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บทคัดย่อ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธเป็นการพัฒนาการศึกษาตามกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 
ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก ่อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิป ั ญญาสิกขา เรียกสั  น  ๆว่า ศีล สมาธิ ป ั ญญา (ไตรสิกขา) เป็นการศึกษาที 
ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของบุคคลในทุกด้านและทุกวัย การวิจ ัยครั  งนี มีความมุ่งหมายเพื  อการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านท่าเยี ยมวิทยายล ตําบลกระเบื องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ งเป็น
โรงเรียนหนึ งที เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากการสรุปผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ป ั ญหาสําคัญ 
คือ บุคลากรในโรงเรียนส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที ถูกต้องเกี ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ ผู้วิจ ัยจึงได้ดําเนินการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธเพื  อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที บูรณาการตามหลักไตรสิกขาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ งมีกลุ่มผู้ร่วมวิจ ัย จํานวน 6 คน 
ประกอบด้วย ผู้วิจ ัย ผู้ ร่วมวิจ ัย จํานวน 5 คน ได้แก่ ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที  1 ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที  2 ครูประจําชั  นประถมศึกษา
ปีที  3 ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที  4 และ ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที  5 โดยใช้หลักการวิจ ัยปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis และ 
McTaggart ดําเนินการ 2 วงรอบ กลยุทธ ์ที  ใช้ในการดําเนินการวิจ ัย คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกผลการนิเทศ และแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนําเสนอผลการวิจ ัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์ 
 ผลการวิจ ัยพบว่า จากการศึกษาสภาพป ั จจุบ ันที  เป็นจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจยั พบว่า ก่อนการพัฒนาผู้ ร่วมวิจ ัยย ังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักไตรสิกขาอย่างถ่องแท้ ว่าคืออะไร พฤติกรรม
ใดบ้างที  ครอบคลุมในหลักไตรสิกขา อีกทั  งยังมีความเข้าใจว่า เรื  องของหลักไตรสิกขานั  นนิยมใช้ และการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั  น ผู้ที  ใช้
หลักของไตรสกิขาโดยตรงคือ พระสงฆ์ และผู้ที  ศึกษาเรื  องพระพุทธศาสนา และผู้ประพฤติธรรมที  เข้มงวดในพระพุทธศาสนาเท่านั  น หลังจากผู้
ร่วมวิจ ัยได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื  อให้ความรู้เกี  ยวกับการจัดการเรียนรู้ที  แบบบูรณาการไตรสิกขา กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยได้นําความรู้ที  ได้ไป
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในช่วงชั  นที   1 และ 2 ชั  นประถมศึกษาปีที   1 ถึง 
ชั  นประถมศึกษาปีที   5 โดยมีการนิเทศติดตามผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยศึกษานิเทศก ์ผู้มีความเชี  ยวชาญ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบนิเทศ แบบประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัย ซึ  งเป็น
ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   1 ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   2 ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   5 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทํา
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้ ร่วมวิจ ัยซึ  งเป็นครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   3 และ ครูประจําชั  นประถมศึกษาปี
ที   4 มีบางส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ที  ไม่สมบูรณ์ คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลควร 
มีการพัฒนาในวงรอบที   2 โดยใช้กลยุทธ ์การนิเทศ พบว่า ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   3 และ ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   4 มีความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการหลักไตรสิกขาตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้เป็นอย่างดี  
 โดยสรุป การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธทําให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักไตรสิกขาเป็นการเพิ มศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
ไตรสิกขาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เพื  อแก้ป ั ญหาที  เกี  ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค ์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  
 
 
 
 



 

Abstract 
The learning activities setting through Buddhist wisdom is an instructional development in threefold rule. There are 

precepts, concentrations and intelligences. These threefold rule can be applied for all people on their lifestyle. 
Bantayiamwittayayol school is one of school participating for the Buddhist wisdom project. Major problem is lacking of 
knowledge and practice about education management for Buddhist wisdom. Therefore, this research aimed to develop teacher 
ability in instructional activities for Buddhist wisdom lesson. The research group composed of 6 staffs: teachers of grade 1 to 5 
and researcher, by using concept of Kemmis and McTaggart for 2 cycle operations. Workshop and supervision were research 
strategies being used in this research. The instrument comprised a structural interview form, workshop record form, and an 
evaluation of learning activities form. Triangulation Technique used for data analysis and summarized by an analytical 
descriptive method. 
 This research found that under current circumstance in education management through Buddhist wisdom, the 
research group members were not exactly understood the meaning of threefold rule and what behavior was covered by 
threefold basic. They had been understood that the threefold rule and Buddhist wisdom were well-known for person who 
studied in Buddhist and being used for a strictly Buddhism or Buddhist monk only. However, after workshop the group 
members were able to use the knowledge from the workshop to prepare instructional activities for a social, religion and culture 
subject group in level 1-2 for student grade 1 to grade 5. There also had workshop to follow-up the learning plan result by an 
experience supervisor. Data were collected from the workshop form, education management plan evaluation form and the 
teaching activity evaluation form.  

