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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๒) ศึกษาแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ี
นํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี ๓) นําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยการศึกษาวิ เคราะห เอกสาร  
การสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ จํานวน ๒๕ รูปหรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา และการ
สนทนากลุมเฉพาะ กับผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา และการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๑๑ รูป
หรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสนทนากลุมเฉพาะและรูปแบบเบื้องตนสําหรับใชในการ
ยืนยันขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดประชุมกลุมยอย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา   

ผลการวิจัยพบวา  
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ชลบุรี พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางนั้น พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนใชวิธีการสอนท่ีเนนไปในลักษณะการใหนักเรียนมีอิสระทางความคิด การแกไขปญหาดวย การ
สรุปบทเรียนและการคิดวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใชการวิจัยเปน
พ้ืนฐานนั้น พระสอนศีลธรรมสวนใหญยังขาดความรูทางการวิจัย เนื่องจากสวนใหญจบการศึกษาเพียง
นักธรรม จึงตองมีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยใหแกพระสอนศีลธรรมใหมากข้ึน ดานการจัดการ
เรียนท่ีเนนการใชโครงงานนั้น พระสอนศีลธรรมเปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดทําโครงงานดาน
พระพุทธศาสนา มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไปรวมประกวดแขงขันในเวทีตางๆ และไดรับ



(ข) 
 

รางวัลมากมาย ในสวนดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาทองถ่ินนั้น พระสอนศีลธรรมใชวัด
เปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอนในดานนี้ โดยเชิญปราชญชาวบานมาชวยสอน 

๒. แนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ไดมีการนําแนวคิดทางดาน
การจัดการคือ หลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ไดแก ๑) ข้ันตอนการวางแผน ๒) ข้ันตอนการ
นําแผนไปปฏิบัติ  ๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล  และ ๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนควบคูกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  การจัดการการ
เรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู  การจัดการการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทํา
โครงงาน และ การจัดการการเรียนการสอนโดยเนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
สวนหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม ซ่ึงจะชวยให
ครูจัดการสอนดีข้ึน และนักเรียนเรียนรูดีข้ึน คือ หลักไตรสิกขา ไดแก ศีล ฝกรักษาศีล กฎ ระเบียบ 
และการมีวินัย สมาธิ ฝกลมหายใจ จิตใจใหสงบนิ่ง ปญญา การคิดพิจารณา แกปญหา การพัฒนา 
การประยุกต การปรับปรุง และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหไดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือ มีฉันทะ 
ความพึงพอใจในงานและการเรียน วิริยะ ความเพียรพยายามใหประสบผลสําเร็จ จิตตะ ความเอาใจ
จดจอในงานและการเรียน และวิมังสา คือ การหม่ันทบทวนความผิดพลาดและการแกไขปญหา 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ๓ วิธีการ คือ ข้ันตอนท่ีหนึ่ง  
การวางแผนการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมจะตองกําหนดแผนการสอนข้ึนกอนเปนอันดับแรก 
โดยการศึกษาขอมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะเบื้องตนของผูเรียน ความสนใจของ
ผูเรียน และอุปกรณท่ีใชในการสอน ข้ันตอนท่ีสอง ลงมือปฏิบัติตามแผน ดวยการกระตุนผูเรียน 
นําเขาสูบทเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนคิด วิเคราะหงาน ข้ันตอนท่ีสาม การตรวจสอบและ
ประเมินผลจากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การใหความรวมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ
ขณะทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน มีทดสอบกอนและหลังเรียน  ข้ันตอนท่ีส่ี การปรับปรุงแกไข ตองแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ปดจุดออนและเสริมจุดแข็ง กระตุนการเรียนรูของนักเรียน สรางเสริมกําลังใจ
ใหกับนักเรียน และมีการพัฒนาตอเนื่อง วิธีการท่ีหนึ่ง สอนใหครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการ
เปนคนดี ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเปนคนดี ดวยการฝกรักษาศีล ระเบียบ วินัย สมํ่าเสมอ 
เคารพกฎของโรงเรียน ไมประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเปนประจํา แบงปน
ชวยเหลือ ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแกไขใหดีข้ึน วิธีการท่ีสอง สอน
ใหครูและนักเรียนชอบความสงบ มุงม่ันตั้งใจเรียน เรียนอยางมีความสุข ดวยการฝกลมหายใจ จิตให
สงบนิ่ง เปนหนึ่ง สนุกสนานกับการเรียน  นั่งสมาธิ สวดมนต ทบทวนบทเรียน ทําการบาน และ
ทบทวนพฤติกรรม ขยันทําสมาธิมากข้ึน วิธีการท่ีสาม สอนใหครูและนักเรียนคิดสรางสรรค มีจิต
อาสา ชอบชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน คิดแกปญหา ดวยการคิดพิจารณา แกปญหา พัฒนาประยุกต 
ปรับปรุง สรางสรรค อานหนังสือเพ่ิมข้ึน ตั้งใจเรียน ซักถามขอสงสัย ชวยเหลือผูอ่ืน ทบทวนวิธีการ
เรียน แกไขขอบกพรอง เสริมสรางปญญาตลอดเวลา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were : (1) to study the state of integration 
of Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks 
in secondary school of Chonburi province, (2) to study the concept for integration of 
Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks in 
secondary school of Chonburi province, (3) to present the procedure for integration 
of Buddhadhamma for teaching and learning management of moral teaching monks 
in secondary school of Chonburi province. 
 This research was the qualitative research by studying the document 
analysis, in depth interview with 26 key informants of moral teaching monks and 
officers. The tool for this research is the questionnaire and to collect the data by 
noting and recording. The data analysis through descriptive content analysis and 
focus group discussion from 11 religious specialists and teaching and learning 
management. The tools for this research are specific focus group and basic form for 
data confirmation.   The data is collected by small group meeting, recording, and 
note down. The data analysis is through the descriptive data analysis. 

The findings of this research as follows : 

 1. The state of integration of Buddhadhamma for teaching and learning 
management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi province, 
found that the teaching and learning management as child center, the moral 
teaching monks in the school used the teaching method focus on independent 



(ง) 
 

thinking character to students. The problem solution is to summarize the lesson and 
critical thinking of current situation. For the teaching and learning management as 
focus on research , the moral teaching monks lack of research knowledge due to 
majority of monks finished Dhamma education only. So, must have the knowledge 
development about research more to moral teaching monks. For the learning 
management that focus on project usage, the moral teaching monks allowed the 
students to participate for Buddhism project, had the promotion and support the 
students to have the competition in many places and got many rewards. The 
teaching and learning management that focus on local wisdom, the moral teaching 
monks used the temple as the teaching  management center by inviting the local 
wisdom teachers to help for teaching.  

 2. The concept for integration of Buddhadhamma for teaching and learning 
management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi province, 
found that had used the concept of management by total quality management of 
Deming such as 1) the step of planning   2) the step for planning into practice step   
3) the step of examination and evaluation  4) the step of standard improvement, to 
use the teaching and learning management to match with the teaching and learning 
management as child center, the teaching and learning management as focus on 
research, the learning management that focus on project usage, the teaching and 
learning management that focus on local wisdom and outdoor teaching. For the 
Buddhadhamma is used integrated in teaching and learning management of moral 
teaching monks which will help the teacher for good teaching management and 
better learning student are Trisikkha such as precept, precept keeping practice, rule, 
regulation and discipline, concentration, breath practice, calm mind, wisdom, 
consideration, solution, development, application, improvement and creative 
thinking for getting the desired characteristics are Chanda (aspiration) is the work and 
learning satisfaction, Viriya(energy) is to work hard and get the success, Citta 
(thoughtfulness) is to pay attention in the work and education, Vimangsa 
(investigation) is to revise the mistakes and solve the problems. 

 3. The procedure for integration of Buddhadhamma for teaching and 
learning management of moral teaching monks in secondary school of Chonburi 
province, consists of four steps such as 1) the step of planning : the moral teaching 
monk will set the teaching plan as the priority by studying the data, teaching and 
learning methods, basic characteristics of students, the interest of students, teaching 
equipment.  2) The step for planning into practice step : To convince the student to 
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study and to give the opportunity to students for work critical thinking.  3) The step 
of examination and evaluation : to examine and evaluate from students’ behavior 
observation, interest, cooperation including the co-relation while have the activity 
together with friends, to have the pretest and posttest. 4) The step of standard 
improvement: must solve the problem, end the weakness and promote the strength, 
to provoke the students to study, to promote the sympathy to students, and have 
the continuously development. The first method is to teach the teachers and 
students to be good citizens, work hard, self discipline, behave well, precept keeping 
practice, order, discipline regularly, obey the rule of school, no against the rule of 
school, intend to practice, regularly precept keeping , share, review of cause of 
behavior against morality and solutions. The second method is to teach teachers and 
students to like the quietness, work hard, study with happiness,  breath practice, 
calm mind, fun with learning, meditation siting, chanting, review of lesson, homework 
doing, and revise the behavior, more practice meditation.   The third method is to 
teach the teachers and students to have creative thinking, service mind, help others, 
share, to think to solve the problems, consideration, solution, applied development, 
improvement, creativeness,  more reading, intend to study, ask the question from 
doubt, help others, revise the learning method,  solutions of mistakes,  to always 
create the wisdom. 

 



(ฉ) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากหลายทานท่ีได
อนุเคราะหใหความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งโดยเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาคือ ดร.อนุวัต กระสังข และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโตกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธท่ีไดใหคําแนะนําและไดกรุณา
เสียสละเวลาใหคําปรึกษาและตรวจสอบแกไขดุษฎีนิพนธฉบับนี้อยางละเอียดรอบคอบเพ่ือใหเนื้อหา
ของการวิจัยนี้ชัดเจนสมบูรณมากยิ่งข้ึน และขอเจริญพรขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
และอาจารย ดร.อํานาจ บัวศิริ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบปองกันดุษฎีนิพนธครั้งนี้       
ท่ีเมตตาชี้แนะแกไขเนื้อหาท่ีบกพรองใหสมบูรณถูกตอง 

ผูวิจัยขอขอบคุณ คณาจารยผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาชวยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยซ่ึงประกอบดวย  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. , พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ดร.ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ธัชชนันท อิสรเดช ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล ใจเย็น และอาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว ท่ีให
ความอนุเคราะหตรวจทานแนะนําแกไขใหแบบสอบถามสมบูรณยิ่งข้ึน สงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวง
ลงดวยดีผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทานและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รองศาตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และอาจารย
ประจําหลักสูรทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและไดชวยเหลืองานดานตางๆดวยดี คือ อาจารย
พระสุธีวีรบัณฑิต(โชว ทสฺสนีโย),ดร., ดร.ยุทธนา ประณีต, ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.บุษกร วัฒนบุตร 

ท่ีสําคัญขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกทานท่ีสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ทุกๆดาน
รวมท้ังเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยเปนอยางดีและสุดทายนี้ขอขอบคุณพระอาจารยทุกรูป/คน ท่ีประสิทธิ์
ประสาทวิทยาการ และเพ่ือนรวมชั้นเรียน  ท่ีเปนกําลังใจใหมาโดยตลอดจนประสบผลสําเร็จ ผูวิจัยขอ
มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตบูชาเปนกตเวทิตาคุณแดคุณบิดา-มารดา ปู-ยา ตา-ยาย ครู-
อุปชฌาย-อาจารย รวมถึงญาติธรรมทุกๆ ทาน  

 
 

พระอธิการสมบูรณ เลขธมฺโม 
๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐ 



(ช) 
 

สารบัญ  
 

 เรื่อง  หนา 
    บทคัดยอภาษาไทย (ก) 

 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ค) 
 กิตติกรรมประกาศ (ฉ) 
 สารบัญ (ช) 
 สารบัญตาราง (ฌ) 
 สารบัญแผนภาพ (ญ) 
 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ฎ) 
    บทท่ี ๑ บทนํา  
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๖ 
    บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๗ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ๓๖ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๖๒ 
 ๒.๔ พ้ืนท่ีในการวิจัย ๙๔ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๙๖ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๐ 
    บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๑ 
 ๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ ๑๑๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๑๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๑๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๑๕ 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



(ซ) 
 

สารบัญ (ตอ)  
 

 เรื่อง  หนา 
 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๑๗ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๑๑๘ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี ๑๓๔ 

 ๔.๓ นําเสนอการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๑๔๘ 

 ๔.๔ สรุปผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๗๘ 
 ๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๘๗ 
    บทท่ี ๕ สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๙๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๘ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๐๑ 
   บรรณานุกรม ๒๐๓ 
ภาคผนวก  ๒๑๒ 

 ภาคผนวก ก  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๑๓ 
 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือการวิจัย ๒๑๕ 
  ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย(สัมภาษณ) ๒๒๑ 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอเชิญรวมการสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๗ 
   ประวัติผูวิจัย ๒๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี        หนา 

 
๒.๑ สรุปหลักไตรสิกขา ๑๕ 
๒.๒ สรุปความสําคัญของหลักไตรสิกขา   ๑๘ 
๒.๓ 
๒.๔ 

 
๒.๕ 

สรุปหลักไตรสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย   
เปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนสมัยใหมกับผูสอน
สมัยเกา 
บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู 

๓๔ 
๓๘ 
 
๔๕ 

๔.๑ แสดงผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม ดวยการบริหารวงจรคุณภาพ
เดมม่ิง (Deming) ๑๘๔ 

๔.๒ การพัฒนาครูและนักเรียนดวยหลักไตรสิกขา ใหเกิดมีคุณลักษณะแหงอิทธิบาท๔ ๑๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 
 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี หนา 

 
๒.๑ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ๔๗ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๑ 
๓.๑ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๑๖ 
๔.๑ องคความรูจากการวิจัย ๑๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฎ) 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

อักษรยอในวิทยานิพนธเลมนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักโดยใชระบบยอคําดังตอไปนี้ 

พระวินัยปฎก 
วิ.ม. (ไทย)  =  วินัยปฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ปา. (ไทย) =  วิสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตรนิกาย ทุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ไดใชพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เปนหลักในการอางอิง ซ่ึงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เลม/ขอ/หนา. เชน ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความวาระบุถึง สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปฎกเลมท่ี ๒๕ ขอท่ี ๓๐ หนาท่ี ๕๑ เปนตน 
 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก  ประชาชนในอดีต

มีชีวิตอยูกับครอบครัว มีพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เปนรากฐานของทัศนคติและคานิยมในการ
ดํารงชีวิต  ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  แตการเพ่ิมของประชากรประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชน ทําให
ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางดานวัตถุมากข้ึนและละเลยดานคุณธรรมจริยธรรม โดยขาดความ
ตระหนักวาคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอสังคมเปนอยางมากในการกําหนดความสงบ
สุขของสังคม  เนื่องจากหากคนในสังคมมีความบกพรองทางดานจิตใจ  ขาดคุณธรรมจริยธรรมแลว 
แมสังคมนั้นจะมีความม่ังค่ังทางดานเศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสุขและเกิดการพัฒนาไปไดยาก 0

๑          
ในกลุมของเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเปนบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนั้น พบวาเยาวชน
ไทยในปจจุบันมี “ลักษณะโทษ” หลายประการเชน ติดยาเสพติด  กาวราวรุนแรง  หมกมุนใน
กามารมณ  มีแนวโนมกออาชญากรรม  หลงติดในวัตถุ  เห็นแกตัว  ไมเชื่อเรื่องสวนรวม  ไมมีศาสนา
และวัฒนธรรม  เครียด  หาความสําเร็จโดยไมเลือกวิธีการ  ชอบเลนการพนัน ทํางานหนักไมเปน 

การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  ประเทศใดสามารถ
จัดระบบการศึกษาใหประชาชนไดอยางท่ัวถึงและถูกตอง  ประเทศนั้นยอมประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศในทุกดาน  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  ดานการเมือง  หรือดานสังคมวัฒนธรรม  ท้ังนี้
เพราะการพัฒนาประเทศจะตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ  ซ่ึงกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา
คนก็คือ  การจัดการศึกษา  ดังนั้นทุกๆ ประเทศจึงพยายามจัดการศึกษาในประเทศของตนใหดีท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได 

การจัดการการศึกษานอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดความรูแลว  จะตองมุงปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมให กับผู เรียนเพ่ือให เปนผู ท่ี มีความประพฤติดี อีกดวย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีตรัสไววา  นอกจากการศึกษาจะสอนใหคน
เกงแลวจําเปนอยางยิ่งท่ีจะอบรมใหดีพรอมกันไปดวย  ประเทศเราจึงจะไดคนท่ีมีคุณภาพ คือ ท้ังเกง
ท้ังดีมาเปนกําลังของบานเมือง ใหความเกงเปนปจจัยและพลังสําหรับการสรางสรรค  และใหความดี
เปนปจจัยเพ่ือประคับประคองนําความเกงใหเปนไปในทางท่ีถูก ท่ีอํานวยผลประโยชนอันพึงประสงค 1๒

                                                 
๑สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ,  “พระบรมราโชวาท”,  ขาราชการครู, ปท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒) : ๒. 
๒สิปปนนท เกตุทัต และคณะ, ความฝนของแผนดิน, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ตะวันออก, ๒๕๔๐), หนา ข. 



๒ 
 
 
 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในปจจุบันตางพยายามท่ีจะฝกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนใหรูผิดชอบชั่วดีมากข้ึน  โดยหลายฝายหวังวา  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะ
เปนเสมือนสายปานท่ีคอยเหนี่ยวรั้งและฉุดดึงใหเด็กไดมีสภาพจิตใจท่ีเขาถึงคุณงามความดีของชีวิต 
โดยท่ัวไปเม่ือพิจารณาถึงระดับการศึกษาท่ีครอบคลุมไปท้ังประเทศ มีการจัดการศึกษาในทุกทองท่ี  
และเปนหนาท่ีหลักของรัฐบาลจะตองดําเนินการใหกับประชาชนทุกคนก็คือ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ฉะนั้นจึงถือไดวาการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางยิ่ง  และเม่ือพิจารณาคุณลักษณะของผูเขารับการศึกษาในแตละระดับแลวจะเห็นวา 
นักเรียนประถมศึกษาเปนผูมีสภาพเหมาะสมอยางยิ่งตอการวางรากฐานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคในดานคุณธรรมจริยธรรม 

การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความคาดหวังวาจะเปนโครงการท่ี
สรางคุณประโยชนตอสังคมโดยตองการใชโครงการนี้ใหเขาไปมีสวนผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลงท่ี
ดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทยดวยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียนมีพระท่ีจะนํา
หลักธรรมคําสอนผานกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาท่ัวประเทศ ซ่ึงประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง และผลจากการวิจัยของคณะสังคมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา เปนโครงการท่ีดี มีผลทําใหเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปในทางท่ีดีข้ึนอยาง
ชัดเจน เปนการลงทุนในโครงการท่ีคุมทุนมากเพราะในภาพรวมพระสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลไดด2ี

๓ 
ในปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วจึงทําใหเกิดภาวะวิกฤต

และปญหามากมาย เชน ปญหาวิกฤตวัฒนธรรม และวิกฤติทางสังคมทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ
อยางหลีกเลี่ยงไมได แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ 3

๔  ระบุ
ปญหาสังคมท่ีมีความเดนชัด คือ ปญหาความเสื่อมถอยของเอกลักษณ วัฒนธรรม คานิยมความเปน
ไทยและมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงกระทบตอคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
เพราะหลายสิบปท่ีผานมา เราปลอยใหกระบวนการศึกษาของชาติเปนไปตามบุญตามกรรมจนสราง
ความสั่นคลอนใหกับสถาบันตางๆ ของชาติในทุกๆ ดาน แตถามองกันใหลึกซ้ึงถึงท่ีมาแหงปญหาอันท่ี
จริงมักเกิดมาจากคน คนคือวิกฤตของสังคมจะตองเริ่มตนดวยการปฏิรูปการศึกษาดานคนเสียใหม คือ
ใหมีคุณภาพมีภูมิปญญาและคุณธรรมอยูในตัวเอง 4

๕ เพราะวาการศึกษาของไทยในอดีตไมไดนําเอา
พุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษา แตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมมาเปนแกนในการจัด
การศึกษา ทําให พุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากข้ึน และผลจากการจัด
                                                 

๓ปรีชา  กันธิยะ,  คูมือโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปงบประมาณ 
๒๕๕๐,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา คํานํา. 

๔คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ , (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๑. 

๕เชาวศิลป จินดาละออง , ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสรางคน สรางชาติ วิทยาจารย,  (กรุงเทพมหานคร : บิไบรท, 
๒๕๔๔), หนา ๑๖ – ๑๗. 



๓ 
 
 
การศึกษาท่ีผานมา การศึกษาไทยนั้นไมวาจะประเมินโดยหนวยงานใดนอกจากจะไมเปนท่ีนาพอใจ
แลวเปนท่ียอมรับกันวาการศึกษาไทยไมไดสอนใหคนรูจักคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรค และปฏิบัติจริง 
อีกท้ังหยอนยานเรื่องการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม การศึกษาไทยจึงอยูในภาวะวิกฤต
ทางคุณภาพอยางหนัก ถึงแมวาการเรียนการสอนในอดีตท่ี กระทรวงธรรมการไดกําหนดใหมีวิชา
จรรยา เปนครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก เพ่ือกลอม
เกลานิสัยใจคอกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร วิชาจรรยาก็
ขยายเปนวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ถึงแมในเวลาตอมาจะเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับศาสนาและ
จริยธรรมข้ึนอีก แตปญหาเยาวชนดานศีลธรรมก็ยังมีมากข้ึน5

๖  
ดังนั้นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางมากในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ผานกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทหนาท่ีความพรอมของพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความพรอมดานความรู 
ความพรอมดานประสบการณการสอน และความพรอมดานเง่ือนไขเวลาการสอนตอสัปดาหปจจัย
ดานโรงเรียนท่ีทําการสอนเก้ือหนุนพระธรรมวิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ การยอมรับของ
นักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระสังฆาธิการ 
บทบาทของพระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลางโดยแยกเปน บทบาทการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบวาพระธรรมวิทยากรท่ีพุทธศาสนาไดเตรียมการสอนมากท่ีสุด
การวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และการใชสื่อและ
อุปกรณการสอน รองลงไปเปนลําดับพระธรรมวิทยากรท่ีสอนวิชาเปนแบบอยางท่ีดีตอนักเรียนมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 6

๗  รวมถึงสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ควรรวมกันการพัฒนาจริยธรรม สําหรับเยาวชน โดยสถาบัน
ครอบครัวควรมีหนาท่ีในการใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการดูแลพฤติกรรมของเยาวชนท่ี
บาน ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีในการขัดเกลา แนะเรื่องของศีล ๕ สวน สถาบันการศึกษา ควรอบรม
ดานจริยธรรมใหกับเยาวชนนอกจากการใหการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเยาวชนไดมีจริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน
และจริยธรรมตามหลักศาสนา โดยการประสานกับทางสถาบัน ศาสนา สําหรับสถาบันศาสนาซ่ึงมี
หนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมตองทําบทบาทดังกลาวใหสมบูรณ โดยการสงพระธรรมวิทยากร
ไปรวมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน7

๘ 
                                                 

๖กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ๑๗. 

๗เสถียร วิพรมหาและคณะ, “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ก-ข. 

๘ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร”, ดุษฎีนิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๔ 
 
 

จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการ การเรียนการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ี
นํามาบูรณาการในการจัดการ การเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี และนําเสนอแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการ การเรียนการสอนของ พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  ตอไป 

 
๑.๒ คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี เปนอยางไร 

๑.๒.๒ แนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีอะไรบาง 

๑.๒.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ควรเปนอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
ขอบเขตดานเนื้อหาเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 
๑) หลักการจัดการการเรียนการสอนแผนใหม ๔ ดาน คือ (๑) การจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ๒) การจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู  
๓) การจัดการการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน และ ๔) การจัดการการเรียนการสอนโดย
เนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน8

๙ 

                                                 
๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ, คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ, 

(พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 



๕ 
 
 

๒) การบริหารจัดการตามแบบเดม่ิง (Deming Cycle) กลาวคือ การบริหารใหครบวงจร
ตองจัดระบบการบริหารใหครบท้ัง ๔ ข้ันตอน ไดแก (๑) ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
(๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)  (๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 
(Check or Evaluation) และ (๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)9

๑๐   
๓) หลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการ ประกอบดวย หลักไตรสิกขา ไดแก ๑) อธิสีลสิกขา 

๒) อธิจิตตสิกขา และ ๓) อธิปญญาสิกขา10

๑๑ และหลักอิทธิบาทธรรม ไดแก ๑) ฉันทะ พอใจรักใครใน
สิ่งนั้น ๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น ๓) จิตตะ เอาใจฝกใฝนั้นสิ่งนั้นไมวางธุระ ๔) วิมังสา หม่ันตริ
ตรองพิจารณาเหตุผล11

๑๒ 
๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ตัวแปรตน ประกอบดวย ๓ ตัวแปรยอย คือ  

๑. หลักการจัดการการเรียนการสอนแผนใหม ๔ ดาน คือ ๑) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง  ๒) การจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู  ๓) การจัดการ
การเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน และ ๔) การจัดการการเรียนการสอนโดยเนนภูมิปญญา
ทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  ๒. หลักการบริหารจัดการตามแบบเดมม่ิง (Deming Cycle) 
กลาวคือ ๑) ข้ันตอนการวางแผน ๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ ๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 
และ ๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน ๓. บูรณากับหลักพุทธธรรม ประกอบดวย หลักไตรสิกขา และหลัก
อิทธิบาทธรรม ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนการสอนแผนใหมตามหลักพุทธบูรณาการ ของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ก. ผูใหขอมูลสําคัญ แบงออกเปน ๒ กลุม คือ 

๑) กลุมพระสงฆ ไดแก ผูบริหาร และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 
๑๑ รูป 

๒) กลุมขาราชการ ไดแก ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผูพิพากษาสมทบ
ศาลจังหวัดชลบุรี ปลัดเมืองพัทยา รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผูอํานวยการโรงเรียนตางๆ 
จํานวน ๑๔ คนรวมท้ังสิ้น ๒๕ รูปหรือคน  

ข. ผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ ไดแก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
นักวิชาการ จํานวน ๑๑ รูปหรือคน 

 
 
 

                                                 
๑๐กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การ

นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน], แหลงขอมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธไปสูปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 

๑๑ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 



๖ 
 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาดานพ้ืนท่ีไว คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 

๘ อําเภอ ไดแก (๑) อําเภอเกาะจันทร (๒) อําเภอเกาะสีชัง (๓) อําเภอบอทอง (๔) อําเภอบางละมุง                     
(๕) อําเภอบานบึง (๖) อําเภอพนัสนิคม (๗) อําเภอพานทอง (๘) อําเภอเมืองชลบุรี  

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึงเดือน 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาในการทําวิจัย ๑๕ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  
การบูรณาการหลักพุทธธรรม  หมายถึง การนําหลักไตรสิกขาและอิทธิบาทธรรมไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง หลักการจัดการการเรียนการสอนแผนใหม ๔ ดาน 

คือ ๑) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ๒) การจัดการการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู  ๓) การจัดการการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน และ ๔) 
การจัดการการเรียนการสอนโดยเนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และการบริหาร
จัดการตามแบบเดม่ิง กลาวคือ การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับ
มาตรฐาน  

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง พระภิกษุผูไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหดําเนินการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จังหวัดชลบุรี จํานวน ๓๒ โรงเรียน 

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  
๑.๖.๑ ทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
๑.๖.๒  ไดแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
๑.๖.๓  ไดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
๑.๖.๔ องคความรูจากการวิจัยนําไปเผยแผในวงวิชาการ และสามารถนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได 



 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ” ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมจาก
หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๒.๔ พ้ืนท่ีในการวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
การพัฒนาทุนมนุษยถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ

องคกรสมัยใหม โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องท่ีตองการใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการสําคัญในการสราง
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนาท่ีตอเนื่อง เพราะ
สภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 0

๑ ดวยเหตุนี้การบริหารงานบุคคลใน
ปจจุบันจึงหันมาใชวิธีการบริหารทุนมนุษยและการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนากันมาก
ข้ึน  ท้ังนี้หากในองคกรใดมีทุนมนุษยท่ีท้ังเกงและดีก็เปนท่ีแนนอนวาองคนั้นยอมประสบความสําเร็จ
ในทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน  ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการใหรางวัลและการ
ลงโทษ ซ่ึงเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณในสมัยปจจุบันนั่นคือ ใครทําดีก็ควรไดรับการยกยอง 
ใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังพระบาลีท่ีวา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ  ขมคน
ท่ีควรขม ยกยองบุคคลท่ีควรยกยอง”1

๒ 
ในการพัฒนาทุนมนุษยเชิงพุทธนั้นมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของหลาย

หลักธรรม แตในท่ีนี้ผูวิจัยไดเลือกหลักไตรสิกขามาประยุกตใชกับการพัฒนาทุนมนุษย เนื่องจากมี
ความคิดวาในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นตองมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดิ้นรนตอสูเพ่ือให

                                                           
๑ พรธิดา วิเชียรปญญา, การจัดการความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร : ธรรกมล

การพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๕. 
๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑. 



๘ 
 

อยูรอดและกาวขามผานพนสิ่งเลวรายตางๆ ท่ีเขามากระทบการดําเนินชีวิตหรือในหนาท่ีการงาน 
พรอมกันนั้นก็จะตองรูจักแกปญหาไดอยางอยางมีสติ มีความรอบคอบและใชปญญา  หากทําไดเปน
เบื้องตนเชนนี้ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตก็จะอยูไมไกลเกินเอ้ือม ท้ังนี้หลักไตรสิกขาเม่ือนํามา
ประยุกตใชกับการพัฒนาทุนมนุษยแลวก็จะสงผลทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร ขาราชการ ใน
องคการหรือหนวยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒.๑.๑  หลักไตรสิกขา 
คําวา “ไตรสิกขา” แยกศัพทออกเปน ไตร กับ สิกขา คําวา ไตร หรือ ตรี (Three) เปน

ภาษาสันสกฤต แปลวา ๓ ตรงกับภาษากรีกวา Tri ตรงกับภาษาลาตินวา Tres ตรงกับภาษามคธหรือ
บาลีวา ติหรือเต ซ่ึงก็แปลวา ๓ เชนกัน  สวนคําวา "สิกขา" เปนภาษามคธหรือภาษาบาลี แปลวา ขอ
ท่ีพึงหรือขอท่ีตองศึกษาและปฏิบัติ ตรงกับภาษาสันสกฤตวา “ศิกฺษา” ภาษาไทยนํามาใชเปน "ศึกษา"
2

๓ 
พระพุทธเจา ไดตรัสถึงไตรสิกขาไววา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ สิกขา ๓ 

ประการ อะไรบางคือ ๑) อธิสีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา และ ๓) อธิปญญาสิกขา3

๔ 
๑) อธิสีลสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน

สิกขาบทท้ังหลายนี้ เรียกวา อธิสีลสิกขา  
๒) อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามท้ังหลาย ฯลฯ บรรลุ

จตุตถฌาน ท่ีไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา  
๓) อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข 

ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา” นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขาภิกษุท้ังหลายสิกขา ๓ ประการนี้แล4

๕ 
จากการศึกษาพบวา ไตรสิกขา คือ หลักการศึกษาแบบพุทธหรือการศึกษาแบบธรรมชาติ 

ประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา โดยในข้ันพ้ืนฐาน ศีล คือ การดําเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมท่ี
ถูกตองในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเพ่ือนมนุษย ตั้งแตการดูการฟง การกินอยู บริโภค ทําอาชีพ
การงาน การอยูรวมสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน ไมกอความเดือดรอนแกใครๆ รวมความวาศีลก็คือการ
ดําเนินชีวิตเปนอยูท่ีปราศจากการเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนตอผูอ่ืน ขณะเดียวก็ก็จะยัง
กอใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมมนุษย  

ขอท่ีสอง คือ การฝกใหจิตใจของเรามีความสงบอยูตัวหนักแนนม่ันคง เรียกวา สมาธิ หรือ
ศัพททางวิชาการเรียกวา อธิจิตตสิกขา การฝกฝนจิตใหยิ่งข้ึนไปซ่ึงเปนเรื่องของสมาธิ คือ การมีสภาพ
จิตท่ีหนักแนนม่ันคง มีความสุข ความสงบ มีความแนวแน เรียกวาใจอยูกับจิต จิตอยูกับงาน ไม
ฟุงซาน ไมวุนวาย ไมเดือดรอนใจ ตลอดจนหมายถึงจิตท่ีเปยมดวยคุณธรรมตางๆ ดวย 

ขอสามคือ ปญญา ไดแก ความรูความเขาใจเหตุผล รูเขาใจความจริงของโลกและชีวิต 
จนกระท่ังสามารถทําจิตใจใหเปนอิสระได ไมตกอยูใตการครอบงําของสิ่งท้ังหลาย 

                                                           
๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๐๐, องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๕๒๑/๒๕๙. 
๔ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๕ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙. 



๙ 
 

สามขอท่ีกลาวมานี้เปนหลักการฝกฝนหรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในพระพุทธศาสนา 
และธรรมะท่ีเรานํามาปฏิบัติกันมากมาย หรือสอนกันเยอะแยะนั้น ไมวาอะไรก็ไมพนไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ กับปญญา5

๖ 
ไตรสิกขาในบางมุมมองอาจทําใหทราบถึงวิธีท่ีจะตัดอุปาทาน โดยเฉพาะสิกขาข้ันแรก

ท่ีสุดท่ีเราเรียกวา “ศีล” ซ่ึงหมายถึง การประพฤติดี ประพฤติถูกตองตามหลักท่ัวๆ ไปไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน มีจําแนกไวเปนศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรืออ่ืนๆ อีก เปนการปฏิบัติเพ่ือความสงบ
เรียบรอยจากโทษข้ันตนทางกายและทางวาจาของตน  

สิกขาข้ันท่ี ๒ เรียกวา “สมาธิ” ขอนี้ไดแกการบังคับจิตใจของตัวเองไวใหอยูในสภาพท่ีจะ
ทําประโยชนใหมากท่ีสุดตามท่ีตนตองการ เพราะสมาธินั้นคือจิตท่ีตั้งม่ันแนวแนนิ่งหรือเปนจิตท่ีสงบ 
เปนจิตท่ีบริสุทธิ์ แตลักษณะเพียง ๒ อยางนั้นไมใชความหมายอันแทจริงของสมาธิ โดยพุทธวจนะของ
พระพุทธองคทรงแสดงลักษณะทางจิตดวยคําอีกคําหนึ่งซ่ึงสําคัญท่ีสุด คือ คําวา “กมฺมนีโย” แปลวา 
สมควรแกการทํางานซ่ึงแสดงถึงลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ 

สิกขาท่ี ๓ เรียกวา “ปญญา” หมายถึง การฝกฝนอบรม ทําใหเกิดความรู ความเขาใจอัน
ถูกตอง และสมบูรณท่ีสุดในสิ่งท้ังปวงตามท่ีมันเปนจริง คนเราตามปกติไมสามารถรูอะไรๆ ใหถูกตอง
ตามท่ีเปนจริงได คือมันถูกแตเพียงตามท่ีเราเขาใจเอาเองหรือตามโลกสมมติ มันจึงไมใชตามท่ีเปนจริง 
ดวยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกวาปญญาสิกขาเปนสวนสุดทายสําหรับฝกฝนอบรมให
เกิดความเขาใจ ใหเห็นแจงในสิ่งท้ังหลายตามท่ีเปนจริงโดยสมบูรณ6๗ 

หลักไตรสิกขายังเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธองคทรงสอนแกพระอานนทบาง แกพระภิกษุ
สงฆท่ีมาเขาเฝาตามรายทางบาง โดยเฉพาะในชวงท่ีเสด็จพุทธดําเนินจากกรุงราชคฤหมุงตรงไปยัง
เมืองกุสินาราสถานท่ีดับขันธปรินิพพานขณะประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤหนั้น  
พระบาลีบันทึกไววาธรรมีกถาหรือถอยแถลงเก่ียวกับธรรมะเรื่องไตรสิกขา วา พระองคไดตรัสสอน
ภิกษุท้ังหลายบอยท่ีสุด ทรงสรุปสารประโยชนของไตรสิกขาไววา “อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้
ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ 
มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ”7

๘ 
ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ยังหมายถึง ขอท่ีจะตองศึกษา ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา 

ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหเจริญยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 8

๙  
มีสวนประกอบ ๓ สวนสําคัญคือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ดังนี้ 

                                                           
๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สามไตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๕), หนา 

๒๗-๒๙. 
๗ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๖๑-

๖๒. 
๘ เสฐียรพงษ  วรรณปก, ศาสตราจารยพิเศษ, คําบรรยายพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๓), หนา ๔๗. 
๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๒๗. 



๑๐ 
 

๑) อธิศีลสิกขา (สิกขา คือ ศีลอันยิ่งใหญ) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทาง
ความประพฤติอยางสูง ดังคําอธิบายวาอธิศีลสิกขาเปนอยางไร กลาวคือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศีล สํารวมดวยความสังวรในพระปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียง
เล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยูคือ สีลขันธเล็ก สีลขันธใหญ ศีลเปนท่ีพึง เปนเบื้องตน 
เปนความประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธาน เพ่ือความถึงพรอม
แหงธรรมท่ีเปนกุศล นี้ชื่อวา อธิศีลสิกขา9

๑๐ 
๒) อธิจิตสิกขา (สิกขา คือ จิตอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิด

คุณธรรม เชน สมาธิอยางสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายดังคําอธิบายวา อธิจิตสิกขา 
เปนอยางไร กลาวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายบรรลุปฐมฌานท่ีมี
วิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแลว บรรลุทุติยฌาน มีความ
ผองใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู
เพราะปติจากคลายไป มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ
ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขเพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะมีโสมนัสละ
โทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุตฺถฌานท่ีไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนี้ ชื่อวา อธิ
จิตสิกขา 

๓) อธิปญญาสิกขา (สิกขา คือ ปญญาอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา 
เพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง การรูชัดตามความเปนจริงในอริยสัจ ๔ เปนลําดับไป จนทําใหแจงท้ัง
เจโตวิมุติ และปญญาวิมุตติ สามารถทําลายอาสวะกิเลสใหหมดไปดังคําอธิบายวาอธิปญญาสิกขา เปน
อยางไร กลาวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวย ปญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความ
เกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
ทุกข”... “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)”... “นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข)”...“นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
(ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “เหลานี้อาสวะ” ... “นี้อาสว
สมุทัย” ... “นี้อาสวนิโรธ” ... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา10

๑๑ 
ขณะเดียวกันหากศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับไตรสิกขายังพบวาองคประกอบของมรรคท้ัง ๘ ยัง

สามารถนํามาจัดกลุมออกตามหลักศีล สมาธิ และปญญา โดยสวนท่ีเปนศีลประกอบดวย สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ซ่ึงศีลสิกขานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือการประพฤติดี ประพฤติถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ และทวงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทาง
วาจา ไมเปนการทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไมทําใหตนเองเดือดรอนในการท่ีเก่ียวเนื่องกันอยูของสังคม
มนุษย ครอบครัว และสภาพแวดลอม  โดยในการพัฒนาดานศีลสิกขาในเรื่องสัมมาวาจานั้น ทุกคน
จะตองยึดเอาหลักศีล ๕ ขอท่ี ๔ วาจะตองไมมุสาวาทา เวรมะนี ถาจะพูดก็ตองพูดดวยการไมพูดปด 
ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด และไมพูดเพอเจอ ในเรื่องสัมมากัมมันตะหรือการกระทําชอบนั้นทุกคน
จะตองประพฤติ ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในขอท่ี ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี กลาวคือ จะตองงดเวนจาก
การเบียดเบียน การมุงรายทําลาย หรือ ประหัตประหารซ่ึงกันและกัน  ในขอท่ี ๒ อทินนาทานา 
เวรมณีคือ การเคารพในทรัพยสินหรือทรัพยากรของผูอ่ืน และในขอท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี 
                                                           

๑๐ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๑๑ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 



๑๑ 
 

การเคารพในคูครองของผู อ่ืน  สวนสัมมาอาชีวะ หรือ การเลี้ยงชีพชอบนั้น คือ การประพฤติ 
ปฏิบัติงานหรือหนาท่ีตามหลักเบญจศีลในขอท่ี ๑, ๒ และ ๓ เหมือนกับหลักสัมมากัมมันตะ 

สวนท่ีเปนสมาธิประกอบดวย สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ และสัมมาสติ เรียกวาจิตสิกขา 
คือ ความสามารถบังคับจิตใจของตนไวไดในสภาพท่ีจะใชมันใหเปนประโยชนหรือใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุดตามท่ีตนตองการ บังคับใหอยูในลักษณะท่ีพรอม มีสมรรถภาพถึงท่ีสุดในการปฏิบัติหนาท่ี
ทางจิต โดยการจะพัฒนามนุษยใหเกิดจิตสิกขานั้นดานสัมมาวายามะ หรือ ความเพียรชอบนั้น  จะใช
หลักอิทธิบาท ๔ เปนเครื่องนําทาง อันประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจเกิดความมุงม่ัน) วิริยะ (มีใจ
จดจอรับผิดชอบ) จิตตะ (การรอบรูและรอบคอบ) และวิมังสา (การทบทวนสิ่งท่ีไดคิดไดทํา) ขณะท่ี
สัมมาสมาธิ หรือ การมีจิตตั้งม่ันชอบนั้น จําเปนจะตองใชหลักโพชฌงค ๗ ท่ีเปนองคแหงการตรัสรู 
หรือองคของผูตรัสรูท้ังเจ็ดอยาง คือ ๑) สติ (สติสัมโพชฌงค) ความระลึกได ๒) ธัมมวิจยะ (ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค) ความเฟนธรรม ความสอดสองสืบคนธรรม ๓) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค) ความเพียร
๔) ปติ (ปติสัมโพชฌงค) ความอ่ิมใจ ๕) ปสสัทธิ (ปสสัทธิสัมโพชฌงค) ความสงบกายใจ ๖) สมาธิ 
(สมาธิสัมโพชฌงค) ความมีใจตั้งม่ัน จิตแนวในอารมณ และ ๗) อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค) ความ
มีใจเปนกลาง ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาใหกาวขามนิวรณท้ัง ๕ ท่ีประกอบดวย ๑) กามฉันทหรือความอยากได
ในกามคุณ ๒) พยาบาทหรือความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุนของ
หมองใจ ๓) ถีนมิทธะหรือความหดหู เหงาหงอย เซ่ืองซึม ทอถอย เฉ่ือยชา เซ็ง ๔) อุทธัจจกุกกุจจะ
หรือสภาวะแหงความฟุงซาน วุนวาย รําคาญใจ กลุมใจ เครงเครียด และสุดทาย ๕) วิจิกิจฉาหรือ
ความลังเลสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย  ท้ังนี้ เ พ่ือเปนการยกระดับจิตใจใหมีคุณภาพสูงข้ึน มี
สมรรถภาพ (พลังจิต) มากข้ึน และมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน  สวนสัมมาสติ หรือ การระลึกชอบนั้น ในการ
พัฒนาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะใชหลักสติปฏฐาน ๔ มามีสวนชวยพัฒนาเพ่ือใหมนุษยเห็นกาย (การ
กระทํา) เวทนา (ความรูสึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) 

ขณะท่ีสวนท่ีเปนปญญาประกอบดวยสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ หรือท่ีเรียกวาปญญา
สิกขา ซ่ึงหมายถึงการฝกฝนอบรมทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ความรูสึก ความเชื่อ การรับรู 
ขอเท็จจริง ทฤษฎี แนวคิด หรือความจริงจากการคํานวณ การใชตรรกะอนุมานซ่ึงทําใหเกิดความ
เขาใจ โดยการพัฒนาใหมนุษยเกิดสัมมาทิฐิ หรือ ความเห็นชอบ นั้น สิ่งท่ีจะทําใหเกิดจะตองอาศัย
หลักปรโตโฆสะดวยการมีกัลยามิตรและสิ่งแวดลอมท่ีดี ท่ีอํานวย สวนการพัฒนาใหเกิดสัมมาสังกัปปะ
หรือ การคิดชอบนั้น สิ่งท่ีจะหนุนเนื่องใหในเรื่องขางตนตองใชหลักพรหมวิหารธรรมมาสนับสนุน
ประกอบใหเกิดแนวคิด โดยการฝกจิตใหเกิดความเมตตา เกิดความกรุณา เกิดมุทิตา และเกิดอุเบกขา 
ซ่ึงถือเปนจิตท่ีบริสุทธิ์ คิดถึงคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนดวยความบริสุทธิ์ผองใส11

๑๒ 
การพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขานี้ยังเปนระบบการฝกฝนและการปฏิบัติอยางท่ีเรา

เรียกวา "การศึกษา" สวนในดานท่ีจะพัฒนาบุคคลท่ีเขาแปลเปนภาษาอังกฤษวา Education สําหรับ
บุคคลฝกตัวเองนี้เราเรียกวาเปนภาวนา และเราแปลภาวนาหรือเจริญวา Development๑๓ ในการ

                                                           
๑๒ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษยฉบับสมบูรณ, พิมพคร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, 

๒๕๔๔), หนา ๙. 
๑๓ พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๐), หนา ๕. 



