลยาณมิตร ให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยปัญญาของตนเองและจากการฟัง พูด
ถาม อย่างมีปญ
ั ญา และ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาสิกขา คือ
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บตุ รในการด�ำรงตนให้อยูใ่ นความพอเพียง ตามอัตภาพของครอบครัว โดย
ให้เห็นวิถชี วี ติ และความเป็นอยู่ อยูก่ บั ชุมชน ทีถ่ กู ต้อง มีคณ
ุ ธรรม ใช้สติปญ
ั ญาในการแก้ปญ
ั หา
ให้บตุ รหลานได้รว่ มในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปญ
ั หาในครัวครอบตามระดับก�ำลังสติ
ปัญญาและนักเรียนเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาสิกขา คือ ตั้งใจเรียน มีสติ
มีวิจารณญาณในการเรียน รู้จักวิเคราะห์ แยะแยก แก้ปัญหา ในการเรียนเพื่อให้เข้าใจองค์
ความรู้ที่แท้จริง
ด้านปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้
สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นดังนี้
1) การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสีลสิกขา มีปญ
ั หาอุปสรรค คือ ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง
ชุมชน ต้องให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรการ
สอนลงไปถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักสีลสิกขา ชุมชน และผู้ปกครองควรเป็น
แบบอย่างที่ดีกับเด็กในการด�ำเนินชีวิต ด้านครูเห็นว่า ผู้เรียนมีพื้นที่ต่างกัน ผู้ปกครองทุก
ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เด็ก เมือ่ อยูท่ โี่ รงเรียนหน้าทีข่ องครูผสู้ อนได้จดั กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เด็ก แต่เมือ่ กลับไปทีบ่ า้ น ทางบ้านต้องสานต่อ เพือ่ ให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาให้เด็กรู้จักว่าสิ่งที่ท�ำสิ่งใดควรท�ำไม่ควรท�ำ ความถูกต้องที่แท้จริงคือ
อะไร นอกจากนี้ปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ท ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าไปดู ซึง่ ถ้าไม่วเิ คราะห์ หรือท�ำตามแบบอย่างทีไ่ ม่ดี ก็เป็นตัวแปรทีค่ วบคุมได้ยาก
ในการพัฒนาสีลสิกขา ส่วนผู้ปกครองเห็นว่า สื่อที่จะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่า
เบือ่ ต้องท�ำให้นกั เรียนรูส้ กึ ว่าอยากท�ำตามตัวอย่างสือ่ และสังคมมักน�ำเสนอในด้านข่าวหรือ
สือ่ เป็นแบบอย่างทีไ่ ม่เป็นการส่งเสริมด้านนักเรียนมีความเห็นว่า รุน่ พีจ่ ะเป็นคณะกรรมการ
นักเรียน เป็นผู้น�ำให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียน แต่ยังมีน้องบางคน มีนิสัยก้าวร้าว ไม่ค่อยเชื่อฟัง
2) การจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาด้านจิตตสิกขา มีปญ
ั หาอุปสรรค คือ การ
ปฏิบัติแล้วท�ำให้เป็นปกติคือความยั่งยืน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมาจากพื้นฐานที่ต่างกันทั้ง
ครอบครัว และพฤติกรรมทีต่ า่ งกัน ท�ำให้การจัดการเรียนด้านจิตตสิกขา เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียด
อ่อน ครูตอ้ งเข้าใจผูเ้ รียนแต่ละคน และพัฒนาผูเ้ รียนด้วยวินยั เชิงบวก ครูเสนอว่าความแตก
ต่างของบุคคล ไม่วา่ จะเป็นด้านสมรรถภาพ สุขภาพ และคุณภาวะ ทีเ่ ด็กมีความพร้อมทีต่ า่ ง
กัน บางคน มีสมาธิ มีความตัง้ มัน่ เข้มแข็ง อดทน รับผิดชอบ เบิกบาน มองโลกในแง่ดี ซึง่ อาจ
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มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งต่างจากบางคน ดังนั้นการจะให้เด็กทุกคนมี
จิตใจที่ดี ไปพร้อมๆ กันต้องใช้เวลา ครูต้องมีความรัก มีจิตวิทยาในการเข้าใจเด็ก ต้องสร้าง
กิจกรรมเพือ่ ละลายพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย ส่วนผูป้ กครองเสนอว่า เด็กติดโทรศัพท์ หรือสือ่
จากอินเตอร์เน็ทมาก ถึงแม้อยูท่ บี่ า้ นผูป้ กครองพูดอะไรไม่คอ่ ยฟัง ไม่คอ่ ยมีสมาธิ และไม่ชว่ ย
ท�ำงาน และนักเรียนเสนอว่า ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
3) การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านปัญญาสิกขา ปัญหาอุปสรรค คือ