The result of research also found that the group members who were teaching in grade 1, 2 and 5 have had enough 
knowledge of the threefold rule. They were absolutely able to use threefold rule to prepare an instructional activities plan. On 
the other hand, group members who teaching in grade 3 and 4 had some parts of an instructional activities plan incomplete, 
learning activity and evaluation method need to be developed. After the second cycle operation by using workshop strategy, 
they were able to complete their instructional activities plan.  
 In summary, the teacher development on instructional activities management by following the threefold rule could 
increase teacher knowledge and ability to plan instructional activities. The good quality activities could solve student undesirable 
behavior problem and could give bright future to the new generation. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ป ั จจุบ ันโลกกําลังอยู่ท่ามกลางกระแสระบบทุนนิยม ซึ  งมีเป้ าหมายกระตุ้นความต้องการบริโภคอย่างไม่รู้จบ จนกลายเป็นลัทธิ
บริโภคนิยมเป็นเหตุให้เกิดการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ จนสภาวะโลกขาดความสมดุล ทําลายธรรมชาติจนเกิดภัยพิบัติบ่อยครั  ง ทําลาย
วิถีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างพอเพียงที  บรรพบุรุษเคยดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้เสื  อมลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านศีลธรรม จริยธรรม 
(สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 2550: 1) การศึกษาของคนไทยในอดีตนั  นคนไทยมฐีานการศึกษาด้วยการใช้หลักธรรมคําสั  งสอนทาง
พุทธศาสนามาอบรมสั  งสอนลูกหลานของตน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีระบบของการศึกษามาบังคับอย่างในยุคป ั จจุบ ันก็ตาม ในป ั จจุบ ันถึงแม้จะมี
การศึกษาภาคบังคับสําหรับคนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้นําเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษาอย่างจริงจ ังเหมือนในอดีต ส่วนมากนั  นนํา
ระบบและองค ์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษาทําให้พุทธธรรมเองเริ มห่างเหินจากชีวิต
ของคนไทยยุคป ั จจุบ ันมากขึ  น ซึ  งเป็นที  น่าเสียดายในความลํ าค่าของพระพุทธธรรมคําสอนเหล่านั  น และในความเป็นสมบัติของชาติไทยซึ  ง
ได้ก่อร่างสร้างฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตกาลอันยาวนานซึ  งแท้จริงแล้ววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยส่วนใหญ่ล้วนได้รับการ
กล่อมเกลาจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาตั  งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร ์ชาติไทย จนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาว
ไทย คนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ที  ทั  วโลกตระหนักและให้การยอมรับพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร ์ เป็นองค ์กรความรู้ที  มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา
เข้าใจธรรมชาติของโลก และชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ตั  งแต่ระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั  วไป คือ การกิน การอยู่ การดู การ
ฟ ั ง จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที  บริสุทธิ   และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุข พร้อมกับช่วยให้คนรอบข้าง 
และสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
 พุทธธรรม มีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก ่อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิ
ป ั ญญาสิกขา เรียกสั  นๆ ว่า ศีล สมาธิ ป ั ญญา ซึ  งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื  อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจและป ั ญญา ไตรสิกขานี เป็น
การศึกษาที  ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของบุคคลในทุกด้าน และทุกวัย อีกทั  งมีความยากง่าย ตั  งแต่เรื  อเบื องต้นทั  งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึง
เรื  องที  ละเอียดซับซ้อนที  ยากจะหาองค ์ความรู้อื  นใดมาเทียบได ้(สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 2550: 10) ด้วยคุณค่าอันอนันต ์



 