๑๒ 
 

พัฒนาบุคคลทางพระพุทธศาสนายังแบงไดเปนบันใดสามข้ัน กลาวคือ ข้ันแรกจะตองสอนใหทุกคน
ประพฤติตนใหเรียบรอยดีงาม มุงใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม ขอปฏิบัติเบื้องตน ใครๆ ก็
รูกันวาศีล และความหมายของศีล ก็คือ การทํากาย วาจา ใหเรียบรอย เปนหลักเนื่องกันมิใหเกิดโทษ
ทางกาย  วาจา 

ข้ันท่ีสองจะเปนบทเรียนท่ีสอนใหฝกหัดจิตใหเปนสมาธิ แปลวา ความตั้งใจม่ัน เปน
บทเรียนอันดับท่ีสอง จุดมุงหมายในการเรียนสมาธิก็เพ่ือใหเปนผูรักษาใจของตนใหอยูในวงของความ
ดีเสมอไป เม่ือไดมีการทําสมาธิแลวจิตใจก็ม่ันคงดี สามารถดําเนินการปฏิบัติตอไปถึงข้ันปญญา อัน
เปนจุดทาย13

๑๔ 
นอกจากนั้นไตรสิกขายังเปนการใหความสําคัญใน  ๓  เรื่อง คือ อธิสีลสิกขาคือศีลยิ่ง อธิจิต

ตสิกขาคือจิตยิ่ง และอธิปญญาสิกขาคือปญญายิ่ง ท้ังนี้สิกขาคือปฏิปทาท่ีเปนขอประพฤติ คําวาสิกขา
จึงหมายถึงการศึกษาเปนระบบการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของบุคคลใหสูงข้ึนโดย
ลําดับ  ในสวนของสีลสิกขานั้นคือขอบัญญัติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวท่ีเรียกวา สิกขาบทคือกาว
หรือข้ันตอนแหงการศึกษา บุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ไมใหมีการ
กระทําและการพูดในลักษณะท่ีเบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืนใหเดือดรอน สามารถรักษามรรยาท
ทางกาย ทางวาจา ใหเรียบรอย ปราศจากโทษท่ีมีผลกระทบตอตนและสวนรวม เม่ือบุคคลกระทําให
สมบูรณเต็มท่ีในศีล ไมมีขาด ไมมีทะลุ ไมมีดาง ไมมีพรอย เปนไทแกตัว ไมรักษาศีลดวยอํานาจตัณหา
มานะ มีลักษณะโนมนอมเขาหาสมาธิ เปนศีลท่ีพระอริยะเจายกยองสรรเสริญ  ก็จัดเปนสวนของอธิสี
ลสิกขาคือทําไดสมบูรณในสวนนั้น ซ่ึงเม่ือกลาวโดยสรุปก็คือการทําใหสมบูรณในอริยมรรค ๓ ขอ คือ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เหลานี้ชื่อวาเปนอธิสีลสิกขา 

อธิจิตสิกขา หมายถึง บุคคลฝกปรืออบรมจิตใจของตนเองดวยระบบของสมถกัมมัฏฐาน 
จนสามารถสงบระงับนิวรณท้ัง ๕ ประการลงไดและไดบรรลุฌานในท่ีสุด ซ่ึงเม่ือกลาวโดยสรุปขอ
ปฏิบัติระดับท่ีเปนอธิจิตสิกขาก็คือการท่ีบุคคลกระทําสมบูรณในอริยมรรค ๓ ขอคือ สัมมาวายามะ 
ความพยายามชอบ สัมมาสติความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิความตั้งใจม่ันชอบ เหลานี้ก็เปนสวน
แหงอธิจิตสิกขา 

อธิปญญาสิกขา บุคคลอาศัยศีล สมาธิจนทําใหจิตใจของตนเองใหสงบ เกิดปญญาแหง
พินิจพิจารณาสิ่งท้ังหลาย เห็นแจงตามความเปนจริง ตามหลักของไตรลักษณ คือ ความเปนของไม
เท่ียงทุกข มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา จนสามารถถายถอนตัณหาความยึดถือวา
เปนของเรา มานะ ความยึดถือวาเปนเรา ทิฏฐิ ความยึดถือวาเปนตัวเปนตนของเราในสัตว และ
สังขาร แมแตตนเองออกไปได กลาวโดยสรุปไดแกการท่ีบุคคลกระทําใหสมบูรณในหลักของ
สัมมาทิฏฐิคือปญญาอันเห็นชอบกับ สัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบ นั้นไดชื่อวาเปนสวนแหงอธิ
ปญญาสิกขาหรือสิกขาคือปญญายิ่ง และเม่ือบุคคลกระทําใหสมบูรณในศีล สมาธิ ปญญา จนไดชื่อวา

                                                           
๑๔ หลวงพอปญญานันทภิกขุ, ย่ิงใหย่ิงได จิตท่ีคิดจะใหสบายกวาจิตท่ีคิดจะเอา, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, มปป.), หนา ๔๑.  



๑๓ 
 

เปนอธิศีล อธิจิต และอธิปญญา นั่นก็คือความสมบูรณในองคอริยมรรคท้ัง ๘ ประการ ทําใหบุคคลผู
นั้นไดบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเกิดข้ึนจากการปฏิบัติใหสมบูรณในไตรสิกขานั่นเอง14

๑๕ 
ไตรสิกขา ยังหมายถึงสิ่งท่ีตองสําเหนียก ใครครวญ ไตรตรอง หรือสิ่งท่ีจะตองศึกษาให

เขาใจและปฏิบัติตาม ๓ ประการ ไดแก 
๑) สีลสิกขา (ศีล) ไดแก การศึกษาวิธีการท่ีจะปฏิบัติใหกายและวาจาเรียบรอย การท่ีจะ

รักษาศีลใหบริสุทธิ์สะอาดไดนั้นเปนการยากยิ่ง บางคนไดยินก็อาจจะทอแทใจ ออนใจ อันท่ีจริงการ
รักษาศีลก็คือ การรักษาตัวเองนั่นเอง คือทําตนใหเปนปกติ เชน รักษามือ รักษาเทา รักษาปาก รักษา
ตา รักษาหูใหเปนปกตินั่นเอง อยาทําอะไร พูดอะไรใหผิดปกติธรรมดาไป หรือถาจะพูด ก็ใหพูดแต
นอย ท่ีเคยดาคนอ่ืน ก็หยุดดาเสีย จะใชมือขอใหใชตามปกติท่ีเคยตบตอยเขาก็หยุดเสีย หรือจะใชเทา 
หู ตา ก็ใหใชตามปกติพอดี พองาม อยาทําใหคนอ่ืนหรือตนเองเดือดรอนเสียหาย คนท่ีทําอะไรพูด
อะไรใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอนนั้นเพราะทําหรือพูดไมเปนปกติ ไมพอดี ไมพองาม ไมรูจักสํารวม  
จึงเปนคนไมมีศีลหรือไมไดรักษาศีลนั่นเอง 

๒) สมาธิสิกขา (สมาธิ) สมาธิสิกขานี้บางทีเรียกวา “จิตตสิกขา” หมายถึง การรวมกระแส
หรือทําใจใหแนวแนในสิ่งเดียว นึกคิดในสิ่งเดียว และใหจิตหยุดนิ่งอยูในจุด(อารมณ) อันเดียว 
เนื่องจากจิตของบุคคลเรามีกระแสท่ีเรียกวา “กระแสจิต”บางทีเรียกวา“ความนึกคิด” เปนไปตาม
อารมณตางๆท่ีตนชอบบาง ไมชอบบาง นั่นคือความคิดของคนเรากระจายออกไปรอบๆ ตัวเรา คิด
โนนคิดนี่อยูเรื่อยๆ จึงจําเปนอยางยิ่งตองทําใหจิตรวมพลังเปนอันเดียวกันท่ีเรียกวา “ทําจิตใหเปน
สมาธิ” เพ่ือไมใหจิตกระสับกระสายดิ้นรนไปตามอารมณนั้นๆ ดังกลาวแลว 

๓) ปญญาสิกขา (ปญญา) คือ การศึกษาใหเขาใจในเรื่องปญญา(รูท่ัว) อยางแจมแจงแลว
นําไปใชใหถูกตอง เพราะปญญาเปนแสงสวางของใจ และเปนศัตรูของความโงท่ีเรียกวา “อวิชชา” 
โดยตรง ดังท่ีกลาวกันวา “ใจวาง ใจแจมใส ใจสวางเปนบุญ สวนในวุนมีกิเลสมือวิชชาเปนบาป”ดังนั้น 
ปญญา คือ ความรูท่ัวถึง รอบรู รูแจมแจง หมายถึง รูเหตุแหงความเสื่อมเหตุแหง ความเจริญ และรู
ท้ังเหตุและผลทุกอยาง หรือจะพูดงายๆ ดังท่ีชาวบานกลาววา “ปญญา” คือ วิชา ความรู นั่นเอง เรา
จะแสวงหาปญญาไวในตัว โดยการศึกษาเลาเรียนหาความรูใสตัวในทางท่ีถูกตองใหมากๆ และใหหม่ัน
อบรมภาวนา (พัฒนา) ใหปญญาเจริญงอกงามอยูเสมอนั่นแหละคือการแสวงหาปญญาไวในตน 15

๑๖ 
ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ อยางนั้นคือการพัฒนาท่ีแยกแยะวา ชั้นแรกท่ีสุดเรียกวา “ศีล” 

หมายถึงการประพฤติดีปฏิบัติถูกตามหลักท่ัวๆ ไป ท่ีมีหลักอยูวา ไมเปนการทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไม
ทําตนใหเดือดรอนในการท่ีเก่ียวเนื่องกันอยูเปนสังคมมนุษย หรือเก่ียวของกันในครอบครัว ขอปฏิบัติ
เหลานี้ เรียกวา ศีล ถาเรียกเต็มท่ี ก็เรียกวา “ศีลสิกขา” แปลวาสิ่งท่ีควรศึกษาหรือควรอบรมท่ีเปน
ข้ันศีล แมจะเปนการจําแนกไวเปน ศีลหา ศีลแปด หรือศีล ๒๒๗ ขอ และอ่ืนๆ อีกเปนอันมากก็ตาม 
แตรวมใจความแลว ก็อยูตรงท่ีเปน การปฏิบัติ เพ่ือความปรกติสงบเรียบรอย ปราศจากโทษชั้นตนๆ 
ท่ีเปนไปทางกาย ทางวาจา ท้ังท่ีเก่ียวกับสังคมหรือสวนตัว  

                                                           
 ๑๕ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ (อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒),

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๗๑-๑๗๒. 
๑๖ บุญมี แทนแกว, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๒), 

หนา ๓-๘. 



๑๔ 
 

สิกขาชั้นท่ี ๒ ท่ีสูงข้ึนไปอีก เรียกวา “สมาธิ” ขอนี้ไดแก การท่ีผูนั้น สามารถบังคับจิตใจ
ของตัวไวได ในสภาพท่ีจะใชใหเปนประโยชนมากท่ีสุดตามท่ีตนตองการ ขอใหนักศึกษาท้ังหลายตั้ง
ขอสังเกตความหมายของคําวาสมาธิไวใหถูกตอง โดยมากทานท้ังหลาย ยอมจะไดยินไดฟงมาแตกอน
วา สมาธินั้นคือ ความตั้งใจม่ันแนวแนถึงกับวาผูนั้นแนนิ่งเหมือนกับทอนไมหรือคนตายไปเลย อยาง
นั้นเสียโดยมาก หรือท่ีดีกวานั้น ก็มักจะกลาวกันเพียงแตวา เปนจิตท่ีสงบเปนจิตท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงถากลาว
โดยภาษาไทยก็ไดแกการทําจิตนั้นใหเหมาะสมท่ีจะใหทําการงานทางจิต เปนการบังคับจิต ฝกฝนจิต 
หรืออบรมจิต หรืออะไรก็สุดแท ใหจิตอยูในลักษณะท่ีพรอม ท่ีมีสมรรถภาพถึงท่ีสุดในการท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีทางจิต ขอนี้เอง เปนความมุงหมายอันแทจริงของสิ่งท่ีเรียกวา สมาธิ เพราะฉะนั้น ขอใหเขาใจ
คําวา สมาธิๆ นี้ วามีความมุงหมายถึงการบังคับจิต ไมใชใหบริสุทธิ์ เฉยๆไมใชใหตั้งม่ัน สงบเงียบหรือ
แนนิ่งไปอยางเดียว คําวา สมาธิ แปลวาจิตตั้งม่ันก็จริง แตตองหมายถึงตั้งม่ันในลักษณะท่ีพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานใดๆ คือสงบนิ่งเงียบอยูเฉยๆ เพราะมีความเขาใจผิดบางสิ่งบางอยางในเรื่องนี้มาตั้งแต
แรกๆ แลวก็เลยยึดถือกันเสียอยางนั้น 

สวนสิกขา ชั้นท่ี ๓ เรียกวา ปญญาสิกขา สิกขาคํานี้หมายถึงการฝกอบรม ทําใหเกิด
ความรูความเขาใจอันถูกตองและสมบูรณถึงท่ีสุด ในสิ่งท้ังหลายท้ังปวงตามท่ีเปนจริง ความหมายของ
เรื่องนี้ สําคัญอยูตรงท่ีคําวา “ความเปนจริง” หรือตามท่ีพระบาลีวา ยถาภูตัง แปลวา ตามท่ีมันเปน
จริง คนเราตามปรกติไมสามารถรูอะไรๆ ใหถูกตองตามท่ีเปนจริง คือมักถูกตองแตตามท่ีเราเขาใจเอา
เอง หรือสมมติกันโดยมาก มันจึงไมใชตามท่ีเปนจริง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมสมบูรณดวยเหตุนี้
ทางพระพุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติท่ีเรียกวา ปญญาสิกขา ข้ึนอีกสวนหนึ่ง เปนสวนสุดทาย 
สําหรับจะไดฝกฝนอบรมใหความเขาใจ และความเห็นแจงในสิ่งท้ังหลายท้ังปวงตามท่ีเปนจริงโดย
สมบูรณ16๑๗ 

จากการศึกษาสรุปไดวา ไตรสิกขา คือ สิ่งท่ีจะตองศึกษาหรือพัฒนาใน ๓ ประการสําคัญ 
และเปนการศึกษาท่ีตองมีการปฏิบัติหรือเม่ือปฏิบัติอยูจึงจะรูแจง โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีการบรรลุ
นิพพาน ศีลก็คือการดําเนินชีวิตโดยมีความประพฤติท่ีดี ประพฤติถูกตอง มีการปฏิบัติทาง กาย วาจา 
ท่ีเรียบรอย ไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง ผูอ่ืน ครอบครัว และสังคม สมาธิคือการฝกฝนใหมี
ความสามารถบังคับจิตใหมีสภาพจิตท่ีหนักแนน ม่ันคง มีความแนวแน คิดในสิ่งดีๆ เรียกวาใจอยูกับ
จิต จิตอยูกับงาน ใหสามารถมีสรรถภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใดๆ ตอไปได ปญญาคือความรูความ
เขาใจเหตุผล รูเขาใจความจริงของโลกและชีวิต รูอะไรๆ ใหถูกตองตามท่ีเปนจริง มิใชถูกตองแต
ตามท่ีเราเขาใจเอาเอง  

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๗ พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาส-พจนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี.พริ้นท จํากัด, ๒๕๓๖), หนา

๑๓๑-๑๓๒. 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปหลักไตรสิกขา 
 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๔๕, หนา ๒๗-๒๙). 
 

๑. ศีล คือ การดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียน  
๒. สมาธิ คือ การฝกจิตใหสงบ ตั้งม่ัน หนักแนน ม่ันคง 
๓. ปญญา คือ ความรู ความเขาใจเหตุผล ไมตกอยูภายใต

การครอบงํา 
พุทธทาสภิกขุ,  
(๒๕๓๔, หนา ๖๑-๖๒). 

๑. ศีล คือ การประพฤติดี ปฏิบัติถูกตอง  
๒. สมาธิ คือ การฝกจิตใหสมควรแกการทํางาน 
๓. ปญญา คือ การฝกใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง เปนจริง 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 
(๒๕๒๘, หนา ๑๒๗). 
 

๑. ศีล คือ ขอปฏิบัติเพ่ือความประพฤติท่ีเรียบรอยดีงาม  
๒. สมาธิ คือ ขอปฏิบัติเพ่ือใหจิตเกิดความตั้งใจม่ัน 
๓. ปญญา คือ ขอปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูแจง เห็นจริง 

พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ),  
(๒๕๔๐, หนา ๕). 

๑. ศีล คือ ขอปฏิบัติเพ่ือความประพฤติท่ีดีงาม  
๒. สมาธิ คือ ขอปฏิบัติเพ่ือใหจิตเกิดความตั้งม่ัน 
๓. ปญญา คือ ขอปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูแจง เห็นจริง 

พระราชธรรมนิ เทศ  (ระแบบ  
ฐิตญาโณ),  
(๒๕๓๕, หนา ๑๗๑-๑๗๒). 

๑.สีลสิกขา คือ การฝกควบคุมพฤติกรรมใหเรียบรอย ดีงาม 
๒. อธิจิตสิกขา คือ การฝกควบคุมจิตใหสงัดจากนิวรณ ๕ 
๓.อธิปญญาสิกขา คือ การฝกเพ่ือใหเกิดการรูแจง เห็นจริง 

 
๒.๑.๒ ความสําคัญของหลักไตรสิกขา 
หลักไตรสิกขา ถือเปนหลักอันสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา เปนสิ่งท่ีมี

คาหรือมีความหมายข้ึนมาได ก็อยูตรงท่ีสามารถดับทุกขไดเปนข้ันๆ อันเปนผลของการปฏิบัติตามนัย
ท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง ซ่ึงผูวิจัยไดทบทวนเอกสารเก่ียวกับความสําคัญของหลักไตรสิกขาดังตอไปนี้ 

พระพุทธเจา ตรัสถึงเรื่องท่ีพึงศึกษาในคําวา ธรรมเปนเหตุดับกิเลสเพ่ือตนไววาสิกขา ๓ 
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา พึงศึกษาเพ่ือให ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ 
ของตนดับไป เพ่ือความสงบ เขาไปสงบ สงบเย็น เพ่ือใหดับ เพ่ือสลัดท้ิง เพ่ือความระงับอกุสลาสังขาร
ทุกประเภท17

๑๘ 
ไตรสิกขายังเปนเครื่องกําจัดกิเลส กองราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ หลงท่ีเปนอยาง

หยาบ หรือวาหามกันมิใหหยาบออกมาจนกอใหเกิดเจตนากรรม ทางกาย วาจา ใจ เปนความละเมิด
ผิดตางๆ สวนสมาธินั้น ไดแกความตั้งม่ันอยูในอารมณท่ีดีท่ีชอบเปนอารมณกรรมฐานเปนเหตุกําจัด
กิเลสท่ีเปนนิวรณ อันบังเกิดข้ึนทําใหจิตกลัดกลุมวุนวาย ไมสงบไมตั้งม่ันในทางท่ีชอบท้ังกําบังปญญา

                                                           
๑๘ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๓๑/๑๕๙, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗/๖๓-๖๔. 



๑๖ 
 

มิใหรูแจงเห็นจริงและปญญา คือ ความเขาใจถึงสัจธรรม ธรรมท่ีเปนตัวความจริงเปนเครื่องกําจัด
กิเลสทุกอยางไดเปนอยางดี18๑๙ 

ในการดับทุกขกับไตรสิกขาตามหลักแหงพุทธศาสนา พบวา สิ่งท่ีเรียกกันวา ศีล สมาธิ 
ปญญา อันเปนสิ่งท่ีควรศึกษา ควรปฏิบัติจนไดผล จนรูจริงๆ ถึงท่ีสุดวา ท้ัง ๓ เปนอยางไรศีล สมาธิ 
ปญญา โดยเนื้อแท ก็คือการปฏิบัติเปนข้ันๆ เพ่ือผลอันเดียวกัน คือความพนทุกขเม่ือกลาวโดยแยกกัน 
ศีลท้ังหมด ดับทุกข หรือโทษหยาบๆ ท่ีเกิดข้ึนปรากฏอยู ทางกาย ทางวาจา ท้ังท่ีเปนทุกขแกตนเอง 
และแกผูอ่ืน หรือสังคม จงพิจารณาดูเถิดจะเห็นไดวา ศีลทุกขอ สิกขาบททุกสิกขาบท มีความมุง
หมายอยางนี้ และดับทุกขหรือโทษประเภทนี้ไดจริง 

สมาธินั้นดับทุกขหรือโทษท่ีละเอียดยิ่งข้ึนไป คือ ทุกขทางใจ แตเปนประเภทหยาบคือเกิด
อยูทางมโนทวาร แลวเผาผลาญบุคคลผูนั้นอยูภายใน เชน ความรูสึกกลัดกลุมในทางกามคุณ 
ความรูสึกกลัดกลุมในทางโทสะ ความรูสึกกลัดกลุมเพราะจิตใจออนเพลียมึนชา ความรูสึกกลัดกลุม
เพราะจิตฟุงซานรําคาญจนเอาเรื่องราวอันใดไมได และความรูสึกกลัดกลุมเพราะความคิดเกิดปญญา
ท่ีลังเลไปหมด การดับความทุกขเชนนี้เสียได เรียกวา มีสมาธิท่ีสําเร็จประโยชน หรือท่ีเรียกวา มีสมาธิ 
ก็คือ มีความดับทุกขชนิดนี้อยูในตนเองนั้นเอง19

๒๐ 
สําหรับปญญาหมายถึงการดับทุกขชนิดตัดรากเหงาของความทุกขท้ัง ๒ ประการ ท่ีกลาว

แลวขางตน ซ่ึงทําใหบุคคลตองดับดวยศีล และสมาธินั้นเอง ความดับทุกขเหลานั้นเกิดมาจากรากเหงา
ของความทุกขชนิดท่ีเหลือวิสัยท่ีศีลกับสมาธิจะดับไหวหรือดับได ศีล และสมาธิ จะดับไดก็แตเพียง
ความทุกขท่ีเปนผลผลิตจากรากเหงานั้นเทานั้น และเรียกวา ปญญา ซ่ึงหมายถึงความรูอันถูกตองแจม
แจงและเด็ดขาด เราจะเห็นไดวา ปญญาเปนเครื่องมือดับทุกข ท่ีดับถึงชั้นรากเหงา เพ่ือไมใหทุกขเกิด
ข้ึนมาไดอีกตอไป  

ถากลาวโดยเนื่องกัน ศีลดับทุกขโทษทางกาย วาจา ไดแลวยอมเปนบันไดหรือเปนบาท
ฐานเกิดสมาธิไดโดยงาย คนท่ีไมมีศีลหรือคนท่ีกําลังรูสึกตัวอยูวาตนทุศีล ยอมไมสามารถทําจิตใหเปน
สมาธิไดสําเร็จ เพราะฉะนั้นศีลจึงเปนบันไดหรือเปนบาทฐานของสมาธิ  สมาธินั้นเลาไดอาศัยศีลแลวก็
ตั้งข้ึนไดโดยงาย จะเห็นไดงายๆ วาบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีจิตใจแจมใสปติปราโมทย ในการกระทําท่ี
ถูกตองของตนอยู จิตยอมสงบเยือกเย็นพรอมท่ีจะคิดนึกอะไร ไดเปนอยางดีท้ังจะเห็นไดวา นอกจาก
มีความสุขใจในสวนตนในข้ันนี้แลว ยังเปนเครื่องใชใหเกิดคุณสมบัติข้ันตอไปคือข้ันท่ีเรียกวา ปญญา 
นั่นเอง ปญญานั้นเม่ือสมาธิเก้ือหนุนเปนอยางดีและถูกตองแลว ยอมแกกลาท่ีจะทําลายกิเลสไดจริงๆ 
แมในลักษณะท่ีเนื่องกัน20

๒๑ 
หลักไตรสิกขายังเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยข้ันตนก็รักษาศีล คือ

ทําตนใหเปนคนมีระเบียบ มีวินัย ไมอยูตามอารมณ ตามความอยากของตัว แตอยูอยางคนมีระเบียบมี
วินัย เรียกวาเปนคนมีศีล บังคับตัวเองได ควบคุมตัวเองได ไมปลอยอะไรไปตามชอบใจ ไมทําอะไร

                                                           
๑๙ สมเด็จพระสั งฆราช สมเด็จพระญาณสั งวร สกลมหาสั งฆปริณายก , สุวฑฒโนวาท, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๐-๑๑๑. 
๒๐ พุทธทาสภิกขุ, คําสอนผูบวชพรรษาเดียว, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, 

๒๕๓๔), หนา ๑๖๐-๑๖๑. 
๒๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๒–๑๖๔. 



๑๗ 
 

ตามใจตัว แตมีขอบังคับใหกระทํา ก็กลายเปนคนมีศีล ตอไปก็ฝกสมาธิ คือการเจริญสมถกรรมฐาน 
คือจิตใหสงบ ใหตั้งม่ัน ใหออนโยนพอสมควร แลวตอไปก็ไปถึงข้ันปญญา ในข้ันปญญา เปนเรื่องของ
การพิจารณาศึกษาในเรื่องนั้นอยางละเอียด ดูอะไรก็ดูอยางละเอียด ถาดูเพียงข้ันสมาธิก็ดูเห็นเปนรูป
เปนราง แลวเอาสิ่งนั้นเขามาเปนนิมิต เปนสิ่งสําหรับดูตอไป ไมวาวัตถุอะไรท่ีเราดูแลวเรานึกดูเม่ือไหร
ก็ได มันก็เปนข้ันสมาธินั้นยังไมไดเปนข้ันปญญาข้ันปญญานั้นตองรูวาอะไรเปนอะไรถูกตอง เชนวาเรา
ดูสิ่งอะไร สติกับปญญามันมาคูกัน มาวิเคราะหทันที วาสิ่งนี้คืออะไร มาจากอะไร อยูไดอยางไร ผล
สุดทายมันเปนอะไร มองไปคิดไป จนกระท่ังเห็นวาไมมีอะไรนายึดถือวาเปนของเรา ไมมีอะไรเปนตัว
เปนตนอยางแทจริง มันเปนแตเพียงสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เทานั้น เราจะไปจับเอาตอนหนึ่งตอนใด
วาเปนตัว เปนตน เปนสัตว เปนบุคคล ก็ไมไดเพราะถาไปยึดอยางนั้นก็เรียกวายึดผิด21

๒๒ 
สวนในการอธิษฐานเพ่ือพระนิพพานจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีสุดเปนเครื่องวัดสัมมาทิฐิของนัก

ปฏิบัติวา ถึงพรอมดวยศรัทธา แนวแนในพระรัตนตรัยมากนอยเพียงใด หรือวายังมี วิจิกิจฉา คือความ
ลังเลสงสัยในพระพุทธเจา และพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคอยูอีกและอีกประการหนึ่ง มีความ
พยายามท่ีจะเทียบ องคของอริยมรรค เขาใน ไตรสิกขา คือ ขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติท่ีเปนหลัก
สําหรับศึกษา คือฝกหัดอบรมกาย วาจา ใจ ใหมีปญญายิ่งข้ึนไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ พระ
นิพพาน กลาวคือ 

๑) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ จัดเขาใน อธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลอัน
ยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 

๒) สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ จัดเขาใน อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอยางยิ่ง
ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิต เพ่ือใหเกิดคุณธรรม เชน สมาธิอยางสูง 

๓) สัมมาทิฐิ และ สัมมาสังกัปปะ จัดเขาใน อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง ขอ
ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง22

๒๓ 
หลักไตรสิกขายังเปนระบบฝกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือฝกฝนอบรมใน ๓ ดาน ใหญๆ 

คือทางปญญา ทางศีล และทางจิต ไตรสิกขา คือ สรุปเนื้อหาของอริยมรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา กับ 
อริยมรรคมีองค ๘ ก็เปนอยางเดียวกันนั้นเองเพราะฉะนั้น ถาใครพูดวาแนวทางปฏิบัติเพ่ือพนทุกข 
คือ ไตรสิกขา เรียกวา เขาพูดถูกหรือใครจะพูดวาแนวทางปฏิบัติเพ่ือพนทุกข คือ อริยมรรคมีองค ๘ 
ก็เรียกวาพูดถูกอีกเหมือนกัน 2 3

๒๔ และไตรสิกขายังมีหนาท่ีสําคัญ คือ ๑) ศีล มีหนาท่ีกําจัดกิเลสข้ัน
หยาบ ท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจาใหหมดไป (วีติกกมกิเลส) ๒) สมาธิ มีหนาท่ีกําจัดกิเลสอยางกลาง 
เชน นิวรณธรรม ๕ มีกามฉันทนิวรณเปนตน ใหหมดไป (ปริยุฏฐานกิเลส) ๓)ปญญา มีหนาท่ีกําจัด
กิเลสอยางละเอียด ไดแกอนุมัยกิเลส ๗ ประการมี กามราคานุสัยเปนตนใหหมดไป (อนุสัยกิเลส)  

                                                           
๒๒ พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ), การเจริญภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

สถาบันบันลือธรรม, มปป.), หนา ๑๑๓. 
๒๓ พระภาสกร  ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), ปฏิจจสมุปบาท สําหรับคนรุนใหม, (เชียงใหม : บริษัทนันท

พันธพริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๕. 
๒๔ เสฐียรพงษ  วรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม, 

๒๕๕๓), หนา ๔๗. 



๑๘ 
 

นอกจากนี้ในท่ีอ่ืนยังไดแสดงไวในแงอ่ืนๆ เชน ศีล เปน ตทังคปหาน (ละกิเลสไดดวยองค
ธรรมนั้นๆ) สมาธิ เปน วิกขัมภนปหาน (ละกิเลสไดดวยการขมใจไว) และ ปญญา เปน สมุจเฉทปหาน 
(ละกิเลสไดเด็ดขาด) หรือศีลเปนเครื่องละทุจจริตสมาธิเปนเครื่องละตัณหา และปญญาเปนเครื่อง
ละทิฏฐิ (มิจฉาทิฏฐิ) ดังนี้เปนตน24

๒๕ 
จากการศึกษาสรุปไดวา ไตรสิกขาหรือสิกขาเปนขอท่ีจะตองศึกษา ขอปฏิบัติท่ีเปนหลัก

สําหรับศึกษา คือฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ 
พระนิพพานจึงถือกันเปนหลักอันสําคัญท่ีสุด ในการปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา กลาวคือ ประการ
แรก เปนสิ่งท่ีมีคาหรือมีความหมายตรงท่ีดับทุกขไดเปนข้ันๆ อันเปนผลของการปฏิบัติตามหลัก ๓ 
ประการดังกลาว  ประการท่ีสอง เปนเครื่องกรองหรือทําลายกิเลส ทําใหคนประพฤติดีมีจิตใจดี คิดดี 
มีความรู และเห็นในสิ่งท่ีถูกตองท่ีควร 

ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา ก็คือการปฏิบัติเปนข้ันๆ เพ่ือผลอันเดียวกัน คือความพนทุกข
เม่ือกลาวโดยแยกกัน ศีลท้ังหมด ดับทุกข หรือโทษหยาบๆ ท่ีเกิดข้ึนปรากฏอยู ทางกาย ทางวาจา ท้ัง
ท่ีเปนทุกขแกตนเอง และแกผูอ่ืน หรือสังคม สวนสมาธินั้น ดับทุกขหรือโทษท่ีละเอียดยิ่งข้ึนไป คือ 
ทุกขทางใจ แตเปนประเภทหยาบ สําหรับปญญาเปนเครื่องมือดับทุกข ท่ีดับถึงชั้นรากเหงา เพ่ือไมให
ทุกขเกิดข้ึนมาไดอีกตอไป   ดังนั้น หากบุคคลหรือมนุษยผูใดไดปฏิบัติตนเองตามหลักไตรสิกขาแลว 
จะสามารถพัฒนาบุคคลใหมีการดําเนินชีวิตไปในวิถีทางท่ีถูกตอง ดีงามสงผลตอตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ตลอดจนการทํางานในองคการ/หนวยงานดวย 

 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปความสําคัญของหลักไตรสิกขา   
 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ
ญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก, 
(๒๕๔๖, หนา ๑๑๐-๑๑๑). 

ไตรสิกขาเปนเครื่องกําจัดกิเลส กองราคะ โทสะ โมหะ หรือ
โลภ โกรธ หลง 

พุทธทาสภิ ก ขุ , (๒๕๓๔ ,หน า 
๑๖๐-๑๖๑). 

ไตรสิกขาเปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือดับทุกขของมนุษยใน ๓ 
ดาน คือ ศีลดับทุกขทางกาย วาจา สมาธิดับทุกขทางใจ และ
ปญญาคือการดับรากเหงาแหงทุกขเพ่ือไมใหเกิดข้ึนอีก 

พระพรหมมังคลาจารย (ปญญา
นันทภิกขุ), (มปป. หนา ๑๑๓). 

๑. ศีล คือ การฝกตนใหมีระเบียบ วินัย ไมอยูตามอารมณ 
๒. สมาธิ คือ การทําจิตใหสงบ ตั้งม่ัน ออนโยน 
๓. ปญญา คือ การฝกใครครวญ ไตรตรองโดยละเอียด  

พระภาสกร  ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), 
(๒๕๕๐, หนา ๑๔๕). 

๑. ศีล คือ การฝกอบรมในทางความประพฤติ 
๒. สมาธิ คือ การฝกจิตใหเกิดคุณธรรม 
๓. ปญญา คือ การฝกปญญาใหเกิดความรูแจง 

 

                                                           
๒๕ พิสิฐ  เจริญสุข, คูมือการอบรมสมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๔o-๔๑. 



๑๙ 
 

๒.๑.๓ หลักไตรสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาลวนเปนสิ่งท่ีดี มีคุณคาตอการบริหารงานทุกๆ อยาง รวมถึง

การพัฒนาทุนมนุษยดวย  การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับการทุนมนุษยนั้น แตกอนอ่ืนตองมี
ความเชื่อวาคนเราสามารถพัฒนาไดซ่ึงอันนี้เปนความเชื่อท่ีสําคัญมากในพระพุทธศาสนา คือเชื่อวา
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได 

พระพุทธเจาทรงแสดงกับภิกษุท้ังหลายในมหาสาโรปมสูตรถึงเรื่องท่ีวา กุลบุตรบางคนมี
ศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ทําใหมีลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึน แต
เขาก็ไมปลื้มใจและไมมีความรูสึกสมหวังในการรักษาศีลจนสมบูรณ เจริญสมาธิสมบูรณก็ไมปลื้มใจ ไม
รูสึกสมหวัง และเจริญวิปสสนาจนทําใหมีญาณทัสสนะข้ึน ก็ไมปลื้มใจและไมรูสึกสมหวัง ยังคงมุงม่ัน
เจริญวิปสสนาจนทําใหเกิดอสมยวิโมทขข้ึน ซ่ึงทรงเรียกวา “แกนแหงพรหมจรรย” เหมือนคนท่ี
ตองการแกนไม เท่ียวเสาะแสวงหาแกนไมอยู เม่ือมีตนไมใหญซ่ึงมีแกนยืนตนอยู กลับมองขามแกนไม 
ไปเขาใจ ก่ิงและใบ กระพ้ี เปลือก และสะเก็ด วาเปนแกนไม จึงตัดนําไปใช ก็ไมเปนประโยชนแกเขา 
แตถาคนท่ีตองการแกนไม เท่ียวเสาะแสวงหาแกนไมอยู และพบตนไมใหญซ่ึงมีแกนยืนตนอยูมองเห็น
แกนไม และตัดนําไปใชก็เปนประโยชนแกเขาได25๒๖ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวเก่ียวกับ ไตรสิกขา ไววา เปนหลักการสําคัญของ
การพัฒนามนุษยซ่ึงการฝกฝนและพัฒนามนุษยนั้นทางพุทธศาสนาจัดวางเปนหลัก เรียกวา ไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงถือวาเปนระบบการศึกษา ท่ีทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และให
มนุษยเปนองครวมท่ีพัฒนาอยางมีดุลยภาพ 

๑) ศีล เปนเรื่องของการฝกในดาน พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือท่ีใช
ในการฝกศีลก็ก็ตองอาศัยวินัย ท้ังนี้เพราะวินัยเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย เพราะวาวินัยเปนตัวการจัดเตรียมชีวิตใหอยูในสภาพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาโดยจัดระเบียบความ
เปนอยูการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมใหเหมาะกับการพัฒนาและใหเอ้ือโอกาสในการท่ีจะ
พัฒนา เม่ือฝกไดผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีตามวินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล 

๒) สมาธิ เปนเรื่องของการฝกในดานจิต ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆของจิตท้ังในดาน
คุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในดานความสามารถของจิต เชน ความ
เขมแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแนม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดาน
ความสุข เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆวา 
พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต  

๓) ปญญา เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริงเริ่มตั้งแต ความเชื่อ 
ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตอๆ 
สรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามท่ีมันเปนตลอดจนรูแจงความ
จริงท่ีเปนสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิตท่ีทําใหมีจิตใจเปนอิสระ 
ปลอดปญหาไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ หลักท้ัง ๓ ประการท่ีกลาวมานี้ เปนสวนประกอบ

                                                           
๒๖ ม. มู. (ไทย) ๒๑/๓๑๑/๓๔๖-๓๔๘. 



๒๐ 
 

ของชีวิตท่ีดีงาม เราก็ฝกคนใหเจริญงอกงามในองคประกอบเหลานี้นําเขาสูการเขาถึงอิสรภาพและ
สันติสุขท่ีแทจริง26

๒๗ 
พุทธทาสภิกขุ ไดกลาวเก่ียวกับ วิธีปฏิบัติท่ีตองใชในเวลาปกติ หมายถึงหลักปฏิบัติท่ัวไป

ขณะท่ีมิไดเผชิญกับอารมณ นั้น ผลท่ีมุงหมาย คือ การระงับไปแหง “ตัวกู- ของกู” ซ่ึงหลักสําคัญอยู
ท่ีวา ทุกคนเลือกวิธีท่ีเหมาะแกตน จะเปนโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตามถาทําอยางผิดฝาผิดตัวแลว
ยอมเปนไปไมได จะใหคนมีสติปญญาแกกลามาทําตามวิธีของคนโงหรือสติปญญาทึบก็ไมสบอัธยาศัย
และทําไมลง จะใหคนมีสติปญญาทึบไปทําตามวิธีของคนมีสติปญญาสูงก็ทําไปไมได ดวยเหตุนี้แหละ
จึงตองแยกกัน  

สําหรับ หลักการท่ีจะตองศึกษาและกระทําใหพอเหมาะพอดีกันกับอุปนิสัยหรืออินทรีย
ของตน ดังนั้นสิ่งท่ีเปนเทคนิคจึงมากข้ึน ผลท่ีไดรับก็เปน การบมกําลังจิต และกําลังปญญาพรอมกัน
ไป เม่ือดับกิเลสไดก็เปนพระอริยบุคคลประเภทพิเศษ มีคุณวิเศษสวนอ่ืนประกอบมากออกไปจากดับ
กิเลสโดยตรงเพียงอยางเดียว สายของการปฏิบัติคอนขางจะยืดยาวและรัดกุมตามวิธีของเทคนิค
ท้ังหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งก็ไดแกวิธีท่ีเรียกกันวา การทํากัมมัฏฐานอยางใดอยางหนึ่งอยางสมบูรณ
แบบนั่นเอง กินเวลามาก ใชความพากเพียรมาก แตก็ไดผลดีคุมคากัน 

ดังนั้นเราจะเห็นไดวา ตัวการปฏิบัตินั้นมีอยู ๓ อยาง คือ ศีล สมาธิ ปญญา ในฐานะท่ีเปน
ประธานหรือเปนหลัก ขอปฏิบัติท่ีมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนอีกมากมายนั้น รวมลงไดในขอปฏิบัติ ๓ ชื่อนี้
ท้ังนั้น เพราะฉะนั้นจึงถือกันวา ศีล สมาธิ ปญญานี้เปนหลักปฏิบัติโดยตรงมีนามเรียกวา ไตรสิกขา คือ สิ่ง
ท่ีจะตองศึกษา ๓ ประการแตคําวา “สิกขา” ในท่ีนี้หมายถึง การศึกษา และปฏิบัติท่ีรวมเปนตัวเดียวกัน 
ไมใชการศึกษาเลาเรียนเฉยๆ แตเปนการศึกษาท่ีเปนไปในการปฏิบัติหรือเม่ือปฏิบัติอยูจึงจะรู 27๒๘ 

คําสอนในพุทธศาสนาท่ีมากท่ีสุดระบุไวในสวนของหนาท่ี ท่ีมนุษยจะตองทํา ท่ีเปนหัวขอ
ใหญเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญาการกระทําไมใหผิดพลาดในเรื่องทางจิตเปนสวนตัวนี้เรียกวา “สมาธิ” 
แลวการทําใหฉลาดถึงท่ีสุดจนไมเกิดความทุกข ข้ึนมาไดจากสิ่งท้ังหลายท้ังปวงนี้เรียกวา “ปญญา” นี้
เปนหัวขอใหญๆ อยางนี้เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา หรือกระท่ังลงมาถึงวาตองใหทาน ตองรักษาศีล 
ตองทําจิตใจใหเจริญ อยางนี้เปนหลักพุทธศาสนา ทานมัย ใหทําการใหทาน หรือ ศีลมัย ใหมีศีล คือ
ความประพฤติท่ีไมเสียหายทางกาย ทางวาจา เรียกวา “ศีล” แลวก็มี ภาวนามัย คือทําจิตใหเจริญอยู
เหนือความทุกขนี้ก็เปนหนาท่ี ทีนี้ถาแยกหนาท่ีซอยหนาท่ีออกไปใหละเอียดเฉพาะเรื่องๆ มันก็มาก
หลายสิบเรื่องลวนแตแสดงถึงหนาท่ีวามนุษยควรกระทําอยางนั้นๆ แลวจะดับความทุกขไดอยางนั้นๆ
28

๒๙ 
ปจจุบันความเขาใจของคนท่ัวๆ ไป ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ ก็คือ ศีล สมาธิ และปญญา 

เทานั้น ไมไดรวมถึงเปาหมาย คือ การบรรลุจุดหมายสูงสุดถึงพระนิพพานเขาไปดวย อีกประการหนึ่ง 
มรรค แปลวา หนทาง หรือทําดําเนิน แนนอนวาในเม่ือเปนหนทาง ก็ตองมีตนทางและปลายทาง 
ฉะนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะขาดหายไป หากสรุปอริยมรรคมีองค ๘ ลงในไตรสิกขาก็คือ เจตนาเพ่ือพระ

                                                           
๒๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๑๐๔-๑๐๗. 
๒๘ พุทธทาสภิกขุ, ตัวกู-ของกู, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๗-๑๗๐. 
๒๙ พุทธทาสภิกขุ, วิถีแกปญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๒๐-๒๑. 