จากพื้นฐานของผู้เรียนที่ต่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน ครูจึงต้องใช้วิธี
การ กลยุทธ์ทหี่ ลากหลายมาใช้ในการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมบูรณ
าการของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความพร้อมที่จะรับรู้และพัฒนาจิตตสิกขา ไปสู่ปัญญาสิกขา ตามศักยภาพความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง ครูเสนอว่า เกิดผลต่อเนื่องจาการมีสมาธิและจึงเกิดปัญญา เมื่อครู
อบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อปัญญาสิกขาแล้ว ควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจากโรงเรียน
ไปยังผูป้ กครอง ชุมชน ให้สานต่อตลอดไป ส่วนผูป้ กครองเสนอความคิดเห็นคือ เมือ่ เด็กติด
โทรศัพท์กไ็ ม่ยอมอ่านหนังสือทบทวน การบ้านไม่ทำ� หรือท�ำแบบไม่รอบคอบ ท�ำแต่ให้เสร็จ
ไป และนักเรียนเห็นว่า นักเรียนต้องส่วนร่วมทัง้ ในชัว่ โมงเรียนแต่ละวิชาได้ตงั้ ใจเรียน มีสติใน
การเรียน ในชัว่ โมง อบรมจริยธรรมมีสมาธิในการสวดมนต์ ตัง้ ใจนัง่ สมาธิ ช่วยกิจกรรมต่างๆ
อย่างมีสติ ซึง่ บางครัง้ ก็ยงั มีปญ
ั หากับบางวิชาบางทีเ่ รียนในตอนบ่าย ซึง่ อากาศร้อนท�ำให้ไม่มี
สมาธิในการเรียน เนือ่ งจากอาคารเป็นอาคารไม้ ท�ำให้อากาศในห้องเรียนร้อน และการเรียน
บางวิชาที่ยาก ไม่เข้าใจท�ำให้ไม่อยากเรียน
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านสีลสิกขา ควรปรับปรุง
พัฒนา คือ ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ต้องมาท�ำแผนร่วมกันในการพัฒนาผูเ้ รียน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการให้ผเู้ รียนมีลกั ษณะอย่างไร รวมถึงการก�ำหนด
โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ ร่วมกัน คณะครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ครูได้เข้ารับการอบรม มีการให้ขวัญและก�ำลังใจครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ประกวดสือ่ กิจกรรมทีค่ รูใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนแล้วประสบความส�ำเร็จ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ น�ำไปใช้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนของตนเองได้ ส่วนผูป้ กครองเสนอว่า ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในเรือ่ งปฏิสนั ฐาน การพูดจา ไพเราะ อ่อนหวาน สุภาพอ่อนโยน รูจ้ กั กาลเทศะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สอนเรื่องเหตุผลให้เด็กรู้จักคิดแยกแยะ ให้มากขึ้นและนักเรียนเสนอว่า ควรจัดกิจกรรม ที่
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอ ตามความถนัดของนักเรียน เช่น การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีในการเรียน การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันทุกขั้นตอน การออกไปเรียนรู้
นอกสถานที่ ให้เห็นสถานการณ์จริงตามหลักความจริง
2) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาด้านจิตตสิกขา ผูบ้ ริหารเสนอ
ว่า ควรปรับปรุงพัฒนา คือ จัดโครงการ กิจกรรมที่ โรงเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน เข้ามาใช้
ชีวติ กิน อยู่ ดู ฟัง ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการพัฒนาผูเ้ รียน
ร่วมกัน คณะครูเสนอว่า ควรจัดกิจกรรมร่วมกับ ผูป้ กครอง วัด ชุมชน เข้ามาเกีย่ วกับใช้ชวี ติ
กิน อยู่ ดู ฟัง ท�ำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงกิจกรรม เห็นปัญหา หาทางออก แลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ในการพัฒนาบุตรหลาน ควรชีแ้ นะ แนวทางพัฒนาร่วมกัน ส่วนผูป้ กครองเสนอ
ว่า ควรจัดกิจกรรมการประเมินผู้เรียนด้านความตั้งใจ การท�ำงานให้ส�ำเร็จ เนื่องจากเด็กจะ
กลัวครูหรือเชือ่ ฟังครูมากกว่าผูป้ กครองและนักเรียนเสนอว่า ควรจัดกิจกรรมทีม่ คี วามน่าสนใจ
ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน เข้าใจใน
เนื้อหา เช่น การสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ท การท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือท�ำ
3) แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านปัญญาสิกขา ควร