ขององค ์กรความรู้ในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาที  ชัดเจนในการให้การศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิด
ที  จะส่งเสริมให้สถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกต ์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาป ั จจุบ ัน เพื  อพัฒนาเยาวชนไทย
ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที   2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 กําหนด
ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย ์ที  สมบรูณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 5) ความสนใจ และความพยายามในการจัด
การศึกษาตามแนวทางวิถีพุทธเริ  มปรากฏให้เห็นในวงกว้างมากขึ  นทั  งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ  งจากโรงเรียนหลายหมื  น
แห่ง ทั  วประเทศที  ได้ลงชื  อแสดงความจํานงที  จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลักษณะ รูปแบบ และ
วิธีการในการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนล้วนมีความแตกต่างกันออกไปขึ  นอยู่ก ับองค ์ประกอบ ป ั จจัย และความพร้อมหลายด้านทั  งด้าน
บุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั  ง ด้านเงินทุนสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อที  น่าสังเกตประการหนึ  ง นั  นคือ หลายโรงเรียนมักจะ
ดําเนินการในลักษณะที  อิงกับรูปแบบพิธีกรรมในทางพุทธศาสนา อันเป็นเปลือกหรือกระพี ภายนอก โดยละเลยหรอืมองข้ามแก่นสาระที  
สําคัญของพุทธศาสนา ซึ  งเชื  อมโยงวิถชีีวิตกับการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นหนทางที  นําไปสู่ป ั ญญาอย่างแท้จริง (อดิศร จ ันทรสุข. 2549: 22)  
 โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล ตําบลกระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เปิดทําการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนที  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในปี พ.ศ. 2551 จาก
การสรุปผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ป ั ญหาสําคัญของโรงเรียนที  ต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
คือ บุคลากรในโรงเรียนส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที  ถูกต้องเกี  ยวกับการดําเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
คือ การจัดการเรียนรู้ขาดการบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ขาดการจัดการเรียนรู้ที  เชื  อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน ขาดการส่งเสริมให้มีการนําหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห ์และแก้ป ั ญหา ขาดการจัดการเรียนรู้ที  ส่งเสริมการใฝ ่ รู ้ และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขาดการจัดการเรียนรู้ที  มีความสุขให้กับผู้เรียน ครูไม่มีการใช้สื  อการเรียนรู้ที  ส่งเสริมการใฝ ่ รู ้และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั  งปีการศึกษาไม่ได้นิมนต ์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิป ั ญญาทางพุทธศาสนาสอนนักเรียน และการจัดให้
นักเรียนไปเรียนรู้ที  วัด หรือศาสนสถานที  เป็นแหล่งเรียนรู้ประจําของโรงเรียน ไม่มีความต่อเนื  อง ครูและบุคลากรในโรงเรียนขาดความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที  ดีต่อผู้อื  น ขาดส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูผู้ทําดี ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระ
รัตนตรัย และในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื  อง ขาดการจัดกิจกรรมที  เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิต กิจกรรมที  ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นผลทําให้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไม่ประสบ
ความสําเร็จ บุคลากรส่วนใหญ่ยังจ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบเดิมที  ตนเคยปฏิบัติ ซึ  งเป็นสาเหตุทําให้การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนไม่สอดคล้องกับเจตนาของแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธ เป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์และการพัฒนาทางป ั ญญา และด้านอื  นๆ ผลการพัฒนาผู้เรียนที  เกิดขึ นจึงไม่เป็นที  ชื  นชม ทั  งผู้ปกครอง ครู และชุมชน สาเหตุ
อีกประการหนึ  ง คือ บุคลากรในโรงเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั  งวิธีการทํางาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นบุคลากร
ในโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้วิจ ัยในฐานะเป็นครูผู้สอน และมีส่วนรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน จึงมีความ
สนใจที  จะทําการวิจ ัย การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล 
ตําบลกระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื  อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี  ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที  มีความรู้ ควบคู่
คุณธรรม เป็นพลเมืองที  มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื  อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี  ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบา้นท่าเยี  ยมวิทยายล ตําบลกระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ขั  นตอนดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล ตําบลกระเบื  องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจ ัย นําเอาหลักการ และขั  นตอนตามแนวคิดของ เคม
มิส และ แม็คแท็กการ ์ท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 11-12) มาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจ ัย จํานวน 2 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบมี
ข ั  นตอน การดําเนินการตามกระบวนการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ 4 ข ั  นตอน PAOR ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) 
การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) 
 
 