๒๑ 
 

นิพพานนั่นเอง ซ่ึงเห็นไดจากระยะหลังสํานักปฏิบัติธรรมหลายๆ สํานัก ก็ละเลย มิไดใหความสนใจใน
การท่ีจะนําผูปฏิบัติ ใหอธิษฐานเพ่ือมรรคผลนิพพานในปจจุบัน29

๓๐ 
การทํางาน คือ การปฏิบัติธรรม ถาคิดไมลึกซ้ึงก็อาจจะเขาใจเขวไปอยางอ่ืนไปก็ได เชน 

เขาใจไปวา ไอพวกโจรผูรายมันก็ทํางานเหมือนกัน เท่ียวตัดชองยองเบาบานนั้นบานนี้ ก็ทํางาน  
จะเรียกวาปฏิบัติธรรมหรือไม  ก็ตอบไดดวยสามัญสํานึกวา “การกระทําเชนนั้นไมใชเปนการปฏิบัติ
ธรรมเพราะไมใชสัมมาชีพ ไมใชอาชีพท่ีถูกตอง” 

สัมมาอาชีวะ คือ งานท่ีถือเปนการปฏิบัติธรรมการทํางานท่ีเปนการปฏิบัติธรรม ตองเปน
งานท่ีเปนสัมมาชีพ เปนงานท่ีในองคมรรค เรียกวาเปนสัมมาอาชีวะ เปนงานประเภทท่ีไมเดือดรอน
แกใครๆ ผูทําก็ไมเดือดรอน ผูเก่ียวของก็ไมเดือดรอน และงานท่ีเราสรางข้ึนนั้นไมเปนปญหา ไมสราง
ความทุกขใหเกิดข้ึนในสังคม ไมทําลายสังคมใหพิกลพิการดวยงานท่ีเราทําข้ึนมา  

จิตท่ีวาง คือ วางจากกิเลสท้ังปวงหมายความวา ไมใชวางอยางไมมีอะไร ไมใชวางเหมือน
ภาชนะวางท่ีไมมีอะไรอยูในภาชนะนั้น นั่นเปนความวางในทางวัตถุ แตความวางในทางจิตคือ ไมมี
กิเลสเกิดข้ึน ในขณะท่ีเราทําอะไร เราคิด เราพูดอะไร ไมมีกิเลส ไมมีความยึดม่ันถือม่ันในตัวในตนเขา
มาเปนฐานรองรับสิ่งนั้น อยางนั้นเรียกวา ทําดวย “จิตวาง”30

๓๑ 
การทํางานใหสนุกและเปนสุขในงาน การทําอะไรก็เหมือนกัน ถาทําโดยจิตท่ีบริสุทธิ์ โดย

ไมมีความหวังวาทําเพ่ืออะไร จะไดอะไร จะมีอะไร ก็เรียกวาทําดวยจิตวางการทํางานอยางนั้นมันเปน
ธรรมะ เปนการปฏิบัติธรรมไปดวยในตัวผูกระทํานั้นไมปรารถนาอะไรจากงานนั้น แตทําไปเพราะนึก
วามันเปนหนาท่ีเราจะตองทํา เราท้ิงไมได ทําตองทําไปตามหนาท่ี ทําดวยจิตใจท่ีราเริงแจมใส เรียกวา 
สนุกในงาน ทํางาน ใหเปนสุข สนุกในงานเพราะจิตมันวาง จิตไมตองการอะไรอ่ืนในเรื่องนั้น     

งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข แตถาเราทํางานนั้นเพียงแตสํานึกวาเปนหนาท่ีท่ี
จะตองทํางานกับชีวิตเปนของคูกันถืออุดมการณวา “งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข” เราก็ทํางาน 
ทําเพ่ือใหเกิดความสบายใจ ไมไดทําเพ่ืออะไรๆ ไมหวังอามิส ไมหวังอะไรท้ังนั้น สิ่งใดท่ีไดมาก็ไดมา
ตามเรื่องของงาน เราไมไดดีใจ ไมไดเสียใจเม่ือไมได ไดมากก็ไมดีใจ ไดนอยก็ไมเสียใจ ไดชาไปก็ไม
เสียใจ ไดเร็วไปก็ไมดีใจจากการงานนั้น  

จิตวางจากความตองการ ขณะทํางานจิตก็แจมใสพอมีแลวเพ่ือนเขามีดีกวา มันตอง
ทะเยอทะยานเพ่ือใหเหมือนเขา การแขงกันในเรื่องรถ แขงกันในเรื่องบาน แขงในเรื่องอะไรตออะไร 
นี่มันมีอารมณแขงอยูตลอดเวลา แลวก็เปนทุกขเพราะการแขงขันกันในรูปอยางนั้นจิตไมสงบไมเคย
พอสักทีหนึ่งกับสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ก็มีแตความทุกขความเดือนรอนใจอยูตลอดไป เพราะจิตมันไมวาง
จากความตองการ มีความตองการอยูเสียเรื่อยจนไมรูจักอ่ิมไมรูจักพอ31

๓๒ 
คาของชีวิตอยูท่ีการทํางานเม่ือเปนเชนนั้นเราก็ควรคิดเปนเครื่องเตือนใจไวเสมอวา เวลา

ลวงไปๆบัดนี้เราทําอะไรอยูอันนี้เปนคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนใหเราท้ังหลายไดพิจารณา เพ่ือ
จะไดปรับปรุงชีวิตใหมใหมีคาใหมีราคา ใหกาวไปในทางท่ีถูกท่ีชอบตอไป เพราะความมีคาของชีวิต...

                                                           
๓๐ พระภาสกร  ภูริวฑฺฒโน  (ภาวิไล), ปฏิจจสมุปบาท สําหรับคนรุนใหม,  หนา ๑๔๓. 
๓๑ หลวงพอปญญานันทภิกขุ, งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา  

สถาบันบันลือธรรม, มปป.), หนา ๒-๙.  
๓๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑-๑๓. 



๒๒ 
 

อยูท่ีการกระทําตนใหมีราคาการกระทําตนใหมีราคา ก็คือการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันนั่นเองการ
ปฏิบัติงานทําใหชีวิตมีคาการไมทํางานทําใหชีวิตของเราไรคาเราอยาอยูอยางคนไรคา แตตองอยูอยาง
คนมีคาอยูอยางคนมีปญญาการอยูในโลก...ถาอยูอยางลับหูลับตามันก็ไมไหว เราจะตองอยูอยางผูลืม
หูลืมตา ท่ีเรียกวาอยูอยางลืมหูลืมตา ก็หมายความวา มองอะไรใหมันเขาใจชัดตามท่ีมันเปนจริงๆ 
อยามองดวยความหลง ความเขาใจผิด คนท่ีอยูอยางนี้แหละเรียกวา อยูอยางมีปญญา อยูอยางเจริญ
ภาวนาแบบวิปสสนา32

๓๓ 
คําสอนในพระพุทธศาสนาโดยท่ัวๆ ไป จะวางหลักไวเปน ๓ ระดับ ตามหลักไตรสิกขา คือ

จะเริ่มดวยศีล สมาธิ และปญญา เพราะถือวาศีลเปนรากฐานของสมาธิ ผูมีศีลบริสุทธิ์ จะรูสึกเยือก
เย็นไมมีความเดือดรอนหวาดระแวงในเรื่องผิดศีล เม่ือทําสมาธิจิตจะสงบไดเร็ว และเม่ือจิตสงบ  
ไมฟุงซาน ปญญาก็เกิด ศีล สมาธิ ปญญา จึงมีความสัมพันธกันอยางนี้  มีขอท่ีควรกลาวย้ําเปนพิเศษวา 
ระบบการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั้น ในระบบไตรสิกขา แมจะเริ่มตนดวยศีล แตความจริงก็
ตองอาศัยพ้ืนฐานความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีจะลงมือปฏิบัติกอน มิฉะนั้นแลวจะไมรูวา เรื่องท่ีตน
ปฏิบัตินั้นถูกหรือผิด หรืออยางนอยก็ตองเขาใจในวัตถุประสงควาปฏิบัติเพ่ืออะไร เม่ือผูปฏิบัติมี
ความรูความเขาใจในเบ้ืองตนถูกตอง ก็เริ่มฝกอบรบกายวาจาใหเรียบรอย แสดงพฤติกรรมออกมาให
เห็นชัด ซ่ึงไตรสิกขาเริ่มจากจุดนี้ จัดเปนศีลหรือศีลสิกขา เม่ือมีศีลบริสุทธิ์จิตก็สงบเยือกเย็นไมตอง
หวาดระแวงโทษเพราะลวงละเมิดศีลเริ่มฝกอบรมจิตใหปราณีตยิ่งข้ึนจนไมกวัดแกวงไปตามอารมณ
ท่ีมากระทบพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชวงนี้จัดเปนสมาธิหรือจิตตสิกขา เม่ือจิตเปนสมาธิแนวแน อยูใน
อารมณหรือเรื่องท่ีเปนกุศล จิตก็จะผองใส มีใจเปนกลาง ไมตกอยูใตอํานาจความรัก ความชัง ความ
กลัว และความหลงก็จะสามารถมองหรือพิจารณาเห็นสภาวธรรมท่ีละเอียดสุขุมลุมลึกตามสภาพเปน
จริงได จิตท่ีไดรับการพัฒนามาถึงระดับนี้ จัดเปนปญญา หรือปญญาสิกขา33

๓๔ 
จากการศึกษาสรุปไดวา หลักไตรสิกขาเปนหลักคําสอนท่ีควรคาแกการรับมาประพฤติ

ปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาตนเองใหบริสุทธิ์จากกิเลสท้ังปวง ท้ังนี้หากบุคคลหรือมนุษยปฏิบัติตนเองตาม
หลักไตรสิกขาแลว จะสามารถพัฒนาบุคคลใหมีการดําเนินชีวิตไปในวิถีทางท่ีถูกตอง ดีงามสงผลตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนการทํางานในองคการ หนวยงาน  สําหรับการนําเอาหลัก
ไตรสิกขามาประยุกตใชในองคกรนั้น จะชวยใหเกิดสิ่งท่ีดีงามเกิดข้ึนในองคกรเปนตนวา 

 ๑) ผูบริหาร ท่ีมีพฤติกรรมดีงาม ประพฤติปฏิบัติเรียบรอย มีวาจาสุภาพ ก็จะเปน
ผูนําท่ีนาเลื่อมใสศรัทธา เปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา(มีศีล) และหากวาผูบริหารมีจิตใจใฝดีแลว  
ยังมีการบริหารงานท่ีมีคุณธรรม (มีสมาธิ) ตลอดจนมีความรู และใชความคิดเปน(มีปญญา) ก็สามารถ
บริหารงานในองคการ/หนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒) เจาหนาท่ี ท่ีมีความประพฤติดี วาจาสุภาพ พูดจาสื่อความหมายไดดี ทําหนาท่ีการ
งานโดยซ่ือสัตยสุจริต(มีศีล) และเปนผูท่ีมีจิตเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี (มีสมาธิ) ตลอดจนเปนผูท่ีมี
ความรู (มีปญญา) รูขอเท็จจริงในการดําเนินงานในหนาท่ีและรูแกไขปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนใน
องคการ/หนวยงานได 

                                                           
๓๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕. 
๓๔ พิสิฐ  เจริญสุข, คูมือการอบรมสมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๓๓ – ๓๗. 



๒๓ 
 

 ๓) บุคลากร/ขาราชการขององคการ/หนวยงาน ท่ีมีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตโดย
วิธีสุจริต มีความประพฤติดี วาจาดี สามารถปฏิบัติงานไดดี (มีศีล) และมีจิตใจรักในองคการ/
หนวยงาน มีจิตใจท่ีตั้งใจในการทํางาน มีความตั้งใจฝกฝนตนเองใหสามารถทํางานตามหนาท่ีไดดี
ยิ่งข้ึน (มีสมาธิ) ตลอดจนมีความรูในอาชีพการงานและตําแหนงหนาท่ีของตนเองเปนอยางดี จะมีสวน
ทําใหองคการ/หนวยงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพ ดวยเชนกัน 

๑. หลักอธิสีลสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย  
อธิสีลสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรใน

ปาติโมกข ๑ สมบูรณดวยอาจาระ ๒ และโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบทท้ังหลายอยู คือ สีลขันธเล็ก ๓ สีลขันธใหญ ๔ ศีลเปนท่ีพ่ึงเปนเบื้องตนเปนความประพฤติ 
เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธานเพ่ือความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนกุศล นี้
ชื่อวา อธิสีลสิกขา”34

๓๕  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 3 5

๓๖ อธิบายหลักไตรสิกขาไวในเรื่อง“พระพุทธศาสนา
พัฒนาคนและสังคม” ในขอ ศีล หรือ (อธิสีลสิกขา) ไววา  ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม 
หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีผลดี 
สิ่งแวดลอมท่ีเราเก่ียวของสัมพันธ มี ๒ ประเภท ๑) สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก เพ่ือนมนุษย(ใน
ความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังสัตวอ่ืนท้ังหลายท้ังปวงดวย) และ ๒) สิ่งแวดลอมทางวัตถุ 
ไดแก ปจจัย ๔ เครื่องใชวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ัง เทคโนโลยี และสิ่งท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติ ศีล
แบงเปนหมวดใหญๆ ๔ หมวด คือ  

ก. การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร)  
เม่ือคนอยูรวมกันหรือทางานทากิจการรวมกัน เปนชุมชน เปนหนวยงาน เปนองคกร 

ตลอดจนเปนประเทศชาติ จะตองมี กฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบใหเกิด
ความเรียบรอยความประสานสอดคลอง ความเก้ือหนุนตอกันความรวมรับผิดชอบและสามัคคี ท่ีจะ
เอ้ือโอกาสหรือเปนหลักประกันใหชีวิตความเปนอยู และกิจการตางๆ ดาเนินไปดวยดี สมตาม
วัตถุประสงคแหงชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเชนพระสงฆในพระพุทธศาสนา มีวินัยแมบทท่ี
เรียกชื่อเฉพาะวา ปาฏิโมกข ซ่ึงเรามักเรียกกันงายๆวา ศีล ๒๒๗ วินัยแมบทสําหรับสังคมคฤหัสถหรือ
สังคมแหงมนุษยชาติท้ังหมด ก็คือ ศีล ๕ ซ่ึงถือวาเปนหลักแหงมนุษยธรรมและเปนบรรทัดฐานท่ีจะ
ทําใหมนุษยมีวิถีชีวิตท่ีสูงกวาสัตวดิรัจฉาน อยูรวมกันโดยไมเบียดเบียนกัน และรักษาสังคมใหมีสันติ
สุข สังคมมนุษยสวนยอยลงไป เชน ประเทศ สถาบัน องคกร และหนวยงานตางๆ นอกจากจะตอง
รักษาศีล ๕ แลว ก็ยังตองปฏิบัติตามวินัยแมบทท่ีเปนสวนเฉพาะของตนเองยอยลงไปอีก เชน  

๑) กฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา  
๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ เชน จรรยาแพทย จรรยาบรรณของ ขาราชการพล

เรือน เปนตน ฯลฯ  

                                                           
๓๕ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๘. ๘๙. 
๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (จัดพิมพในระบบเครือขาย 

โดยสานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO Secretariat)). (เขาถึงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙), [Online]. Available:http://www.seameo.org/vl/payutto/index.htm. 



๒๔ 
 

การจัดตั้งวางระเบียบชีวิตและระบบสังคม ดวยการบัญญัติกฎกติกาอันชอบธรรมท่ีเรียกวาวินัยแมบท
นั้น พึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ  

ก. เพ่ือความสงบเรียบรอยอยูรวมกันผาสุก 
ข. เพ่ือความสอดคลองประสานกลมกลืน  
ค. เพ่ือความเก้ือหนุนกัน โดยไมเบียดเบียน ไมเอาเปรียบกัน  
ง. เพ่ือความมีสวนรวมและรวมรับผิดชอบ  
จ. เพ่ือความพรอมเพรียงสามัคคี  
ฉ. เพ่ือปองกันความชั่วและความเสื่อมเสียหาย ช. เพ่ือก้ันคนชั่วราย และใหโอกาส

คนดี ญ. เพ่ือเอ้ือโอกาสใหชีวิตและกิจการพัฒนาและดาเนินสูจุดหมาย  
ฎ. เพ่ือความดีงามงดงามมีวัฒนธรรมของสังคม  
ฏ. เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงแหงหลักการ 

 ข. การรูจักใชอินทรีย (อินทรียสังวร)  
เรารับรูสิ่งแวดลอมโดยผานทางอินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถารับรูใชหูตาไมเปน 

เชน ดูไมเปน ฟงไมเปน แทนท่ีจะไดประโยชนก็จะเกิดโทษ เชน เกิดความลุมหลงมัวเมา ถูกหลอกลวง
และเสื่อมเสียสุขภาพเปนตน ตลอดจนนาไปสูการใชมือและสมองเพ่ือการแยงชิงหรือทาลาย จึงตอง
พัฒนาพฤติกรรมในการใช อินทรีย ใหดู ฟง เปนตนอยางมีสติ เม่ือดูเปน ฟงเปน เชน ดูทีวีเปน ฟง
วิทยุเปน รูจักใชตาหู แสวงหาความรูเปนตน ก็จะไดปญญา ไดคุณภาพชีวิต และนาไปสูการใชมือและ
สมองเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลกันและทาการสรางสรรค  

หลักปฏิบัติท่ีสําคัญในการใชอินทรีย คือ  
ก) การรูจักพิจารณาเลือกเฟนสิ่งท่ีจะดู จะฟง จะตองแยกแยะไดอยางรูเทาทันวาสิ่งใด 

รายการใดดีงามหรือไม เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเปนภัย แลวหลีกละเวนสิ่งท่ีชั่วรายเปนโทษภัย 
และรับดูรับฟงสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน  

ข) การดู การฟงอยางมีสติ ควบคุมตนเองได รูจักประมาณ รูพอดี ไมปลอยตัวใหลุม
หลงมัวเมา ตกเปนทาสของสิ่งท่ีดูท่ีฟงเปนตนนั้น อันจะทาใหสิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสีย
สุขภาพ เสียการงาน เสียการเลาเรียน เปนตน  

ค) ไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิง ไมติดอยูแคความชอบใจไมชอบใจ แตรูจักดู รูจัก
ฟง ใหไดคุณคาท่ีดีงามเปนประโยชนสูงข้ึนไปกวานั้น โดยเฉพาะท่ีสําคัญคือ ตองใหไดปญญา และคติ
ท่ีจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชีวิตและสังคม  

ค. การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ)  
การทํามาหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรมหลักในการดําเนินชีวิตของมนุษย ถามีผูหาเลี้ยงชีพ

โดยวิธีทุจริต เปนมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วรายเสื่อมเสียแลว ก็จะกอความเดือดรอน
แกสังคมอยางมาก จึงตองย้ําเนนกันอยางยิ่งในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหประชาชน
ฝกฝนตนใหสามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไมผิดกฎหมาย  

สัมมาชีพพึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
 ๑) เปนอาชีพการงานท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมกอเวรภัย หรือ สรางความเดือดรอน

เสียหายแกสังคม  
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๒) เปนอาชีพการงานท่ีชวยแกไขปญหาหรือสรางสรรคชีวิตและสังคมในทางใดทาง
หนึ่ง  

๓) เปนอาชีพการงานท่ีชวยใหผูทาไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งข้ึนท้ังดาน
พฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา  

๔) เปนอาชีพการงานท่ีไมทาลายคุณคาของชีวิต และไมเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แตทา
ใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ  

๕) เปนอาชีพการงานท่ีทาใหไดปจจัยเลี้ยงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกาลังกาย กาลัง
สติปญญาความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตน และทาใหไดฝกฝนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญจัดเจนหรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งข้ึนไป  

ง. การเสพบริโภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจยปจเวกขณะ)  
พฤติกรรมของมนุษยในท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช เสพ บริโภค ถามนุษยไมพัฒนา

พฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะกอปญหาอยางมากท้ังแกชีวิต แกสังคม และแกโลก เพราะเขาจะกิน 
ใช บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชท้ังหลาย รวมท้ังเทคโนโลยี ดวยโมหะ กอใหเกิดความลุมหลง 
มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใชจายสิ้นเปลือง การขัดแยง แยงชิง 
เบียดเบียนกันในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และการกอมลภาวะ  

ฉะนั้นจึงตองพัฒนาพฤติกรรมในการกิน การใช การเสพ การบริโภค ใหเปนพฤติกรรมท่ี
เกิดจากปญญาท่ีรูเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุประสงคของปจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ 
เริ่มแตรับประทานอาหารเพ่ือบํารุงเลี้ยงรางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพดี ไมใชกินเพียงเพ่ือเอร็ดอรอย 
อวดโก อวดฐานะ หรือตื่นตามคานิยมฟูฟา ใหเปนการกินดวยปญญา ท่ีทําใหรูจักประมาณในการ
บริโภค หรือกินพอดีท่ีเรียกวา "โภชเนมัตตัญุตา" ตลอดจนการใชสอยสิ่งตางๆ อยางประหยัด ซ่ึงทํา
ใหไดประโยชนมากท่ีสุด โดยสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด  

ปจจยปจเวกขณะ หมายถึง การใชปญญาทําความเขาใจแลวบริโภคปจจัยท้ังหลายให
ไดผลตรงพอดี ตามคุณคาแทท่ีเปนจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติ
ดังนี้  

๑) บริโภคดวยความรูตระหนักวาการมี-ใช-บริโภคสิ่งเหลานั้นมิใชเปนจุดหมายของ
ชีวิต แตมันเปนปจจัย เครื่องชวยเก้ือหนุนใหเราสามารถพัฒนาชีวิตและทาการสรางสรรคประโยชน
สุขท่ีสูงยิ่งข้ึนไป  

๒) บริโภคดวยความรูเทาทันตอวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคใชสอยสิ่งนั้นๆ 
เชน การสวมรองเทามีวัตถุประสงคเพ่ือชวยปกปองเทามิใหเปนอันตรายจากสิ่งกระทบกระท่ังและเชื้อ
โรค และใหชวยใหเดินวิ่งสะดวก รวดเร็ว ทนนาน ซ่ึงมิใชสวมใสเพ่ืออวดโกแสดงฐานะตามคานิยมท่ี
เลื่อนลอย 

๓) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งท่ี
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคสิ่งนั้น เชน บริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภทซ่ึงพอดีกับความตองการของรางกายท่ีจะชวยใหมีสุขภาพดี  

๔) สามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไมเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิตเชน สิ่งท่ีทาลาย
สุขภาพเปนตน โดยไมเห็นแกการเสพรส หรือความโกหรูหรา เปนตน 
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การพัฒนาทุนมนุษยโดยอาศัยหลักอธิสีลสิกขา หรือ ศีลสิกขา จากการศึกษายังพบวา 
การพัฒนามนุษยในทางพระพุทธศาสนานั้นไดมุงพัฒนามนุษยใหเปนไปตามแนวทางมรรคมีองค ๘ ใน
องคประกอบ ๓ ดานสําคัญ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักสัมมาวาจา หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษยใหถึงพรอม
ทางดานวาจา โดยเวนจากการพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดหยาบคาย การพูดเพอเจอ ถือเปนองค
ธรรมสําคัญในหลักเบญจศีล หรือ ศีล ๕ ในขอท่ี ๔ มุสาวาทา เวระมณี ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีตอง
ประพฤติ ปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตท้ังในชีวิตสวนตัวและชีวิตในท่ีทํางานท่ีจะตองปราศจากการ
เบียดเบียนผูอ่ืนดวยการกลาววาจาเท็จ การโกหก หลอกลวง ตัดรอนประโยชน หรือ แกลงทําลายดวย
วาจา ท้ังนี้ในการพัฒนามนุษยนอกจากเราไมพูดหรือไมสื่อสารท่ีเปนการโกหก หลอกลวงแลว  เรายัง
ตองฝกมนุษยใหพูดในลักษณะท่ีเปนสัจจวาจา คือ พูดความจริง พูดแลวกอใหเกิดกําลังใจ พูดแลว
กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในองคกร พูดดวยหลักปยวาจา หรือ พูดจาไพเราะเสนาะหู พูด
สุภาพ พูดออนหวาน และพูดในเรื่องท่ีมีสาระกอใหเกิดประโยชนแหงตน ประโยชนแกผู อ่ืน และ
ประโยชนสวนรวม 

๒) การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักสัมมากัมมันตะ หมายถึง การพัฒนามนุษยใหถึงพรอม
ดวยการประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนไปตามหลักเบญจศีลในขอท่ี ๑, ๒ และ ๓  กลาวคือ การพัฒนาให
เปนมนุษยท่ีกระทําอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม ไมวาจะเปนการไมเบียดเบียนหรือการมุงราย
ทําลายชีวิตของกันและกันไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว และสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะการชวยเหลือเก้ือกูล การมีความเอ้ืออาทร แบงปน (ปาณาติปาตา เวรมณี) ในขอท่ี ๒ คือ 
การเคารพในทรัพยสินหรือทรัพยากรของผู อ่ืน การประพฤติหรือดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการ
เบียดเบียนดานทรัพยสินหรือกรรมสิทธิ์ และสนับสนุนใหเกิดการบริจาค ทาน หรือแบงปนแกกันและ
กัน (อทินนาทานา เวรมณี) และขอท่ี ๓ คือ การประพฤติหรือดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียน
ผูอ่ืนดานคนรัก คูครอง บุพการี ทายาท อันเปนท่ีรักและหวงแหน หรือแมกระท่ังบทบาท อํานาจ 
หนาท่ีของผูอ่ืน โดยมีหลักยึดสําคัญคือจะตองไมประพฤติผิด ละเมิด หรือลวงเกิน ขณะเดียวกันก็ควร
ฝกตนและดํารงตนใหตั้งอยูในความสันโดษ พึงพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีหรือท่ีตนเองครอบครอง (กาเมสุ 
มิจฉาจารา เวรมณี) 

๓) การพัฒนามนุษยตามหลักสัมมาอาชีวะ หมายถึง การพัฒนามนุษยใหถึงพรอมดวยการ
ประกอบสัมมาชีพดวยความถูกตอง เหมาะสม ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ละเวนจากการประกอบมิจฉาชีพ 
เปนตนวา การคามนุษย คาอาวุธ คาสัตวใหเขาฆา คาสิ่งเสพติด คาสารพิษ ยึดถือหลักสําคัญในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดกิเลส ลดโลภะ หรือ ความละโมบโลภมาก ความไม
รูจักพอ  นอกจากนั้นควรท่ีจะประกอบอาชีพ กิจการ หนาท่ีอันนํามาซ่ึงรายไดเลี้ยงปากเลี้ยงทองและ
บุคคล ครอบครัวอันเปนท่ีรักดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมขมเหง ไมคด ไมโกง ไมทุจริตคอรัปชั่น  และ
หากไดทรัพยสินมามากเพียงพอหรือเกินกวาความตองการก็ควรท่ีจะเผื่อแผ แบงปนไปยังบุคคล
ขางเคียงหรือผูท่ีขัดสน  

กลาวโดยสรุป การพัฒนาทุนมนุษยดานอธิสีลสิกขา คือการมุงพัฒนาใหมนุษยประพฤติ 
ปฏิบัติตนใหเปนไปตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน กลาวคือ การมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงงาม
สงา อายุยืนยาว มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต สามารถพ่ึงตนเองได เปนท่ียอมรับขององคกร
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และสังคม  ท้ังนี้จะตองผานการฝกฝน อบรม พัฒนา และจะตองประพฤติ ปฏิบัติ ดวยการไม
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ท้ังการเบียดเบียนชีวิต เบียดเบียนโอกาส การมุงรายทําลายกัน หันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการหวงหา อาทร เอ้ือเฟอ แบงปน ชวยเหลือ เก้ือกูลกัน ลดละเลิกคําพูดท่ี
เปนการพูดปด พูดคําหยาบ พูดสอเสียด พูดเพอเจอ โดยหันมาพูดไพเราะเสนาะหู พูดสุภาพ พูดออน
พูดหวาน และสุดทายจะตองสงเสริมใหทุนมนุษยประกอบสัมมาอาชีพดวยความเพียร ดวยความ
ขยันหม่ันเพียร ทําหนาท่ี หรือแสวงหาทรัพยสมบัติตาง ๆ โดยสุจริต สันโดษ พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี ซ่ึง
สวนหนึ่งก็เปนไปตามหลักปาริสุทธิศีล ๔ ขณะเดียวกันท่ีสําคัญจะตองนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปประยุกตใชดวย 

๒. หลักอธิจิตตสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย  
อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย 

บรรลุปฐมฌาน ท่ีมีวิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแลวบรรลุ
ทุติยฌาน มีความผองใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขท่ี
เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติย
ฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนี้
ชื่อวา อธิจิตตสิกขา”36
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๓๘ ไดใหขอบเขตของ สมาธิ หมายถึง การฝกฝน
พัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุก
อยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจ หรือ เจตนาและเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลัง ถาจิตใจ
ไดรับการพัฒนาใหดีงามแลวก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย แมความสุขความ
ทุกขในท่ีสุดก็อยูท่ีใจ ยิ่งกวานั้น ปญญาจะเจริญงอกงามได ตองอาศัยจิตใจท่ีเขมแข็งสูปญหา เอาใจใส
มีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคนไมทอถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่ง
ตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแน ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน กระวนกระวาย คือตองมีสมาธิจึงจะคิดไดชัดเจน 
เจาะลึกทะลุได และมองเห็นท่ัวตลอด จิตท่ีฝกดีแลวจึงเปนฐานท่ีจะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยาง
ไดผลการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิเปนแกน หรือเปนศูนยกลาง จึงเรียกงายๆ วา "สมาธิ" และ อาจแยก
ออกไดเปนการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในดานตางๆ คือ  

ก. พัฒนาคุณธรรมซ่ึงเปนคุณภาพของจิตใจ กลาวคือ คุณสมบัติท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม 
ใหเปนจิตใจท่ีสูง ประณีต และประเสริฐ เชน   

๑) เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี เปนมิตร อยากใหผูอ่ืนมีความสุข 
๒) กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข 
๓) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พรอมท่ีจะสงเสริมสนับสนุนท่ีประสบความสําเร็จมี

ความสุขหรือกาวหนาในการทาสิ่งท่ีดีงาม  
๔) อุเบกขา คือ ความวางตัววางใจเปนกลาง เพ่ือรักษาธรรม เม่ือผูอ่ืนควรจะตอง

รับผิดชอบตอการกระทําของเขาตามเหตุและผล  
                                                           

๓๗ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๙. 
๓๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, หนา ๓. 
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๕) จาคะ คือ ความมีนาใจเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว  
๖) กตัญูกตเวทิตา คือ ความรูจักคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืน และแสดงออกให

เห็นถึงการรูคุณคานั้นหิริ คือ ความละอายตอบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว  
๗) โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่ว ครามขยาดตอการทุจริต  
๘) คารวะคือ ความเคารพ ความใสใจ รูจักใหความสําคัญแกสิ่งนั้นนั้นอยางถูกตอง

เหมาะสม  
๙) มัทวะ คือ ความออนโยน สุภาพ นุมนวล ไมกระดาง  

ข) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ีทําใหจิตใจมี
ความเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง แกลวกลาสามารถทํากิจหนาท่ีไดผลดี เชน  

๑) ฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค อยากใหความจริงและใฝท่ีจะทาสิ่งดีงามใหสําเร็จ 
อยากเขาถึงภาวะดีงามอันเลิศสูงสุด  

๒) วิริยะ คือ ความเพียร บุกฝาไปขางหนา เอาธุระรับผิดชอบ ไมยอมทอดท้ิงกิจหนาท่ี  
๓) อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู ความสูยากบากบั่น ไมยั่น ไมถอย  
๔) ขันติ คือ ความอดทน ความเขมแข็ง ความทนทาน หนักแนน ม่ันคง  
๕) จิตตะ คือ ความมีใจจดจอ ใสใจ อุทิศตัว อุทิศใจใหแกกิจหนาท่ีหรือสิ่งท่ีทํา 
๖) สัจจะ คือ ความต้ังใจจริง จริงใจและจริงจัง เอาจริงเอาจังม่ันแนวตอสิ่งท่ีทํา ไม

เหยาะแหยะ ไมเรรวน ไมกลับกลาย  
๗) อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ความมุงม่ันแนวแนตอจุดหมาย  
๘) ตบะ คือ พลังเผากิเลส กําลังความเขมแข็งพากเพียรในการทํากิจหนาท่ีใหสําเร็จ 

โดยแผดเผาระงับยับยั้ง กิเลสตัณหาได ไมยอมแกทุจริตและไมเห็นแกความสุขสําราญปรนเปรอ  
๙) สติ คือ ความระลึกนึกได ไมเผอเรอ ไมเลื่อนลอย ทันตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน เปนไป ซ่ึงจะ 

ตองเก่ียวของทุกอยาง กําหนดจิตไวกับกิจหนาท่ีหรือสิ่งท่ีทํา ก้ัน ยั้งใจจากสิ่งท่ีเสื่อมเสียหายเปนโทษ 
และไมปลอยโอกาสแหงประโยชน หรือความดีงามความเจริญใหเสียไป 

๑๐) สมาธิ คือ ภาวะจิตท่ีตั้งม่ัน แนวแน ไดท่ี อยูตัว สงบอยูกับสิ่งท่ีตองการทํา ไม
ฟุงซาน ไมแกวงไกว ไมมีอะไรรบกวนได  

ค) พัฒนาความสุขและภาวะท่ีเก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติท่ีควรเสริมสรางข้ึนให
มีอยูประจําในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตท่ีดี พระพุทธเจาทรงแสดงไวหลายอยางโดยเฉพาะ  

๑) ปราโมทย คือความราเริง สดชื่น เบิกบานใจ ไมหดหูหรือหอเหี่ยว  
๒) ปติ คือ ความอ่ิมใจ ปลาบปลื้ม เปรมใจ ฟูใจ ไมโหยหิวแหงใจ  
๓) ปสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ ไมคับ ไมเครียด  
๔) สุข คือ ความคลองใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไมมีอะไรบีบค้ันติดขัดคับของ  
๕) สันติ คือ ความสงบ ปราศจากความเรารอนกระวนกระวาย  
๖) เกษม คือ ความปลอดโปรง ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย โลงโปรงใจไรกังวล  
๗) สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไมมีอะไรแผดเผาใจ ไมตรอมตรม  
๘) เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เปนอิสระ ไมถูกผูกมัดติดของจะไปไหนก็ไปไดตาม

ประสงค  
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๙) ปริโยทาตตา คือ ความผองใส ผุดผอง แจมจา กระจางสวางใจไมมีความขุนมัว 
เศราหมอง  
 ๑๐) วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไรพรมแดน ไมกีดก้ันจํากัดตัว หรือหมกมุนติดคาง มี
จิตใจใหญกวางไรขอบคันเขตแดน  

คุณสมบัติท้ังหลายท่ีกลาวมานี้ แมจะดีงามเปนประโยชนอยางยิ่ง แตบางอยางอาจถูก
นําไปใชในทางท่ีผิด กอใหเกิดโทษได (เชน เพียรในการลักของเขา) หรือ นําไปพวงกับการกระทําท่ีไม
ดี (เชน ปติปลื้มใจท่ีรังแกเขาได) หรือใชผิดเรื่องผิดท่ี ผิดกรณี ผิดสถานการณ (เชน มุทิตาพลอยยินดี
สงเสริมคนท่ีไดลาภ หรือประสบความสําเร็จโดยทางทุจริต) เปนตน ฉะนั้นจึงตองศึกษาใหเขาใจความ
หมายความมุงหมายและการใชงานเปนตนใหชัดเจน และรูจักปฏิบัติใหถูกตองพอดี  การพัฒนาใน
ดานจิตใจนี้เม่ือปฏิบัติสูงข้ึนไปความสําคัญของสมาธิท่ีเปนแกนหรือเปนศูนยกลางจะยิ่งเดนชัดมากข้ึน 
และเม่ือสมาธิเจริญข้ึนไปจนจิตแนวดิ่งอยูตัวอยางแทจริงแลว ผูบําเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตท่ี
เรียกวา "ฌาน" ซ่ึงเปนสมาธิจิตข้ันสูง  

การพัฒนาจิตใจหรือเรื่องของสมาธิท้ังหมดนี้ แมจะมีประโยชนมากมายนําไปใชเพ่ือ
วัตถุประสงคไดหลายอยาง เชน ในเรื่องพลังจิตและในดานการหาความสุขทางจิตใจ แตคุณคาแทจริง
ท่ีมุงหมายก็คือเพ่ือเปนฐานหรือเปนเครื่องเก้ือหนุนการพัฒนาปญญา การทํางานทางปญญาท่ียิ่ง
ละเอียดซับซอนและลึกซ้ึงมากข้ึนก็ยิ่งตองการสมาธิจิตสูงข้ึน การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมี
ความสําคัญมาก 

การพัฒนาทุนมนุษยโดยอาศัยหลักอธิจิตตสิกขา จากการศึกษายังพบวา ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นไดมุงพัฒนาทุนมนุษยใหเปนไปตามแนวทางมรรคมีองค ๘ ในองคประกอบ ๓ 
ดานสําคัญ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ดังรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักสัมมาวายามะ หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษยใหถึงพรอม
ดวยแรงจูงใจท่ีเรียกวา ความพยายามชอบ ซ่ึงเปนทิศทางของการกระทํา ความมุงม่ันท่ีจะกระทํา
ในทางท่ีถูก ท่ีตอง ขณะเดียวกันก็ตอมีการลด ละ หรือเลิกการกระทําท่ีผิดหรือท่ีไมดี  ความเพียร
พยามยามตามหลักสัมมาวายะมะนี้เปนความเพียรพยายามท่ีเพียรระวังไมใหความชั่วเกิดข้ึน (สังวร
ปธาน)  เพียรพยามกําจัดหรือละความชั่วท่ีไดเกิดข้ึนแลว (ปหานปธาน) เพียรพยายามท่ีจะสรางความ
ดีหรือกอการดีใหเกิดข้ึนใหม (ภาวนานุปธาน) และสุดทายคือการเพียรพยามท่ีจะรักษาคุณงามความดี
ท่ีเกิดข้ึนแลวใหคงอยูอยางยืนนาน (อนุรักขนานุปธาน) ความเพียรพยายามเปนคุณธรรมท่ีขาดไมได
สําหรับทุนมนุษยแตท้ังนี้ท้ังนั้นหลักความเพียรจะตองยึดหรือตั้งอยูบนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 
คือ จะตองเพียรพยายามท่ีพอเหมาะ พอควร หรือ มีความเหมาะสมกับกําลังความสามารถของตน ไม
มากเกินไปและไมนอยเกินไป และไมยอหยอนจนกลายเปนความเกียจครานจนทําอะไรก็ไมสําเร็จดวย 

การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักสัมมาสติ หมายถึงการพัฒนามนุษยใหถึงพรอมดวยการ
ระลึกชอบ หรือ การรูตน รูวาตนกําลังทําอะไร ทําอยางไร ทําแคไหน หรือทําเพ่ือใคร ขณะเดียวกันก็
เปนการกระทําดวยความระมัดระวัง ตื่นตัว ไมประมาท รูวาสิ่งใดควรงด ควรเวน  และท่ีสําคัญจะตอง
พัฒนาตนหรือฝกตนใหรูเทาทันความชั่ว ตื่นตัวในการทําความดีโดยอาศัยหลักสติปฏฐาน ๔ ท่ีจะตอง
ฝกฝนใหรูเทาทันกาย (การกระทํา) เวทนา (ความรูสึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) อันจะ
เปนเครื่องมือในการชวยใหกาวขามนิวรณท้ัง ๕ ท้ังหลายท่ีประกอบดวย กามฉันทหรือความอยากได



๓๐ 
 

ในกามคุณ, พยาบาทหรือความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุนของหมอง
ใจ, ถีนมิทธะหรือความหดหู เหงาหงอย เซ่ืองซึม ทอถอย เฉ่ือยชา เซ็ง, อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะ
แหงความฟุงซาน วุนวาย รําคาญใจ กลุมใจ เครงเครียด และสุดทายวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยใน
กุศลธรรมท้ังหลาย   

การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักสัมมาสมาธิ หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษยใหถึงพรอมแหง
จิตท่ีแนวแน เปนการพัฒนาคุณภาพของจิต สมรรถภาพของจิต และสุขภาพจิตใหดีข้ึน ซ่ึงจําเปน
จะตองใชหลักโพชฌงค ๗ ท่ีเปนองคแหงการตรัสรู หรือองคของผูตรัสรูท้ังเจ็ดอยาง คือ ๑) สติ (สติ
สัมโพชฌงค) ความระลึกได ๒) ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค) ความเฟนธรรม ความสอดสอง
สืบคนธรรม ๓) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค) ความเพียร๔) ปติ (ปติสัมโพชฌงค) ความอ่ิมใจ ๕) ปสสัทธิ 
(ปสสัทธิสัมโพชฌงค) ความสงบกายใจ ๖) สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค) ความมีใจตั้งม่ัน จิตแนวใน
อารมณ และ ๗) อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค) ความมีใจเปนกลาง รวมถึงหลักสติปฏฐาน ๔ ท่ี
จะตองฝกฝนใหรูเทาทันกาย (การกระทํา) เวทนา (ความรูสึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) 
ในการกาวขามนิวรณท้ัง ๕ ท่ีประกอบดวย กามฉันทหรือความอยากไดในกามคุณ, พยาบาทหรือ
ความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุนของหมองใจ, ถีนมิทธะหรือความหด
หู เหงาหงอย เซ่ืองซึม ทอถอย เฉ่ือยชา เซ็ง, อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะแหงความฟุงซาน วุนวาย 
รําคาญใจ กลุมใจ เครงเครียด และสุดทายวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย   

กลาวโดยสรุป การพัฒนาทุนมนุษยดานอธิจิตตสิกขาคือการมุงพัฒนาใหมนุษยประพฤติ 
ปฏิบัติตนใหเปนไปตามหลักสัมปรายิกัตถะประโยชน กลาวคือ เปนการพัฒนาทุนมนุษยใหเห็นคุณคา
แหงชีวิต กอใหเกิดความสุขท่ีลึกล้ํา เกิดความอบอุน ซาบซาน สุดซ้ึงตรึงใจ เกิดความศรัทธา เกิด
แรงจูงใจ เกิดความภาคภูมิใจตอความหมดจด สะอาด กอใหเกิดคุณคา ความแกลวกลา ม่ันใจ และ
นําพาใหเกิดปญญาท่ีจะชวยแกไขปญหาชีวิต ถือเปนการสรางหลักประกันทางจิตใจและเปนการ
เตรียมพรอมสูปฏิบัติการเชิงรุกท่ีไดผล 

๓. หลักอธิปญญาสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย 
อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา

อันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตาม
ความเปนจริงวา “นี้ทุกข” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)” เธอรูตามความ
เปนจริงวา “นี้ทุกข นิโรธ (ความดับทุกข)”เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอ
ปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “เหลานี้อาสวะ”เธอรูตามความ
เปนจริงวา “นี้อาสวสมุทัย”เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้อาสวนิโรธ”เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา”38

๓๙  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหขอบเขตความหมายของปญญา สําหรับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซ่ึงมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญา
เปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไรและแคไหน ก็อยูท่ีวา
จะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน 

                                                           
๓๙ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๙. 