ปรับปรุงพัฒนา คือ ควรมีการขยายผล สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ น�ำ
เสนอกิจกรรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักไตรสิกขาซึง่ กันและกัน คณะ
ครูเสนอว่า ควรจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ให้รางวัลแก่เด็ก ครอบครัวที่เป็นแบบอย่าง
เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว มีผลการเรียนที่ดี หรือเป็นตัวแทนโรงเรียน
ในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ การเป็นแบบอย่างทีด่ ี ส่วนผูป้ กครองเสนอว่า ควรจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็ก
น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน สามารถต่อยอดจากสิง่ ทีเ่ รียน เช่น การส่งเสริม
อาชีพ ส่งเสริมทักษะภาษา ส่งเสริมเทคโนโลยี ตามความความถนัดของนักเรียนและนักเรียน
เสนอว่า ควรจัดกิจกรรม ให้นกั เรียนได้ทำ� ชิน้ งาน / ผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถของตนเอง
ในด้านสติปญ
ั ญา ตามความถนัดของตนเอง การประเมินคุณภาพผูเ้ รียนควรประเมินทัง้ ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่ดี โดยคิดเป็นการผ่านแต่ละระดับตามความ
สามารถของนักเรียนจริงๆ
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อภิปรายผล

สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารมีความคิดเห็นดังนี้
1. นโยบายเกีย่ วกับจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาด้านสีลสิกขา คือ การบริหาร
จัดการในด้านบุคลากร ด้านระบบบริหาร ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศห้องเรียน มีแหล่ง
เรียนรู  ้ สภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย ด้านหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การ
จัดท�ำโครงการ แผนงาน กิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน ได้แก่ กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ กิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ด้านสือ่ และแหล่งเรียนรู้ ด้านวัสดุอปุ กรณ์ทางการศึกษา นโยบาย ผูบ้ ริหาร
ครู นักเรียน รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
คือ คิดเป็น พูดเป็น ท�ำเป็น สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูวรี ญาณสุนทร(พระครูวรี ญาณ
สุนทร, 2554 : 6) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาวัดตากฟ้า
อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์) ได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรือ่ งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขา ไตรสิกขา หมายถึง หลักปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาจิตใจหรือพัฒนาตนเอง 3 ขัน้ ได้แก่
ศีล สมาธิ ปัญญา ในด้านอธิศลี สิกขา หมายถึง ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
กาย วาจาอย่างสูง ศีลเป็นเบือ้ งต้นเป็นความส�ำรวมระวังเพือ่ ความถึงพร้อมแห่งธรรมเป็นกุศล ดัง
นัน้ นโยบายจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาด้านสีลสิกขา ต้องฝึกอบรมในทางความประพฤติกาย
วาจา ดังโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีท่ างโรงเรียนได้ออกแบบวางแผนพัฒนาผูเ้ รียน
2. นโยบายเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านจิตตสิกขา คือ การ
บริหารด้านจิตใจของบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่คุณลักษณะ ด้านสมรรถภาพจิต
คือ การมีจติ ทีม่ คี วามสามารถในการคิดสูง ได้แก่ การเป็นผูท้ คี่ ดิ ได้คล่องแคล่ว คิดได้รวดเร็ว ส่วน
ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ มีจติ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ซึง่ ท�ำให้เห็นถึงลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาเป็น
ผูท้ มี่ จี ติ ใจเข้มแข็ง เป็นคนขยันหมัน่ เพียร อดทน มีสติ สมาธิ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีความ
ซือ่ สัตย์ มีเมตตา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เสียสละเพือ่ ส่วนร่วม และด้านสุขภาพจิต คือ มีจติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี มี