 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจ ัยการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที  บูรณาการกับหลักไตรสิกขา ผู้วิจ ัยได้ศึกษาสภาพก่อนการพัฒนาโดย
การสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจ ัย พบว่า ผู้ ร่วมวิจ ัยย ังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักไตรสิกขาอย่างถ่องแท้ว่าคืออะไร พฤติกรรมใดบ้างที  ครอบคลุม
ในหลักไตรสิกขา อีกทั  งยังมีความเข้าใจว่าเรื  องของหลักไตรสิกขานั  นนิยมใช้และการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั  น ผู้ที  ใช้หลักของ
ไตรสิกขาโดยตรง คอื พระสงฆ์ และผู้ที  ศึกษาเรื  องพระพุทธศาสนา และผู้ประพฤติธรรมที  เข้มงวดในพระพุทธศาสนาเท่านั  น 
 หลังจากผู้ ร่วมวิจ ัยได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที  แบบบูรณาการไตรสิกขา กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยได้นําความรู้ที  
ได้ไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั  นประถมศึกษาปีที   1 ถึง ชั  นประถมศึกษา
ปีที   5 ของกลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย โดยมีการนิเทศติดตามผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก ์ผู้มีความเชี  ยวชาญ จากสํานักงานเขต
พื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นผู้นิเทศ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบนิเทศ แบบประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  
บูรณาการหลักไตรสิกขา ระหว่างวันที   10-11 พฤษภาคม 2553 พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจ ัยซึ  งเป็นครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   1 ครูประจําชั  น
ประถมศึกษาปีที   2 ครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   5 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาได้
เป็นอย่างดี ส่วนผู้ ร่วมวิจ ัยซึ  งเป็นครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   3 และครูประจําชั  นประถมศึกษาปีที   4 ย ังมีบางส่วนของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที  ยังไม่สมบูรณ์ คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลควรมีการพัฒนาในวงรอบที   2 ต่อไป  
 การพัฒนาในวงรอบที   2 กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัย ใช้กลยุทธ ์การนิเทศการศึกษา โดยศึกษานิเทศก ์ผู้มีความเชี  ยวชาญ สําหรับครูประชั  น
ประถมศึกษาปีที   3 ที  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั  นประถมศึกษาปีที   3 หน่วยการ
เรียนรู้ที   1 เรื  องศาสนา ซึ  งพบว่ายังขาดความสมบูรณ์ของขั  นตอนแรกของแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เรียงลําดับ
ขั  นตอนกิจกรรมไม่ชัดเจน สื  อและแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลาย ครูประชั  นประถมศึกษาปีที   4 จ ัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั  นประถมศึกษาปีที   4 เรื  องพลเมืองดี พบว่า ครูประชั  นประถมศึกษาปีที   4 ในขั  นตอนการวัดและ
ประเมินผล  
 ผลการพัฒนาในวงรอบที   2 จากการรวบรวมข้อมูลจากการนเทศ ซึ  งนิเทศโดยศึกษานิเทศก ์ พบว่า ครูประชั  นประถมศึกษาปีที   
3 ที  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั  นประถมศึกษาปีที   3 เรื  องศาสนา ได้มีการ
ปรับปรุงโดยศึกษาและวิเคราะห ์มาตรฐานของหลักสูตรและนํามาเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนในขั  นของการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้นิเทศได้แนะนําขั  นตอนอย่างง่าย คือ ต้องมีข ั  นนํา ข ั  นสอน และขั  นสรุป ในขั  นสรุปควรมีกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกการแก้ป ั ญหาเพื  อให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์การบูรณาการหลักไตรสิกขา ด้านป ั ญญาซึ  งเป็นเป้ าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน ครูประชั  นประถมศึกษาปีที   4 จ ัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั  นประถมศึกษาปีที   4 เรื  องพลเมืองด ีผู้นิเทศได้ให้คําแนะนําและ
ร่วมแลกเปลี  ยนความรู้กับผู้ ร่วมวิจ ัยด้วยบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรนิเทศ จากการเก็บรวบรมข้อมูลจากแบบบันทึกผลการนิเทศ คือ 
กําหนดพฤติกรรมที  ต้องการวัดด้านศีลพฤติกรรมด้านสมาธิ พฤติกรรมด้านป ั ญญา โดยออกแบบเป็นแบบประเมินกําหนดเกณฑ ์การให้
คะแนนชัดเจน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล ตําบล
กระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ในครั  งนี ผู้วิจ ัยและผู้ ร่วมวิจ ัยมีจุดมุ่งหมายเพื  อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล ตําบลกระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที  นํามา
อภิปรายผลดังนี  
 ก่อนการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ผู้ร่วมวิจ ัยย ังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
หลักไตรสิกขาอย่างถ่องแท้ว่าคืออะไร พฤติกรรมใดบ้างที  ครอบคลุมในหลักไตรสิกขา อีกทั  งยังมีความเข้าใจว่า เรื  องของหลักไตรสิกขานั  น
นิยมใช้ และการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั  น ผู้ที  ใช้หลักของไตรสิกขาโดยตรง คือ พระสงฆ์ และผู้ที  ศึกษาเรื  องพระพุทธศาสนา และผู้
ประพฤติธรรมที  เข้มงวดในพระพุทธศาสนาเท่านั  น การเขียนสาระสําคัญของแผนการจัดกาเรียนรู้แบบทั  วไปก็ถือว่าย ังยากอยู่ การเขียนให้
บูรณาการเข้ากับหลักไตรสิกขานั  นยังไม่มีความเข้าใจ ย ังไม่เคยเห็นรูปแบบดังกล่าว ไม่ทราบแนวทางในการเขียน และไม่ทราบว่าเขียน
อย่างไรจึงจะถูกต้อง แต่ผู้ ร่วมวิจ ัยมีความสนใจเนื  องจากอาจเป็นวิธีการที  สามารถสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
สอดคล้องกับ จรัญ ฉิมพาล ี(2550: 98-120) และ วัชร วงษ ์สด (2549: 113-153) พบว่า ก่อนการดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้ ร่วมวิจ ัยย ังขาดความรู้ความเข้าใจหลักไตรสิกขาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา พระสวรรค ์ ยมสีดา (2548: 153-159) 
และ อังคนา ราชสีห ์ (2548: 145-160) พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค ์ จึงได้ดําเนินการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางวิถีพุทธเพื  อนําไปกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
 หลังการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้กลยุทธ ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 
กลุ่มผู้ ร่วมวิจ ัยมีความรู้และความเขา้ใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย องค ์ประกอบหลักที  