๓๑ 
 

เม่ือจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยูพอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระได การพัฒนา
ปญญาเปนเรื่องกวางขวาง แยกออกไปไดหลายดาน และมีหลายข้ันหลายระดับ เชน  

ก. ปญญาท่ีชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ  
๑) ความรูความเขาใจขอมูลความรูรวมท้ังศิลปะวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหา

ความหมายไดถูกตองชัดเจน  
๒) การรับรูเรียนรูอยางถูกตองตามเปนจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือตามท่ีมันเปน 
๓) ความรูจักจับสาระของความรูหรือเรื่องราวตางๆ รูจุด รูประเด็นสามารถยกข้ึนพูด 

ยกข้ึนชี้แสดง หรือยกข้ึนวางเปนหลักได  
๔) ความรูจักสื่อสารถายทอดความรูความเขาใจและความตองการของตนใหผูอ่ืนรูตาม 

เห็นตาม เปนตน  
๕) การคิดการวินิจฉัยท่ีถูกตองชัดเจนและเท่ียงตรง  
๖) ความรูจักแยกแยะวิเคราะหวิจัยสืบสาวเหตุปจจัยของเรื่องราวตางๆท่ีจะทําให

สามารถแกไขปญหา และทําการสรางสรรคตางๆ ได  
๗) ความรูจักจัดทําดําเนินการหรือบริหารจัดการกิจการตางๆ ใหสําเร็จผลตามท่ีมุง

หมาย  
๘) ความรูจักเชื่อมสัมพันธประสบการณ ขอมูลและองคความรูตางๆโยงเขามา

ประสานเปนภาพองครวมท่ีชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรู หยั่งเห็นใหมๆ ได 
ข. ปญญาท่ีชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม  
ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งท้ังหลายท่ีอิงอาศัยสืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุ

ปจจัย  มองเห็นภาวะและกระบวนการท่ีชีวิต สังคม และโลกคือหมูสัตว มีความเปนมาและจะเปนไป
ตามกระแสแหงเจตจํานง และเหตุปจจัยท่ีตนประกอบ สรางสมจัดสรรและ มีปฏิสัมพันธกับปจจัยอ่ืน
ท้ังหลาย เรียกงายๆ วาเปนไปตามกรรม  

ค. ปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความรูเขาใจเขาถึงเทาทันความ
จริงของสังขาร คือ โลกและชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจ
ถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระไดโดยสมบูรณ และมีชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา
อยางแทจริง  

การพัฒนาทุนมนุษยโดยอาศัยหลักอธิปญญาสิกขา จากการศึกษายังพบวา ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นไดมุงพัฒนาทุนมนุษยใหเปนไปตามแนวทางมรรคมีองค ๘ ในองคประกอบ ๒ 
ดานสําคัญ คือ สัมมาทิฐิ และ สัมมาสังกัปปะ ดังรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนาทุนมนุษยดานสัมมาทิฐิ หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษยใหถึงพรอมในดาน
ความเห็น ความเชื่อ ความรู ความเขาใจของบุคคลท่ีตรงตามสภาวะหรือความเปนจริง โดยแบง
ออกเปน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับโลกิยสัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นชอบในระดับโลกียท่ียังหนุนเนื่อง
อยูกับสมมติของโลก เชน หลักแหงความดี ความถูกตอง ศีลธรรม จริยธรรม หรือคานิยม ธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ ท่ีอาจเกิดการยึดถือในลักษณะหรือความมุงหมายท่ีไมเหมือนกัน ท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับ
ความเปนชนชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออ่ืน ๆ สัมมาทิฐิในระดับนี้มักเกิดจากการรับรู หรือความรูท่ี
ไดมาในลักษณะ “ปรโตโฆสะ” หรือ การอบรม สั่งสอน การรับรู หรือ เรียนรูจากผูอ่ืน จากเอกสาร 



๓๒ 
 

ตํารา หรือจากสื่ออ่ืน ๆ สวนสัมมาทิฐิในระดับท่ี ๒) โลกุตรสัมมาทิฐิ หมายถึง ความรูท่ีเปนความ
เขาใจในธรรมชาติ หรือ เปนไปตามลักษณะความจริงท่ีเท่ียงแท ไมใชความจริงท่ีเกิดข้ึนตามการสมมติ
ของมนุษยโลก หรืออาจจะเกิดข้ึนไดโดยการคิด พิจารณา พินิจ พิเคราะหตามหลักโยนิโส ๑๐ 
ประการ อันประกอบดวย (๑) วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุและปจจัยเชิงระบบ (หลักปฏิจจสมุปบาท) 
(๒) วิธีคิดท่ีวิเคราะห แยกแยะ (๓) วิธีคิดท่ีเทาทันธรรมชาติ (กฎไตรลักษณ) (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ 
๔ (ทุกข สมุทัย นิโรจน มรรค) (๕) คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (หลักการ หลักความจริง กับอรรถ)  
(๖) คิดแบบคุณโทษ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค โอกาส (SWOT) (๗) คิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม (๘) 
คิดแบบกุศลธรรม หรือ คิดเชิงบวก (๙) คิดแบบปจจุบัน คิดแบบมีสติ  และ (๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท 
หรือ คิดแบบเชื่อมโยงกับการพูด เชน คิดแบบนี้ถาจะพูดหรือสื่อสารควรทําอยางไร เปนตน  

นอกจากนี้การพัฒนาทุนมนุษยดานสัมมาทิฐิท่ีเนนการฝกฝนดานปญญายังสมามารถทําได
อีก  ๓  วิธี คือ ๑) ดวยการอาน การถาม การฟง การศึกษาเลาเรียน หรือท่ีเรียกวา สุตมยปญญา 
ตามหลัก ปรโตโฆสะ ๒) วิธีท่ี ๒ คือการนําความรูท่ีไดรับจากวิธีท่ี ๑ มาขบคิด พินิจ พิจารณา 
วิเคราะห สังเคราะหตอใหเกิดความลึกซ้ึงยิ่งข้ึน หรือท่ีเรียกวา จินตามยปญญา หรือกระบวนการท่ี
เกิด โยนิโสมนสิการ และวิธีสุดทาย วิธีท่ี ๓) คือ การฝกฝนดวยการนําเอาผลจากความคิดท่ีเกิดจาก
การโยนิโสมนสิการมานําไปสูการลงมือประพฤติ ปฏิบัติ จนเกิดความรู ความเขาใจ หรือท่ีเรียกวา 
ภาวนามยปญญา หรือ ความรูท่ีเกิดจากการประพฤติ ปฏิบัติ การคนควา ทดลอง 

การพัฒนาทุนมนุษยดานสัมมาสังกัปปะ หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษยใหมีความถึงพรอม
ในดานการดําริชอบ หรือ การพัฒนาทุนมนุษยใหออกจากความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัส เลิกคิด
เบียดเบียนผูอ่ืน มีความเมตตา กรุณา ปราณี และมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน โดยอาศัยเหตุจากการ
เกิดสัมมาทิฐิหรือการมีความคิด ความเชื่อท่ีชอบหรือถูกตอง และความคิดท่ีถูกตองนั้นคือ ความคิดท่ี
ไมมีโลภ (เนกขัมมะ) ไมคิดพยาบาท (อพยาบาท) ไมคิดเบียดเบียนใคร (อวิหิงสา) ซ่ึงหากเกิดข้ึนใน
ลักษณะนี้แลวก็จะนําไปสูการมี “พรหมวิหารธรรม ๔” ซ่ึงเปนหลักธรรมสําหรับผูประเสริฐ เปยมดวย
จิตใจอันกวางใหญไพศาล เพราะประกอบไปดวย ๑) เมตตาธรรม หมายถึง การมีความรัก ความ
ปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาอกเขาใจอันดีตอกัน และเปนท่ีมาสําคัญในการลด ละ เลิก 
ซ่ึงความพยาบาท ความอาฆาตแคน ๒) กรุณาธรรม หมายถึง ความตองการท่ีจะชวยเหลือใหคนอ่ืน
พนจากความทุกข ๓) มุทิตาธรรม หมายถึง ความชื่นชม ยินดีเม่ือผูอ่ืนมีความสุข และสุดทาย ๔) 
อุเบกขาธรรม หมายถึง ความมีใจเปนกลาง ไมหวั่นไหว เอนเอียง ไมรักไมชัง ไมยินดียินรายกับใคร 

นอกจากนั้นการพัฒนาทุนมนุษยดานสัมมาสังกัปปะยังตองมีหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 
ประการมาเปนเครื่องหนุนเนื่องเพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน ประกอบดวย ๑) การทาน หมายถึง 
การใหของท่ีคูควร หรือของท่ีจะเกิดประโยชนแกผูรับ ๒) การมีปยวาจา หมายถึง การพูด การจาดี มี
ความออนหวาน ไพเราะเสนาะหู มีความนาเชื่อฟง นานับถือ ๓) การมีอัตถจริยา หมายถึง การมุงฝก
ตน บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน และสุดทาย ๔) สมานัตตา หมายถึง การวางตัวใหกลมกลืน 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอ่ืน รวมสุขรวมทุกข วางตนเหมาะสม และไมถือเนื้อถือตัว 

กลาวโดยสรุป การพัฒนาทุนมนุษยดานอธิปญญาสิกขาคือการมุงพัฒนาใหทุนมนุษย
มองเห็นโลกและชีวิตดวยความเปนจริง มองดวยความเปนเหตุเปนผล มองใหเห็นถึงการสนับสนุน
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญคือการมองในทางท่ีถูกท่ีตอง โดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโส
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มนสิการมาเปนฐานในการสนับสนุนใหเกิด สุตมยปญญา จินตมยปญญา และภาวนามยปญญา 
นอกจากนั้นยังตองประกอบไปดวยพรหมวิหารธรรมอันมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเปน
ท่ีตั้ง  โดยอาศัยสังคหวัตถุธรรมท่ีมี ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา เปนตัวหนุนเสริมใหอธิ
ปญญาสิกขามีความบริสุทธิ์และสะอาดยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาสรุปไดวา การศึกษา ๓ ดานท่ีเรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถือ
เปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา เปนระบบและเปนกระบวนการท้ังหมดของการพัฒนาทุนมนุษย 
สําหรับ ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม ใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ สามารถดํารงชีวิตได
สะดวกดวยดี การพัฒนาดานกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี  

สมาธิ คือ การฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจิตใจเปนฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตาม
เจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลวก็จะควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย  

ปญญา คือ การพัฒนาปญญาท่ีมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไรและแคไหน ก็อยูท่ีวาจะมีปญญาชี้นํา
หรือบอกทางใหเทาใด  และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เม่ือจิตใจอึดอัดมี
ปญหาติดตันอยูพอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตก็โลงเปนอิสระได การพัฒนาปญญาเปนเรื่องท่ี
ขวาง มีหลายดาน หลายระดับ  

ขณะท่ีกระบวนการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขานั้นถือเปนหลักใหญใจความสําคัญ
หรับการฝกอบรมกาย วาจา จิตใจและปญญา โดยใชปญญาเปนเครื่องชวยนําทางใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดําเนินไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการ
พัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขาใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยใหมี
การพัฒนาท่ีเริ่มจากรางกาย วาจา อันเปนสวนภายนอกท่ีเห็นไดงาย ใหมีสภาวะปกติ และใหเกิด
ความสงบเรียบรอยในกลุม ในสังคม พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ท่ีมีความตั้งม่ัน เขมแข็ง พรอม
กลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค อีกท้ังชวยสงเสริมใหปญญาไดทํางานอยางอิสระ คลองแคลว 
สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยดี และเกิดการแกปญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด  
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ตารางท่ี ๒.๓  สรุปหลักไตรสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย   
 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๓, หนา 
๑๐๔-๑๐๗). 

๑. การฝกวินัยใหเปนพฤติกรรมท่ีเคยชิน 
๒. การพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของจิต 
๓. การพัฒนาใหรูแจง เห็นจริง  

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๔๘, หนา ๑๖๗-๑๗๐). ๑. การไมพฤติกรรมเสียหายทางกาย วาจา 
 ๒. การทําจิตใจใหเจริญข้ึน สูงข้ึน 
 ๓. การใชความรูแจง เห็นจริงดับทุกข 

หลวงพอปญญานันทภิกขุ, (มปป. หนา     
๒-๙).   

 ๑. การฝกทํางานไมใหเบียดเบียน เดือดรอนแกใคร 
 ๒. การฝกจิตใหปลอดหรือสงัดจากกิเลส 
 ๓. การฝกมองหรือวิเคราะหท่ีปราศจากอคติ 

พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๗). อธิสีลสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย 
๑. การรักษาวินัยในการทํางาน (ปาฏิโมกขสังวร) 
๒. การสํารวมระวังในการทํางาน (อินทรียสังวร) 
๓. ซ่ือสัตย สุจริตในการทํางาน (อาชีวปาริสุทธิ) 
๔. ละเอียด รอบคอบ หม่ันพิจารณาไตรตรอง 
    (ปจจยปจเวกขณะ) 

พระพรหม คุณาภรณ  (ป . อ .  ปยุตฺ โ ต ) , 
(๒๕๕๑, หนา ๓). 

อธิจิตตสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย 
๑) เสริมสรางจิตใจใหดีงาม ประณีต ประเสริฐ 
๒. เสริมสรางจิตใจใหเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง 
๓. เสริมสรางใหเปนผูมีสุขภาพจิตท่ีดี 

พระพรหม คุณาภรณ  (ป . อ .  ปยุตฺ โ ต ) , 
(๒๕๕๑, หนา ๓). 

อธิปญญาสิกขากับการพัฒนาทุนมนุษย 
๑) ปญญาชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ปญญาชวยใหดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ดีงาม 
๓. ปญญาชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต 

 
๒.๑.๔ หลักอิทธิบาท ๔ 

 เปนคุณเครื่องใหสําเร็จความประสงค ๔ อยาง 
 ๑) ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น 
 ๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
 ๓) จิตตะ เอาใจฝกใฝนั้นสิ่งนั้นไมวางธุระ 
 ๔) วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผล 39

๔๐ 
 คุณ ๔ อยางนี้ มีบริบูรณแลว จะชักนําบุคคลใหถึงสิ่งท่ีตองประสงคไมเหลือวิสัย 

                                                           
๔๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 
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ท้ังนี้ องคประกอบของอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย40

๔๑ 
๑) ฉันทะ แปลวา ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักใครสิ่งท่ีทําและพอใจใฝรักในจุดหมาย

ของสิ่งท่ีทํานั้นอยากทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จอยากใหงานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุพูดงาย ๆ วารักงานและรัก
จุดหมายของงานพูดใหลึกลงไปในทางธรรมวาความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยม
สมบูรณของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้นอยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้นเม่ือเห็นสิ่งนั้นหรืองาน
นั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมายก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจครั้นสิ่งหรืองานท่ีทํานั้นบรรลุจุดหมายก็รับ
โสมนัสเปนความฉํ่าชื่นใจท่ีพรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระไรขอบเขต
ถาสามารถปลุกเรา ฉันทะ ใหเกิดอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงามความสมบูรณของสิ่ง
นั้นหรือจุดหมายนั้นอยางเต็มท่ีแลว คนก็จะทุมเทชีวิตและจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้นเม่ือรักแทก็มอบใจให
อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได เม่ือมีฉันทะนําแลวก็ตองการทําสิ่งนั้นใหดีท่ีสุดใหสําเร็จผล
อยางดีท่ีสุดของสิ่งนั้นของงานนั้นไมหวงพะวงกับสิ่งลอเราหรือผลตอบแทนท้ังหลายจิตใจก็มุงแนวแน
ม่ันคงในการดําเนินสูจุดหมายเดินเรียบสมํ่าเสมอไมซานไมสายฉันทสมาธิ จึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้และ
พรอมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

๒) วิริยะ แปลวา ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบากเม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว 
แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลาเทานั้นปเทานี้เดือนเขาก็ไม
ทอถอยกลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จคนท่ีมีความเพียรเทากับมีแรงหนุน
เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแนวแนม่ันคงพุงตรงตอจุดหมายสมาธิก็เกิดข้ึนไดเรียกวา
เปนวิริยสมาธิพรอมท้ังมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

๓) จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิด
เรื่องนั้นใจอยูกับงานนั้นไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
งานอยางใดอยางหนึ่งคนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไมสนใจแตถาพูด
เรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจัดทําเรื่องนั้นงานนั้นขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืนไมเอาใจใส
รางกายการแตงเนื้อแตงตัวอะไรเกิดข้ึนก็ไมสนใจเรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกล ๆ บางท่ีก็ไมรูทําจนลืมวันลืมคืน
ลืมกินลืมนอนความมีใจฝกใฝ เชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึนจิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจท่ีทํามีกําลัง
มากเฉพาะสําหรับกิจนั้นเรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร
สรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย 

๔) วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจท่ีทํารูจัก
ทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุงขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นไดไมยากคนมี
วิมังสาเปนพวกชอบคิดคนหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเม่ือทําอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเชนคิด
วาผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไรทําไมจึงเปนอยางนี้ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยท่ีเปนองคประกอบเหลานี้
เทานั้นลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางท่ีคาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขท่ีจุดไหน 

                                                           
๔๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๔๒ – ๘๔๔. 



๓๖ 
 

ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณาไมฟุงซานไมวอกแวกและมีกําลังเรียกวา
วิมังสาสมาธิซ่ึงจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวยเชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๒.๒.๑. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
การสอนโดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ท้ังดานรางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา ท้ังดานความรู  ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และท้ังดาน IQ 
(Intelligence Quotient) และดาน EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุข41

๔๒  
ความสําคัญดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในหมวดท่ี ๔ 

แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ไดกลาวไววา  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”42

๔๓  
ดังนั้น  ผูสอนทุกคนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการเปนผูบอก

ความรูใหจบไปในแตละครั้งท่ีเขาสอนมาเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู
ใหแกผูเรียนรู  กลาวคือ เปนผูกระตุน สงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเราและจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล การจัด
กิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรค ศึกษาและคนควา ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองเปนสาระความรูท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา
คนควา มิใชความรูท่ีไดรับจากผูสอนแตเพียงแหลงเดียว ซ่ึงวิธีการนี้จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัย
สนใจใฝหาความรูดวยตนเอง รักการอาน รักการเรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Long-life 
Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ผูสอนจึงตองสอนวิธีการแสวงหาความรู 
(Learn how to learn) มากกวา สอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจํา สอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญมากกวาเนนท่ีเนื้อหาวิชาดังท่ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวไววา  “…ตองปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูใหมจากการเอาวิชาเปนตัวตั้งไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้ง เรียน
จากประสบการณและกิจกรรม จากการฝกหัดจากการตั้งคําถามและจากการแสวงหาคําตอบซ่ึงจะทํา
ใหสนุก ฝกปญญาใหกลาแข็ง ทํางานเปน ฝกคุณลักษณะอ่ืน ๆ เชน ความอดทน ความรับผิดชอบ 
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การรวมกลุม การจัดการ การรูจักตน…” 4 3

๔๔ จึงเห็นไดวา “การสอนโดย
เนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ท้ัง
ดานความรูทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และท้ังดาน IQ (Intelligence Quotient) และดาน EQ 

                                                           
๔๒ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๓), หนา ๓๖ – ๓๗. 
๔๓ ชาติ แจมนุช และคณะ. ผูเรียนเปนศูนยกลางคืออยางไร. เอกสารอัดสําเนา, มปป. 
๔๔ ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา-ยกเคร่ืองทางปญญา : ทางรอดจากความหายนะ, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๑), หนา ๗๒. 



๓๗ 
 

(Emotional Quotient) ซ่ึงจะนําไปสูความเปฯ คนเกง คนดีและความสุข” ตามเปาหมายการจัด
การศึกษาในปจจุบัน 

ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัด
กิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและ
สั่งสมคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีสอน วิธีการ
เรียนรู รูปแบบการสอนหรือกระบวนการรียนการสอนในหลากหลายวิธีซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 44๔๕ 

๑. การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบ
แกปญหา แบบสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา แบบตั้งคําถาม  แบบใชการตัดสินใจ 

๒. เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรู
ดวยตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน 

๓. เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ประกอบการเรียน เชน การใช
สิ่งพิมพ ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน 
คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป 

๔. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การโตวาทีกลุม 
Buzz การอภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติวการประชุมตางๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ   

๕. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการเรียนรูแบบมี
สวนรวม  กรณีตัวอยางสถานการณจําลอง  ละคร เกม สมมติ 

๖. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน 
กลุมเรียนรู รวมกัน รวมกันคิด กลุมรวมมือ 

๗. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนการสอนแบบใชเวนเลาเรื่อง 
(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แกปญหา (Problem-Solving)  

เทคนิควิธีการเหลานี้ลวนเปนวิธีท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควาศึกษาทดลอง  
ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในหลายๆ 
ลักษณะ ดังนี้45๔๖  

๑. เปนผูจัดการ (Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมทํา
กิจกรรม แบงกลุม หรือจับคู เปนผูมอบหมายงานหนาท่ีความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคน  จัดการให
ทุกคนไดทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 

๒. เปนผูรวมทํากิจกรรม (An active participant) เขารวมทํากิจกรรมในกลุมจริงๆ 
พรอมท้ังให ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของผูเรียนขณะทํากิจกรรม 

                                                           
๔๕ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด, หนา ๓๖ – ๓๗. 
๔๖ ชาติ แจมนุช และคณะ, สอนอยางไรใหคิดเปน, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๔๕), 

หนา ๒๙. 



๓๘ 
 

๓. เปนผูชวยเหลือและแหลงวิทยาการ (Helper and resource) คอยใหคําตอบเม่ือ
ผูเรียน ตองการความชวยเหลือทางวิชาการ ตัวอยาง เชน คําศัพทหรือไวยากรณการใหขอมูลหรือ
ความรู ในขณะท่ีผูเรียนตองการ ซ่ึงจะชวยทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๔. เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อ
อุปกรณ หรือใหคําแนะนําท่ีชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

๕. เปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานท่ีผูเรียนผลิตข้ึนมากอนท่ีจะสง
ตอไปใหผูเรียนผลิตข้ึนมากอนท่ีจะสงตอไปใหผูเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตอง
ของคําศัพทไวยากรณการแกคําผิดอาจจะทําไดท้ังกอนทํากิจกรรมหรือบางกิจกรรมอาจจะแกทีหลังได 

ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนสมัยใหมกับ
ผูสอนสมัยเกาก็จะเห็นความแตกตาง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ เปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนสมัยใหมกับผูสอนสมัย
เกา 

ผูสอนสมัยใหม ผูสอนสมัยเกา 
สอนผูเรียนโดยวิธีบูรณาการเนื้อหาวิชา  สอนแยกเนื้อหาวิชา  
แ ส ด ง บ ท บ า ท ใ น ฐ า น ะ ผู แ น ะ นํ า  ( Guide) 
ประสบการณทางการศึกษา  

มีบทบาทในฐานะตั วแทนของ เนื้ อห าวิ ช า 
(Knowledge)  

กระตือรือรนในบทบาท ความรูสึกของ ผูเรียน  ละเลยเฉยเมยตอบทบาทของผูเรียน  
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนของหลักสูตร  ผูเรียนไมมีสวนรวมแมแตจะพูดเก่ียวกับหลักสูตร  
ใชเทคนิคการคนพบดวนตนเองของผูเรียนเปน
กิจกรรมหลัก  

ใชเทคนิคการเรียน โดยการทองจําเปนหลัก  

มีการเสริมแรงหรือใหรางวัลมากกวาการลงโทษมี
การใชแรงจูงใจภายใน  

มุงเนนการใหรางวัลภายนอก เชน เกรด แรงจูงใจ
ภายนอก  

ไมเครงครัดกับมาตรฐานทางวิชาการจนเกินไป  เครงครัดกับมาตรฐานทางวิชาการมาก  
มีการทดสอบเล็กนอย  มีการทดสอบสมํ่าเสมอเปนระยะ ๆ  
มุงเนนการทํางานเปนกลุมแบบรวมใจ  มุงเนนการแขงขัน  
สอนโดยไมยึดติดกับหองเรียน  สอนในขอบเขตของหองเรียน  
มุงสรางสรรค ประสบการณใหมใหผูเรียน  เนนย้ําประสบการณใหมเพียงเล็กนอย  
มุงเนนความรูทางวิชาการและทักษะดาน จิตพิสัย
เทาเทียมกัน  

มุงเนนความรูทางวิชาการเปนสําคัญ ละเลย
ความรูสึกหรือทักษะทางดาน จิตพิสัย  

มุงเนนการประเมินกระบวนการเปนสําคัญ  ประเมินกระบวนการเล็กนอย  

 



๓๙ 
 

นอกจากนี้ผูสอนควรไดทราบถึงตัวบงชี้การเรียนของผูเรียนและตัวบงชี้การสอนของผูสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผูสอน46

๔๗  
 

ตัวบงช้ีการเรียนของผูเรียน 
๑. ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๒. ผูรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  
๓. ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  
๔. ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยาง

ชัดเจนและมีเหตุผล  
๕. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปยหาท้ังดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน  
๖. ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง  
๗. ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอยาง

มีความสุข  
๘. ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน  
๙. ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู อ่ืน ตลอดจนใฝหาความรูอยาง

ตอเนื่อง 
ตัวบงช้ีการสอนของผูสอน 
๑. ผูสอนเตรียมการสอนท้ังเนื้อหา และวิธีการ  
๒. ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราจูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู  
๓. ผูสอนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางท่ัวถึง  
๔. ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  
๕. ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงดวยตนเอง  
๖. ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมท้ังสังเกตสวนดีและปรับปรุง

สวนดอยของผูเรียน  
๗. ผูสอนใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู  
๘. ผูสอนใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเชื่อมประสบการณกับชีวิตจริง  
๙. ผูสอนฝกฝนกิริยามารยาทและวินัย ตามวิถีวัฒนธรรมไทย  
๑๐. ผูสอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง  
๑๑. ตัวบงชี้จะเปนแนวทางใหผูสอนไดเตรียมการวางแผน จัดบรรยากาศ จัดกิจกรรม

และจัดกระบวนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหถูกทาง ตลอดจนเปนแนวทางการประเมินการสอนของตัว
ผูสอนเองดวยอีกสวนหนึ่ง 

 

                                                           
๔๗คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด, หนา ๓๘ - ๓๙. 



๔๐ 
 

ลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้ 
 ๑. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวย

ความ กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช 
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

 ๒. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง อันเกิดจากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียน
รักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซ่ึง
นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค 

 ๓. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ัง
บุคคลและเครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ัง
ท่ีเปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา “การ
เรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ) 47

๔๘ 
 ๔. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลาย

ลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซ้ึง คิดไกล 
คิดอยางมีเหตุผล เปนตน การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิด
เปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจน และมีเหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน48

๔๙ 
 ๕. Happiness เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขท่ีเกิดจาก 

ประการท่ีหนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ให
แสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ (Interaction) 
ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

 ๖. Participation เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน 
วางเปาหมายรวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตรงกับความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่ง
ท่ีเรียนและสามารถประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

                                                           
๔๘อาภรณ ใจเท่ียง, “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ”, วารสารครุสาร คณะ

ครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๔, (๒๕๔๔) : ๑. 
๔๙ วิชัย วงษใหญ, พลังการเรียนรู : ในกระบวนการทัศนใหม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพหานคร คณะ

ศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒), หนา ๑๒. 



๔๑ 
 

 ๗. Individualization เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในวามเปนเอกัต
บุคคล ผูสอนยอมรับในความสามารถความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อม่ัน
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน   

 ๘. Good Habit เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เชน ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ 
ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน และ การ
เห็นคุณคาของงาน เปนตน49

๕๐ 
กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิตไดมี
ความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา  

๒.๒.๒ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในดานการวิจัยและใช

กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรูท่ีเปนระบบนาเชื่อถือ  เปนสวนสําคัญท่ีชวยใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุไวในหมวด ๔ มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอนสามารถใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ี
เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา และมาตรา ๒๔ (๕) ใหสงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสื่ออํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะครูใหมีความรูความสามารถในการใชวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสงผลถึง
คุณภาพของนักเรียน โดยครูตองสามารถนําการวิจัยเขาสูกระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรูตอง
สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนทุกคนสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได แตจากสภาพปญหาการวิจัยพบวา ครูสวนใหญทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูนอยมาก และมีครูเพียง ๒๐ คน ท่ีสงโครงการวิจัยมาขอทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๕๒) นอกจากนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู
ความสามารถในการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูแตกตางกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดโครงการสรางวัฒนธรรมการ
วิจัยโดยการออกแบบการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยและสงเสริมใหมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรูท้ังครู นักเรียนและบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกระดับเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ โดยเนนการปฏิรูปนักเรียนและครู
ยุคใหม นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูเปนนโยบาย
เรงดวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองดําเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา
รอบสอง ๔ ดาน คือ ปฏิรูปครูยุคใหม ปฏิรูปนักเรียนยุคใหม ปฏิรูปสถานศึกษายุคใหมและปฏิรูป
                                                           

๕๐ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, การเรียนรูสูผูสอนมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย
จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๒. 



๔๒ 
 

แหลงเรียนรูยุคใหม โดยสงเสริมสนับสนุนใหทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินโครงการสรางวัฒนธรรมการ
วิจัย เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับสงเสริมใหความรู เทคนิคแกครูในการจัดการเรียนรูโดย
นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เพ่ือยกระดับความรูความเขาใจและความสามารถในการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยและนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูอยางตอเนื่องจน
เกิดเปนวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน 

เอกสาร “แนวการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู” ฉบับนี้ได
นําเสนอรายละเอียดการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ๔ ข้ันตอน คือ 
๑) ตั้งคําถาม ๒) เตรียมการคนหาคําตอบ ๓) ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบและ ๔) สรุปและ
นําเสนอผลการคนหาคําตอบ การสรางบรรยากาศและแหลงเรียนรู ท่ีเ อ้ือตอการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู
โดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูและสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพของชุมชนและ
ทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

๒.๒.๒ แนวทางการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
การจัดการเรียนรู โดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู  ประกอบดวย

องคประกอบดานผูใชและดานการใช องคประกอบดานผูใชจําแนกเปนครูและนักเรียน ดานการใช
จําแนกเปนการใชผลการวิจัยและการใชกระบวนการวิจัย ทําใหเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรูโดย
ใชการวิจัย ๔ แนวทาง  

แนวทางท่ี ๑ :  ครูใชผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
แนวทางท่ี ๒ :  นักเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนรู 
แนวทางท่ี ๓ :  ครูใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
แนวทางท่ี ๔ :  นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
แนวทางท่ี ๑ เปนแนวทางท่ีครูนําผลการวิจัยมาใชประกอบการจัดการเรียนรูในสาระ

การเรียนรูตางๆ ที่ชวยใหนักเรียนขยายขอบเขตของความรูที่ทันสมัยและเสริมใหนักเรียนมี
ความรูเพ่ิมข้ึน สวนแนวทางท่ี ๒ เปนแนวทางท่ีนักเรียนสืบคนและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาระ
การเรียนรูท่ีเรียนรูดวยตนเอง สําหรับแนวการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เปนการ
ใชแนวทางท่ี ๓ และแนวทางท่ี ๔ คือครูใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูและนักเรียนใช
กระบวนการวิจัยในการเรียนรูมาบูรณาการโดยใชกระบวนการวิจัยตามข้ันตอน ๔ ข้ันตอนดังนี้ 

๑. ตั้งคําถาม 
๒. เตรียมการคนหาคําตอบ 
๓. ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ 
๔. สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 

๑) กระบวนการวิจัย ๔ ข้ันตอน 
กระบวนการวิจัยเปนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑.  ตั้งคําถาม 
การตั้งคําถาม เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยจะตองระบุใหชัดเจนวา การ

วิจัยครั้งนั้นๆ  มีคําถามสําคัญหรือโจทยท่ีมุงแสวงหาคําตอบคืออะไร ในแวดวงการวิจัยจะมีคําท่ี



๔๓ 
 

เก่ียวของกับการตั้งคําถามอยู ๒ คํา คือ (๑) โจทยปญหาการวิจัย เปนการตั้งคําถามหลักของการวิจัย ๑ 
คําถาม มักไดมาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสภาพปจจุบันและสภาพความ
คาดหวังที่พึงประสงค และ (๒) คําถามการวิจัย เปนการตั้งประเด็นคําถามยอยเพ่ือนําไปสูการ
แกไขปญหาการวิจัยใหสําเร็จลุลวง สามารถกําหนดไดมากกวา ๑ คําถาม ดังนั้น ในการวิจัยแตละครั้ง
ควรมีการตั้งคําถามท้ังสองสวน 

กอนท่ีนักวิจัยจะตั้งโจทยการวิจัยและคําถามการวิจัยไดนั้น นักวิจัยควรทําความรูจัก
บริบท วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของสิ่งท่ีมุงศึกษานั้นใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน การสังเกต
เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆ เหลานี้ จะกระตุนใหนักวิจัยเกิดขอสงสัย ฉุกคิด
วา “เอะ! ทําไมจึงเปนเชนนี้ และเปนเชนนี้ไดอยางไร” ฉะนั้น การใชเวลาเพ่ือทําความเขาใจ
ปรากฏการณ ชี้ชวนกันวิเคราะห ตั้งขอสังเกต กระตุนใหคิด นับวาเปนกาวแรกท่ีสําคัญของ
กระบวนการสรางปญญา 

สุวิมล วองวาณิช ไดใหหลักการตั้งโจทยปญหาการวิจัยเก่ียวกับลักษณะของการตั้งโจทย
ปญหาการวิจัยท่ีดี หลักการตั้งโจทยปญหาการวิจัย และระดับของโจทยปญหาการวิจัยไวดังนี้50๕๑ 

ลักษณะของการตั้งโจทยปญหาการวิจัยท่ีดีจะตอง 
๑. เปนปญหาท่ีมีความสําคัญ จําเปนตองเรงแกไข  
๒. เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนชัดเจน มีขอมูลหลักฐานชี้ชัด  
๓. เปนปญหาท่ีนําไปสูคําตอบท่ีมีคุณคา 
๔. เปนปญหาปจจุบันเพ่ือนําไปใชประโยชนไดทันเวลา 
๕. เปนปญหาท่ีผูวิจัยสามารถทําไดจริงและสําเร็จไดในปจจัยเง่ือนไขท่ีมีอยู 

หลักการตั้งโจทยปญหาการวิจัย 
๑. อยาตั้งโจทยวิจัยท่ีเนนแตการศึกษาสภาพปญหา 
๒. อยาตั้งโจทยวิจัยเพ่ือตรวจสอบวาปญหานั้นเปนจริงหรือไม  

๓. ตั้งโจทยวิจัยท่ีมีความลึกซ้ึง ใหคําตอบท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาเรื่องนั้นๆ ไดอยา
แทจริง เชน ปญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น วิธีการแกปญหามีอะไรบาง จะ
แกปญหานั้นไดอยางไร วิธีการแกปญหาแบบใดเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึน วิธีใดดีกวากัน ผล
การแกไขไดคําตอบวาอยางไร 

๔. โจทยวิจัยมีความเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตของการศึกษาชัดเจน ไมกวางเกินไป ระดับ
ของโจทยปญหาการวิจัย จากระดับต่ํา (ระดับท่ี ๑) ไปสูระดับท่ีสูงข้ึน และดีกวา ดังนี้ 

ระดับท่ี ๑ โจทยปญหาการวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาสภาพของสิ่งท่ีมุงศึกษา  
ระดับท่ี ๒ โจทยปญหาการวิจัยท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา  
ระดับท่ี ๓ โจทยปญหาการวิจัยท่ีเก่ียวกับวิธีแกปญหา  

๒. เตรียมการคนหาคําตอบ 
เม่ือนักวิจัยไดการตั้งคําถามท่ีเปนลักษณะของโจทยปญหาการวิจัยแลว จึงมาถึงข้ันของ

การเตรียมการคนหาคําตอบ เปนข้ันท่ีนักวิจัยตองขบคิดเก่ียวกับปญหาหรือขอสงสัยในข้ันตอนท่ี ๑ 
                                                           

๕๑สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 
หนา ๘๘. 



๔๔ 
 

วาสาเหตุ แนวทางแกไขท่ีจะเปนไปได และแนวทางแกไขท่ีนักวิจัยเลือกนํามาใชมากท่ีสุดเพ่ือจัดการ
กับปญหาการวิจัยคืออะไร รวมท้ังการคาดคะเนคําตอบท่ีจะไดจากการดําเนินการนั้นๆ ดวย เม่ือมี
ความชัดเจนก็สามารถนํามาออกแบบหรือวางการดําเนินการวิจัยเพ่ือตอบคําถามการวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพได ซ่ึงจะเก่ียวของกับการกําหนดกลุมเปาหมายการวิจัย การออกแบบวิธีการเก็บขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

๑. การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะทําวิจัย 
ผูวิจัยจะตองกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะทําการวิจัยใหชัดเจน เปนกลุมเปาหมายท่ี

เก่ียวของกับโจทยปญหาการวิจัย  
๒. การออกแบบวิธีการเก็บขอมูล 
สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการออกแบบวิธีการเก็บขอมูลจะเก่ียวของกับ ๓ สวนคือ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล และเครื่องมือการเก็บขอมูล หลังจากท่ีนักวิจัยออกแบบการวิจัยในประเด็นตางๆ 
แลว ใหลําดับกิจกรรมการวิจัยจัดทําเปนปฏิทินการปฏิบัติงาน สําหรับการเลือกวิธีการเก็บขอมูลควร
พิจารณาจากรายการตอไปนี้ 

๑. แหลงขอมูลท่ีเปนบุคคล หรือไมใชบุคคล ในแหลงท่ีเปนบุคคลควรพิจารณาวา 
ผูใหขอมูลเหมาะกับการใหเขียนตอบ สัมภาษณ สอบถาม หรือสังเกต 

๒. ลักษณะท่ีตองการศึกษาเปนความสามารถ ความคิดเห็น พฤติกรรม หรือ
ทักษะ 

๓. จํานวนผูใหขอมูลมากหรือนอย 
๔. ลักษณะของขอมูลท่ีตองการเปนขอมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
๕. ชวงเวลาในการทําวิจัย 

๓. การออกแบบวิธีการวิเคราะหขอมูล สามารถดําเนินการไดใน ๔ ลักษณะดังนี้ 
๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถทําไดโดยการวิเคราะหเนื้อหา เขียน

คําบรรยาย อธิบาย ใชคําพูดหรือพฤติกรรมสนับสนุนการสรุปผลการวิจัย 
๒. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สวนใหญใชการแจงนับความถ่ี คํานวณคารอย

ละคาเฉลี่ย  
๓. การนําเสนอเปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางโดยใชกราฟ  
๔. การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีผสม ใชท้ังการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และขยาย

ความเสริมโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพบรรยายประกอบใหเขาใจมากข้ึน 
๓. คนหาและตรวจสอบคําตอบ 
การคนหาคําตอบเปนการนําแผนการวิจัยท่ีไดออกแบบไวไปปฏิบัติจริง ท้ังกิจกรรมการ

แกไขปญหาการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน และการตรวจสอบสิ่งท่ีไดในแตละระยะวา
เปนหนทางนําไปสูคําตอบของการแกปญหาท่ีแทจริงหรือไม จําเปนตองปรับปรุงการดําเนินงานสวน
ใดเพ่ือใหไดคําตอบท่ีเชื่อถือได 

๔. สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ 
การสรุปผลการวิจัยเปนการสกัดสิ่งท่ีไดดําเนินการตลอดระยะเวลาการวิจัยเพ่ือตอบ

โจทยปญหาการวิจัย หรือคําถามการวิจัยท่ีตั้งไว การนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ควรนําเสนอ



๔๕ 
 

ผลการวิจัยใหเขาใจงาย มีสาระครบถวน ทําใหเขาใจสิ่งท่ีศึกษาและคนพบ ควรเนนการแสดงหลักฐาน
เพ่ือยืนยันขอสรุปท่ีไดจากการวิจัย รูปแบบการนําเสนอผลการวิจัยไมจํากัดวาจะตองเปนเอกสาร
เทานั้น อาจเปนการนําเสนอดวยวาจา โปสเตอร แผนพับ สื่อ ICT ๕๒ 

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู 
 

ตารางท่ี ๒.๕ บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู 

กระบวนการวิจัย บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑. ตั้งคําถาม 
 

 - ครูกระตุนความสนใจของ
นักเรียนใหเกิดความสงสัย 
ใครหาคําตอบ 
 - ครูสนับสนุนใหนักเรียนนํา
คําถามท่ีตรงประเด็นของ
ปญหา ซ่ึงคาดวาจะนําไปสู
การคนหาคําตอบของปญหา
ได ไปทําการวิจัย  

- คิดประเด็นปญหาท่ีตนสนใจ 
- ตั้ งคําถามตามประเด็นปญหาท่ีตน
สนใจ 
 

๒ .  เ ต รี ย มก า ร ค น ห า
คําตอบ 
 

 - ครูกระตุนใหนักเรียนนึกถึง
ความรูหรือประสบการณท่ี
คาดวาเก่ียวของกับปญหา 
 - ครูฝกกระบวนการวิจัย
ใหแกนักเรียน 

- นั ก เ รี ย น สํ า ร ว จ ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณท่ีคาดวาอาจนําไปสูการ
ไดมาซ่ึงคําตอบ   
- นักเรียนคาดคะเนคําตอบตามขอมูลท่ี
มีอยูและออกแบบการทดลองหรือการ
สืบคนขอมูลเพ่ือตรวจสอบคําตอบ 

๓. ดําเนินการคนหาและ
ตรวจสอบคําตอบ  
 

  -ครูใหนักเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการวิจัยและสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน 

- นักเรียนดําเนินการคนหาคําตอบ ตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบไว  ตรวจสอบและ
ปรับปรุงจนไดคําตอบท่ีไมมีขอขัดแยง
และไมขัดกับหลักฐานเชิงประจักษ 

๔. สรุปและนําเสนอผล
การคนหาคําตอบ 

 -ครู และนั ก เรี ยนร วม กัน
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ส รุ ป
ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน 
  - ครูยกตัวอยางวิธีนําเสนอ
ผลการคนหาคําตอบ 

- นักเรียนทบทวนข้ันตอนการคนหา
คําตอบ การตรวจสอบคําตอบ และการ
ปรับปรุงจนได คําตอบสุดท าย และ
นําเสนอในรูปแบบท่ีนาสนใจ เหมาะสม
กับวัย และระดับการศึกษา 

ตัวอยางนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 

                                                           
๕๒สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 

หนา ๘๘. 



๔๖ 
 

นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู คือ นักเรียนเปนผูทําการวิจัยโดยครูกระตุนให
นักเรียนเกิดความสงสัย ตั้งคําถาม  เตรียมการคนหาคําตอบ ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ 
สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ท่ีกําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ตัวนําความรอนและฉนวน 
ครูตองเปนผูกระตุนใหนักเรียน เกิดความสนใจ และสงสัยวา ความรอนมาถึงตัวเราไดอยางไรบางและ 
มนุษยเรามีวิธีปองกันความรอนท่ีจะมาถึงตัวเราไดอยางไรบาง เชน ทําอยางไรถาเราตองยืนอยูกลาง
แดดจึงจะไมรอนมาก หรือเราจะจับหมอขาวท่ีรอนรอนๆไดอยางไรบางเปนตน 

นักเรียนสามารถหาคําตอบโดยใชกระบวนการวิจัย ตามข้ันตอนหลัก ๔ ข้ันตอน ดังนี้   
อันดับแรกครูตองเขาใจวาความรอนมาถึงตัวเราได  ๓ ทางดวยกัน  คือการนําความรอน 

การพาความรอน และการแผรังสี  และสิ่งท่ีปองกันความรอนไดเราเรียกวาฉนวนความรอน ซ่ึงฉนวน
ท่ีปองกันจะตองสัมพันธกับการสงผานความรอน คือ ถาเราจะปองกันความรอนท่ีมาถึงเราโดยการแผ
รังสีเราตองใชฉนวนท่ีตางจากฉนวนท่ีปองกันความรอนโดยการนําความรอนเปนตน  ในตัวอยางนี้ถือ
วานักเรียนไดเรียนเรื่องการสงผานความรอนและฉนวนมาแลว การดําเนินการสอนควรเริ่มดังนี้ 52๕๓ 

ข้ันท่ี ๑  ตั้งคําถาม  ครูตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันตอบวา  “ในชีวิตประจําวันของเรา
จะไดสัมผัสหรือรับความรอนจากสถานการณใดบาง ? ”  ใหนักเรียนชวยกันตอบสถานการณตางๆ 
เชน จากการเขาแถวหนาเสาธง  จากการปงไก จากการตักขาวใสจาน ฯลฯ ครูจัดกลุมนักเรียนตาม
กลุมการสงผานความรอน เชนกลุมแผรังสี กลุมการนําความรอน เปนตน ใหแตละกลุมตั้งคําถามเพ่ือ
เปรียบเทียบหาคุณภาพของฉนวนความรอน เชน กลุมตากแดดกลางสนาม (แผรังสี)   

-หลังคาเต็นทสีขาวกับหลังคาเต็นทสีน้ําเงินหลังคาเต็นทสีใดจะปองกันความรอนไดดีกวา 
-หลังคาเต็นทสีเขมจะรอนกวาหลังคาเต็นทสีออนจริงหรือไมกลุมตักขาวหรือตักแกง ทัพพี

ไมปองกันความรอนไดดีกวาทัพพีพลาสติกหรือไม 
-ใชหมอสแตนเลสกับหมออลูมิเนียมตมน้ํา  น้ําในหมอใดจะเดือดกอน ฯลฯ 
ข้ันท่ี ๒  เตรียมการคนหาคําตอบ  ความรูและประสบการณเดิมของนักเรียนทําให

นักเรียนเกิดความคิด ท่ีจะคิดวิธีหาคําตอบคําถามของแตละกลุม โดยครูตองคอยเปนท่ีปรึกษาของ
นักเรียน กิจกรรมท่ีตองทําคือการวางแผนของนักเรียนเพ่ือหาคําตอบและเตรียมเครื่องมือหรือกําหนด
แหลงท่ีจะไปหาความรูและคําตอบของคําถามนั้นๆ  เชน 

กลุมกางเต็นท ท่ีตั้งคําถามวา “หลังคาเต็นทสีขาวกับหลังคาเต็นทสีน้ําเงิน หลังคาเต็นทสี
ใดจะปองกันความรอนไดดีกวากัน”อาจออกแบบการทดลองเปรียบเทียบการสงผานความรอนผาน
ผาใบสีขาวกับผาใบสีน้ําเงินและเก็บขอมูลได คือ กําหนดอุปกรณการทดลอง เชน เทอโมมิเตอร  
ผาใบสีขาว ผาใบสีน้ําเงิน  หลอดไฟฟาท่ีจะใหความรอน กลองกระดาษ  

วิธีทําการทดลองและเก็บขอมูล 
๑. เจาะฝากลองดานหนึ่งแลวปดดวยผาใบกลองละสี นําเทอโมมิเตอรเขาไวขางใน 
๒. ใชหลอดไฟฟาสองใหความรอน แลวจับเวลาวัดความรอนทุกๆ ๓ นาที เชน อาน

อุณหภูมิทุก ๓, ๖, ๙, ๑๒, ๑๕ นาที แลวบันทึกอุณหภูมิ 
                                                           

๕๓สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 
หนา ๘๘. 