จิตใจทีเ่ ป็นสุข สดชืน่ แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน สมบูรณ์ดว้ ยสุขภาพจิต คือ มีจติ ใจร่าเริง ผ่องใสและ
สงบสุขซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (คณะกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา, 2556; 4) กรอบแนวคิดรูปแบบโรงเรียนวิถพี ทุ ธ. สืบค้นเมือ่ 16
มีนาคม 2561. และแนวคิดของกรมวิชาการ (คูม่ อื การสร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยระดับประถมศึกษา)ที่กล่าวว่า การพัฒนามนุษย์หรือพัฒนาชีวติ นัน้ จะเป็นไปด้วยดีตอ้ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

439

อาศัยความเชือ่ ความมัน่ ใจ และความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) ความ
เชื่อ ความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์ว่า สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ การพัฒนามนุษย์คือการ
ดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาพัฒนาให้งอกงามและให้ได้ผลดีที่สุด และ 2) การท�ำให้บุคคล
รู้จักตนเองและเสริมความพร้อม ความสามารถในการตอบรับต่อสิ่งภายนอกก่อนที่จะก้าว
ไปในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้เรียนจึงต้องใช้วิธีการที่สามารถน�ำเอาศักยภาพที่ผู้เรียน
มีอยู่มาพัฒนาและใช้ให้ได้ผลดีให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงและสามารถตอบสนอง
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
3. นโยบายเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาด้านปัญญาสิกขา คือ การ
บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็นจริง การกระตุ้นคุณครู
ท�ำตนเป็นตัวอย่างที่ดี การยกย่องผู้ท�ำดี  การสร้างศรัทธาค่านิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อผู้
อื่น เข้าใจสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็นจริง รูเ้ ท่าทันโลกและชีวติ ตามสภาวะ สามารถท�ำจิตให้เป็น
อิสระ ท�ำตนให้บริสทุ ธิจ์ ากกิเลส สามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยปัญญา คือ คิดเป็น แก้ปญ
ั หา
เป็นและดับทุกข์เป็นซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูวรี ญาณสุนทร(พระครูวรี ญาณสุนทร,
2554: 12) ได้กล่าวในวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา อธิ
ปัญญาสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกอบรมปัญญาเพือ่ ให้เกิดความรูแ้ จ้งอย่างสูง ดังนัน้
การบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็นจริงจะท�ำให้นกั เรียน
เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงในการเรียน
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัญหา
ส่วนใหญ่ดา้ นศีลสิกขาจะเกีย่ วกับนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นแต่ละพืน้ แตกต่างกัน ท�ำให้ความคิด ความ
เข้าใจและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จึงแตกต่างกัน สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ผู้ใหญ่ ผู้ปกครองต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อีกประการหนึ่งสื่อต่างๆ โดยเฉพาะพฤติกรรม
จากสื่อเทคโนโลยีในแบบต่างๆ นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในการใช้สื่อพวกนั้น ผู้ปกครองต้อง
สอดส่องดูและคอยให้ค�ำแนะน�ำเสมอและที่ส�ำคัญมากที่สุดคือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการสอนตามหลักไตรสิกขามีนอ้ ยหรือไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจเรือ่ งไตรสิกขามากนักจึงจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้ไม่ถูกต้องและเหมาะสมนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
รัชเวธน์ เตชวณฺโณ(รุ่งเรือง) (พระรัชเวธน์ เตชวณโณ (รุ่งเรือง), 2558; 45) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ใน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

440

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

พระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรืน่ เป็นธรรมชาติเงียบสงบเอือ้ ต่อการเรียนการสอน ปัญหา