 

สําคัญที  สามารถบูรณาการหลักไตรสิกขาได้ คือ สาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที  คาดหวัง/จุดประสงค ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื  อและแหล่งการเรียนรู้การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมนักเรียนที  บ่งบอกตามหลักไตรสิขา คือ ด้านศีล ระบุสิ  งที  ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสจากกายภายนอกได ้ ด้านสมาธิ ระบุสิ งที  ผู้เรียนเรียนรู้เพื  อให้เกิดพฤติกรรม ค่านิยมที  พึงประสงค ์ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือสิ  งดีงามที  เกิดขึ นจากภายในจิตใจ ด้านป ั ญญาระบุเนื อหาหรือสิ  งที  ผู้เรียนเรียนรู้เพื  อให้ความรู้มีฐานความคิด กระบวนการคิด และ
สามารถนําไปประยุกต ์ ใช้ในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ สนิท สายธนู (2549: 165-187) พบว่า เมื  อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม พบว่า นักเรียนทั  งสองกลุ่มมีการประพฤติปฏิบัติตนที  เหมาะสมอยู่ในระดับดี ประไพ ขว้างไชย 
(2550: 189-196) พบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที  เกิดจากผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที  สุด และสอดคล้องกับ อดิศร จันทรสุข (2549: 55-71) 
พบว่า การจัดกระบวนการสร้างสรรค ์เพื  อปลูกฝ ั งคุณธรรมในเด็กปฐมวัยสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบขึ  นอยู่ก ับแนวทางความสนใจและ
ความชํานาญของสถานศึกษานั  นๆ สถานศึกษาจึงควรพิจารณาใช้หลักไตรสิกขาเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คน
ดี และมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการวิจ ัยการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านท่าเยี  ยมวิทยายล 
ตําบลกระเบื  องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการศึกษา ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี   
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ควรมีการบูรณาการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการหลักไตรสิกขาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื  นๆ ตาม
ความเหมาะสม  

2. ฝ ่ ายบริหารของสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญ 
ประโยชน์ คุณค่า และความจําเป็นของการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการหลักไตรสิกขา และการปลูกฝ ั งคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักเรียน 

3. ควรมีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการนําแผนการจัดจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง อย่างต่อเนื  องและสมํ  าเสมอจึงจะทํา
ให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 

1. ควรมีการวิจ ัยโดยใช้กระบวนการวิจ ัยปฏิบัติการ และกลยุทธ ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาในเรื  องอื  นๆ ที  มีความสําคัญ จําเป็น และเป็นป ั ญหา ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

2. ควรมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหลักธรรมข้ออื  นๆ หรือ บูรณาการ
กับกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิธีพุทธอื  นๆ  

3. ควรมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที  บูรณาการหลักไตรสิกขาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื  นๆ ตามความเหมาะสม  
4. ค ว ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ค ว า ม เ ที  ย ง ต ร ง  ใ ช้ เ ค รื  อ ง มื อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น  วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

ให้ใช้แบบทดสอบ 
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