๔๗ 
 

๓. นําผลการวัดอุณหภูมิของ กลองท้ังสองมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาคําตอบ 
๔. อาจทําการทดลองซํ้าได 
๕. กลุมชวยกันออกแบบแบบบันทึกขอมูลเพ่ือใชในกิจกรรมขอ ๒ 
กลุมอ่ืนอาจออกแบบการคนหาคําตอบดวยวิธีการสํารวจเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

ท่ีทางโรงเรียนจัดไว ตามความเหมาะสมเพ่ือคนหาคําตอบของคําถามท่ีกลุมตั้งไว โดยตองกําหนดเปน
วิธีการ การเก็บขอมูลและสรางเครื่องมือ (แบบบันทึกขอมูล) ไวใหชัดเจนโดยครูเปนท่ีปรึกษา 

ข้ันท่ี ๓  ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ  นักเรียนแตละกลุมดําเนินการทดลอง
หรือเก็บขอมูลตามท่ีออกแบบไว พรอมท้ังบันทึกผล  เปรียบเทียบ คนหา ตรวจสอบ และปรับปรุง
คําตอบตามกิจกรรมท่ีเตรียมไวในข้ันตอนท่ี ๒   

ข้ันท่ี ๔  สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ  นักเรียนแตละกลุม สรุปผลท่ีไดจาก
การการคนหาคําตอบ และนําเสนอใหเห็นลําดับข้ันตอนของการคนหาคําตอบ การตรวจสอบและ
ปรับปรุงคําตอบดวยวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ  เหมาะกับวัยและระดับการศึกษา เชน จัดทํา
รายงาน  จัดปายนิเทศ  นําเสนอโดยวิธีตอบปญหา หรือ นําเสนอในแบบดิจิตอล วีดีทัศน เปนตน 

การวิเคราะหหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัย 
การจัดการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะ

หมุนวนเปนวงและยกระดับความรูใหสูงข้ึนไปเรื่อยๆ จนเปนกระบวนการทางปญญา ในระบบ
การศึกษาจําเปนตองใชกระบวนการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมท่ีจะชวยใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถ
แกปญหาและพัฒนางาน พัฒนาคนไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  ดังนั้นการจัดการเรียนรูและการวิจัยจึงตองรอยรัดเปนกระบวนการเดียวกัน  อันจะ
กอใหเกิดการสรางองคความรูและปญญา ครูเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนใน
ลักษณะท่ีสอดคลองกับชีวิตหรือสถานการณจริง ครูจะรับความรูอยางเดียวยังไมพอ ตองสามารถ
ศึกษาคนควาทําวิจัยได และใชกระบวนการวิจัยดังกลาวถายทอดไปสูนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการปฏิบัติตามท่ีครูมีประสบการณ 

   ๔. นําไปใชสอนโดยใชกระบวนการวิจัย 

  ๓.  ออกแบบการ เ รี ยนรู และเ ขียนแผนการ เ รี ยนรู โ ดย ใช
กระบวนการวิจัย 

 ๒. จัดทําหนวยการเรียนรู 

๑. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

แผนภาพท่ี ๒.๑ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย 53

๕๔ 
 

ข้ันท่ี ๑  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  
ข้ันตอนนี้เปนการนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด ซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนวานักเรียนจะตองรูและทําอะไรได ในกลุม

                                                           
๕๔สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 

หนา ๘๘. 



๔๘ 
 

สาระการเรียนรูท่ีครูจะตองสอน และจัดกลุมเนื้อหาท่ีสอดคลองสัมพันธกันเปนกลุม ๆ เพ่ือกําหนด
เปนหนวยการเรียนรู  (สําหรับสถานศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระรายละเอียดท่ี
เปนของทองถ่ิน 

ข้ันท่ี ๒  จัดทําหนวยการเรียนรู 
จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยวิเคราะห  เนื้อหาท่ีสามารถสอนดวยกันไดเปนกลุมหรือ

หนวย  แลวกําหนดลําดับชื่อหนวย  มาตรฐานและตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ และเวลาสอนลงในตาราง
(ตัวอยาง) การจัดทําหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แบงเปน ๒ สวน คือ สวนท่ี  ๑  มี  ๔  สาระ 
ไดแกศาสนา หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร สวนท่ี  ๒ สาระประวัติศาสตร มีเวลาเรียน 
ตามหลักสูตร  ปละ ๘๐ ชั่วโมง  จัดแบงเปนหนวยการเรียนรู  ดังนี้ สาระประวัติศาสตร เปนสาระท่ี
แยกจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมมีเวลาเรียน ปละ ๔๐ ชั่วโมง  (ระดับ
ประถมศึกษา) 

ข้ันท่ี ๓  ออกแบบการเรียนรูและเขียนแผนการเรียนรู 
นําหนวยการเรียนรูมาออกแบบการเรียนรูและเขียนแผนการเรียนรู   โดยเนน

กระบวนการวิจัย  ท่ีจะฝกนักเรียนการตั้งคําถาม คนหาคําตอบ  ดําเนินการคนหาและตรวจสอบ  
สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ  ดังตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

(ตัวอยาง)  
แผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หนวยการเรียนรู  เรื่อง  จังหวัดของเรา 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู   
๕.๑  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกัน

และกันในระบบของธรรมชาติใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาวิเคราะห สรุปและใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ใชแผนท่ี ภาพถาย ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพของจังหวัดตน 
 ๒. ใชแผนท่ีอธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ท่ีมีอยูในจังหวัด  
สาระสําคัญ แผนท่ี ภาพถาย เปนเครื่องมือ ท่ีชวยใหขาใจลักษณะของกายภาพ ซ่ึงมีผลตอ

สภาพสังคมในจังหวัดของเรา 
สาระการเรียนรู : ความรู/ ความสามารถ ๑) นักเรียนสามารถใชแผนท่ีอธิบายอธิบาย

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในจังหวัดของตนได  ๒) นักเรียนใชแผนท่ีภาพถายเขียนระบุลักษณะ
สําคัญของทางกายภาพของจังหวัดตนเองได 

 ทักษะ/กระบวนการ ๑. นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๑.ใฝเรียนรู ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
เปาหมาย/ จุดเนนของสถานศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
การวัดและประเมินผล  (ภาระงาน/ช้ินงาน)  และเกณฑการประเมิน (Rubric) 



๔๙ 
 

  ภาระงาน/ช้ินงาน ๑. การตั้งคําถามท่ีครอบคลุมความรูเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายท่ี
แสดงลักษณะสําคัญทางกายภาพและอธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในจังหวัดของตน  
๒. แผนการคนหาคําตอบตามคําถามตั้งไว ๓. บันทึกความรูลักษณะสําคัญทางกายภาพของจังหวัดลง
ในแผนท่ี และอธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในจังหวัดของตนเอง ๔. สรุปผลการศึกษาท่ีแสดง
แผนท่ีระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพและเขียนอธิบายถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในจังหวัดของตน 
๕. จัดทําแผนพับ/ เว็บไซต / หนังสือเลมเล็กแนะนําจังหวัดของตน 

กิจกรรมการเรียนรู  
ข้ันการตั้งคําถาม (ชั่วโมงท่ี ๑) 
๑. ครูใหนักเรียนดูแผนท่ี และภาพถาย สถานท่ีตาง ๆ และรวมสนทนา -  แผนท่ีและ

ภาพถายชวยใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับอะไรบาง -  ถาไมมีแผนท่ีหรือภาพถายจะเปนอยางไร -  ให
นักเรียนสังเกตแผนท่ีหรือภาพถายจะเห็นสัญลักษณอะไร มีความวาอยางไร เชน ภูเขา แม น้ํา เปนตน -  ครู
นําเสนอเนื้อหาตามตัวชี้วัดท่ีจะเรียนไดแกแผนท่ีภาพถาย ลักษณะทางกายภาพ แผนท่ีแสดง  
ความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ ท่ีมีอยูในจังหวัดของตนและแนะนําวิธีการตั้งคําถามเพ่ือจะไดองค ความรู
ตามเนื้อหาดังกลาวขางตน เชน ใชเทคนิคหมวก ๖ ใบ แผนท่ีท่ีแสดงลักษณะกายภาพอะไรบาง 
สัญลักษณท่ีมองเห็นดังกลาวหมายความวาอยางไร -  ใหแตละกลุมตั้งคําถามเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับ
เนื้อหาท่ีครูนําเสนอขางตนและใหตัวแทน กลุมนําเสนอผลงานการตั้งคําถามใหเพ่ือนและครูไดให
ขอแนะนํา - นักเรียนศึกษาและฝกวาดแผนท่ีของจังหวัดพรอมท้ังระบุสถานท่ีสําคัญ 

ข้ันเตรียมการคนหาคําตอบ  (ชั่วโมงท่ี ๒ - ๓) 
๑. ครูแนะนําแหลงเรียนรูเพ่ือหาคําตอบไดแกอินเตอรเน็ตท่ีแสดงแผนท่ีดาวเทียม เชน  

ตัวอยางเว็บ  http://www.thailandmaps.net  http://www.gisdd.com   
๒. ครูยกตัวอยางการวางแผนศึกษาคนควา เรื่องใดเรื่องหนึ่งพรอมอธิบายถึงรายละเอียด

ของแผนท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีจะตองปฏิบัติ เครื่องมือท่ีใชแตละข้ันตอนและผูรับผิดชอบ 
๓. ใหแตละกลุมชวยกันวางแผนการศึกษาคนควาเก่ียวกับการใชแผนท่ีจังหวัดของตน

โดยการวิเคราะหภาระงานท่ีจะทํา เพ่ือใหไดคําตอบของคําถามวิจัยท่ีตั้งไว กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ พรอมรูปแบบการบันทึกขอมูล การรายงานผลความกาวหนา 

๔. แตละกลุมนําเสนอแผนการศึกษาคนควาตอครูและเพ่ือน เพ่ือใหขอแนะนําเพ่ิมเติม
โดยใชเกณฑการประเมินเตรียมการคนหาคําตอบ 

๕. ครูนัดหมายใหแตละกลุมรายงานผลเปนระยะ ๆ โดยนําเสนอความกาวหนาของการ
ดําเนินงานในชั้นเรียนเพ่ือใหขอเสนอแนะและชวยเหลือเม่ือพบปญหาอุปสรรค 

ข้ันดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ  (ชั่วโมงท่ี ๓ - ๔) 
๖. นักเรียนแตละกลุมรายงานผลการดําเนินงานแตระยะ ๆ ตามปฏิทินการนัดหมายท่ีครู

กําหนด  
๗. ใหแตละกลุมทบทวนความรูท่ีไดวาครอบคลุมคําถามท่ีตั้งไวหรือไม มีแหลงเรียนรูท่ี

นอกเหนือไดคนควาไปแลวอีกหรือไม และคําตอบท่ีไดมีความเขาใจตรงกันในกลุมเพ่ือนหรือยัง 
๘. ใหแตละกลุมนําเกณฑการประเมินการดําเนินการคนหาและตรวจคําตอบ และถาพบ

สิ่งใดไมสมบูรณจะดําเนินการอยางไร 



๕๐ 
 

ข้ันสรุปและนําเสนอการศึกษา (ช่ัวโมงท่ี ๕ – ๖) 
๙. ครูนําเสนอวิธีการสรุปขอมูลเชน จังหวัดลําพูนมีลักษณะสําคัญทางกายภาพคือ  

มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูก กระเทียม หอมหัวแดง ลําไย มีศาสนสถานท่ีสําคัญ เชน วัดพระธาตุหริ
ภุญไชยเปนตนและลักษณะดังกลาวมีความสัมพันธกับอาชีพสวนใหญ ของคนในลําพูนคือ อาชีพปลูก
กระเทียม อาชีพทําขนมเคกลําไย กวยเตี๋ยวหมูตุนลําไย  เปนตน  ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธท่ีเกิดจาก
ลักษณะสัมพันธกายภาพขางตน 

๑๐. ครูยกตัวอยางการนําเสนอผลการศึกษาอาจเปนแผนพับ / เว็บไซต / หนังสือเลม
เล็ก 

๑๑. ใหแตละกลุมดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาพรอมออกแบบโครงรางการ
นําเสนอผลการศึกษาท่ีกลุมเลือก 

๑๒. แตละกลุมนําเสนอโครงรางการขอคนพบจากการศึกษาคนควาใหเพ่ือนและครูได
วิพากษวิจารณและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง 

๑๓. จัดทําแผนพับ / เว็บไซต / หนังสือเลมเล็ก หรือรูปแบบท่ีกลุมเสนอเพ่ือแนะนํา
จังหวัดตามโครงรางท่ีกําหนดแลวใหเพ่ือนในกลุมไดตรวจสอบผลงานการจัดทําโดยการใชเกณฑการ
ประเมินการสรุปและการนําเสนอการศึกษา 

๑๔. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียนใหเพ่ือนในหองเรียนและครูได
ชวยกันประเมินพรอมนําเสนอสิ่งกลุมจะคิดทําตอยอกหรือพัฒนาตอไป 

ส่ือและแหลงเรียนรู ๑. เทคนิคการตั้งคําถาม ๒. ตัวอยางแผนการคนหาคําตอบ ๓.
ตัวอยางเว็บไซต แผนท่ีจังหวัด ภาพถายจังหวัด ๔. ตัวอยางแผนพับ/เว็บไซต/หนังสือแนะนําจังหวัด 

 การวัดและประเมินผล 
  ๑. วิธีวัด-สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู -ตรวจผลงาน การตั้งคําถาม แผนการคนหา

คําตอบ บันทึกผลการดําเนินและตรวจคําตอบผลงานการจัดทําแผนพับ/ เว็บไซต/ หนังสือ/ อ่ืนๆ ท่ี
แนะนําจังหวัดของตนเอง 

  ๒.  เกณฑการประเมิน-การตั้งคําถามตัวชี้วัด-แผนการคนควาหาคําตอบ- บันทึกและ
รายงานความกาวหนาแสดงถึงปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไข-แผนพับ/ เว็บไซต/ หนังสือ/ อ่ืนๆ ท่ี
แนะนําจังหวัดของตนเอง ท่ีไดจากการสรุปผลการศึกษา 

  ๓.  เครื่องมือวัด-แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู-แบบประเมินผลงาน 
ส่ือ/แหลงเรียนรู - แผนท่ี ภาพถาย แสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดของตน–

แบบฟอรมการวางแผนเตรียมการ– ประเด็นการวางแผนเตรียมการ - กระดาษปรูฟ ปากกาเขียน – 
สถานท่ีใกลเคียงกับโรงเรียน 
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๕๕ 

                                                           
๕๕สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 

หนา ๘๘. 



๕๑ 
 

การเรียนรูโดยนักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูนั้นการจัดบรรยากาศและแหลง
เรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนับวามีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันท่ี ๑ ตั้ง
คําถาม และข้ันท่ี ๒ เตรียมการคนหาคําตอบสถานศึกษาสามารถจัดสถานท่ีภายในหรืออาจเปน
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมหรือกระตุนใหนักเรียนสามารถใชกระบวนการวิจัยในการสรางองค
ความรูใหมไดทุกท่ีทุกเวลาทุกโอกาสจากสื่อจากครูและจากแหลงเรียนรูทุกประเภทรวมท้ังเครือขาย
การเรียนรูตางๆในทองถ่ินซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางอิสระเรียนรูรวมกันระหวาง
เพ่ือนๆ หรือวิทยากรทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามสภาพจริงไดคําถามในการ
วิจัยท่ีเหมาะสมดําเนินการคนควาคนพบคําตอบ และไดองคความรูไมรูจบกอใหเกิดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ มีความคงทนไดเรียนรูอยางมีความหมายตอการนําไปใชจริงและไดเรียนรูอยางมีความสุข 
ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมเติมเต็มบรรยากาศและแหลงเรียนรูใหมีข้ึนในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

๑. บรรยากาศและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา–หองเรียน–บริเวณโรงเรียน-อาคาร
ตางๆ 

 ๒. บรรยากาศและแหลงเรียนรูภายนอก–สถานประกอบการ–สถานท่ีราชการ–แหลง
ทองเท่ียว-อ่ืนๆ 

บรรยากาศและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  
บรรยากาศในหองเรียน  
  ๑.  ครูเปนสวนสําคัญในสรางบรรยากาศหองเรียนครูตองเปนผูกระตุนดวยวิธีการท่ี

หลากหลายเปนกันเอง สนุกสนานและไมเครงเครียดใหนักเรียนคิดตั้งคําถามเตรียมการคนหาคําตอบ  
ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบและสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบตามวิธีและ
กระบวนการวิจัยท้ัง ๔ ข้ันตอนท่ีทางโครงการกําหนดไว 

  ๒. จัดและปรับเปลี่ยนหองเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมหรือหนวยการเรียนรู เพ่ือ
กระตนใหนักเรียนสนใจและอยากเรียนรูดวยวิธีการตางๆ เชน จัดโตะเรียนเปนกลุม ตั้งชื่อกลุมใหเปน
ชื่อคลายงานวิจัยโดยใหนักเรียนคิดตั้งชื่อกันเอง  เชน กลุมนักถาม  กลุมคนหาคําตอบ  กลุมการ
แลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 

  ๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสื่อใหพรอมในการใชงานและเอ้ือใหเกิดการเรียนอยาง
มีความสุข เชน จัดใหมีการใชคอมพิวเตอร เครื่องฉายทึบแสง LCD จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง สื่อ
เทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

  ๔. จัดปายนิเทศ ประชาสัมพันธ  ติดขอความแสดงกระบวนหาความรูดวย
กระบวนการวิจัยหรือข้ันตอนการปฏิบัติ   

  ๕. จัดมุมความรู/ แสดงผลงาน ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
ของนักเรียน  

 
 
บรรยากาศภายในโรงเรียน (บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน) 
 สถานศึกษาควรพัฒนาและจัดสภาพแวดลอมของบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะรอบๆ 

อาคารและตัวอาคารเรียนตางๆ ใหมีบรรยากาศท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องตอไปนี้ 



๕๒ 
 

๑. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติขจัดท่ีรกรางเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวรักษาใหสะอาดและ
ปลอดภัย 

๒. อาคารเรียนท่ีเปนหองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานหองสมุดจัดแตงใหมีสภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลา 

๓. พ้ืนท่ีทํากิจกรรมการเกษตรสําหรับนักเรียนใชปฏิบัติจริงในรูปแบบของการสาธิตหรือ
ทดลอง ในรูปแบบของกระบวนการวิจัยควรจัดเตรียมใหมีสภาพพรอมใชงาน 

๔. พ้ืนท่ีออกกําลังกาย เลนกีฬาโรงพลศึกษาสําหรับกิจกรรมเพ่ือการดูแลสุขภาพ ควร
ดูแลความสะอาด  ความปลอดภัยในการใชงานมีสถิติขอมูลของผลการวิจัยเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเก็บขอมูลตนเองและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง   

๕. บรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยอ่ืนๆ เชน สวนสมุนไพร สวนปา
โรงเรียนฯลฯ ควรจัดใหเอ้ือตอการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัยในรูปแบบ ตนไมตั้งคําถามได  ตนไมนี้มี
คําตอบ สวนปานี้ถามตอบได ปายบอกเสนทางใหคิดซุมมาหินใตรมไม ท่ีอาน-เขียนหนังสือท่ีมีผลงาน
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสวนหยอมตามมุมตาง ๆ ของอาคาร 

๖. พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติในลักษณะของศูนยศึกษา-สาธิตกิจกรรมตางๆ 
เชน ศูนยฝกอาชีพทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทยฯลฯ ซ่ึงมีแนวการจัดกิจกรรมท่ี
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดโดยสามารถนํามาใชดังนี้ 

๖.๑ ฝกการการสังเกตขอผิดปกติหรือสงสัยเพ่ือตั้งคําถาม/ปญหาเพ่ือสํารวจ สืบคน
ท่ีมา ขอมูลท่ีเก่ียวของเทียบเคียงแนวคิดกับปจจุบัน 

๖.๒ เรียนรูและฝกฝนโดยปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะกระบวนการวิจัยตามธรรมชาติของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู 

๖.๓ จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอด เชน โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาคนควาวิจัย ทดลอง สาธิตการเกษตร 

๖.๔ จัดตั้งเปนชมรม ชุมนุม  เชน  ชุมนุมยุวเกษตรกรทําโครงการทดลองเกษตร
ทฤษฎีใหม 

๖.๕ จัดเปนศูนยรวมขอมูลและประวัติของปราชญทองถ่ินท่ีเขามามีสวนรวมการ
เรียนรู 

๗. หองสมุด  
๗.๑ จัดใหเปนหองสมุดมีชีวิตสวยงาม สะอาดสะดวกสบายสวางสงบการจัด

บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมในหองสมุดจะตองคํานึงถึงความสวยงามโลงโปรงตาไมรกรุงรังจัดใหนั่ง
อานไดหลายรูปแบบตามความชอบของนักเรียนในแตละวัยใหความรูสึกสบายและผอนคลายมีแสง
สองเขามาไดสะดวกมีการจัดมุมนักวิจัยตางๆ ใหนักเรียนเลือกศึกษาไดตามความสนใจ 

๗.๒ จัดใหมีหองสมุดนอกอาคาร เชน หองสมุดกลุมสาระหองสมุดเคลื่อนท่ีไปตาม
จุดตาง ๆ  เชน ใตตนไม หนาระเบียงหองเรียนสวนหยอมศาลารอผูปกครองโดยมีการสํารวจความ
สนใจของผูรับบริการในแตละจุด เพ่ือจัดหนังสือใหเหมาะสม 

๗.๓ จัดการบริการและกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเขาใชหองสมุด  ไดแก 



๕๓ 
 

๑)  หนังสือและสื่อสารสนเทศ มีหลากหลายเพียงพอตรงกับความตองการของ
ผูใชทันสมัยทันเหตุการณ 

๒) ระบบหองสมุดไดมาตรฐาน ใชโปรแกรมบริหารจัดการหองสมุด 
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการสืบคนขอมูล  กิจกรรมนันทนาการ รวมถึง

การเผยแพรผลงานการจัดกิจกรรม 
๔) มีบริการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเขามาชวยในการบริการหองสมุดท่ี

หลากหลาย  เชน  การสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต  สื่อ ICT ในรูปของ  e-book CD-Rom 
๕) ปฏิสัมพันธของบุคลากรหองสมุดท่ีมีตอผูใชบริการ ตองเปนมิตร อบอุน มี

ชีวิตชีวาคํานึงถึงความสะดวกสบายของผูใชบริการ ชวยใหผูใชบริการไดขอมูลอยางรวดเร็ว 
๘. การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัยโรงเรียนควร

จัดกิจกรรมหรือแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย เชน 
๘.๑  จัดหองนิทรรศการงานวิจัยของครูและนักเรียน 
๘.๒  จัดประกวดผลงานการวิจัยของบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ 
๘.๓  จัดกิจกรรมเสนอผลงานวิจัยในโรงเรียน 
๘.๔  จัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงผลงานวิจัย ในเว็บไซตของโรงเรียน 
๘.๕  มีการประชาสัมพันธผลงานวิจัย ในรูปแบบตาง ๆ เชน  ปดปายประชาสัมพันธ

เสียงตามสายของโรงเรียน 
๘.๖  ใหทุนการวิจัย หรือทําโครงงานแกนักเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 
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๕๖ 
 แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา เปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาในทองถ่ิน และเปนสวน

สําคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีจะชวยใหการเรียนรูดวยการวิจัยของนักเรียนประสบความสําเร็จ  สถานศึกษา
ตองจัดทําแผนผัง ขอมูล  สถานท่ีตาง ๆ ประวัติบุคคล ภาพถาย เปนตน แหลงเรียนรูดังกลาว
ประกอบดวย 

๑. สถานท่ี  เชน  ชุมชน  สถานบัน  สํานักงาน  แหลงทองเท่ียว 
๒. บุคคล ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ  และปราชญชาวบาน 
๓. องคกร เชน  มูลนิธิ  สมาคม  หนวยงานตาง ๆ  กลุมแมบาน   
๔. สิ่งแวดลอม  ไดแก ธรรมชาติ  ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  

ปรากฏการณประสิทธิภาพของแหลงเรียนรู 
๑. ใหความรูแกนักเรียนอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 
๒. ใหประสบการณการฝกปฏิบัติจริง เชน การเก็บสถิติ สรุปขอมูลการใชแหลง

เรียนรูแกนักเรียนจนเกิดทักษะการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
๓. ใหเกิดทัศนะคติท่ีดีตอกระบวนการเรียนรูโดยกระบวนการวิจัย 
๔. ควรคาแกการดํารงชีวิตของนักเรียน 

การดูแลบรรยากาศและแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพและย่ังยืน 
                                                           

๕๖สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 
หนา ๘๙. 



๕๔ 
 

๑. รักษาสภาพบรรยากาศและแหลงเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ 

๒. จัดระเบียบการใชและการดูแล เชน  มีระเบียบการใชหอง/แหลงเรียนรู  มีการรักษา
ความสะอาดเรียบรอย  ความปลอดภัย 

๓. มีการสํารวจความคิดเห็นของผูใชแหลงเรียนรู สรุปผลความคิดเห็นของผูใชแหลง
เรียนรู 

๔. พัฒนา บรรยากาศ และแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูใชแหลงเรียนรู 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 56

๕๗ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน เปนการวัด

และประเมินผลโดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอนและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ผลท่ีเกิดข้ึนกับ
ครูผูสอนพิจารณาไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย ไดแก เทคนิคการสอนท่ีใชในการจัดกิจกรรมแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย สื่อท่ี
ใชในการจัดกิจกรรมเหมาะสมและนักเรียนไดใชอยางท่ัวถึง มีการวัดท่ีเนนกระบวนการวิจัย ตามสภาพ
จริงและใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย สวนผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน พิจารณาจากพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนท่ีไดนํากระบวนการวิจัยไปใชในการเรียนรู และผลงานท่ีเปนองคความรูท่ีถูกตองสมบูรณ มี
รายละเอียดในการประเมินการจัดการเรียนรูแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ดังนี 

๑.  ตัวช้ีวัด  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู 
  ๑.๑ ตั้งคําถาม พฤติกรรมของครูผูสอน ควรปรากฏดังนี้ 
 - ผูสอนมีการจัดหรือสรางสถานการณท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัย อยากรู

อยากเห็น หรือหาเหตุผลในเรื่องท่ีสนใจ ทําแลวจะเกิดประโยชนอยางไร 
 - สรางแรงจูงใจใหมีการศึกษาคนควา จากแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 
 - ฝกตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการวิจัยของนักเรียน 
 - ผูสอนใชคําถามท่ีมีลักษณะทาทายความสามารถของนักเรียนและกระตุนใหเกิด

ความสงสัยและอยากคนหาคําตอบดวยตนเอง 
  ๑.๒ เตรียมการคนหาคําตอบ พฤติกรรมของครูผูสอน ควรปรากฏดังนี้ 

 - ผูสอนใหนักเรียนไดศึกษาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหาและลองคาดเดาคําตอบ 
 - ยกตัวอยางหรือแนะนําแหลงเรียนรู วิธีการคนหาคําตอบ 

  -ผูสอนใหนักเรียนแสวงหาวิธีการ ทางเลือกในการศึกษาหาคําตอบหลากหลายวิธี 
  - ใหนักเรียนประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสม ท่ีใหไดมาซ่ึงคําตอบ 
  - เปดโอกาสใหนักเรียนกําหนดข้ันตอนในการดําเนินงานตามวิธีการท่ีไดเลือก 
  - ผูสอนกระตุนและฝกใหนักเรียนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใชในการวิจัย 
  - ผูสอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดวางแผนการดําเนินงานเพ่ือคนหาคําตอบ ในแตละ

ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
                                                           

๕๗สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 
หนา ๙๙. 



๕๕ 
 

  - ผูสอนมีการนํานักเรียนไดสัมผัส สถานท่ีจริงหรือภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือจุดประกาย
ความคิด 

  ๑.๓ ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมของครูผูสอน ควรปรากฏดังนี้ 
  - ผูสอนจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนรายงานความกาวหนาการดําเนินงานเปน

ระยะๆ  
  - ผูสอนจัดกิจกรรม Focus Groups หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง

นักเรียนในกลุมและระหวางกลุม เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง ขจัดขอขัดแยงภายในตนเอง และระหวาง
ความคิดกับหลักฐานเชิงประจักษ 

  - ฝกนักเรียนสังเกต บันทึกผลการปฏิบัติงานอยางละเอียดท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีเปนจุดเดน 
จุดท่ีเปนปญหา 

  - ผูสอนมีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อตาง ๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดปฏิบัติ
ไดเต็มประสิทธิภาพ 

  - ผูสอนติดตามเอาใจใสชวยเหลือนักเรียน ใหกําลังใจแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
๑.๔ สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ พฤติกรรมของครูผูสอน ควรปรากฏดังนี้ 

  -ผูสอนมีการจัดกิจกรรมฝกใหนักเรียน นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกมาวิเคราะหและ
สรุปผลการศึกษา 

  -ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของขอมูล ท่ีตอบคําถามตามท่ีกําหนด 
  -วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 
    -รวมกันสรางเกณฑในการเสนอผลการศึกษา 
  -ออกแบบการนําเสนอขอมูลท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนด 
  -จัดทําโครงรางแสดงรายละเอียด การนําเสนอขอมูลท่ีครอบคลุม 
  -จัดทําชิ้นงานท่ีจะนําเสนอตามโครงรางท่ีกําหนด 
  -นําเสนอผลการศึกษาใหเพ่ือนในกลุม เพ่ือนตางกลุมและครูวิพากษวิจารณและ

ปรับปรุง 
 ๒. ตัวช้ีวัด  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน

57

๕๘ 
   ๒.๑ ตั้งคําถาม ตั้งคําถามของนักเรียนควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  - ตั้งคําถามไดตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคลุมกับสิ่งท่ีตองการศึกษา 
  - คําถามท่ีตองการคําตอบโดยใชกระบวนการวิจัย 

๒.๒ เตรียมการคนหาคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียน ควรปรากฏดังนี้ 
- มีการศึกษา วิธีการหาคําตอบ หลาย ๆ แหลง ท้ังแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
- มีการวิเคราะหขอดี  
– ขอจํากัดแตละทางเลือก 
- กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงานตามวิธีการท่ีเลือก 

                                                           
๕๘สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 

หนา ๘๘. 



๕๖ 
 

- เตรียมเครื่องมือสําหรับบันทึกขอมูล 
- กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานตอครูผูสอนเปน

ระยะๆ 
๒.๓ ดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียน ในการ

ตรวจสอบคําตอบ ควรปรากฏดังนี้ 
 - ลงมือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไว 
 - บันทึกขอมูลขณะปฏิบัติงานอยางละเอียดและสรางรองรอยหลักฐานการเรียนรู 
 - รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ตามแผนท่ีกําหนด 
 - แสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํากิจกรรม Focus Group หรือกิจกรรม

และเปลี่ยนเรียนรูท้ังระดับกลุมระหวางกลุมจนทําใหขอขัดแยง ท้ังความคิดในตนเองและความคิดกับ
หลักฐานเชิงประจักษหมดไป 

 - นําขอแนะนําท่ีไดจากขอคิดเห็นท้ังกลุมเพ่ือน ครู มาตอยอดหรือพัฒนาเพ่ิมเติม 
 - มีการสรางกําลังใจ ชวยเหลือเพ่ือนในกลุมใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย 
   ๒.๔ สรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ พฤติกรรมของนักเรียน ควรปรากฏ

ดังนี้ 
 - ตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุม ของขอมูล กับคําถามท่ีได

จากการบันทึก 
 - วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล ผลการศึกษา 
 - ออกแบบวิธีการนําเสนอใหสอดคลองกับเกณฑการนําเสนอผลงาน 
 - จัดทําโครงรางท่ีแสดงรายละเอียดของผลการศึกษาตามท่ีออกแบบไว 
 - สรางรูปแบบการนําเสนอตามโครงรางท่ีกําหนด 
 - ทดลองนําเสนอรูปแบบผลการศึกษาใหเพ่ือนในกลุมวิพากษวิจารณและนําขอมูล

มาปรับปรุง 
 - นําเสนอผลการศึกษาตอเพ่ือนในชั้นเรียนและครู ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการ 
 - กระตุนใหนักเรียนใหเกิดความคิดในการตอยอดหรือทําวิจัยครั้งตอไป 

๓. วิธีวัดผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน58

๕๙ 
   วิธีวัดผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียนเปนการวัดผลท่ีไดจากการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอนท่ีทํานักเรียนเกิดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยและวัดผลท่ีไดจากการ
เรียนรูของนักเรียนท่ีใชกระบวนการวิจัย  ดังนั้นการวัดผลการเรียนรูจึงควรมีวิธีวัดท่ีหลากหลายตาม
แหลงผูใหขอมูลในท่ีนี้แหลงผูใหขอมูลท้ังครูผูสอน ผูปกครอง/ชุมชน  นักเรียน  

๓.๑ แหลงขอมูลท่ีไดจากครูผูสอน จะใชวิธีการวัดผล โดยการสังเกตการสอน 
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ผลงานของนักเรียน และการประเมินตนเองของครู 

๓.๒ แหลงขอมูลท่ีไดจากนักเรียน จะใชวิธีการวัดผล โดยการสังเกตการเรียนรูของ
นักเรียน นักเรียนประเมินตนเอง  
                                                           

๕๙สุวิมล วองวาณิช, เคล็ดลับการทําวิจัยในชั้นเรียน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕), 
หนา ๘๘. 



๕๗ 
 

๓.๓ แหลงขอมูลท่ีไดจากผูปกครองหรือชุมชน จะใชวิธีการวัดผล โดยการสังเกตการ
ทํางานของนักเรียนในบานหรือชุมชน สอบถามหรือสัมภาษณ  

 ๔.  เครื่องมือวัดผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 
๔.๑ แบบสังเกต ไดแกแบบสังเกตการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียน 
๔.๒ แบบตรวจสอบผลงาน ไดแก แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู แบบตรวจสอบ

ผลงานของนักเรียน 
๔.๓ แบบประเมินตนเอง ไดแก แบบประเมินตนเองของครูและนักเรียน 
๔.๔ แบบสอบถามความคิดเห็น ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการเรียนรูของ
นักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง/ชุมชน ท่ีมีตอการเรียนรูของนักเรียน 

๔.๕ แบบสัมภาษณ ไดแกแบบสัมภาษณครู ผูปกครองในการเรียนรูของนักเรียน 
๕.  เกณฑการใหคะแนนและสรุปผลการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 

๕.๑ เกณฑการใหคะแนนและสรุปผลการจัดการเรียนรูของครู 
๕.๒ เกณฑการใหคะแนนและสรุปผลการเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน  
๕.๓เกณฑการสรุปผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยของนักเรียน 

๖.  ตัวอยางเครื่องมือวัด 
๖.๑แบบสังเกตการสอนของครู 
๖.๒แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
๖.๓แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

ครูผูสอน 
๖.๔แบบประเมินตนเองของนักเรียน 
๖.๕แบบประเมินตนเองของครูผูสอน 

๒.๒.๓  การจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการใชโครงงานเปนฐาน (Project Based 
Learning) 59

๖๐ 
“การเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก (Problem-based Learning) หมายถึง รูปแบบการเรียน

การสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพือ
นํามาแกปญหานั้น” 

๑.  ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก  
- ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง (student-centered learning 
- การเรียนรูเกิดข้ึนในกลุมผูเรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
- ครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใหคําแนะนํา  (guide 
- ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
- ปญหาท่ีนํามาใชมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจนปญหา  

                                                           
๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ, (พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 



๕๘ 
 

- ปญหาอาจมีคําตอบไดหลายคําตอบหรือมีทางแกไขปญหาไดหลายทาง ( ill- 
structured problem) 

- ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง (self directed 
learning) 

- ประเมินผลจากสถานการณจริงโดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  (authentic 
assessment) 

๒. กระบวนการของการเรียนท่ีใชปญหาเปนหลัก  Bridges (๑๙๙๒) ไดจําแนกการ
เรียนท่ีใชปญหาเปนหลักท่ีนําไปใชในหองเรียนออกเปน ๒ รูปแบบ คือ แบบเนนปญหา (problem-
stimulated PBL) และแบบเนนผูเรียน (Student Centered PBL) 

๑. การเรียนท่ีใชปญหาเปนหลักท่ีเนนปญหา (Problem-stimulated PBL) รูปแบบนี้จะ
ใชบทบาทของปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือท่ีจะแนะนําและเรียนรูความรูใหม การเรียนท่ีใชปญหาเปน
หลักท่ีเนนปญหานี้ ใหความสําคัญกับเปาหมายหลัก ๓ ประการ คือ ๑) การพัฒนาทักษะ
เฉพาะเจาะจง  (domain-specific skills)  ๒) การพัฒนาทักษะการแกปญหา (problem-solving 
skills) และ ๓) การไดมาซ่ึงความรูเฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge) โดยประกอบดวย
กระบวนการดังตอไปนี้ 

๑.๑  ผูเรียนไดรับทรัพยากรการเรียนรู ดังนี้ ๑) ปญหา  ๒) วัตถุประสงคท่ีผูเรียน
คาดหวังวาจะไดรับขณะปฏิบัติการแกปญหา ๓) รายการอางอิงของทรัพยากรตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
วัตถุประสงคพ้ืนฐาน ๔) คําถามท่ีเนนมโนทัศนท่ีสําคัญและการประยุกตใชฐานความรู 

๑.๒ ผูเรียนรวมกันทํางานเปนกลุมเพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จ สามารถ
แกปญหา และทําใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู ๑) ผูเรียนแตละคนมีบทบาทหนาท่ีตางๆ กันใน
กลุม ไมวาจะเปนบทบาทผูนําผูชวยเหลือ ผูบันทึก และสมาชิกกลุม ๒) จัดสรรเวลาท่ีชัดเจนในแตละ
ชวงของโครงการ ๓) จัดตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของทีมและวางแผนใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 

๑.๓ ความสามารถของผูเรียนถูกวัดโดยผูสอน เพ่ือนรวมชั้น และตัวผูเรียนเองโดยใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต และวิธีการประเมินอ่ืนๆ กระบวนการท้ังหมด ผูสอนจะทํา
หนาท่ีเปนผูสนับสนุนแกกลุม และใหคําแนะนํา รวมท้ังกําหนดทิศทางถากลุมรองขอหรือเกิดปญหา
อุปสรรคในการทํางาน 

การสอนแบบโครงงานเปนการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตรา  ๒๒  และ มาตรา  ๒๓  และใชพัฒนาวิธีการเรียนรูทางปญญา  (Intellectual  
strategy) เพ่ือเอ้ือหนุนผูเรียนใหเขาถึงตัวความรู  (Body  of  Knowledge) และความชํานาญทางดาน
ทักษะในสิ่งท่ีเรียน  (Body  of  Process)  เพราะเปนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  สามารถ
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  มีกระบวนการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดโดยมีครูเปนท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา  และกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ 

โครงงาน  จึงหมายถึงงานท่ีมอบหมายใหนักเรียนหรือกลุมนักเรียนทําตามรายวิชาตางๆ  
ในหลักสูตรมีลักษณะงานเหมือนท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  และเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  และ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครูตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การ
วางแผนการดําเนินการการออกแบบลงมือปฏิบัติรวมท้ังรวมกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมิน   



๕๙ 
 

๓. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดการสอนท่ีจัดประสบการณในการ

ปฏิบัติงานใหแกผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอยางมีระบบ  เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  วิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดทําการทดลอง  ไดพิสูจนสิ่งตาง 
ๆ ดวยตนเอง  รูจักการวางแผนการทํางาน  ฝกการเปนผูนํา  ผูตาม  ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิด
โดยเฉพาะการคิดข้ันสูง  (Higher  Order  Thinking)  และการประเมินตนเอง60

๖๑ 
๔.  ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานไดอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดท่ีวามนุษยจะสรางความรู

ใหมข้ึนจากการกระทําและการมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน  การสอนในลักษณะดังกลาวยังตั้งอยูบน
ขอสนับสนุนท่ีวาความรูใหมไดมาจากสิ่งท่ีสัมพันธกับความรูท่ีมีมากอน  การสรางความคิดริเริ่มใหม
และประสบการณเดิมท่ีไมเปนทางการและยังสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาการเรียนรูแบบโครงงานจะมี
พลังมากยิ่งข้ึนถาไดรับการสงเสริมจากสมาชิกในกลุมมากกวาใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว  
การเรียนรูแบบโครงงานถูกสรางข้ึนจากความตองการของผูเรียนท่ีตองการขยายแหลงเรียนรูของตน
ใหกวางขวางข้ึน  จากขอมูลท่ีมีอยูในตําราเลมหนึ่งไปสูการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันกวางขวาง
ยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอินเตอรเน็ต  ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะดังกลาวจะชวยสงเสริมการ
ทํางานรวมกัน  และนําความรูท่ีแตละคนมีอยูมารวมกัน  แนวคิดดังกลาว 

๕  บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของกับโครงงาน 
๑.  อาจารยผูสอนวิชาโครงงาน ๑)  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  กระตุนใหผูเรียนคิด

หัวขอโครงงาน  และวิธีการเขียนโครงงาน ๒)  จัดงบประมาณ  อุปกรณสนับสนุนแตละโครงงาน ๓)  
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละสัปดาห ๔)  เปนกรรมการตรวจสอบโครงงาน
๕)  รวบรวมผลการประเมินเพ่ือตัดสินความสําเร็จในวิชาโครงงานของนักเรียน ๖)  ประชาสัมพันธ
หรือจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานโครงงานไปสูสาธารณชน  และสถานประกอบการ 

๒. อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน  ๑ )   ใ ห ค ว า ม รู ด า น ท ฤ ษ ฎี   ห ลั ก ก า ร  
กระบวนการ  วิธีการคิด  และยุทธศาสตรการคิด ๒)  ใหคําแนะนํา  ชี้แนะแหลงขอมูล  แหลงความรู  
และวิธีการดําเนินงานท่ีถูกตอง ๓)  ใหความรู  ทักษะ  และเทคนิคในการทําโครงงาน ๔)  เปนท่ี
ปรึกษาโครงงาน๕)  เปนกรรมการสอนโครงงานท้ังหมด  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๖)  
ประสานงานกับอาจารยผูสอนและผูท่ีเก่ียวของ ๗)  ติดตามผลและประเมินผลวิชาโครงงาน 

๖  ประเภทของโครงงาน  ประเภทของโครงงาน  แบงตามลักษณะของกิจกรรมได ๔ 
ประเภท  คือ ๑)  โครงงานประเภทสํารวจ  (Survey  Research  Project) ๒)  โครงงานประเภท
ทดลอง  (Experimental  Research  Project) ๓)  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  (Development 
Research  Project) ๔)  โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical  Research  Project) 

๔.  โครงงานประเภททฤษฎ ี
โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานนําเสนอทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหมๆ ซ่ึงอาจจะอยูในรูป

ของสูตรสมการหรือคําอธิบายก็ไดโดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือขอตกลงข้ึนมาเองแลวนําเสนอทฤษฎี  
                                                           

๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ, (พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 

         



๖๐ 
 

หลักการหรือแนวคิดหรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือขอตกลงนั้นหรืออาจจะใชกติกาหรือขอตกลง
เดิมมาอธิบายก็ไดผลการอธิบายอาจจะใหมยังไมมีใครคิดมากอนหรืออาจจะขัดแยงกับทฤษฎีเดิมหรือ
อาจจะเปนการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ไดซ่ึงผูท่ีทําโครงงานประเภทนี้ตองมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องนั้น 
อยางดีโครงงานประเภทนี้  ไดแก โครงงานทฤษฎีของเซตโครงงานทฤษฎีดาวเคราะหนอยโครงงานทฤษฎี
การเกิดโลกโครงงานทฤษฎีการเกิดคลื่นความรอนในมหาสมุทร  เปนตน 

๒.๒.๔ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน61

๖๒ 
๑.  ความหมายของภูมิปญญาไทย จากการศึกษาความหมายท่ีผู เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการตางๆ ซ่ึงครอบคลุมคําวา ภูมิปญญาพ้ืนบาน ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาไทย ไดใหความหมายพอสรุปได ดังนี้ ภูมิปญญาพ้ืนบานหรือภูมิปญญาชาวบาน(Popular 
Wisdom) หมายถึง องคความรู ความสามารถและประสบการณท่ีสั่งสมและสืบทอดกันมา อันเปน
ความสามารถและศักยภาพในเชิงแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม เพ่ือการ
ดํารงอยูรอดของเผาพันธุจึงตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของธรรมชาติเผาพันธุหรือเปนวิธีของ
ชาวบาน   

๒.  ลักษณะของแหลงเรียนรู จัดได ๓ ประเภท คือ ๑. แหลงเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา แมน้ํา ทะเล น้ําพุรอน ปรากฏการทาง
ธรรมชาติ เชน ฝนตก แดดออก น้ําทวม ความแหงแลง  ๒. แหลงเรียนรูท่ีจัดข้ึนหรือสรางข้ึน ซ่ึงมีใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็ว ๓. แหลง
เรียนรูท่ีเปนทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู ผูปกครอง พอแม พระภิกษุสงฆ ตลอดจนผูรู ผูเชี่ยวชาญใน
อาชีพแขนงตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนรวมท้ังสถานท่ีประกอบการรานคา หนวยงานหรือองคกรตางๆ ใน
ทองถ่ิน 

๓.  ความเปนมาและความสําคัญของแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น โลก
ปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารท่ีแพรหลายท่ัวถึงกันไดอยางรวดเร็ว ไรอาณาเขตขวางก้ัน สภาพ
ดังกลาวมีสวนกระทบถึงวิถีชีวิตของผูคนพลเมืองโดยท่ัวไป เพราะเปนสภาพท่ีเอ้ืออํานวยในการรับ
และถายโยงเอาศาสตรหรือภูมิปญญาตะวันตกเขามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต 
ตลอดจนการดําเนินชีวิต อยางมิไดมีการปรับปนกับภูมิปญญาไทยท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน
ท่ีเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหชุมชนชนบทประสบปญหาดังท่ีกลาววาชุมชนลมสลาย อันมีผลรวมไปถึง
ความทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง การพยายามใชกลไกลทางการศึกษาจากเง่ือนไขท่ีเปด
โอกาสใหมีการพัฒนาหลักสูตร ตามความตองการ ของทองถ่ิน เปนชองทางในการประยุกตเอาภูมิ
ปญญาชาวบานท่ีมีจุดเดน ท่ีสามารถพิสูจนตัวเองในการยืนหยัดอยูรอดได ทามกลางกระแส การลม
สลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดลอม ดังกลาว มาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใน
แนวทางของการคิดปฏิบัติจริงจากการประยุกตปรับปน ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาไทยกับ
ปญญาสากล เพ่ือใหผูเรียนคนพบคุณคาภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และ
สามารถประยุกตใชไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุดนํามาซ่ึงดุลยภาพท่ีสงบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ 
                                                           

๖๒ยิ่งยง เทาประเสริฐ,  เครือขายชุมชนวิทยาการราชภัฏดานภูมิปญญาทองถิ่น,  (เชียงราย : ศูนย
วิจัยและพัฒนาการแพทยพ้ืนบานสถาบานราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๒), หนา ๗๗. 