คือ บุคลากรมีประสบการณ์ในการสอนตามหลักไตรสิกขาทีแ่ ตกต่างกัน รูปแบบ วิธกี ารสอน
ของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ฝกึ อบรมไตรสิกขาแก่บคุ ลากรโดยเน้นที่
การ ปฏิบตั จิ ริงและจัดท�ำคูม่ อื การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ขณะทีโ่ รงเรียนจัด
บรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปัญหา คือ ครู
และผูบ้ ริหารมีความ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นโรงเรียนแต่ขาดการประสานสัมพันธ์รว่ มกับชุมชน
ในลักษณะที่เป็นโรงเรียนวิถี พุทธโดยเสนอแนะให้น�ำนักเรียนร่วมท�ำกิจกรรมของวัดและ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีต่อกัน
สภาพการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครูมีความคิดเห็น
ดังนี้
1. ครูได้มกี ารด�ำเนินการพัฒนาการเรียนรูต้ ามหลักสีลสิกขา คือ ศึกษาหลักสูตร
หน่วยการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการเรียนการ
สอน การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เป็นความรู้ ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม และการฝึกปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และทุกสาระวิชาในด้านการสังเกต
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโรงเรียน เช่น
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ รักษาศีล 5 สามารถอยู่ร่วมกับผู้
อื่น ท�ำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ
(รุ่งเรือง)(พระรัชเวธน์ เตชวณโณ(รุ่งเรือง),2558; 45) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียน
รู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝึก
อบรมไตรสิกขาแก่บคุ ลากร โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั จิ ริงและจัดท�ำคูม่ อื การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักไตรสิกขา
2. ครู ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก จิ ต ตสิ ก ขา คื อ เป็ น
กัลยาณมิตรของผู้เรียน  มีเมตตาธรรม อดทน อดกลั้นและสร้างเสริมก�ำลังใจแก่ผู้เรียนอยู่
เสมอ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีความเป็นธรรม เป็นกลางในการวัดและ
ประเมินผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการ
ศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1) รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย ์ 2) ซือ่ สัตย์สจุ ริต 3) มีวนิ ยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ ย่าง
พอเพียง 6) มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ของพระมหาสุรยิ า โอภาโส(ปัน้ ดี) (พระมหาสุรยิ า โอภาโส(ปัน้ ดี), 2554; 54) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนววิถพี ทุ ธ (ไตรสิกขา) เพือ่ พัฒนาคุณธรรมด้านความ
มีวินัยและความรับผิดชอบในตนเองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุลสมัยสงขลา
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนววิถพี ทุ ธ (ไตรสิกขา) มีพฤติกรรม
คุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเองหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก
ดังนั้น ถ้าครูได้มีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักจิตตสิกขา คือ เป็นกัลยาณมิตรของ
ผู้เรียน  มีเมตตาธรรม อดทน  อดกลั้นและสร้างเสริมก�ำลังใจแก่ผู้เรียนอยู่เสมอในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีความเป็นธรรม
3. ครู ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปั ญ ญาสิ ก ขา คื อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์รอบด้านทั้งกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีล
ภาวนา) จิตใจ (จิตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
เป็นกัลยาณมิตรให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยปัญญาของตนเองและจากการฟัง
พูด ถาม อย่างมีปญ
ั ญาซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทีก่ ล่าวถึง รูปแบบโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
ผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขาที่ผู้เรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรมทั้งศีลหรือพฤติกรรม
หรือวินัยในการด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม ส�ำหรับตนและสังคม สมาธิ หรือ ด้านการพัฒนาจิตใจที่
มีคณ
ุ ภาพ มีสมรรถภาพ มีจติ ใจทีต่ งั้ มัน่ เขม แข็งและสงบสุขและปัญญาทีม่ คี วามรูท ถี่ กู ต้อง มี
ศักยภาพในการคิด การแกป ญั หาทีแ่ ยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็นกัลยาณมิตรส�ำคัญที่รักและปรารถนาดีที่จะพัฒนาผูเรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียร
พยายาม ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขา

องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั

การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา โดยการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ และแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 3 คือ
สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครูประจ�ำชัน้ และผูป้ กครอง เพือ่ ก�ำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาให้แก่ นักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ ความคิด คุณธรรมและความประพฤติดี มีชวี ติ ทีด่ แี ละเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไป เนือ่ งจาก
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ปัจจุบนั สังคมไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ทั้งนี้เพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ สืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มอื ถือ ท�ำให้เด็กนักเรียนติดเกมส์ มีสมาธิ
สัน้ ก้าวร้าว ไม่สนใจการเรียน ส่งผลให้การด�ำเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่างมาก จึงจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องน�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาปรับใช้พฒ
ั นา
นักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมที่จะเผชิญต่อ
สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สรุป

การจัดการเรียนรู้ ถือเป็นงานส�ำคัญทางการศึกษา หน่วยงานของรัฐบาล
มีหลักการจัด หลักการบริหารที่ดีแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ รัฐควรย�้ำและสอดแทรกการ
เสริมความรู้ด้านศีล สมาธิและปัญญาให้กับนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ เพราะหลักไตรสิกขานี้
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้จริงและยังช่วยให้ปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้ด้วยศีลคือ
การรูจ้ กั ประพฤติตนให้ดไี ด้อย่างไร ด้านจิตตสิกขาจักช่วยให้รจู้ กั คิด ไตร่ตรองว่า สิง่ ใดดีควร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ท�ำ สิง่ ใดท�ำแล้วไม่ดี ไม่ควรท�ำ ส่วนด้านปัญญาจักช่วยให้รจู้ กั ใช้ปญ
ั ญา ความในทางทีเ่ หมาะสม
ถูกต้องตามกาลเทศะนั่นเอง
คุณค่าของการจัดการและพัฒนาการศึกษาด้วยหลักไตรสิกขา ทัง้ ผูบ้ ริหาร คณะ
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนจักตระหนักว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนเป็น
คนดี ด้านศีลเป็นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายละวาจาให้มคี วามสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทาง
สังคมและทางวัตถุอย่างถูกต้องและมีผลดี นักเรียนจักมีวนิ ยั และประพฤติตนอย่างเหมาะสม
ท�ำให้เยาวชนตระหนักถึงว่าควรประพฤติตนเช่นไร ด้านจิตตสิกขาหรือการมีสมาธิเป็นการ
ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม
ยิ่งถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน�ำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม
ด้วยและด้านปัญญาจักคิดไตร่ตรองเช่นไรและที่สำ� คัญคือ จักเกิดปัญญาในการคุ้มครองตน
เกิดปัญญาในการศึกษาและเกิดปัญญาในการด�ำเนินชีวิตในสังคมที่เหมาะสม หน่วยงานนี้
ควรมีการจัดสัมมนาให้ความรูแ้ ละช่วยการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการจัดการเรียนด้วยหลัก
ไตรสิกขาเป็นประจ�ำ
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