๖๑ 
 

๔.  ความสําคัญของแหลงเรียนรู ๑.  เปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ๒.  เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย ๓.  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ๔.  เปนแหลงสราง
ความรู ความคิด วิชาการและประสบการณ ๕.  เปนแหลงปลูกฝงคานิยมรักการอานและแหลงศึกษา
คนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง ๖.  เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหมสูความเปนสากล ๗.  
เปนแหลงเสริมประสบการณตรง ๘.  เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธระหวาคนในชุมชนหรือ
ผูเปนภูมิปญญาทองถ่ิน62

๖๓ 
๕  การจัดกระบวนการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู การเรียนการสอน

เปนกระบวนการสื่อสารความรูประสบการณ ทักษะความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจทําไดหลาย
วิธี และอาจใชเครื่องมือประกอบการสอนตางๆ อีกมากมายโดยมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญใหผูเรียนมีท้ังความรูคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงคและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดโดยปกติสุขจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพความสามารถของผูเรียนอยางเต็มท่ีเพ่ือใหมีนิสัยใฝรู ใฝ
เรียนแสวงหาความรูไดดวยตนเองการนําแหลงเรียนรูในชุมชน ทองถ่ิน ตลอดจนวิทยากรทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มาใชประโยชนในการจัดกระบวน การเรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะชวยใหกา
ระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามท่ีตองการ การนําภูมิปญญาชาวบานแหลงเรียนรูมา
ใชในหลักสูตรการเรียนเปนกิจกรรมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา ภูมิปญญาชาวบานภูมิปญญา
ทองถ่ิน และแหลงเรียนรูเปนชุดความรูในชุมชนท่ีมีการใชเพ่ือการดําเนินวิถีชีวิตท่ีไดผลมาในอดีต
สามารถดํารงความสันติสุขแกบุคคลครอบครัว และชุมชนตลอดจนความมีดุลยภาพอยูรวมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางผสมกลมกลืนเปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีไดเนนการมีสวน
รวมของชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานท่ีเปนผูเชื่อมโยงชุดความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับ
สถานศึกษาเขาสูหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแตละทองถ่ิน 

๖.  แนวทางในการนําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น มาใชในการเรียนการ
สอน แนวทางการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู  

๗.  วิธีการใชแหลงเรียนรู วิธีการใชแหลงเรียนรู คือ การนําผูเรียนไปสูแหลงเรียนรู
ตางๆ ท้ังในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณจริง และ
สอดคลอง กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลัก  

๘. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนรู การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสูการ
เรียนการสอนเปนการนําคตินิยมความเชื่อหรือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา
หรือขนมธรรมเนียมประเพณีศิลปะและจริยธรรมท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเปน
ระเบียบแบบแผนท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาท่ีสอดคลองกับเนื้อหาสาระมาใหนักเรียนไดเรียนรู
ตามข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

๙.  ลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูระบบโรงเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ ๑.  คน ๒.  
แนวคิดชาวบาน ๓.  ผลงานชาวบาน 

๑๐.  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน การนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน โรงเรียน ครูผูสอนหรือผูท่ีรับผิดชอบจะตอง
                                                           

๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ, (พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 



๖๒ 
 

ศึกษาและจัดทํารายละเอียด ขอมูลในการจัดทํา โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ ๑. ศึกษาหลักสูตรแมบท
หรือหลักสูตรแกนกลาง ๒. จัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน ลักษณะเฉพาะของการศึกษา
เซนตคาเบรียล ขอ ๒ ไดกําหนดเปาหมายไววาเพ่ือเติมเด็มพัฒนาทุกมิติของมนุษยทุกชีวิตใหสมศักดิ์
ศรี (วิญญาณ อารมณ ปญญา รางกาย สังคม) และในขอ ๓ เพ่ือพัฒนาและถายทอดกระบวนการ
ศาสนาสังคม วัฒนธรรมบริบทสังคม และกระบวนการศึกษาเขากับการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของแต
ละบุคคล ในขอ ๑๒ กําหนดเปนปรัชญาและนโยบายไววา การศึกษารวมถึงการท่ีบุคคลไดมี
ประสบการณตรงท้ังสวนดีและไมดีในชีวิตจริงและบุคคลนั้นไดรับการหลอหลอมใหมุงพัฒนาดวย
ความวิริยะอุตสาหะดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคลองกับแนวทางดังกลาว จึงมี
หลักการและแนวคิดคือ การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาเนื่องจากองคความรูตาง ๆ นั้นมีอยู
ในสิ่งตางๆ รอบตัวเราไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน การวางแผน แบงปนหนาท่ีกันทํางาน สังเกต สํารวจคนควา 
ลงมือปฏิบัติ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมินผล แกปญหา ปรับปรุง นําเสนอ แลกเปลี่ยน สรุป
ความรู ทักษะทางสังคม การเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและทักษะชีวิต 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๒.๓.๑ หลักการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ก. เนื้อหาการสอน   
การกําหนดเนื้อหาวิชา  ถือวาเนื้อหาเปนสารท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไวไดฉะนั้นครูจะตองเลือกใชเนื้อหาท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดดีท่ีสุด นั่นคือ 
กอใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดเนื้อหาวิชาท่ีมีความสัมพันธ
สอดคลองและตรงกับจุดมุงหมายยอมจะสงผลตอการเรียนรูไดดี  ดังนั้น ในการกําหนดเนื้อหาจึงควร
พิจารณาเลือกเอาเนื้อหาท่ีมีใจความโดยรวมตรงกับจุดมุงหมาย ในสวนท่ีเปนความรูขางเคียงหรือเปน
ผลพลอยได ถาไมใชความรูพ้ืนฐานท่ีจะถายโยงไปสูความรูใหมในลําดับตอไปก็ควรตัดออก ความยาว
หรือความละเอียดของเนื้อหาท่ีมีมากเกินจําเปน อาจทําใหการผลิตบทเรียนสิ้นเปลืองเวลาและ
แรงงานได  หรือในระหวางการเรียนก็อาจจะทําใหผูเรียนเสียเวลาไปกับสาระท่ีไมสําคัญเหลานั้นไดอีก
ดวย แตถาเนื้อหาท่ีจําเปนจะตองเสนอมีความยาวมากก็ควรพิจารณาแบงออกเปนสวนยอย ๆ เพ่ือ
เสนอเปนตอน ๆ ไปตามลําดับ 
 การเลือกและจัดการเนื้อหาวา หลังจากการวิเคราะหความตองการและกําหนด
จุดประสงคของหลักสูตรชั่วคราวแลวจะถึงข้ันการเลือกและจัดเนื้อหาในหลักสูตร  การวินิจฉัยความ
ตองการและจุดประสงคของหลักสูตรจะเปนแนวการเลือกเนื้อหาวาตองการเนนอะไรบาง  โดยท่ัวไป
แลวการพัฒนาหนวยการเรียนการสอนตองอยูในกรอบของโรงเรียนท่ีกําหนดวาในเนื้อหาใดควรสอน
ในระดับชั้นอะไร  การเปลี่ยนแปลงโยกยายเนื้อหาเปนเรื่องคอนขางจะกระทําไดยาก  

 ๑. การเลือกเรื่อง  การเลือกเรื่องเปนการพัฒนาหนวยการสอนอันดับแรกท่ีครูหรือผูสอน
และนักวางแผนหลักสูตรตองตัดสินใจอยางมีเหตุผล  และควรคํานึงถึงธรรมชาติของเรื่องในหนวยการ
สอน  เพ่ือทําใหมีความสัมพันธกับวิชาและขอบเขตของการศึกษา  ไมวาเรื่องท่ีเลือกจะมาเปนตัว
แทนท่ีดีของเนื้อหาวิชาท่ีตองการใหผูเรียนศึกษาหรือไมก็ตาม  การเรียนการสอนก็คอนขางจะมี



๖๓ 
 

ขีดจํากัด  และเรื่องท่ีเลือกมาโดยมากจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีบังเกิดกับผูเรียนมากท่ีสุด  
หนวยการสอนจะหมดความสําคัญ  ถาเรื่องท่ีเลือกมานั้นไมมีสวนพัฒนาตัวผูเรียนในหลาย ๆ ดาน  
เชน  การพัฒนากาย  อารมณ  และสังคม  เปนตน 
   เนื้อหาวิชาจะเปนตัวกําหนดมิติของการเรียนการสอน  ท้ังนี้เพราะความรูในแตละระดับชั้น
จะเปนพ้ืนฐานการศึกษาตอในชั้นสูงข้ึน  พ้ืนฐานความรูท้ังหลายจึงตองเนนทัศนคติ  ความสนใจ  
และความซาบซ้ึงเปนสําคัญ 
 ๒. การเลือกแนวคิดพ้ืนฐาน แนวคิดพ้ืนฐานของแตละวิชาจะเปนตัวแทนของวิชานั้น ๆ 
การเลือกแนวคิดพ้ืนฐานมีความสําคัญเชนเดียวกับการเลือกเรื่องบรรจุลงในหลักสูตร  แนวคิดพ้ืนฐาน
ในแตละหนวยของทุกเนื้อหาจะกําหนดแนวคิดพ้ืนฐานอยางสมเหตุสมผล  หลักในการเลือกคือ  
จะตองเปนแนวทางในการเลือกขอเท็จจริงท่ัวไป และขอเท็จจริงเฉพาะ ดังนั้นสิ่งท่ีกําหนดไวใน
แนวคิดพ้ืนฐาน  คือ  เรื่องท่ีมาบรรจุลงในหลักสูตรจะตองมีประโยชนตอผูเรียนโดยการเลือกแนวคิดนี้
จะตองผานการทดสอบและเปนท่ียอมรับของครูและนักวางแผนหลักสูตร  เชน  เปนเรื่องท่ี
สมเหตุสมผล  มีความสําคัญ  และอยูในระดับความสามารถของผูเรียนและ63

๖๔ 
 แนวคิดในการเลือกเรื่องและเนื้อหาเพ่ือบรรจุลงในหลักสูตรของวิชาตาง ๆ ไวดังนี้   

 ๑. มนุษยมีความตองการพ้ืนฐาน เชน ความตองการทางรางกาย ความตองการทางสังคม 
 ๒. กลุมบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมเกาจะชอบอยูกับสิ่งแวดลอมและทักษะเกาตามท่ีบุคคลนั้นมี

อยูแบบเดิมสวนบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมใหมจะนิยมใชทักษะใหม และยึดถืออยูกับสภาพแวดลอมเดิม
นอย 

 ๓. การดําเนินชีวิตของกลุมบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากบุคคลรุนเกาสืบตอกันมา 
 ๔. สถาบันครอบครัวเปนสวนสําคัญท่ีสุดในทุกวัฒนธรรม  แตโครงรางของครอบครัวอาจ

แตกตางกันไปบาง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
 ๕.  สถาบันครอบครัว  จะมีวิธีสอนบุตรหลานของตนเองในสิ่งท่ีใหความสําคัญแกการ

เรียนรู  และแตละครอบครัวจะมีวิธีสอนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน 
 ๖. ในสังคมแบบเกาจะไดรับการสืบทอดกิจกรรมตาง ๆ จากครอบครัวหรือกลุมชน   

แตสังคมรุนใหมจะไดรับการสืบทอด  โดยผานทางสถาบันและองคกรตาง ๆ 
 ๗.  การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไดเม่ือกระทําการเปลี่ยนแปลงท่ีกลุมสังคมรุนเกา  
 ๘.  การดําเนินชีวิตของสังคมรุนใหมข้ึนอยูกับบุคคลหลายฝาย  การคาขายและธุรกิจ มี

สวนชวยใหบุคคลในสังคมไดสิ่งตางๆตามความตองการพ้ืนฐาน 
 ๙.  สถาบันตาง ๆ จะไดรับการพัฒนา  เพ่ือเปนแนวทางการดํารงชีวิต 
 ๑๐. กลุมในสังคมรุนใหมบางกลุมปรารถนาจะดําเนินชีวิตในแบบวัฒนธรรมเกา 64

๖๕ 
 แนวคิดท่ีกลาวมานี้จะชวยใหครูหรือผูสอนและนักการวางแผนหลักสูตรเขาใจธรรมชาติ

ของมนุษย  และมีหลักในการเรื่องเรื่อง  และเนื้อหาท่ีจะบรรจุลงในหลักสูตร 

                                                           
๖๔ปรัชญา  ใจสะอาด,  บทเรียนสําเร็จรูปและเคร่ืองชวยสอน, (๒๕๒๒), หนา ๑๕๑-๑๕๒. 
๖๕Taba,H., Curriculum Development : Theory and Practice, (New York, NY: Harcourt, 

Brace & World, 1962), pp. 38 - 40. 



๖๔ 
 

 การเลือกเนื้อหาเฉพาะ คือ จะเห็นวาแนวคิดพ้ืนฐานท่ีไดกลาวมานั้นสามารถนํามาเปน
หลักกําหนดแนวทางในการเลือกเนื้อหาเฉพาะเพ่ือพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึน  เนื้อหา
เฉพาะท่ีเลือกมาจะตองสอดคลองกับแนวคิดท่ัวไป  ไมคลุมเครือ  และสมเหตุสมผล  เนื้อหาท่ีเลือกมา
ไมจําเปนตองครอบคลุมทุกเรื่อง แตแนวคิดในการเลือกแตละเรื่องจะตองไมขัดแยงกัน 
 การเลือกเนื้อหาเฉพาะในเรื่องหนึ่ง  ครูหรือผูสอนและนักวางแผนหลักสูตร  จะตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลและระดับความเหมาะสมของเนื้อหาท้ังหมด  นอกจากนี้ครู  และนัก
วางแผนหลักสูตรจะตองคํานึงวา  เนื้อหาเฉพาะเปนสวนท่ีรวมจุดประสงคท่ีกําหนดไวหลายขอ  เปน
สวนท่ีเปนความตองการของกลุมคนในชุมชน  เปนสวนท่ีอยูในความสนใจของผูเรียน  เปนสวนท่ีเพ่ิม
ความเขาใจจากความรูเพ่ิมเติมท่ีผูเรียนเคยศึกษามาแลว  และเปนสวนท่ีมีความหมายตอชีวิตของ
ผูเรียน 
 ถึงแมวาครูและนักวางแผนหลักสูตรจะไดแนวคิดในเลือกเนื้อหาเฉพาะท่ีจะบรรจุลงใน
หลักสูตรแลวก็ตาม  ขอเท็จจรองของสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ  การเลือกเนื้อหาท่ีไมดี  และไมเหมาะสมมา
สอนนักเรียน  จะไมเปนการพัฒนาความรูความสามารถใด ๆ  และยังเปนการบั่นทอนกําลังใจ  และ
ความสนใจในตัวผูเรียน  ดังนั้น  การตัดสินใจเลือกเนื้อหาเฉพาะลงในเรื่องท่ีจะสอนควรเปนสวน
พัฒนาความสามารถทางสติปญญาในตัวผูเรียน  หลักในการเลือกจึงตองคํานึงถึงเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน  
และระดับชั้นท่ีจะสอนดวย65

๖๖ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ในหมวด ๔ วาดวยแนวการจัดการศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูใฝรู สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รวมท้ังมุงเนนพัฒนา
ทักษะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบและการสรางสัมพันธกับผูอ่ืน  

 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย อาทิการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน (Project Based Learning) การเรียนการสอนแบบการสืบสอบดวยการคนพบ 
(Investigation Based Learning) การเรียนการสินโดยผูเรียนใชการวิจัย (Research Based 
Learning) ฯลฯ จะเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงเผชิญเหตุการณ
จริง สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใช
กระบวนการวิจัยในแกปญหาคนหาคําตอบจากการสืบคนและวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน ดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ66๖๗  
 การจัดเนื้อหาวิชานั้นตองประกอบดวย ความมุงหมาย (Goals) และหัวเรื่อง (Topics) ซ่ึง
หัวเรื่อง หมายถึง การเรียนรูดานความรู เนื้อหาวิชา (Cognitive Learning) ภารกิจ (Task) หมายถึง 
การเรียนรูดานทักษะ (Psychomotor Learning) สวนการเรียนรูดานจิตพิสัย (Affective Learning) 
มีความสําคัญตอการสรางเจตคติและคานิยมตางๆ และมีอิทธิพลตอแรงจูงใจและความรูสึกของผูเรียน 
จะแฝงอยูในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดหัวเรื่องควรจัดลําดับใหเหมาะสม และงายตอ

                                                           
๖๖บรรพต  สุวรรณประเสริฐ,  “การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”,  เชียงใหม : The 

Knowledge Center,  (๒๕๔๔),  หนา ๓๘ - ๔๐. 
๖๗การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ,  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ”,  พ.ศ. ๒๕๔๒,  

ในหมวด ๔, หนา ๗. 



๖๕ 
 

การเรียนรูการวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจัดลําดับโครงสราง และรายละเอียดของเนื้อหา จากหัว
เรื่องท่ีกําหนด นําไปสูความรู ความสัมพันธของขอเท็จจริงตางๆ ทําใหเกิดพัฒนาการดานความคิด 
สติปญญาและความเขาใจ67

๖๘ 
 วิธีจัดโครงสราง และลําดับของเนื้อหาวิชา ในลักษณะผลการเรียนรู สรุปได ๓ กลุม คือ 
 ๑. ความรูดานขอเท็จจริง (Verbal Information) เนนเรื่องความจํา การระลึกได หรือ
ความสามารถในการบอกขอเท็จจริง และเหตุการณตางๆ เชน บอกชื่อ สัญลักษณ สถานท่ี วัน เดือน 
ป การใหนิยาม อธิบายสิ่งของ ตลอดจนเหตุการณอ่ืนๆ 
 ๒. ทักษะดานสติปญญา (Intellectual Skills) มี ๒ ระดับ คือ 
  ๑) มโนทัศน หรือแนวคิด (Concepts) เปนการรวบรวมเอาความคิด เหตุการณ 
หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกัน หรือเก่ียวของกันมาจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน ทําใหเกิดมโนทัศน มโน
ทัศนมีท้ังมโนทัศนท่ีเปนรูปธรรมและมโนทัศนท่ีเปนนามธรรม 
  ๒) หลักการ หรือกฎ (Principles or Rules) หมายถึง ขอความท่ีประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตั้งแต ๒ มโนทัศนข้ึนไป 
 ๓. ยุทธศาสตรการคิด (Cognitive Strategy) เปนความมุงหมายสูงสุดในการเรียนการ
สอน เพราะผูสอนตางมุงหวังใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูท่ีไดจากขอเท็จจริงตางๆ รวมท้ัง
ขอสรุปท้ังหลายไปใชแกปญหาได ดังนั้น การแกปญหา (Problem Solving) จึงเปนการบงชี้รูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนระดับสูงสุดของกิจกรรมทางสติปญญา 
 จากลักษณะผลการเรียนรูขางตน จะเห็นไดวา การเรียนรูระดับต่ําสุด คือ ขอเท็จจริง เชน 
การชี้บอกชื่อ การอธิบายเก่ียวกับวัตถุ หรือเหตุการณอยางงายๆ หลังจากท่ีผูเรียนสามารถชี้บอก
ขอเท็จจริงไดวามีคุณสมบัติรวมกัน แสดงวาผูเรียนเกิดมโนทัศนหรือแนวคิด เชน การดูแผนท่ี ผูเรียน
สามารถชี้บอกลักษณะของพ้ืนดินท่ีเรียกวา “คาบสมุทร” ไดถูกตอง ดังนั้น มโนทัศนหรือแนวคิด ก็คือ 
ผลจากการจัดระบบสารสนเทศใหเปนโครงสรางท่ีมีความหมายนั่นเอง และความสัมพันธระหวาง
แนวคิดตั้งแตสองแนวคิดข้ึนไป ก็ไดกลายเปนบทสรุปท่ัวไป หรือ หลักการ  
 สําหรับหลักเกณฑในการกําหนดเนื้อหาสาระวาผูเรียนจะตองเรียนอะไรบางในหัวเรื่องท่ี
จัดดําเนินการเรียนการสอนนั้น ผูสอนมีเกณฑการพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาจากหัวเรื่องท่ี
กําหนดในการเรียน การสอน ดังนี้ 
 ๑. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
 ๒. เนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียนในแงระดับความลึกซ้ึงของเนื้อหา โดยมองในแงความสามารถ
ในการรับรู และประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีจะสามารถตอยอดความรูเดิมเขากับความรูใหมได 
 ๓. เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือแกนสารของศาสตรนั้นๆ 
 ๔. เนื้อหาท่ีมีประโยชนเปนปจจุบันทันตอเทคโนโลยีและสามารถนําไปใชไดจริง68

๖๙ 

                                                           
๖๘ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,  “เทคโนโลยีการสอน  การออกแบบและพัฒนา”, (พิมพครั้งท่ี ๒,  

กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,  ๒๕๓๓),  หนา ๘๐. 
 ๖๙Gagne,  R. M.,  The Conditions of Learning and Theory of Instruction, 4th 

ed.,  (New York : Educational Technology Publication,1985), p.56. 



๖๖ 
 

 ผูวิจัยไดสรุปการกําหนดเนื้อหาวิชาวา  การกําหนดเนื้อหาวิชานั้น เปนแนวทางออกของ
การเรียนการสอน การวิเคราะหเนื้อหาวิชา ควรนําหลัก และทฤษฎีการเรียนรู มาพิจารณาประกอบ
กัน ไดแก วัตถุประสงคการเรียนรูของ Bloom และผลการเรียนรูของ Gagne ซ่ึงจะทําใหการ
เรียงลําดับข้ันตอนของเนื้อหาสาระเปนไปอยางเหมาะสมกับพัฒนาการดานความคิด สติปญญา และ
ความเขาใจของผูเรียน และชวยสงเสริมใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการกําหนดเนื้อหาวิชาจะ
นําไปสูมุมมองของการออกแบบสื่อการสอน การวิเคราะหเนื้อหาวิชา ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญท่ีจะชวย
ระบุ และชี้เฉพาะลักษณะของเนื้อหาวิชา มีสวนชวยระบุวัตถุประสงคสุดทาย เปรียบเสมือนการ
เตรียมรายละเอียด เพ่ือเตรียมสคริปท (Script) ถายทํารายการ ดังนั้นจึงเปนข้ันตอนสําคัญซ่ึงนัก
ออกแบบสื่อการสอนจําเปนตองดําเนินการในกระบวนการผลิตสื่อการสอนไมวาจะเปนสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่อการสอนประเภทอ่ืนๆก็ตาม โดยผูวิจัยไดทําการกําหนดเนื้อหาโดยจัดลําดับ
เนื้อหาเพ่ือทําการศึกษาตามลําดับตอไปนี้ 
 ๑. เรียงตามลําดับเวลาของเหตุการณตาง ๆ ไดเกิดข้ึน เชน เนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวหรือ
เหตุการณในประวัติศาสตร 
 ๒. เรียงตามลําดับข้ันตอน เชน เนื้อหาท่ีแสดงกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
ภารกิจนั้นๆ 
 ๓. เรียงตามหัวขอเรื่อง เชน ความหมายของวัสดุกราฟค ประเภทของวัสดุกราฟค 
ประโยชนของวัสดุกราฟคและวิธีการผลิตวัสดุกราฟค เปนตน 
 ๔. เรียงจากงายไปหายาก เชน การสอนคําศัพทในภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากคําพยางค
เดียว สองพยางค สามและสี่พยางคตามลําดับ69

๗๐ 
 ผูวิจัยไดแยกวิเคราะหจากผลสรุป ในการกําหนดเนื้อหานั้นถือวาเนื้อหาเปนสาระสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไว  ดังนั้นครูจะตองเลือกใชเนื้อหาท่ีจะ
ทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดดีท่ีสุด  
 ข. ดานวิธีการสอน   

ดานวิธีการสอน  คือ ข้ันตอนท่ีผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและข้ันตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือลักษณะ
เฉพาะท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ เชน วิธีสอนโดยใชการบรรยาย องคประกอบสําคัญของการบรรยาย 
คือ เนื้อหาสาระท่ีจะบรรยาย และการบรรยาย และข้ันตอนสําคัญคือ การเตรียมเนื้อหาสาระ การ
บรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากการบรรยาย 
ดังนั้นวิธีสอนโดยใชการบรรยาย ก็คือกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะบรรยาย แลวบรรยาย คือ พูด บอก 
เลา อธิบาย เนื้อหาสาระหรือสิ่งท่ีตองการสอนแกผูเรียนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธี
ใดวิธีหนึ่งตอความหมายการสอน  
 ก. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ (Instructional Models of 
Cooperative Learning) 

                                                           
 ๗๐ปรัชญา  ใจสะอาด, บทเรียนสําเร็จรูปและเคร่ืองชวยสอน, หนา ๑๕๑-๑๕๒. 



๖๗ 
 

 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบ
รวมมือพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน ซ่ึงไดชี้ใหเห็นวา
ผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกันเพราะการแขงขันกอใหเกิดสภาพการณของ 
การแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือกัน ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปนสภาพการณท่ี
ดีกวาท้ังทางดานจิตใจและสติปญญาหลักการเรียนรูแบบรวมมือ ๕ ประการ ประกอบดวย 

๑. การเรียนรูตองอาศัยหลักการพ่ึงพากัน (Positive Interdependence) โดยถือวาทุก
คนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจะตองพ่ึงพากันเพ่ือความสําเร็จรวมกัน 

๒. การเรียนรูท่ีดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน (face to face 
Interaction) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตาง ๆ 

๓. การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม(Social Skills)โดยเฉพาะทักษะในการ
ทํางานรวมกัน 

๔. การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม(Group Processing)ท่ีใชใน
การทํางาน 

๕. การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังรายบุคคลและรายกลุมท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวัดประเมินได (Individual Accountability)หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบรวมมือ
กันนอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดกวางข้ึนและลึกซ้ึงข้ึนแลว 
ยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากข้ึนดวย รวมท้ังมีโอกาสไดฝกฝนพัฒนา
ทักษะกระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอีกมาก 
 ข. วัตถุประสงคของรูปแบบ  รูปแบบนี้มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวย
ตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือนๆรวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ 
เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสรางความสัมพันธ รวมท้ังทักษะการ
แสวงหาความรู ทักษะการคิด การแกปญหาและอ่ืน ๆ 
 ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการ
เรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการหลัก ๆ ซ่ึงไดแก การจัดกลุม 
การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไปเพ่ือ
สนองวัตถุประสงคเฉพาะแตไมวาจะเปนรูปแบบใด ตางก็ใชหลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือ ๕ ประการ และมีวัตถุประสงคมุงตรงไป ในทิศทางเดียวกันคือเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเรื่องท่ีศึกษาอยางมากท่ีสุดโดยอาศัย การรวมมือกัน ชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูกัน
ระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของรูปแบบแตละรูป จะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหา
สาระและวิธีการเสริมแรงและการใหรางวัล เปนประการสําคัญ 70

๗๑ 
 ๒. รูปแบบการเรียนการสอนของวิลเลี่ยมสยุทธวิธีการสอนเม่ือใชคิดและรูสึก (Frank E. 
Williams : Teaching Strategies for Thinking Thining and Feeling) วิลเลี่ยมส มีหลักการ
เก่ียวกับลักษณะของการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

                                                           
๗๑Johnson, David W., and Roger T., Johnson, “Instruction Goal Structure : Cooperation 

Competitive or Individualistic”,  Review of Education Research 44 (1974),  pp.213 – 240.  



๖๘ 
 

   ๑) การเรียนรูจะเกิดไดดีเด็กซ่ึงเปนผูเรียนเปนผูมีสวนรวมผลิตหรือกระทําดวย และ
การเรียนนั้นมีพ้ืนฐานจากความสามารถและสไตลในการเรียนท่ีแตกตางกันของผูเรียน 
   ๒) การคิดและการรูสึกเกิดข้ึนดวยกันมิไดแยกจากกัน ทุกครั้งท่ีบุคคลคิดเรื่องใดโดย
กําหนดยุทธวิธีการสอน ดังตอไปนี้ 
   ๓) ยุทธวิธีในการสอนของวิลเลี่ยมส 
 ๑. การใชสิ่งท่ีตรงขาม (Paradox) ยุทธวิธีนี้ตองการใหผูเรียนมีความไวตอการสังเกต
ความแตกตางระหวางความเปนจริงความเชื่อท่ัวๆ ไป เพราะการศึกษาสิ่งตรงกันขาม หรือ (Paradox) 
นี้เปนสถานการณจริงท่ีดูเหมือนไมจริง เชนในวิชาสังคมศึกษา การเดินเรือไปทางทวีปตะวันตก แต
เดินทางไปทางตะวันออก 
 ๒. การใชการเปรียบเทียบ (Analogies) การเปรียบเทียบแบบนี้จะเปรียบเทียบสวนท่ี
เหมือนสวนท่ีมีความแตกตางกัน เชนในวิชาสังคมศึกษาใหนักเรียนเปรียบเทียบแฟชั่นและความนิยม
ในสมัยวัยรุนของพอแมกับแฟชั่นและความนิยมของวัยรุนในปจจุบัน โดยศึกษามีสวนใดท่ีเหมือนและ
เหตุผล 
 ๓.ใหตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง (Change) ใหเด็กเห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เชน การอภิปรายกับนักเรียนถึงวิธีการรักษาสภาพของสิ่งของสัตวเชนการแชปลาในตูเย็น 
การถนอมอาหาร ใหนักเรียนชวยกันคิดวาทําไมจึงตองการรักษาถนอม 
 ๔. ใชตัวอยางของนิสัยความเคยชิน (Habit) ยุทธวิธีนี้ตองการชวยใหเด็กหลีกเหลี่ยงจาก
การคิดท่ีเปนไปตามความเคยชิน เชนอภิปรายกับเด็กถึงความเคยชินกับจํานวนเลขหลักสิบใหลองคิด
ในหลักอ่ืน หรือการคิดสิ่งปฏิบัติท่ีเคยชินและจะมีวิธีการเปลี่ยนนิสัยหรือการปฏิบัติท่ีเคยชินอยางไร 
 ๕. สอนมิใชเพ่ือปรับตัว (Adjust) สอนเพ่ือใหพัฒนา เชน สอนใหในแงบวกถึงความผิด
ความลมเลว การเรียนรูจากความผิด และการท่ีจะปรับปรุงสถานการณแทนท่ีจะปรับตนใหเขากับ
สถานการณเชน หลังจากการศึกษาเรื่องระบบการปกครองทองถ่ิน ครูพานักเรียนไปสํานักงาน
เทศบาลในเมือง สังเกตการณทํางานและสัมภาษณจากเจาหนาท่ีหลังจากนั้นครูใหนักเรียนคิด
โครงสรางระบบการปกครองทองถ่ินในอุดมคติและคุณสมบัติคุณลักษณะตางๆ และใหนักเรียน
ชวยกันคิดวาจะทําใหเกิดลักษณะและคุณสมบัติเหลานั้นไดอยางไร หรือหลังจากการศึกษาปญหาการ
ขาดแคลนกระดาษ ใหนักเรียนคิดหาวิธีการท่ีจะหาสิ่งอ่ืนมาใชแทนกระดาษ 
 ๖. พัฒนาทักษะในการฟงอยางสรางสรรค (Creative Reading) ยุทธวิธีนี้ฝกใหเด็ก
สรางสรรคความคิดอาน “มิใชอานเพ่ือทราบวาจะพูดวาอะไรแตเพ่ือใหทราบวามันพาเราไปท่ีไหน”
เชน ครูใหนักเรียนอานแลวเก็บคํานวณตางๆ ท่ีนักเรียนไวทํารายการไวหรือรายการโทรทัศนอาน
หนังสือ และทํารายการสํานวนตางๆ71

๗๒ 
 สรุป จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษายุทธวิธีของการสอนของวิลเลี่ยมสนั้น พอจะวิเคราะหไดวา 
ในการสอนนั้นจะตองมีการเปรียบเทียบเพ่ือใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานนิสัย  ดานมุมมอง 
แนวคิด ดานทักษะ ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีจะสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ฆ. วิธีการสอนแนวพุทธวิธี 
                                                           

๗๒ กระทรวงศึกษาธิการ,  การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  ๒๕๕๑, หนา ๑๙๒. 



๖๙ 
 

 ในทางพระพุทธศาสนา ชีวิตของมนุษยเราตองเผชิญการกับความทุกขคือปญหาตางๆและ
แนวทางแกปญหา คือ การรูจักการพัฒนาปญญาเพ่ือนําไปสูการแกปญหานั้นไดดังนั้นในการศึกษาจึง
ตองมีการฝกอบรมใหมีปญญา เม่ือปญญารูตามเปนจริงแลว ก็จะสามารถแกไขปญหาไดซ่ึง พระเทพ
เวทีไดสรุปเทคนิคการสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับการสอนไปสูวิธีการแกปญหาไวดังนี้ 
 ๑. ปญญา เปนสิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนภายในตัวของผูเรียน 
 ๒. ผูสอนทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร ชวยชี้นําทางการเรียน 
 ๓. วิธีการสอนอุบายและวิธีตางๆ เปนสื่อหรือเปนเครื่องผอนแรงการเรียนการสอน 
 ๔. อิสรภาพในทางความคิด เปนอุปกรณท่ีสําคัญในการสรางปญญา72

๗๓ 
 ง.  แนวการสอนพุทธวิธี 
 ๑.วิธีสอนแบบอุปมา อุปไมย  วิธีการสอนแบบอุปมา อุปไมย หมายถึง วิธีสอนโดยการ
บรรยายเนื้อหาเปรียบเทียบกับคน สัตวหรือสิ่งของเพ่ือใหนักเรียนเขาใจและมองเห็นภาพ เกิดมโน
ทัศนงาย ชัดเจนมากข้ึนวิธีการบรรยายอธิบายเนื้อหาม่ีเปนนามธรรมหรือเรื่องท่ีเขาใจยาก 
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีนักเรียนจะเขาใจและมองเห็นเปนรูปธรรมไดในการเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย 
จะตองเลือกตัวอยางสิ่งของท่ีนํามาเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ท่ีชัดเจนและตรงกับเนื้อหา ตรงกับ
จุดมุงหมายของการสอบเรื่องนั้นๆมากท่ีสุด73

๗๔ 
 ผูวิจัยสรุปวา  การสอนแบบอุปมาอุปมัยเปนการสอนท่ีมีขอคิดท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปใช
กับประโยชนกับตนเอง และรูจักการวิเคราะหในการเปรียบเทียบหาสิ่งตางท่ีอยูใกลตัวเราเพ่ือเปนการ
หาคําตอบท่ีถูกตอง 

๒. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  วิธีการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา หมายถึง วิธีสอนท่ีใชการ
ถาม-ตอบ ระหวางผูสอนกับนักเรียน โดยผูสอนเปนผูถาม นักเรียนเปนผูตอบ หรือนักเรียนเปนผูถาม 
นักเรียนเปนผูตอบเพราะในการถาม-ตอบนี้ผูสอนจะไมตอบคําถามเอง แตจะกระตุนเราหรือสงเสริม
ใหนักเรียนชวยกันตอบเปนวิธีทําใหนักเรียนเกิดปญญาข้ึนในตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน74

๗๕ 
 ๓. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา ในมงคลสูตร มงคลขอท่ี 
๓๐ มีกลาววา “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา”75

๗๖ แปลวา การสนทนาธรรมตามกาลอันควรเปนมงคลอยางยิ่ง 
คําวา ธรรมสากัจฉา หมายถึง การสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายปญหา การ
แสวงหาเหตุผล คิดคน คัดคาน หรือคลอยตามการปุจฉาวิสัชนา การโตวาทีวิชาการ การชักถามและ
การแกปญหา จึงไดอธิบายดังตอไปนี้ 
 การสอนแบบธรรมสากัจฉา หมายถึง วิธีสอนท่ีผูสอนเสนอสถานการณท่ีเปนปญหาของ
การปฏิบัติศีล หรือการขาดหลักธรรม ใหนักเรียนสนทนากันจนไดขอสรุปความรูทางธรรมโดยมี

                                                           
๗๓พระเทพเวที (วรรณา สุติวิจิตร),  “พุทธวิธีการสอน”,  (นครปฐม : ศูนยสงเสริมและฝกอบรม

การเกษตรแหงชาติ, ๒๕๔๐),  หนา ๓๗. 
๗๔สุคนธ สินธพานนท,  สุดยอดวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําไปสูบทการ

จัดการเรียนรูของครูยุคใหม,  ๒๕๕๐,  หนา ๑๙๒. 
๗๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจา”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ธรรมสภา, ๒๕๔๖),  หนา ๓๕. 
๗๖ขุ.สุ., (ไทย),  ๒๕/๓๑๗/๓๗๖. 



๗๐ 
 

ลักษณะการสนทนา ของการอภิปรายตามหัวขอธรรมในหมูนักเรียน จนนักเรียนสรุปหลักธรรมได
ซักถามกันระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูผูสอน โดยนักเรียนเปนฝายถาม หรือเปนฝาย
ตอบสลับกัน หรือนักเรียนและครูผูสอนผลัดกันถาม – ตอบ จนนักเรียนสรุปหลักธรรมได ตั้งตัวแทน
ข้ึนซักถามกันระหวางนักเรียนสองฝายจนสรุปหลักธรรมไดวิธีสอนแบบนี้เหมาะกับนักเรียนท่ีมีพ้ืน
ความรูในเนื้อหาพอสมควรและตองการท่ีจะหาความกระจางในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน วิธีการนี้ใชไดดีกับ
นักเรียนจํานวนนอย และมีความสามารถในการใชภาษา การซักถาม โตตอบ แสดงความคิดเห็น 
อภิปราย อธิบายไดดีพอสมควร76

๗๗ 
 ผูวิจัยสรุปวา วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา เปนการสอนใหรูจักการสนทนาในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเปนการแสวงหาคําตอบท่ีเปนปญหาหรือเปนแนวคิด
จากนั้นเปนการสรุปแลกเปลี่ยนคําถามคําตอบและจึงทําใหเกิดความรูใหม 
 ๔. วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔  วิธีการสอนแบบอริยสัจ ๔ หมายถึง มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) ข้ันกําหนดปญหา หรือข้ันทุกขครูชวยนักเรียนใหพิจารณาดูปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย
ตัวเอง ความรอบคอบ พยายามกําหนดขอบเขตของปญหา และนักเรียนจะตองคิดแกไขใหได 
  ๒) ข้ันตั้งสมมุติฐาน หรือข้ันสมุทัยครูชวยนักเรียนใหไดพิจารณาตัวเองวาสาเหตุการ
ปญหาท่ียกข้ึนมากลาวในข้ันท่ี ๑นั้นมีอะไรบาง ครูชวยนักเรียนใหเกิดความเขาใจวา ในการแกปญหา
ใดๆ นั้นจะตองกําจัดหรือดับท่ีตนตอ หรือแกปญหาเหลานั้น และครูชวยนักเรียนใหคิดวาในการแกท่ี
สาเหตุนั้น อาจจะกระทําอะไรไดบาง คือใหกําหนดสิ่งท่ีกระทําเปนขอ ๆ ไป 
  ๓) ข้ันการทดลองและเก็บขอมูล หรือข้ันนิโรธข้ันทําใหแจง ครูตองสอนใหนักเรียนได
กระทําหรือทําการทดลองดวยตนเองตามหัวขอตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในข้ันท่ี ๒ ขอ ค. และเม่ือ
ทดลองไดผลประการใด ตองบันทึกผลการทดลองแตละอยาง หรือท่ีเรียกวาขอมูลไวเพ่ือพิจารณาใน
ข้ันตอไป 
  ๔) ข้ันวิเคราะหขอมูล และสรุปผล หรือข้ันมรรค 

(๑) จากการทดลองกระทําดวยตนเองหลายๆ อยางนั้น ยอมจะไดผลออกมาให
เห็นชัด ผลบางประการชี้ใหเห็นวา แกปญหาไดบาง แตไมคอยชัดเจนนัก ผลท่ีถูกตองชี้ใหเห็นวา
แกปญหาไดแนนอนแลว และไดบรรลุจุดหมายแลว ไดแนวทางหรือขอปฏิบัติท่ีเราตองการแลวเหลานี้
หมายความวา จะตองวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดบันทึกไวในข้ันท่ี ๓ ขอ ข. นั้นจนแจมแจง
วาทําอยางไรจึงจะแกปญหาท่ีกําหนดในข้ันท่ี ๑ ไดสําเร็จ 

(๒) จากการวิเคราะหดังกลาวนั้น จะทําใหเห็นวาสิ่งใดแกปญหาไดจริง ตอไปก็สรุป
การกระทําท่ีไดผลนั้นไวเปนขอ ๆ หรือเปนระบบ หรือเปนแนวทางปฏิบัติและใหลงมือกระทําหรือ
ปฏิบัติอยางเต็มท่ีตามแนวทางนั้นโดยท่ัวกัน77

๗๘ 
 ผูวิจัยสรุปวา วิธีสอนแบบอริยสัจ คลายคลึงกับวิธีสอนแบบวิทยาศาสตรอยางท่ีสุด ข้ัน
ตางๆ คือ ๑. ทุกข(ข้ันปญหา) การพิจารณาเพ่ือกําหนดปญหาไดถูกตอง ๒. สมุทัย คือการรูท่ีของ
                                                           

๗๗แรมสมร  อยูสถาพร,  เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  หนา ๕๐. 

๗๘ที.ปา., (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๒๗๘. 



๗๑ 
 

ปญหา และหาวิธีแกไขปญหา ๓. นิโรธ การดับทุกขคือการทดลองและการบันทึกผล หรือการเก็บ
ขอมูล ๔. มรรค คือการหาเหตุผลและการแกปญหา 
  ๕) วิธีสอนแบบไตรสิกขา 7 8

๗๙  วิธีสอนแบบไตรสิกขา ความหมาย การสอนแบบ
ไตรสิกขา เปนวิธีสอนท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนจริงๆ แลวพิจารณาผลการปฏิบัติ
นั้นใหเห็นประโยชนคุณโทษตามความเปนจริงดวยตนเอง แลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติ
อยางจริงจัง วิธีการสอนแบบไตรสิกขา คือ วิธีการสอนประกอบดวย ข้ันตอนการศึกษา ๓ ข้ัน ดังนี้ 

(๑) ข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย ท้ังทางกาย
และวาจาใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติพรอมท่ีจะเรียน 

(๒) ข้ันสมาธิ(จิตตสิกขา) คือ การฝกสมาธิข้ันตนในการควบคุมสติใหนักเรียนรวม
จิตใจความคิดแนวแนเปนจุดเดียว นักเรียนตัดสิ่งรบกวนอ่ืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ 

(๓) ข้ันปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ข้ันนักเรียนใชสมาธิความมีจิตใจแนวแนทําความ
เขาใจในปญหา การหาเหตุของปญหาเพ่ือการแกไข พิจารณาผลท่ีเกิดข้ันจนเกิดความรูแจงเขาใจและ
แกปญหาไดเกิดการเรียนรูเกิดปญญาญาณข้ึนในตนเอง มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามความเปน
จริง79

๘๐ 
 ผูวิจัยสรุปวา การสอนแบบไตรสิกขา เปนวิธีสอนท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติสิ่ง
ท่ีเรียนจริงๆแลวพิจารณาผลการปฏิบัตินั้นใหเห็นประโยชนคุณโทษตามความเปนจริงดวยตนเองแลว
นําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติอยางจริงจังครูใหหลักการพิจารณา และกระตุนใหนักเรียน
คนพบความรูจากการปฏิบัติตามหลักธรรมดวยตนเองครูคอยชี้จุดสําคัญท่ีผูเรียนพึงพิจารณาและให
กําลังใจเนนใหผูเรียนตองปฏิบัติโดยสํารวม กาย,วาจาและการฝกจิตใหตั้งม่ันจนมีระเบียบทาง
ความคิดความสามรถ คิดเปนเหตุเปนผล เปนตน 
  ๖) วิธีสอนแบบเบญจขันธ  วิธีสอนแบบเบญจขันธหมายถึง ใชหลักการยึดม่ัน ถือม่ัน
ในขันธ๕ อันไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซ่ึงมี๕ ข้ันตอนคือ 

(๑) ข้ันกําหนดและเสนอสิ่งเรา (ข้ันรูป) โดยครูกําหนดสิ่งเราเปนสิ่งท่ีสัมผัสรับรู
แลวเกิดอารมณความรูสึก เปนสถานการณหลาย ๆ สถานการณ 

(๒) ข้ันรับรู(ข้ันเวทนา) ครูควบคุมการสัมผัสใหนักเรียนไดสัมผัสโดยอายตนะท้ัง ๖ 
ใหถูกชองทางการับรูอยางแทจริง และใชคําถามการเรียนการสอนทางรับรู 

(๓) ข้ันวิเคราะหเหตุผลและสังเคราะหความรูสึก (ข้ันสัญญา) ครูตั้งคําถามเพ่ือให
นักเรียนคิดแยกแยะ วามีอะไรเกิดข้ึน ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ผลเปนอยางไร ใชคําถามเพ่ือให
นักเรียนสรุปความรูสึกข้ันตนท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

(๔) ข้ันตัดสินความดีงาม (ข้ันสังขาร) เปนข้ันท่ีนักเรียนวิจารณความผิด ความถูก 
ความดีงาม ความชั่วราย ความเหมาะสม ควรประพฤติและไมควรประพฤติ 

                                                           
๗๙ที.ปา., (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 
๘๐แสง  จันทรงาม, “วิธีสอนของพระพุทธเจา”,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,  

๒๕๔๐),  หนา ๕๖. 



๗๒ 
 

(๕) ข้ันกอเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝงใจ (ข้ันวิญญาณ) เปนข้ันใชคําถามเพ่ือโนม
นําความดีหรือความรูสึกอันชอบธรรมเขามาไวในใจของตน เปนคําถามใหนักเรียนตอบโดยคํานึงถึงตา
เองเปนท่ีตั้ง80

๘๑ 
(๗) วิธีสอนแบบแกปญหา  วิธีสอนแบบแกปญหาเปนวิธีสอนท่ีใหผูเรียนคิด

แกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) ซ่ึงเปนวิธีการแกปญหาท่ีมีข้ันตอน มี
เหตุผล มีการรวบรวมขอมูล มีการทดลองวิเคราะหขอมูล และสรุปผล ดังนั้น จึงอาจเรียกวิธีสอนแบบ
นี้วา วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร ความมุงหมาย การฝกทักษะการสังเกต การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
ตีความสรุปความชื่อม่ันในตัวเอง การคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผล ฝกทักษะการคิดแกปญหา และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความคิดอิสระ และการทํางานรวมกลุมกับเพ่ือน 81

๘๒ 
 สรุปวา ในการนําหลักพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
กระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ ๔ เปนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีประยุกตหลักธรรม
อริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยใชควบคูกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปน
ประโยชนแกผูเรียน และหาทางแกปญหาทางดับทุกขเปนตน 
 ผูวิจัยสรุป  การสอนแบบอุปมาอุปมัย วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉาเปนการสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีสอนแบบอริยสัจ  การสอนแบบไตรสิกขา จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาเรื่องวิธีการสอนท่ี
แสดงไวแลวนั้น ซ่ึงถือวาเปนวิธีการท่ีมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีขอคิดท่ี
หลากหลายรูจักเปรียบเทียบรูจักแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันรูวิเคราะหหาเหตุและผล เพ่ือท่ีจะหา
แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและปองกันปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน  ในวิธีการสอนท่ีกลาวมานี้ถือวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนซ่ึงจะเปนตัวนําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
เปาหมายตอไป  
 ค.  ดานการใชส่ือการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนท่ีเปนตัวกลางซ่ึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียน
การสอน เชน อุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
สื่อการศึกษาในระบบสื่อการศึกษา นับตั้งแตมนุษยไดรูจักนําเอาสื่อ (Media) มาใชในการสื่อ
ความหมายก็ไดมีการพัฒนาเรื่อยมา จากสื่อท่ีใชสัญลักษณ รูป มาจนถึงสื่อในรูปแบบตาง ๆ ท่ีใชอยูใน
ปจจุบันนี้ โดยธรรมชาติแลวสื่อแตละประเภทจะมีคุณคาอยูในตัวของมันเอง เพียงแตวาผูผลิตและผูใช
จะสามารถดึงเอาคุณคานั้นมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด สื่อใดก็ตามถาไดมีการวางแผน
ดําเนินการผลิตการใช อยางมีระบบ ยอมเกิดประโยชนทางการศึกษา ตามจุดมุงหมายท่ีวางไว วิธีการ
ระบบสามารถนํามาใชกับกระบวนการสื่อไดทุกกระบวนการเชน การเลือก การผลิต การใชเปนตน 
 สื่อการเรียนการสอนนับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีมีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอนนับแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจาดเปนตัวกลางท่ีชวยใหการสอนระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนไดเขาใจความหมายในเนื้อหาบทเรียนไดตรงตามท่ีผูสอนตองการไมวาสื่อ

                                                           
๘๑เนาวนิตย ใจมั่น, พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาผูเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๓๕. 
๘๒สุคนธ สินธพานนท, สุดยอดวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําไปสูบทการ

จัดการเรียนรูของครูยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๒),  หนา ๒๒๐. 



๗๓ 
 

นั้นจะเปนสื่อแบบใด ชนิดใดก็ลวนแตเปนท่ีเหมาะสมและตรงตามจุดประสงคการสอนท่ีมีการวาง
แผนการสอนอยางเปนระบบ82

๘๓ 
 สื่อการเรียนการสอนไววา  สื่อการเรียนการสอนท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติของความนาสนใจ 

ความประหยัดและการชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว ดังนี้ 
๑. ความนาสนใจ หมายถึง สื่อนั้นชวยใหนาติดตาม ไมนาเบื่อ ชวยใหเกิดการเรียนรูได

เร็ว หมายถึง สื่อนั้นจะตองใชไดผลในการทําใหผูเรียนรูไดจริง และตรงกับเนื้อหาท่ีใชเรียน 
๒. ความประหยัด หมายถึงสื่อท่ีใชนั้นราคาแพงอยูในระดับสถานศึกษารับผิดชอบได 83๘๔ 
การออกแบบสื่อการเรียนรู ( Material Design ) สิ่งท่ีนํามาพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ จัดหา จัดเตรียม และเลือกใชประกอบ การเรียนการสอน ตองคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงคการเรียนรู  
 ๒. ลักษณะผูเรียน ความเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับชั้น ความรู ทักษะ พ้ืนฐาน 
และประสบการณของผูเรียน  

 ๓. รูปแบบการเรียนการสอน และการเรียนรู  
 ๔. ธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู และวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม  
 ๕. สภาพการเรียน  
 ๖. ทรัพยากรตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ งบประมาณ  
 ๗. ราคาท่ีเหมาะสม  
 ในการพิจารณาออกแบบสื่อการเรียนรู เพ่ือประกอบการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลอง
กับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดหาสื่อเพ่ือประกอบการเรียนรู 
คือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบสาระการเรียนรู 
ซ่ึงตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ  
 (๑) การออกแบบการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และจัดประสบการณใหผูเรียน  
 (๒) ลักษณะเฉพาะของสื่อตาง ๆ การนําไปใช และการออกแบบ สามารถเราความสนใจ 
ใหความหมาย และมีผลตอประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางไรบาง  
 (๓) การจัดหาสื่อการเรียนรู จากแหลงการเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถาน ศึกษา 
ความคุมคาในการผลิตเอง การหายืม การปรับปรุงดัดแปลง หรือเลือกจัดซ้ือ  
 (๔) การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู   
 นอกจากออกแบบสื่อแลว ยังตองประกอบดวยการออกแบบการเรียนรู และพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน  และยังไดใหความหมายวา รูปแบบของสื่อตองมีลักษณะ ๓ ประการ คือ ตองมี
การวิเคราะหงาน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน ตองมีการประเมินทุกข้ันตอน และตองมีการระบุกล
ยุทธการเรียน ระบุสื่อท่ีใช สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรู ข้ึน 

                                                           
๘๓กิดานันท มลิทอง, “เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย”, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๗๕. 
๘๔สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา, ๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด, (พิมพครั้งท่ี 

๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๘-๑๑๖. 
 



๗๔ 
 

องคประกอบใชในการออกแบบการเรียนรูจากทฤษฎีการเรียนรู เชน แรงจูงใจ ความแตกตางระหวาง
บุคคล จุดมุงหมายการเรียนรู การจัดลําดับเนื้อหาความรู การเตรียมลวงหนา ผูเรียน ขอมูลยอนกลับ 
การเสริมแรง การฝกปฏิบัติ การนําไปใช84๘๕ ฯลฯ 

 รายงานการสังเคราะหเอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวิธีแลว ไมมีขอจํากัดวา วิธีการ
เรียนการสอนใดจะเหมาะสมกับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง แตละวิธีเนนบทบาทผูเรียน และผูสอนแตกตาง
กันไป  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงไปท่ีผลการเรียนรูของผูเรียน 
จะสอดคลองกับการเลือกสื่อการเรียนรู เชน 
 ๑. ผลการเรียนรูดานทักษะปญญาตองการใหมีขอมูลยอนกลับ (Feed back ) ตอผูเรียน 
ท้ังพฤติกรรมท่ีถูกตอง และไมถูกตองสื่อท่ีใชควรมีลักษณะแบบปฏิสัมพันธเชนจากผูสอจาก VDO, 
CAI 
 ๒. ผลการเรียนรูดานมโนทัศน หรือกฎเกณฑตองการจัดกลุมดานระยะ (Spatial) ดาน
เวลา ใชตัวอยางตาง ๆ และสิ่งท่ีไมตองใชตัวอยางท่ีหลากหลาย สื่อท่ีใชเปนภาพ โดยเฉพาะภาพท่ี
เหมือนจริงจะใหผลสัมฤทธิ์ไดดีกวาสื่อท่ีเปนเสียง 
 ๓. ผลการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสิ่งท่ีนําเสนอ นาเชื่อถือ ลําดับขอมูลตาม
ลักษณะผูฟง สื่อท่ีดีในการนํามาใช เชน บุคคลท่ีเปนตนแบบ85

๘๖  
 การเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนไดเริ่มจากประสบการณตรงไปสูประสบการณผานภาพ
(Iconic)ซ่ึงเปนตัวแทนของประสบการณจริง เชน  รูปภาพ  ภาพยนตร  โทรทัศน  และเชื่อมไปสู
ลักษณะท่ีเปนสัญลักษณ (Symbol ) เชน คํา ภาษา ผลงานวิจัยของ Fleming และ Levie ไดทําการ
วิจัยพบวา ประสบการณรูปธรรมจะทําใหการเรียนงายข้ึน และทําใหเกิดการรับรู เกิดการคงอยูของ
การเรียน และสามารถใชสัญลักษณท่ีเปนนามธรรมไดดวย  
 ปจจุบันประสบการณในชีวิตประจําวัน เยาวชนไดมีการเรียนรูผานสื่อมวลชนตาง ๆ 
มากมาย ประสบการณจริงเหลานี้ชวยใหสามารถจําแนกแยกแยะสิ่งตาง ๆ นําไปสูการสรางความคิด
รวบยอดไดมาก ซ่ึงความถูกตองแมนยํา ข้ึนอยูกับครูและผูปกครองท่ีจะชวยสราง แนะนําใหเยาวชน
สามารถบูรณาการประสบการณเหลานี้ ใหมีความหมาย และสัมฤทธิ์ผลไดอยางดี ความเหมาะสม 
ดุลยภาพระหวางการเรียนจากรูปธรรม และนามธรรมเปนเหตุผล สิ่งสําคัญในการจัดหาใชสื่อการ
เรียนรู  สื่อการเรียนรู มิใช เ พียงแตใหประสบการณรูปธรรมท่ีจําเปน ยังสามารถบูรณาการ
ประสบการณเดิมเขาดวยกันได ทําใหความเปนนามธรรมมีความหมายข้ึน อยางไรก็ตาม การให
ประสบการณนามธรรมแกผูเรียน จะใชเวลานอยกวา การใหประสบการณรูปธรรม ดังตัวอยางจาก
กรวยประสบการณของ เดล ( Edgar Dale ) เชน การจัดใหไปทัศนศึกษายอมใชเวลามากกวาการใช
วีดิทัศน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรคํานึงถึงความคุมคาของเวลาท่ีใช ประสบการณบางอยางท่ี

                                                           
๘๕Kearsley, G., Training and Technology :A Handbook for Handbook for HRD 

Professional, (Ontario : Addeson-Wesley Publishing Company, 1984), p.45 
๘๖สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, “๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด”, หนา 

๑๐๘-๑๑๖.   



๗๕ 
 

ใชเวลานอยอาจใหความคุมคาตอการเรียนรูมากกวาประสบการณท่ีใชเวลามากก็ได แตการใหความรู
จํานวนมากโดยใชเวลานอยผานสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ เอกสารการเรียน คําบรรยาย โดยผูเรียนไมมี
พ้ืนฐานมากอน อาจเกิดการสูญเสียและไมเกิดการเรียนรูได ผูสอนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู จึง
ตองคนหาสิ่งท่ีถูกตอง คอยชี้แนะ นําเสนอ และอํานวยความสะดวกตอผูเรียน โดยยึดหลักการสอนท่ี
เรียกวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การตอบสนอง การแสดงออกของผูเรียน เปนหลัก
สําคัญในการเลือกเสนอประสบการณท่ีถูกตองใหผูเรียน ซ่ึงนําไปสูการเลือกหาประสบการณและสื่อ
การเรียนรูท่ีถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนํามาใชประกอบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 86

๘๗ 
 ประสบการณการเรียนรูกับการจําแนกสื่อการเรียนรู วา ข้ันตอนของการจัดประสบการณ
การเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการ เรียนรู โดยใชกรวยประสบการณ (Cone of 
Experiences) ของ Edgar Dale ซ่ึงแสดงข้ันตอนของประสบการณการเรียนรูและการใชสื่อแตละ
ประเภทในกระบวนการเรียนรู จะเปนแนวทางในการจัดแบงสื่อการเรียนรูและอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางสื่อประเภทตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับโครงสรางลักษณะสําคัญการเรียนรู ซ่ึงไมเหมือน
การศึกษาแบบดังเดิมในการศึกษาแบบดั้งเดิมสื่อการเรียนรูเปนสื่อกลางท่ีถายทอดใหผูเรียนเขาใจและ
บรรลุ การเรียนรู ไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูสอนจะเปนแหลงขอมูลและเพ่ือหาความรู
ท้ังหลาย และเปนผูถายทอดความรูในการเรียนรู ปจจุบันเทคโนโลยีแหลงขอมูลกาวหนามากข้ึน การ
เก็บขอมูล มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถถายทอดความรูโดยตรงใหแกผูเรียนได ผูสอนจะไมใชเปน
แหลง ขอมูล และแหลงถายทอดขอมูลเพียงผูเดียวอีกตอไป ผูสอนจึงตองเปลี่ยนบทบาทใหม เชน  
 ๑. ชี้แนวทางการเรียน วิธีการคนควาหาความรู  
 ๒. ชี้แนะแหลงขอมูลใหผูเรียน ถายทอดใหผูเรียนบางสวน ตามลักษณะเฉพาะของสาระ
การเรียนรู  
 ๓. ผูสอนมีบทบาทในการวางแผน จัดทําหลักสูตร คนควาขอมูล หาวิธีการใหผูเรียนแล
แนะแนวผูเรียน ประเมินผลผูเรียน โดยลดบทบาทการเปนผูเสนอเนื้อหา  
 ๔. ชวยผูเรียนกระทําขอมูลเปนลําดับข้ันตอน หรือใหงาย และเขาใจแจมแจงข้ึน 87

๘๘ 
 สรุป  จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเรื่องสื่อการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายไดแสดงแลวก็

ยกมาเปนแนวทางในการศึกษาตอการทําวิจัยนั้น  ซ่ึงถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อการ
เรียนการสอนนั้นนับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอการจัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนเปน
อยางยิ่งไมวาจะเปนดานการเรียนรูเก่ียวกับวัตถุประสงค ดานความเหมาะสมของผูเรียน ดานรูปแบบ
ของสื่อ ดานความตองการของผูเรียน และดานประสบการณของผูใชสื่อ ซ่ึงถือวามีความสําคัญอันจะ
เปนตัวนําสูการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 แนวคิดและความหมายของสื่อการเรียนรูดังนี้ 

                                                           
๘๗วารินทร  รัศมีพรหม, การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  กรุงเทพมหานคร,  ๒๕๔๒),  หนา ๙๒. 
๘๘Dale, Edgar, Audio – Visual Materials of Instruction, (Chicago : University of  Chicago 

Press, 1969), p. 107. 



๗๖ 
 

 ๑. สื่อการเรียนรู (Educational Material) เปนตัวกลาง ท่ีชวยใหการสื่อสารระหวาง
ผูสอน และผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจเนื้อหาความรูได
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ  
 ๒. สื่อการเรียนรู หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการ วัสดุ ของจริง เครื่องมือท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือใชในการเรียนการสอน ซ่ึงมีสาระท่ีเปนประโยชนตอประสบการณการเรียนรู สําหรับนําไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว  
 สื่อกลางท่ีถายทอดความรู และการเรียนรูใหผูเรียน ไมใชเปนวัตถุอุปกรณเพียงอยางเดียว ยัง
รวมถึงกระบวนการ วิธีการใหม ๆ และบุคลากรดวย สื่อการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงนาจะหมายรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาดวย88

๘๙  
 ออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีตองการใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู การจัดหาสื่อใหตรงกับ
ความตองการ มีวิธีไดมา คือ  
 ๑. สราง / ผลิตข้ึนเอง  
 ในการผลิตและจัดทําสื่อการเรียนรูข้ึนใหมท้ังหมด ผูจัดทําตองสามารถวิเคราะห ความ
ตองการ ความพรอมทางดานบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ ทรัพยากรท่ีสามารถผลิต และจัดทําไดอยางมี
คุณภาพ และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดทําและผลิตข้ึนใหมท้ังหมด กระบวนการผลิตและการ
สรางสื่อการเรียนรู สามารถพิจารณาตามข้ันตอนได ดังนี้  
  ๑) กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป  
  ๒) วิเคราะห กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะผูเรียน  
  ๓) วิเคราะห กําหนดเนื้อหาสาระ วิธีการเรียนรู  
  ๔) วิเคราะห กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ  
  ๕) กําหนดวิธีการ และแนวทางการเสนอเนื้อหาสาระ วิธีการ  
  ๖) กําหนดรูปแบบ และวิธีประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียนและพัฒนาคุณภาพสื่อ  
  ๗) กําหนดแหลงขอมูลในการจัดทําสื่อ  
  ๘) ยกราง / จัดทํา  
  ๙) ทดสอบ / ประเมินคุณภาพ  
  ๑๐) ปรับปรุง  
  ๑๑) นําไปใช 89

๙๐ 
 ๒. จัดทําเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบางสวน ในกรณีท่ีสามารถจัดหาสื่อการเรียนรูจาก
แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา ในทองถ่ิน หรือจัดซ้ือหามา แตยังไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ความ
ตองการ และการนําไปใชในการเรียนรู ครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสื่อท่ีมีอยูแลวให
สอดคลองกับความตองการตามการออกแบบการเรียนรูท่ีกําหนดไวไดโดย  
  ๑) จัดทําเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูจากสื่อท่ีมีอยู  

                                                           
๘๙กิดานันท มลิทอง, เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพครั้งท่ี ๒ ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม,

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๙๒. 
๙๐สมพร จารุนัฏ, การจัดทําการเลือก และการใชสื่อการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕), หนา ๑๕. 



๗๗ 
 

  ๒) ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงบางสวน ในการดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสื่อท่ีมีอยู
แลว มีความคุมคา และประหยัดคาใชจายกวาการผลิตข้ึนใหมมาก อีกท้ังยังเปนความทาทาย
ความสามารถ และความคิดสรางสรรคดวย เชน  
  (๑) จัดทําคูมือ เอกสาร หนังสือ ใหอานงายข้ึน  
  (๒) ตัดตอน ภาพยนตร โทรทัศน สื่อคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต แหลงการเรียนรู มา
ใหผูเรียน เฉพาะสวนท่ีตองการ หรือบรรยายดวยตนเองแทนเสียงบรรยายเดิม ท่ียากเกินไป  
  (๓) การดัดแปลง เกม สถานการณจําลอง การสาธิต ใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู 
และสาระการเรียนรู  
  (๔)ทําเอกสารความรูเพ่ิมเติม ในการดัดแปลง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสื่อท่ีมีอยู
แลว ตองคํานึงถึงคุณภาพ ซ่ึงควรใชหลักการประเมินคุณภาพหรือรวมพิจารณาดวยการเลือกจัดหาสื่อ 
เพ่ือใชในการเรียนการสอน วิธีการท่ีปฏิบัติและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป  
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูสอน ควรใหความสําคัญ สามารถวิเคราะห และพิจารณาคุณภาพ
ของสื่อท่ีเลือก วาสอดคลองกับความตองการและการออกแบบการเรียนรู สาระความรูท่ีกําหนดไว 
และความเหมาะสมการเรียนการสอน อยางละเอียดถ่ีถวน 90

๙๑ 
 สรุป  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเรื่องสื่อการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายไดแสดงแลวก็ยกมา
เปนแนวทางในการศึกษาตอการทําวิจัยนั้น  ซ่ึงถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อการเรียน
การสอนนั้นนับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอการจัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง
อันจะเปนตัวนําสูการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตอไป  
 ง. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑. ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆอยางหลากหลาย
ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการ
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียนจึง
ตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี  ซ่ึงจะรู
กันดีวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงหมายถึง รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อ และ
แหลงการเรียนรู ท่ีไดมีการศึกษาและพัฒนาข้ึนใหม เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ พัฒนาการ
คิดของครู โดยเปนสิ่งใหมท่ีไดรับการยอมรับและนําไปใชบางแลวแตยังไมแพรหลาย หรือยังไมไดใช
อยางเปนปกติ นวัตกรรมทางการศึกษานั้นอาจเปนสิ่งใหมท้ังหมดหรือใหมเพียง บางสวนหรือเปนสวน
หนึ่งของระบบงาน  

 ๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบ
แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการจัดเปนระบบอยางสัมพันธและ สอดคลองกับทฤษฎี/
หลักการการเรียนรูหรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ โดยผานกระบวนการวิจัย และไดรับการพิสูจน
และทดสอบวามีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบการสอนจะแสดงข้ันตอนท่ีผูเรียนจะ ไดเรียนรูและผูสอน

                                                           
๙๑กรมวิชาการ, ศูนยพัฒนาหลักสูตร, “ คูมือการพัฒนาสื่อการเรียนรู”, (ราง), (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๔), บทคัดยอ.  



๗๘ 
 

ตองดําเนินการตามข้ันตอนในรูปแบบดังกลาวเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม จุดมุงหมายของ
รูปแบบนั้นๆ  

 ๒. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีผูสอนดําเนินการให ผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและ ข้ันตอนสําคัญอัน
เปนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ วิธีการสอนเปนสิ่งท่ี มีเอกลักษณเฉพาะวิธี 
ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนได หรือจะ นําไปใชโดยไมไดรวมเขา
เปนสวนหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนก็ยอมทําไดเชนกัน  

 ๓. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ข้ันตอนท่ีผูสอนจัดตาม แนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบและนําเสนออยางมีข้ันตอนเพ่ือใหการเรียนการ สอนนั้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามจุดมุงหมายเฉพาะของกระบวนการสอนนั้นๆ เชน กระบวนการกลุม 
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสอนสวนใหญมักแบง ออกเปน ๓ สวน คือ ข้ัน
เตรียม ข้ันสอน และข้ันสรุป  

 ๔. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง กลวิธีตางๆ ท่ีใชเสริมวิธีการ และกระบวนการ
สอน เพ่ือชวยใหวิธีการและกระบวนการสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน เทคนิคการ
นําเขาสูบทเรียน เทคนิคการจัดกลุม เทคนิคการใชคําถาม เทคนิคการสรุป บทเรียน เปนตน91

๙๒ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใช
ประโยชนในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึง
ปรารถนา ดังนี้คือ  

 ๑. เปนผูชวยเหลือและแหลงวิทยาการ (Helper and Resource) คอยใหคําตอบเม่ือ
นักเรียน ตองการความชวยเหลือทางวิชาการ ตัวอยาง เชน คําศัพทหรือไวยากรณการใหขอมูลหรือ
ความรู ในขณะท่ีนักเรียนตองการ ซ่ึงจะชวยทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๒. เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อ
อุปกรณ 

 ๓. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ 
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช 
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

 ๔. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเองอันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียน
รักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซ่ึง
นําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค 
 ๕. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ัง
บุคคลและ เครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอม
                                                           

๙๒คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, (ราง), “การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด”, (เอกสารอัด
สําเนา, ๒๕๔๓), หนา ๓๖ - ๓๗. 



๗๙ 
 

ท้ังท่ี เปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา 
“การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ)” 
 ๖. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ 
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซ้ึง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน 
แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน 
 ๗. Happiness เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขท่ีเกิดจาก 
ประการท่ีหนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ให
แสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ (Interaction) 
ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ 
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
 ๘. Participation เปนกิจกรรมท่ีผู เรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน 
วางเปาหมายรวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตรงกับความถนัด
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่ง
ท่ีเรียนและสามารถ ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 
 ๙. Individualization เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในวามเปนเอกบุคคล 
 ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อม่ันผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 
 ๑๐. Good Habit เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เชน ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ 
ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน และ การ
เห็นคุณคาของงาน เปนตน92

๙๓ 
 กลาวโดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง ๑๐ รูปแบบ โดยมีวิธีตางๆอยาง

หลากหลายเพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะท่ี
จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป 
 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้ 

 ๑. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ 
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช 

                                                           
๙๓ทิศนา แขมมณี และคณะ, “การพัฒนากระบวนการคิด.เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองการพัฒนารูปแบบ การสอนท่ีเนนกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู”, นครปฐม : ศูนย
ศึกษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร, (สถาบันราชภัฏนครปฐม,  ๒๕๔๓), หนา ๕๕-๕๙. 



๘๐ 
 

ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

 ๒. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียน
รักการอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรูซ่ึง
นําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค 

 ๓. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ัง
บุคคลและ เครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอม
ท้ังท่ี เปนมนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา 
"การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ)" 
 ๔. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ 
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซ้ึง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน  การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน 
แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน93

๙๔ 
 กิจกรรมการเรียนการสอน (เนนผูเรียน) วา  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีจะตองมี
คุณสมบัตินาสนใจความเหมาะสมและความริเริ่ม ดังนี้94๙๕ 
 ๑. ความนาสนใจ หมายถึง กิจกรรมท่ีนํามาใชชวนใหนาติดตามไมเบื่อหนาย 
 ๒. ความเหมาะสม หมายถึง กิจกรรมท่ีนํามาใชจะตองทําใหเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคไดจริง 
 ๓. ความคิดริเริ่ม หมายถึง การท่ีนําเอากิจกรรมใหมๆท่ีทาทายมาสอดแทรกชวยใหเกิด
การเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการ
เรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับ
การเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา 
 สรุป  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายได
แสดงแลวก็ไดยกมาเปนแนวทางในการศึกษาตอการทําวิจัย  ซ่ึงถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆท่ี
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนนั้นนับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอกระบวนการเรียน
การสอนเปนอยางยิ่งอันจะเปนตัวนําการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตอไป  
 ๒.๓.๒  การวัดผลและประเมินผล 

                                                           
๙๔ชาติ แจมนุช และคณะ, “นักเรียนเปนศูนยกลางคืออยางไร”, เอกสารอัดสําเนา, มปป., (การ

ปฏิรูปการเรยีนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด, (ราง), ๒๕๔๓), หนา ๑-๑๗. 
๙๕สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, “๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด”, พิมพครั้ง

ท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๘-๑๑๖. 



๘๑ 
 

 ข.  ความหมายและแนวคิดในการวัดผลและประเมินผล 
  ๑.  การประเมินผลการสอน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ ไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารยและบุคคลทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพครูชั้นสูง ดังนั้นการประเมินการสอน
ของคณาจารยท่ีเชื่อถือไดอันเปนการตรวจสอบคุณภาพงานของคณาจารยทําทราบขอมูลปอนกลับ 
Feedack data สําหรับการพิจารณาตัดสินคุณคาหรือหาทางเลือกรวมท้ังปรับปรุงและการพัฒนา
คุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึน 
  ๒.  ความหมายการประเมิน 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัญญัติสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววาการประเมิน 
Evaluation หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณคาของกิจกรรมใดๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเชน การ
ประเมินการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติในรอบปของบริษัท สวนดาน การศึกษา หมายถึง การวัด
คุณคา หรือการวัดผลความกาวหนาทางการศึกษา เชนการสอบไลเปนวิธีการประเมินผลการศึกษาวิธี
หนึ่ง95

๙๖ 
 การประเมิน หมายถึงการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเปนกระบวนการท่ีใหไดมาซ่ึง
สารสนเทศ สําหรับตัดสินคุณโปรแกรมการศึกษา ผลิตผล กระบวนการ จุดมุงหมายของโครงการหรือ
โปรแกรมหรือการเลือกตางๆท่ี ออกแบบเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย 96

๙๗ 
 การประเมินผล คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุคน สิ่งของ หรือการ
ดําเนินงานกิจกรรมวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด มีดีหรือเลว
เพียงใด97

๙๘ 
 ก. แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก  
  ๑. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status)  เปนเครื่องมือสําคัญของ
ผูบริหารท่ีจะสรางความม่ันใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและสามารถ
สรางผลงานท่ีสอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีวางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะ
ชวยใหผูบริหารทราบขอมูลท่ีเปนตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนขอมูลแกผูบริหารใน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการดําเนินงานนี้ 
หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ 
สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

                                                           
๙๖ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒”, (กรุงเทพมหานคร: นาน 

มีบุคพับลิชเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๖๖๔. 
๙๗สมหวัง พิริยนุวัฒน, “วิทยาการสอน”, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๐), หนา, ๑๔๕. 
๙๘ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, “การพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติ”, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสายสงสุขภาพใจ, ๒๕๓๙), หนา ๙๔. 



๘๒ 
 

  ๒. การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการ
หลังจากท่ีไดมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีในการกํากับติดตามผลท่ี
จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ 
รวมท้ังควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
  ๓. การวัดผลและประเมินผล(Measurement and Evaluation) จะ
ประกอบดวยกระบวนการยอย ๓ ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล พรอมท้ังการนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร98

๙๙ 
 สรุป แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ เปนการเตรียมการวัยลวงหนา
เม่ือถึงเวลาเม่ือโอกาสมาถึงก็จะสามารถนํามาเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนเพ่ือนําไปใชในปจจุบันไดตอไปไม
ตองเสียเวลาท่ีจะไปคิดทําใหมท่ีจะตองใชเวลามาก เพราะฉะนั้นการควบคุมและประเมินผลแผนกล
ยุทธจึงมีความสําคัญในการวางแผนงานตางเปนอยางดี 
 ข. แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานไดแก 
  ๑. กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน ๔ ข้ันตอน คือ 
  ๑) การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด(Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี
วัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น 
มาตรฐานโดยท่ัวไปแยกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
  (๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดดวยปริมาณ คุณภาพ 
ตนทุน และเวลาท่ีใช จํานวนเงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของ
บริการท่ีใชในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  (๒) มาตรฐานปจจัยท่ีใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ
พยายามท่ีใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 
  ๒) การวัดผลงานท่ีทําไดจริง(Measuring Actual Performance)ไดแกการ
วัดผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหกับงานจริง หนวยวัดท่ีใช
จะตองเปนอยางเดียวกันกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมา เชน จํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวน
แฟม จํานวนรายไดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ 
  ๓) การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ระหวาง
หนวยงานท่ีทําใหจริงกับมาตรฐาน 

                                                           
๙๙ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, “ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรชาติ และกรณีตัวอยางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑/๓๙-๑/๔๐. 



๘๓ 
 

  ๔)  การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแกการดําเนินการ
ทางดานการบริหาร เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีตองการ99

๑๐๐ 
 สรุป กระบวนการในการควบคุมและติดตามผลใน ๔ ข้ันตอนท่ีกลาวมาแลวนั้น
กระบวนการท่ีสามารถทําใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคไดจริง เพราะมีการกําหนดเปาหมายไวอยาง
ชัดเจน มีการวัดอยางจริงจัง เอาผลท่ีวัดมาเปรียบเทียบเพ่ือนําไปแกไขในขอท่ีบกพรองตอไป 
เพราะฉะนั้นแนวคิดเชนถือวามีความสําคัญ 
 
 ค. เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  ๑. การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและ
บริการท่ีผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา 
  ๒. การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล
ในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 
  ๓. การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจาย ซ่ึง
เปนเทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใชมากท่ีสุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ 
ดานไวลวงหนา เม่ือเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใช
จายท่ีเกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว 
  ๔. การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําได
เสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว100๑๐๑ 
 สรุป เทคนิคในการควบคุมติดตามผล สําคัญอยางยิ่งท่ีควรจะมีไวในการวัดผลติดตามผล
และก็ควรมีไวหลายๆแบบ เพ่ือเปนตัวเลือกในการนําไปใชใหเหมาะสมกับชิ้นงานซ่ึงจะทําใหการ
ทํางานนั้นเร็วข้ึน 
 ฆ. การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  
  ๑. ความถูกตอง(Accuracy)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามท่ีตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง จะทําให
ฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 
  ๒. ความทันเวลา(Timeliness)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถ
กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร 
ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

                                                           
๑๐๐เสนาะ ติเยาว, “หลักการบริหาร”,  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๓), หนา  ๒๙๓-๓๑๕. 
๑๐๑ธงชัย สันติวงศ, “ หลักการจัดการ ”, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย, ๒๕๓๑), หนา 

๑๔๕-๑๖๐. 



๘๔ 
 

  ๓. ความประหยัด (Economy)ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําให
เกิดประโยชนท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอย
ท่ีสุด ประหยัดท่ีสุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ๔. ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความ
ยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซ่ึงระบบการควบคุม
ควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 
 ๕. การสามารถเขาใจได(Understandability)ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซอนนอยท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช และคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถ
เขาใจไดงาย 
 ๖. การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria)การกําหนดมาตรฐานของ
การควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจให
ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามได 
 ๗. การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement)ผูบริหารจะตองจัดวางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึง
ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยาง
ภายในองคกร ซ่ึงถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็
จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 
 ๘. การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจาก
ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญท่ีเปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังสงผลใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 
 ๙. การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria)การควบคุมและติดตามท่ีเนนจุด
ใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอม
มีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสม
สําหรับกิจกรรมแตละประเภท 
 ๑๐. การแกไขใหถูกตอง(Corrective Active)การควบคุมและติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้น แตจะตอง
เสนอแนะดวยวา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการ
ตอไปไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ101

๑๐๒ 
 สรุป ใน ๑๐ ข้ันตอนของการควบคุมและติดตามผล ผูวิจัยสรุปวาเปนกระบวนการท่ี
สมบูรณอยางยิ่งถาหากวาผูใชสามามารถนําไปใชใหครบท้ังหมดก็จะเปนผลดีในการดําเนินงานทําให
งานสําเร็วไดเร็วพลันทันตอเวลาท่ีวางไว 
 ง. คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี ไดแก  

                                                           
๑๐๒เสนาะ ติเยาว, “หลักการบริหาร”, หนา ๒๙๘ – ๒๙๙. 



๘๕ 
 

  ๑. ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความ
ม่ันใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและ
ติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกิน
ความจําเปน มีวิธีการหรือเทคนิคท่ียุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 
ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนท้ังในแงของระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตาม
ผลดวย 
  ๒. รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ
แตกตางระหวางเปาหมายท่ีพึงไดรับกับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
ดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
  ๓. เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ
ผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมใชสวนสําคัญ
ของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไป
ท่ีแทจริงซ่ึงจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร 
  ๔. สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน 
เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 
  ๕. เปนท่ียอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง
ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย102

๑๐๓ 
 ดังนั้นผูวิจัยไดสรุป การวัดผลประเมินผล ท่ีไดจากการศึกษาจากนักวิชาการท่ีนํามาเปน
แนวทางตอการศึกษาท้ัง ๑๐ ประการ ซ่ึงผูวิจัยคิดวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียน
การสอนของผูเรียนและผูสอนแตละระดับ เปนเกณฑการรายงานผลการเรียนการสอนซ่ึงผลท่ีไดจาก
การวัดผลการศึกษาจะมีความเชื่อถือได ถูกตองและบรรลุจุดมุงหมายตามตองการอยางแทจริงวาอยู
ในระดับไหน สามารถนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหบรรลุตามวัตถุประสงคสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีวางเอาไวตอไป 
 เนื้อหาและลักษณะการออกขอสอบ เกณฑการตัดสินแตละระดับ และการรายงานผลการ
เรียนผลท่ีไดจากการวัดผลการศึกษาจะมีความเชื่อถือได ถูกตองและบรรลุจุดมุงหมายตามตองการ
อยางแทจริง ควรยึดหลักการเบื้องตนตอไปนี้ 

 ๑.วัดไดตรงจุดมุงหมาย โดยตองกําหนดใหชัดเจนวาจะวัดอะไร และกําหนดคุณลักษณะ
ของสิ่งท่ีจะวัดใหตรงกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด พรอมท้ังเง่ือนไขท่ีเปนตัวเสริมใหแสดงคุณลักษณะ
นั้นออกมา 

 ๒.ใชวิธีการวัดและเครื่องมือวัดใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของสิ่งท่ีตองการวัด เพราะถา
ใชวิธีการวัดและเครื่องมือท่ีไมเหมาะสมยอมทําใหผลการวัดเชื่อถือไมได 

                                                           
๑๐๓ธงชัย สันติวงศ, “หลักการจัดการ”, หนา ๑๕๓ – ๑๕๔. 



๘๖ 
 

 ๓.ตองวัดไดครอบคลุมพฤติกรรมท่ีตองการวัด การวัดบางสวนหรือบางพฤติกรรมยอมทํา
ใหผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อนไมแนนอน และไมสามารถสรุปผลไดอยางม่ันใจ ดังนั้นการวัดจึง
จําเปนตองใชวิธีการวัดหลายๆอยางประกอบกันและตองวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาท้ัง ๓ 
 ประเภท คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 ๔.เลือกสุมตัวอยางของสิ่งท่ีจะวัดใหเหมาะสม ท้ังดานเนื้อหา ดานความสามารถและ
คุณลักษณะตามจุดมุงหมายท่ีตองการวัด ผลการวัดท่ีไดถึงจะถูกตองตามจุดมุงหมายท่ีตองการวัด 
 ๕.ใชวิธีวัดและเครื่องมือวัดหลายๆประเภท อยางสมํ่าเสมอหลายๆครั้งเพ่ือจะใหไดผลการ
วัดท่ีถูกตองเชื่อถือได 
 ๖.ใชเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพดี และตองศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือแตละประเภท
อยางละเอียดวามีขอดีขอเสียอยางไร เพราะผลการวัดท่ีถูกตองเชื่อถือไดตรงกับพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะท่ีตองการวัด จะตองข้ึนอยูกับการใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับลักษณะท่ี
ตองการวัด 
 ๗. แปลผลการวัดอยางถูกตอง เพราะการวัดทุกครั้งผลท่ีไดคือตัวแทนของพฤติกรรม
เทานั้น ซ่ึงสวนใหญจะออกมาในรูปของคะแนนแลวจึงนําเอาคะแนนไปแปลผลเปนลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีมีในตัวบุคคล การแปลผลดังกลาวนั้นจะไดผลดีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับหลักเกณฑ
ในการแปลวาเหมาะสมหรือไม โดยท่ัวไปแลวการแปลผลการวัดจะแปลผลโดยนําไปเทียบกับเกณฑท่ี
กําหนดไว และเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆในกลุมท่ีวัดในเรื่องเดียวกัน 
 ๘.มีความยุติธรรม กลาวคือการวัดผลแตละครั้งตองดําเนินการวัดดวยเง่ือนไข หรือ
สภาพการณท่ีเหมือนกัน ท้ังผูวัดและผูดําเนินการวัดโดยไมลําเอียง 
 ๙.ใชผลการวัดใหคุมคา การวัดผลไมใชเปนเพียงการตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณภาพเปน
อยางไรเทานั้น ควรมุงหวังตอไปวาคุณภาพของนักเรียนนั้นเดนหรือดอยในดานใด จะพัฒนาสิ่ง
เหลานั้นอยางไร และจะนําผลการวัดนั้นไปใชปรับปรุงในเรื่องการจัดการศึกษา ผูเรียน ผูสอนอยางไร
ดวย  
 ๑๐. การวัดควรตั้งจุดมุงหมายไวหลายๆดาน เชน มุงเอาผลการวัดไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรการแนะแนว การบริหารการศึกษา การวิจัย ฯลฯ หลักการ
ประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษาท่ีจะใหไดผลถูกตองกับสภาพจริงเชื่อถือไดยอม
เก่ียวของกับผลการวัดท่ีดี เกณฑหรือมาตรฐานท่ีใชตัดสิน การตัดสินใจ ปรัชญาและเปาหมายของ
การศึกษา ซ่ึงองคประกอบตางๆท่ีกลาวมานี้มีความสําคัญตอผลของการประเมินวาจะดีมีประโยชน
อยางแทจริงหรือไม ดังนั้นการประเมินผลจะดําเนินไปดวยดี 
 สรุป การออกขอสอบเพ่ือหาความบกพรองหรือจุดดอยในการทํางานนั้นนับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สิ่งท่ีจะทําใหรูวางานท่ีทําลงไปนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดและผล
ท่ีไดรับนั้นมีคุณภาพหรือมีศักยภาพมากนอยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับการออกขอสอบหรือหรือคําถาม 
วาไดทําไปตามท่ีวางแผน หรือไปตามเรื่องท่ีสอนหรือปาว ถาการออกขอสอบไปตามเรื่องท่ีสอนตาม
วัตถุประสงค ปฏิบัติตามแผน ผลท่ีไดรับก็จะมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ ทําใหการทํางานการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค 

๒.๓.๓  แนวคิด และประวัติความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 



๘๗ 
 

๑. ประวัติความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 จากสภาพวิถีชีวิตของชาวไทยในปจจุบันท่ีตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ภายใตกระแส
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหเกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต คานิยม และภูมิคุมกันทาง
สังคมลดนอยลงจนกอใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซ่ึง
ปญหาเหลานี้ไดสงผลคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไม
พึงประสงค เชน ขาดระเบียบวินัย เก่ียวของกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
และขาดวินัยในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงจําเปนอยางเรงดวนในการปลูกฝงกลอมเกลาดวยหลักธรรม
ทางศาสนา เพ่ือสรางภูมิคุมกันชีวิต ใหมีสํานึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝดี และมีพลัง
ใจท่ีเข็มแข็ง103

๑๐๔  
โดยนัยนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือกําเนิดข้ึน และเริ่มดําเนินการมา

ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนใหพระภิกษุเขาไปสอนในโรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซ่ึงในระยะแรกรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายถวายพระท่ีเขาไปสอนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน ๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มคือ 

 ๑. เพ่ือจัดพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถ ท้ังในดานปริยัติและปฏิบัติ เขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 

 ๒. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูคูคุณธรรม สามารถนําความรูและคุณธรรม

ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข104

๑๐๕ 
อยางไรก็ตาม จากการดําเนินงานพบวา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ

ตองการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา ๕๘,๐๗๑ รูป จาก
การสํารวจพบวา โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๑๐,๐๐๐ กวาโรงเรียน มีความตองการพระสงฆไปให
ความรูแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๔๘ จึงไดเพ่ิมจํานวนพระสอนศีลธรรม
ใหครอบคลุมสถานศึกษาท่ัวประเทศ ในอัตราสวนพระ ๑ รูปตอ ๑ ตําบล โดยจะขยายเพ่ิมอีก 
๔,๐๐๐ รูป เปนการนํารอง และไดเสนอของบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุน เพ่ือเปน
คาใชจายของพระรูปละ ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน รวมเปนเงิน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป และ
งบประมาณอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือการจัดทําหนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของ
การสอน การติดตามประเมินผล105

๑๐๖ 

                                                           
๑๐๔พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ, การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, 

(กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๙), หนา ๓.  
๑๐๕สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๕-๙. 
๑๐๖คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, แนวโนมทางการวิจัยท่ีศึกษาศาสตรควรมอง, เอกสาร

ประกอบการประชุมทางวิชาการ, (คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๓), หนา ๒๗. 



๘๘ 
 

 ตลอดเวลาของการดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรม คือ ปงบประมาณ ๒๕๔๘ – 
๒๕๕๐ ไดมีการพัฒนาโดยลําดับ อาทิ การไดรับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุน
โครงการพระสอนศีลธรรม จากครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๖,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดรับอนุมัติเพ่ิมเปน จํานวน ๑๐,๐๐๐ รูป อีกท้ังประมาณการในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จะไดรับอนุมัติเพ่ิม
เปนจํานวน ๑๐,๐๐๐ รูปเชนกัน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี ๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปตั้งท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมท้ังมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนิน
โครงการดังกลาว 106

๑๐๗ 
 ๒.  แนวคิดการเกิดข้ึนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 เม่ือมหาเถรสมาคมไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มอบหมายให 
พระธรรมวรเมธี เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง และพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูแทนพิจารณาสาระ
การเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔107

๑๐๘ 
 พระเทพโสภณ ในฐานะประธานกรรมการจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
พระพุทธศาสนา ไดเสนอตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในคราวประชุมเรื่อง
หลักสูตรใหมเด็กไทยพัฒนา : หัวใจปฏิรูปการศึกษาในเวทีแหงนั้น ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทรวณิช ผู
บังคับการวชิราวุธวิทาลัย ไดเสนอวา “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหไดผลตองนําไปบูรณาการเขา
กับชีวิตจริง เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก ๆ  ไมมุงสอนเฉพาะเรื่องวิชาการ แตควรสอนเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนิมนตพระสงฆมาสอนในโรงเรียน เพ่ือใหเปน
แบบอยางทางศีลธรรมใหแก เด็กเยาวชน ดวยการสอนใหรู  ทําใหดู  อยู ให เห็น ปรากฏวา 
นายกรัฐมนตรีเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว และเห็นชอบใหสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนามี ๑ 
หนวยกิต (เรียน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห) ในระดับมัธยมศึกษา พรอมใหมีโรงเรียนนํารองแบบวิถีพุทธ
จังหวัดละ ๒ แหง ในปการศึกษา ๒๕๔๖108

๑๐๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เสนอขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใตโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ เพ่ือยกระดับคุณธรรมจริยธรรมคนในชาติตาม
รอยพระยุคลบาท เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ โดยให
กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานพระพุทธศาสนา

                                                           
๑๐๗สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงาน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๐, หนา ๑-๒.  
๑๐๘วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช, คูมือปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาฯ, ๒๕๔๙), หนา ๒๐.  
๑๐๙บุญหนา จิมานัง และคณะ, การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน

สถานศึกษา เขตปกครองคณะสงฆภาค ๙, (กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, ๒๕๕๑) หนา ๑๖ – ๑๗.  



๘๙ 
 

แหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ เปาหมาย คือใหมีพระ ๑ รูป ตอสถานศึกษา ๑ แหงใน
ตําบลครอบคุลมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ109

๑๑๐ 
 จากแนวคิดของมติมหาเถรสมาคม และขอเสนอแนะของ ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช  
ผูบังคับการวชิราวุธวิทยาลัยขณะนั้น จึงเปนเหตุกําเนิดพัฒนาจนกลายเปนโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนจนถึงปจจุบัน 
 ๓. บทบาทหนาท่ีของผูสนับสนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค  
จึงกําหนดบทบาทผูสนับสนุนพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 

 
๑) เจาคณะจังหวัด 

  (๑) เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงานพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนประจําจังหวัดฝายสงฆ 
  (๒) เปนท่ีปรึกษาสงเสริมสนับสนุนพระศีลธรรมใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) เปนประธานกรรมการในการรับสมัคร และคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 
  (๔) ประกาศผลการคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 
  (๕) แตงตั้งพระปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน 
  (๖) ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีการสอนของพระสอนศีลธรรม เม่ือพระสอนศีลธรรม
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีการสอนได ใหพิจารณารับสมัคร และคัดเลือกพระปฏิบัติหนาท่ีการสอนแทน 
ใหเปนไปตามจํานวนท่ีกําหนด 
  (๗) รับรายงานผลการดําเนินงาน การประเมินโครงการ และรวมแกไขปญหาของ
พระสอนศีลธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒)  ผูวาราชการจังหวัด 
  (๑) เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงาน ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนประจําจังหวัดฝายฆราวาส 
  (๒) เปนท่ีปรึกษา สงเสริมสนับสนุนใหโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) รับรายงานผลการดําเนินงาน การประเมินโครงการ และใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหพระปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ 

๓)  คณะกรรมการศูนยประสานงานประจําจังหวัด 
  (๑) ทําหนาท่ีประสานงานในดานตาง ๆ ในระดับจังหวัด 
  (๒) ใหคําปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการฯ แกพระสอนศีลธรรม 

                                                           
๑๑๐คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, แนวโนมทางการวิจัยท่ีศึกษาศาสตรควรมอง, เอกสาร

ประกอบการประชุมทางวิชาการ, หนา ๓๒.  



๙๐ 
 

  (๓) รับรายงานผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม และดําเนินการขออนุมัติ
คาตอบแทนเสนอศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมฯ 
  (๔) รวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการติดตามประเมินผลการทํางานของพระ
สอนศีลธรรม 

(๕) อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 
 ๔)  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด  

(๑)  เปนท่ีปรึกษาแกพระสอนศีลธรรมฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และ
การนําหลักธรรม สาระการเรียนรู สูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตของนักเรียน 

(๒) สงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกพระสอนศีลธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีการสอนในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

๕)  ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๑) อํานวยความสะดวกโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(๒) แจงสถานศึกษาใหเตรียมความพรอม และสนับสนุนในการรับพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ท้ังดานครูพ่ีเลี้ยงและอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร 
(๓) มอบหมายภารกิจใหศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมกับผูรับผิดชอบใน

สังกัดสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรม และรวมแกไขปญหาตลอดจนพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 

๖)  ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๑) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และคณะสงฆ วางแผนการนิเทศการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา 

(๒) นิเทศการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(๓) รวมประชุมพระสอนศีลธรรมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

ของพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(๔) รวมรายงานผลการนิเทศใหคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
(๕) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด ในการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

(๖) จัดทํารายงานผลการนิทศเสนอตอผู อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆ
เม่ือสิ้นภาคเรียน 

(๗) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรม และเสนอแนะการดําเนินการตามโครงการ 



๙๑ 
 

สรุปแนวคิดดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการสงเสริมใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น เปน
เรื่องท่ีดีเพราะจะไดชวยขัดเกลาจิตใจเด็กใหเปนคนดี เกง และมีความสุขตอไป เพราะเด็กนักเรียนใน
ปจจุบันประพฤติตนไมเหมาะสมกับความเปนนักเรียน นักศึกษา ขาดคุณธรรมจริยธรรมท้ังท่ีประเทศ
ไทยเปนเมืองพุทธ รากเหงาแหงปญหาคือ นักเรียน นักศึกษา ขาดการขัดเกลาทางจิตใจท่ีเพียงพอ ถูก
ละเลยในการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เปนสาเหตุใหเกิดความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
ขาดการใชสติยั้งคิด และแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมา 

๒.๓.๔ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัย

นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
๑. ความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไดดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหจํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนท่ีเขาไปสอนใน
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังตอมาจากการท่ีกระทรวงวัฒนธรรมไดทําขอตกลงความรวมมือ
กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมรวมกัน พบวากระทรวงศึกษาธิการมีความตองการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ . ) ไมนอยกว า  ๕๘ ,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิ ถี พุทธ  ซ่ึ ง มีอยู จํ านวน
มากกวา ๑๐,๐๐๐ แหง110

๑๑๑ 
ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดวิเคราะหเหตุผลความจําเปนและบริบท

ท่ีเก่ียวของทุกดาน แลวจึงไดมีแนวคิดวาจะขยายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเขาไปสอนโรงเรียน 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ คือ ๑ ตําบล 
ตอ ๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยจะขยายเพ่ิมข้ึนอีก ๔,๐๐๐ รูปเปนการนํารอง จากนั้นได
เสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จํานวน ๔,๐๐๐ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน และเปนคาดําเนินการจัดทําหนังสือ อุปกรณ
เก่ียวกับการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือใหสาธารณชนท่ัวประเทศเห็น
ความสําคัญของพระสงฆ โดยมุงเนนประโยชนท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนไดแก เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และมีเปาหมายเพ่ิมจํานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมากข้ึนเปน ๒๐,๐๐๐ รูป 
เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีตามเปาหมาย111

๑๑๒  
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ กรมการศาสนาไดเปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีดําเนินการมาแตเดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืนๆ โดยไดโอนภาระ
งานพรอมงบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการรับดําเนินการ และไดมอบใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

                                                           
 ๑๑๑กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพธรรมสภา, ๒๕๔๔), หนา ๘. 
 ๑๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 



๙๒ 
 

กรณราชวิทยาลัยรับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาดําเนินการจัดเขาในพันธกิจประเภท
งานใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๕ หนวยงาน ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
มีพระสงฆท่ีมีความพรอมและมีพระท่ีสอนอยูในสถานศึกษาตางๆ อยูแลว 

๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีศึกษานิเทศก
และสถานศึกษา / โรงเรียนท่ีมีความตองการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

๓. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัดซ่ึงเปนผูดูแลโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน มาแตเริ่มแรก 

๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีผูอํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผู
สงเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีเขาไปทําการสอนในโรงเรียน  

๕. ภาคคณะสงฆท้ัง ๑๘ ภาค มีเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดซ่ึงปกครองดูแลพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ 

๒) กระบวนการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือไดรับมอบโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนพรอมท้ังงบประมาณมาแลว เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอันพึงประสงคคือนักเรียนไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
จากพระสอนฯ โดยตรง และคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ จึงไดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับการ
ดําเนินการโครงการฯ อยางเปนระบบ และไดดําเนินการประสานงานกับคณะสงฆ สถานศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไดมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และจัดอบรมถวายความรู เ พ่ิม
ประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ เพ่ือสรางศักยภาพในการทํางานใหเปนท่ี
ยอมรับของสถานศึกษา และเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนไดมีความรูความเขาใจ
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองพรอมกับมีความประพฤติท่ีดีงาม โดยไดจัดแผนการ
ดําเนินการโครงการซ่ึงมีกระบวนการบริหารโครงการดังนี้112๑๑๓  
  ๑. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๒. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ / อํานวยการโครงกาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ัวประเทศ   
  ๓. การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ  
  ๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขมขนวิทยากรแกนนําโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
  ๕. การอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   
  ๖. การจัดทําคูมือ หนังสือการจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๔๔ และ
พัฒนาเว็บไซตโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
  ๗. การวิจัย   
  ๘. การนิเทศ การติดตามประเมินผล  
  ๙. การจัดถวายคาตอบแทน  
  ๑๐. การรับสมัคร / การคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ 
                                                           

 ๑๑๓เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, 
๒๕๑๖), หนา ๑๒. 



๙๓ 
 

สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมาบริหารตอจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดมีประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการท่ีปรึกษา (๒) คณะกรรมการอํานวยการ (๓) 
คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในรอบ ๑ ป 
คณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดมีการประชุมกันอยางตอเนื่อง 

พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ ๒๔ ชุดโดยสัมพันธกับภาคสงฆประกอบดวยภาค
กลาง ๒๓ จังหวัด ๖ ภาค มีคณะกรรมการอํานวยการดูแลชุดละ ๑ ภาค ในสวนของวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ หองเรียน และหนวยวิทยบริการรวม ๑๘ แหงมีคณะกรรมการอํานวยการดูแลในแตละ
พ้ืนท่ี ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการแตละชุดจะมี
หนาทีรับนโยบายแผนการดําเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ของสวนกลางมาปฏิบัติพรอมท้ังอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในพ้ืนท่ีได
รับผิดชอบประจําหนวยงานของตนเองเพ่ือควบคุมดูแล สงเสริม ภารกิจของโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในแตละพ้ืนท่ีไดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพรอมท้ังไดประสานงานกับภาคสงฆและภาครัฐพรอมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.๔ พ้ืนที่ในการวิจัย 
จังหวัดชลบุรี  หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกกันสั้นๆวา “เมืองชล”  เปนจังหวัดทองเท่ียวชายทะเล

ภาคตะวันออกท่ีมีชื่อเสียงมาชานาน อีกท้ังมีชุมชนอยูอาศัยยอนไปไดถึงยุคทวารวดี กลายเปนแหลง
สั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุงเรืองในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะการทองเท่ียว ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ สําหรับคนท่ัวไปแลว  ชลบุรีอาจเปนท่ีรูจัก
ในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีใกลกรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซ่ึงไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ ตางก็เดินทางเขามาสัมผัสความสวยสดงดงาม
ของชายทะเลตะวันออกอันมีมนตเสนหแหงนี้ ปละหลายลานคน 

การท่ีชลบุรีตั้งอยูติดทะเล และมีชายฝงทอดยาวถึง ๑๖๐ กิโลเมตร  สงผลใหมีอากาศเย็น
สบายตลอดป ฤดูรอนไมรอนจัด ฤดูหนาวอากาศไมถึงกับแหงแลงมากนัก  เพราะยังมีฝนตกอยางชุม
ฉํ่าภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีตอนในของจังหวัด ซ่ึงมี
ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และท่ีราบลอนลูกคลื่นสลับกันไป มักจะมีฝนตกชุกกวาชายฝงทะเล ใน
ครั้งอดีตแถบชายทะเลเมืองชลบุรีไดรับการยอมรับวามีอากาศดีมาก จนสามารถใชเปนสถานพักฟน
ผูปวยและท่ีตากอากาศของพระมหากษัตริยรวมถึงเชื้อพระวงศชั้นสูงในราชวงศจักรีหลายพระองค ดัง
ปรากฏหมูพระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ อยูบน
เกาะสีชัง และกลายเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมแหงหนึ่งอยางมิอาจปฏิเสธได 

 ความไดเปรียบทางทําเลท่ีตั้ง ณ ชายฝงทะเลซ่ึงมีคลื่นลมไมแรงจัดตลอดป ทําใหชลบุรี
กลายเปนเมืองทาสําคัญมาแตครั้งโบราณกาล มีชาวจีนลองเรือสําเภาขนาดใหญเขามาคาขายและ



๙๔ 
 

อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานเปนจํานวนมาก  ดังปรากฏวายังคงมีลูกหลานชาวจีนอาศัยสืบตอ และ
ประกอบสัมมาอาชีพอยูท่ัวไปในชลบุรีแมทุกวันนี้ มีบันทึกของชาวเรือในอดีตกลาววา  เกาะสีชังเปน
จุดท่ีเรือสําเภาจีนมักใชจอดพักเรือกอนเดินทางเขาสูปากแมน้ําเจาพระยา หรือ กอนเดินทางออกสู
มหาสมุทรจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีเรือสินคา และเรือเดินทะเลขนาดใหญเขามาจอดลอยลําในบริเวณ
ดังกลาวอยูเสมอ  ไมเคยเปลี่ยน 

ทําเลท่ีตั้งอันเหมาะสมสําหรับการคาขายทางทะเลนี้เอง สงผลใหปจจุบันชลบุรีไดรับการ
วางแผนใหเปนเมืองหลักทางดานอุตสาหกรรม และการคาขายของภาคตะวันออก มีทาเรือแหลมฉบัง 
เปนทาเรือพาณิชยสําคัญของประเทศไทย  รองก็แตทาเรือกรุงเทพฯ เทานั้น นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมาย อาทิ โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานประกอบรถยนต โรงงานน้ําตาลทราย โรงงานมัน
สําปะหลังอัดเสนและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน เชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยเหตุท่ีชลบุรีมีแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม
หลากหลาย  ท้ังดานธรรมชาติและสรรพชีวิต  วัดวาอารามเกาแก  วิถีชีวิตชุมชนนาสัมผัส  งาน
หัตถกรรมอันประณีต  รวมถึงยังมีสถานบันเทิงทันสมัย  ควบคูไปกับกิจกรรมผจญภัยหลากรูปแบบ 
ไมวาจะเปนการข่ีมา ดําน้ํา เลนเรือใบ  ข้ึนเครื่องรอน  ฯลฯ  ซ่ึงตางก็ชวยสงเสริมใหเมืองชลมีความ
นาดึงดูดในทุกมิติ 

ปจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  ๑,๔๕๕,๐๓๙  คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘) ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผูโยกยายเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง 
ทวาเม่ือพูดถึงผูคนพ้ืนถ่ินจริงๆ ของชลบุรีแลว จะพบวาคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยูกับทองทะเล นาไร 
ทําปศุสัตว และทําเหมืองแร โดยลักษณะนิสัยของคนเมืองชลดั้งเดิมไดชื่อวาเปนคนจริง ใชชีวิตเรียบ
งาย ประหยัดอดออม  เอาการเอางาน หนักเอาเบาสู  มีความเปนมิตร  และพรอมตอนรับผูมาเยือน
เสมอ แมทุกวันนี้สภาพบานเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหนาไปมาก อีกท้ังมีผูคนตางถ่ินโยกยายเขามา
อาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทวาคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม
ของตนเอาไวอยางเหนียวแนน สะทอนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจําปตางๆ ไมวาจะเปนงาน
บุญกลางบาน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานกอพระทรายวันไหล) ในชวง
หลังวันสงกรานต งานประเพณีกองขาวอําเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสนาน 
รวมถึงงานแหพระพุทธสิหิงคและงานกาชาดชลบุรี เปนตน เหลานี้ลวนแสดงใหประจักษถึงเอกลักษณ
ความโดดเดนของคนชลบุรีไดอยางชัดเจน 

คนเมืองชลในปจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง ๙๗ เปอรเซ็นต  สวนท่ีเหลือนับถือศานา
คริสต  อิสลาม  และอ่ืนๆ  โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไวในศาสนาท่ีตน
นับถือดวย เชน เม่ือถึงชวงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกป ผูคนท่ีศรัทธาก็จะพากันนุง
ขาวหมขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว  แลวเดินทางไปรวมสวดมนตบําเพ็ญทานยังโรงเจตางๆ ท่ัวจังหวัด
ชลบุรี หรือ อีกตัวอยางหนึ่งท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปท่ีเขาสามมุข  เพ่ือสักการะ
และขอพรจากเจาแมสามมุข บริเวณเขาสามมุขซ่ึงไมหางจากหาดบางแสน และอางศิลา สองตัวอยาง
นี้คือความเชื่อของชาวจีนท่ีผสานรวมเปนเนื้อเดียวกับความศรัทธาทองถ่ิน  จนไมสามารถแยกออก
จากกันได 



๙๕ 
 

ชลบุรีเปนยานชุมชนจีนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีสวนใหญเปนเชื้อสาย
แตจิ๋ว ซ่ึงเชี่ยวชาญการคา และมีบทบาทสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และเขามาตั้งถ่ินฐานในชวงตนรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี ๒-๓) อยูแถบชายทะเลเมืองบางปลาสรอย ทํา
การคา และประมงอยางกวางขวางจนมีเหลือสงออกไปยังตางประเทศ อีกท้ังเปนผูนําออยเขามาปลูก 
และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายแถบอําเภอบานบึง อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม สวนคน
จีนท่ีอพยพเขามาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ มักทําอาชีพปลูกผัก และเลี้ยงเปดอยูในบริเวณเดียวกัน สําหรับ
ชนชาวลาวนั้นอพยพเขามาชวงรัชกาลท่ี ๓ มีอาชีพทําไร ทํานา และมีความสามารถพิเศษในการทํา
หัตถกรรมจักสาน สวนชาวมุสลิมอพยพเขามาตั้งแตสมัยอยุธยา ปจจุบันมีอาชีพทําสวนผลไม ไรมัน
สําปะหลัง  และคาขายในตลาด  เปนกลุมท่ีเครงครัดในประเพณีและศาสนา 

ศักยภาพ และความโดดเดนในหลายดานของเมืองชลท้ังหมดดังกลาว จึงกลายเปนตนทุน
ท่ีม่ังค่ังเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง  สงผลใหชลบุรีกลายเปน  “เพชรน้ําเอกแหงบูรพาทิศ”  ท่ีพรอม
เปดประตูออกสูสังคมโลกไดอยางสมภาคภูมิ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ - (สพม.๑๘) ไดแก 
๑. โรงเรียนชลกันยานุกูล ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๒. โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๓. โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ตําบลบางทราย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๔. โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๕. โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๖. โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๗. โรงเรียนแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๘. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๙. โรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
๑๐. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ตําบลหนองซาก อําเภอบานบึง จังหวัด

ชลบุรี 
๑๑. โรงเรียนบานบึง "มนูญวิทยาคาร" ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
๑๒. โรงเรียนบานบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห" ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัด

ชลบุรี 
๑๓. โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัด

ชลบุรี 
๑๔. โรงเรียนบางละมุง ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
๑๕. โรงเรียนผินแจมวิชาสอน ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
๑๖. โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
๑๗. โรงเรียนพานทอง ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
๑๘. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
๑๙. โรงเรียนทุงเหียงพิทยาคม ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๒๐. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตําบลกุฏโงง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 



๙๖ 
 

๒๑. โรงเรียนอุทกวิทยาคม ตําบลวัดโบสถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๒๒. โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
๒๓. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๔. โรงเรียนศรีราชา ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๕. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๖. โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๗. โรงเรียนเกาะสีชัง ตําบลเทววงษ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
๒๘. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
๒๙. โรงเรียนสิงหสมุทร ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
๓๐. โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
๓๑. โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 
๓๒. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ” ผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ไวดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
วัลลภา จันทรเพ็ญ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม 

ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา” ผลการวิจัยพบวา 
๑. รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด 

การปรับพฤติกรรมทางปญญา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การดําเนินกิจกรรมของรูปแบบท่ี ๓ ระยะ ไดแก ระยะเสนฐาน 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเขาใจ ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองดวยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา การเขียนโครงการชวยเพ่ือน การซักซอมซํ้า การใหขอมูลปอนกลับและ
เสริมแรงทางบวก  

๒. ผลของการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา ๒.๑ 
นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเสนฐาน ระยะทดลอง และ
ระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๒.๒ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ



๙๗ 
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๑๑๔ 
พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ  ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการ

บริหารงาน ฯ” ผลการวิจัย พบวา 
๑. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังสิ้น ๒๔๘ คน  คิดเปน

รอยละ ๘๐.๕๒  เปนเพศชาย  จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๕๕  เปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๐ 
คน  คิดเปนรอยละ ๕๖.๔๕ มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๖๑  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาโท  จํานวน  
๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๕ และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๐ มี
ประสบการณการทํางานต่ํากวา ๑๐ ป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๕  และประสบการณการ
ทํางานตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน  ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๕  เปนโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน ๑๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๓ และโรงเรียนประถมศึกษาท่ีขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน  ๑๑๖ คน  คิดเปนรอยละ ๔๖.๗๗ 

๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร  เขต ๑ ใน ๔ 
ดาน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (*:๔.๐๙)  เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแพร  เขต ๑ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ114๑๑๕   

ฌาน  ตรรกวิจารณ 1 1 5

๑๑๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ” 
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเปนฐานคิดในการพัฒนา โดยมี
พุทธเศรษฐศาสตร ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรูและอริยมรรคมีองค ๘ เปนแนวคิดทฤษฎี
ท่ีใชในการพัฒนา โดยมีเปาหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม 
สวนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยูบนความเชื่อท่ีวา มนุษยสามารถพัฒนาได พุทธธรรมมีเปาหมายท่ี
การพัฒนาปรับปรุงมนุษย ใชปญหาของมนุษย คือ “ทุกข” เปนตัวตั้งใชหลักธรรม อริยสัจ ๔ เปน
หลักคิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ สําหรับเปาหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ 
(๑) ทําใหมนุษยมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดีมีประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมใน

                                                           
๑๑๔วัลลภา จันทรเพ็ญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชาง

อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา”วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขา
หลักสูตรและการสอน, (ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๑๑๕พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน ฯ”, รายงาน
การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๘. 

๑๑๖ฌาน ตรรกวิจารณ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐).  



๙๘ 
 

การดํารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสูระดับสูงสุด คือ การพนทุกขอยางสิ้นเชิง สูภาวะนิพพานหรือนิโรธ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ มี ๓ องคประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับ
กลุมและการพัฒนาในระดับองคการ เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ
กับบริบทจึงทําใหองคการท่ีเปนระบบใหญตองมีเปาหมายขององคการท่ีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มี
พุทธเศรษฐศาสตรเปนแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศนการพัฒนาท่ีประกอบดวยกระบวน
ทัศนการพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู กระบวนทัศนการพัฒนาโลกีย
ธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับบุคคล และ
ระดับองคการจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซ่ึงสามารถใชเปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เชิงพุทธไดดวย 

เอ้ือมอร  ชลวร 1 1 6

๑๑๗ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัย
พบวา หลักธรรมท่ีโดดเดนในพระพุทธศาสนาท่ีทําใหเกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได
ยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ (๑) การใชหลักไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมใหเขาใจซ่ึงกันและกัน  (๒) 
การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ รอย
กรองพระธรรมและพระวินัยใหเปนหมวดหมู งายตอการจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการ
สรางสังคมแหงสงฆ อันไดแกการมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการรวมตัวเปนหมูสงฆ 

จากองคความรูในดานการจัดการความรู และองคความรูในพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ หมวด
ไดนําไปสูการประยุกตเพ่ือสรางรูปแบบจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการตามโมเดลเกลียวความรูของ 
อิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ท่ีเรียกวา เซกิ (SECI) มาเปนแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซ่ึงมี
องคประกอบ ๔ แบบดวยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัดความรูออก
จากตัวคน (Externalization) (๓) การผสมผสานความรู (Combination) (๔) การผนึกความรูในตน 
(Internalization) เปนพลวัติ ท่ีมีการหมุนในลักษณะท่ีเปนเกลียว (spiral) เปนการสรางความรูใหมท่ี
ไมรูจบ แลวนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวดขางตนมาเสริมแรงผลักดันใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน ซ่ึงได
เสนอเปนแบบจําลองใหม หลังจากนั้นไดนําแบบจําลองดังกลาวมาทําการตรวจสอบองคความรูดวย
ผูทรงคุณวุฒิดวยกระบวนการสนทนากลุม (focus group) สรุปผลวาไดแบบจําลองการจัดการความรู
เชิงพุทธบูรณาการท่ีพรอมนําไปใชงานไดในองคกรท่ัวไป 

ทวีศักดิ์  ทองทิพย ไดศึกษาวิจัย “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา พระพุทธเจาตรัสหลักไตรสิกขาไวใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขา
สูตร ไตรสิกขา มีความมายวา การฝกอบรมดานความประพฤติ จิต และปญญา ไตรสิกขาสามารถจัด
ประเภทได ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองคแปด และตามธรรมขันธสาม ความสําคัญของหลัก
ไตรสิกขา คือ เปนท่ีหลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข เปนสิกขาบทเบื้องตนแหงพรหมจรรย มี
อิทธิพลตอคัมภีรสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา เปน ท่ีหลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมท้ังหมดใน
พระพุทธศาสนา สาระสําคัญของหลักไตรสิกขามี ๓ อยาง คือ ศีล สมาธิ ปญญา การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีสวนประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ การสราง
สัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
                                                           

๑๑๗ เ อ้ือมอร ชลวร , “การจัดการความรู เ ชิง พุทธบูรณาการ”, พุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔). 



๙๙ 
 

หลักไตรสิกขามีท่ีมาอยูใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร กําเนิดการศึกษาสมัย
พุทธกาลเริ่มจากกลุมปญจวัคคีย ผูศึกษาสมัยพุทธกาลแบงได ๒ กลุม คือ กลุมบรรพชิตและกลุม
คฤหัสถ ท้ังสองกลุมนี้ไดมีการกําหนดคุณสมบัติไวแตกตางกันดวย ขอบเขตของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนารวมอยูในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเปนแบบมุข
ปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีข้ันตอนดําเนินการท่ีสําคัญอยู ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสราง
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ สรางสัมมาทิฎฐิ ฝกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 117

๑๑๘ 
สุดาภรณ อรุณดี 1 1 8

๑๑๙  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยสูระดับโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการ
จัดการทักษะความรู (รูปแบบ KSM Model)" พบวา จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การสรางทุนสมองมนุษยหรือ
สมรรถนะสูระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้น  สามารถพัฒนาสูระดับโลกได
เพราะการพัฒนามนุษยนั้นตองเริ่มดวยการพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
สรางพฤติกรรม  เม่ือมนุษยมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีแลวดีจะเกงไดเองเกิดเปนทุนสมองหรือทุนทางปญญาของ
มนุษย (Human Capital) อริยะ - อัจฉริยะ (ดี-เกง) เรียกวา เปนสมรรถนะมนุษย หรือ Human 
Competency สมรรถนะมีอยูแลวในตัวมนุษยทุกคนแตตองอาศัยการฝกฝนตนเอง เรียนรู และพัฒนา
อยางตอเนื่องจะทําใหเปนผูท่ีมีสมรรถนะระดับสูงสุดได   

สวนรูปแบบ KSM Model เปนสมรรถนะดานตางๆ ของมนุษยการเกิดสมรรถนะตางๆ 
เหลานี้ไดบุคคลผูนั้นจะตองเปนผูปฏิบัติท่ีอยูในศีล สมาธิ ปญญา สําหรับคุณสมบัติสมรรถนะมนุษยโดย
เกิดจากการฝกตนตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) เพราะหากฝกตนใหเปนผูท่ีมี ศีล สมาธิ 
ปญญา สมรรถนะท่ีอยูในรูปแบบ KSM Model ก็จะเกิดข้ึนไดเอง การเปนมนุษยท่ีมีสมรรถนะ
แมกระท่ังปญญาสูงสุดในตัวมนุษยท่ีเราเรียกวา ภาวนามยะปญญา ในการพัฒนามนุษยตองพัฒนาจาก
จิตใจเพ่ือสงผลใหเกิดทุนทางปญญาในการสรางความเกงหรือความดี หรือ อริยะภาวะและอัจฉริยะ
ภาวะข้ึน สวนสมรรถนะท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดศักยภาพท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดของความเปนมนุษยและปญญาสูงสุด ก็คือ ทุนทางปญญา ซ่ึงไมใชลักษณะทางกายภาพของ
สมองหรือเนื้อสมอง รอยหยัก ในเชิงนามธรรม  แตหมายถึงในเชิงรูปธรรม คือ กระบวนการคิดหรือการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพสมองเปนเพียงแคเครื่องมือท่ีฝกความเกง  แตปญญาเกิดจากความรูท่ีเกิด
จากจิตใจเกิดจากการหยั่งรูดวยตนเองจากจิตใจ  แลวสั่งการไปท่ีสมองใหแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
หรือสมรรถนะ ดังนั้นทุนทางสมองคือ ทุนทางปญญาของมนุษยท่ีเกิดจากการหยั่งรูดวยการศึกษา
ตนเอง จากการฝก ศีล สมาธิปญญา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานเปนคุณสมบัติสมรรถนะทุนมนุษยของคนดีและ
เปนคนเกงอยูในตัว (อริยะ-อัจฉริยะ)  

                                                           
๑๑๘ ทวีศักดิ์ ทองทิพย, “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕). 
๑๑๙ สุดาภรณ อรุณดี, "ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยสูระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษา การ

พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู (รูปแบบ KSM Model)", 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๑). 



๑๐๐ 
 

การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยจะตองสรางท่ีจิตใจ รูจักตัวเอง รูจักศักยภาพของตัวเอง
ดวยความรักความเมตตาท่ีมีออกมาจากภายใน ปญญาสูงสุดจะเกิดข้ึนจากภายในตนเอง ไมไดเกิดข้ึน
จากภายนอก หรือการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมภายนอกใดๆ มนุษยจะสามารถท่ีจะรูอะไรตออะไรท่ีคน
อ่ืนไมรูถาหากมนุษยรูจักหันเขามาศึกษาตัวเองดวยการฝกสมาธิซ่ึงจะชวยใหมนุษยหันกลับเขาไปขาง
ในตัวตนของตนเอง ฝกการอบรมจิตใจตนเองเปนวิธีการท่ีจะชวยใหมนุษยไดปญญาไดความรูสูงสุด ผาน
สมองซ่ึงเปนเครื่องมือมนุษยท่ีเปนนามธรรม ดังนั้นปจจัยหลักในการสรางและพัฒนาสมรรถนะทุน
มนุษยในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไมมีทางอ่ืน ถาเราจะใชแตวิธีการท่ีจะทําใหมนุษยเกงอยาง
เดียว โดยขาดศีล สมาธิ ในท่ีสุด มนุษยก็จะหลงอยูในโลกนี้ แลวในท่ีสุดก็จะทําลายโลก เกิดเปนสงคราม 
เกิดปญหาในโลกของเรากิเลสมีมากข้ึน ท้ังนี้เพราะเราฝกจิตอยูท่ีวัตถุสิ่งของทําใหเกิดปญหารอบตัว
มากมาย เพราะธรรมชาติคนเกงจะไมชอบใหใครเกงกวา จะเกิดการแขงขัน หรือตองการเอาชนะ และทํา
เพ่ือเอาชนะเอาเปรียบผูอ่ืนทุกวิถีทาง เกงหากไมดีก็จะทําลายคนอ่ืน ในขณะท่ีคนดีจะไมทําลายผูอ่ืน
และจะกลายเปนคนเกงเพราะบริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับพฤติกรรมตัวเองเรียนรูใหเกิดได
จากปญญาท่ีมีพ้ืนฐานมาจากศีล กอใหเกิดเปนสมาธิ ปญญาสูงสุดก็จะเกิดข้ึน เกิดเปนปญญาท่ีรูได
เฉพาะตัวเอง แลวปญญานั้นมันไมใชปญญาท่ีเกิดข้ึนจากกิเลสเปนปญญาท่ีเกิดข้ึนจากธรรมะจาก
จิตใจท่ีบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นหลักของไตรสิกขา จึงเปนวิธีการท่ีจะชวยใหมีความเจริญกาวหนาทุกดาน
ทุกอยางในทางท่ีดีทุกดาน  เพราะการรักษาศีลและยกระดับจิตใจของดวยสมาธิ มีสติกํากับทุกเวลา
สามารถทําไดทุกอิริยาบถก็จะกอใหเกิดปญญาไดทุกเวลาในทางสรางสรรค ความสงบสุขท่ีเปน
เครื่องหมายของคนเกงและคนดีก็จะเกิดข้ึน สวนขอมูลความเห็นของกลุมตัวอยางสวนใหญ สอดคลอง
กับขอมูลในเอกสารและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางสวนใหญกลุมตัวอยางเห็นวา 
โดยรวมแลวนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางมีเห็นวาสมรรถนะทุนมนุษยในระดับโลกตามหลักพุทธญาณ
วิทยาในสมรรถดานของ ศีล สมาธิ ปญญาท่ีอยูในระดับดี โดยเฉพาะสมาธิท่ีอยูในระดับดีมากและ
รูปแบบ KSM Model ในภาพรวมท่ีอยูในระดับดี โดยเฉพาะสมรรถนะดานเทคโนโลยี และการพัฒนา
จิตใจตามหลักพุทธญาณวิทยาท่ีอยูในระดับดีมาก เนื่องจากการพัฒนามนุษยตองเริ่มจากการฝกฝน
จิตใจใหเปนดีงาม ซ่ึงในความดีงามนั้นจะกอใหเกิดภาวะความเกง ซ่ึงเปนคุณสมบัติของสมรรถนะมนุษย
ข้ึนมาไดเองในทุกเรื่องและทุกศาสตรในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมนุษย ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรหรือ
สังคมศาสตรเกิดเปน อริยะ-อัจฉริยะ ภาวะ มีความรักและความเมตตาเกิดเปนความสงบสันติเกิดบน
โลก ซ่ึงถือไดวาเปนทุนทางปญญาและเปนสมรรถนะสูงสุดของมนุษยท่ีแทจริง 

สุปรียา  ธีรสิรานนท 1 1 9๑๒๐  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวา  พระพุทธศาสนามีแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากองคประกอบ คือ 
อายตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งท่ี
ถูกตองกาย (โผฏฐัพพะ) อารมณท่ีเกิดกับใจ (ธรรมารมณ) และวิญญาณ คือ ความรูท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
อายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน  เม่ือองคประกอบท้ัง ๓ ประจวบพรอมกันจึงเกิด
ผัสสะ  ผัสสะจึงเปนจุดเริ่มตนการเรียนรูของมนุษย ขอมูลตางๆ ท่ีผานเขามาทางอายตนะจะเปน
                                                           

๑๒๐ สุปรียา  ธีรสิรานนท, “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๖.  



๑๐๑ 
 

ขอมูลหรือความรูไดตองผานการแปลความหมายดวยจิต โดยประมวลผลจนเกิดเปนความรูและ
สื่อสารกับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว พระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับจิตและการรับรูทางอารมณ
ตางๆ อันเปนสภาวะเฉพาะของจิตท่ีไมสามารถทดลองไดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร เชน ความดีใจ 
พอใจ เสียใจ เปนตน พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มีข้ันตอน
เบื้องตน โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อม่ันท่ีมีปญญาประกอบ เชน ไดฟงบุคคลใดแสดงสาระท่ี
นาเชื่อถือจนเห็นหรือม่ันใจวานําไปสูความจริงได ก็เริ่มศึกษาเรียนรูจากแหลงนั้น  ศรัทธากับปญญาจึง
ตองประกอบดวยกันจนกลายเปนสัมมาทิฏฐิท่ีมีคุณภาพ ปจจัยท่ีทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ กัลยาณมิตร 
ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรท่ีดีเพ่ือขอความรู คําแนะนํา เพ่ือใหไดความรู จากนั้นจึง
นําขอมูลตางๆ ท่ีไดยินไดฟงมากลั่นกรอง วิเคราะห พิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ อันเปนปจจัยภายใน
ของตัวผูปฏิบัติเอง ในข้ันตอนนี้อาจกลาวไดวา เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแลว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดข้ึน
ตามมา จากนั้นจึงนําตนเองเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค ๘ หรือ
กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในมีความสําคัญเทาๆ กัน  หรือ
กลาวไดวามนุษยจะมีความสมบูรณเม่ือชีวิตของมนุษยมีความสัมพันธครบ ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิต 
และปญญา  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารทุนมนุษยเชิงพุทธ สรุปไดวา หากมี
การบูรณาการหลักธรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังในระดับบุคคล ระดับองคกรและระดับทองถ่ิน ทําใหการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีองคประกอบหลายดานมีทุนมนุษยท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุน
ชวยเหลือในหลากหลายภารกิจ  ทุนมนุษยถือไดวาเปนปจจัยสําคัญหรือปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ทรัพยากรอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษยจึงถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญและจําเปน
สําหรับผูบริหาร เพ่ือใหไดรูปแบบและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการบริหารและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
จินตนา ศักดิ์ภูอราม ไดวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของ

รัฐสําหรับประเทศไทย” ผลการศึกษา พบวา 
นําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา โดยใชวิธีการศึกษาเอกสารและกรณีศึกษา การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา นํา
ผลท่ีไดไปรางรูปแบบ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับความคิดเห็น ท่ีมีตอรางรูปแบบ ปรับรูปแบบ 
และตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบครั้งสุดทาย โดยการประชุมสัมมนา
ผูทรงคุณวุฒิ รูปแบบท่ีนําเสนอประกอบดวย ๔ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ ความนํา เนนบริบทและความ
เปนมาของแนวคิด สวนท่ี ๒ รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย มี
องคประกอบ ๕ สวน ประกอบดวย ๑) หลักการ แนวคิดในการกําหนดรูปแบบ ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจโดยเนนการมีสวนรวม หลักสิทธิและสิทธิประโยชนของบุคคล กลุมบุคคล องคกรในการรับและ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักความเปนอิสระจากกฎระเบียบท่ีใชบังคับกับโรงเรียนท่ัวไป หลักการมี
กฎหมายรองรับสถานะของโรงเรียน หลักความพรอมท่ีใหตรวจสอบได และหลักการจัดการศึกษาท่ี



๑๐๒ 
 

มุงเนนคุณภาพเปนหลัก ๒) วัตถุประสงคของรูปแบบ เพ่ือเปนทางเลือกในการจัดการศึกษารูปแบบ
หนึ่งท่ีเปดโอกาสใหบุคคล กลุมบุคคล องคกร รวมกันจัดตั้งหรือมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐ ๓) ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ประกอบดวย ความหมาย กฎ
บัตร ผูจัดตั้ง ผูสนับสนุน ผูอนุมัติการจัดตั้ง ประเภทของโรงเรียน จํานวนโรงเรียน การรับนักเรียน การ
มีอิสระในการบริหาร การไดรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ๔) กฎ
บัตรของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ๕) การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ ประกอบดวย การบริหารโดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการบริหารงานโรงเรียนในกํากับของรัฐ ๔ ดาน ไดแก งานวิชาการ 
งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารท่ัวไป สวนท่ี ๓ แนวทางการนํารูปแบบไปใช มุงเนนการเรง
ดําเนินการใหมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานn ของโรงเรียนในกํากับของรัฐและมีโครงการนํารอง 
สวนท่ี ๔ เง่ือนไขหรือขอจํากัดของรูปแบบ ท่ีสําคัญคือ ตองมีกฎหมายรองรับ และการคัดเลือกผูบริหาร
โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมีความสามารถตรงความตองการ120

๑๒๑ 
พระมหาปญญา ปฺาสิริ (ลักษณะจันทร) ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒” ผลการวิจัยพบวา 
สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๒ ในปจจุบัน พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดรับการอุปถัมภงบประมาณ
จากภาครัฐในปริมาณท่ีนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนาครู ขาดงบประมาณในการจางอาจารยสอน ทํา
ใหอาจารยสอนไมเพียงพอ ในหนึ่งคนจําเปนตองสอนหลายวิชา ทําใหไมสามารถพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการไดอยางเต็มท่ี อุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยยังมีอยูนอย เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญๆ ท่ีไดรับงบประมาณจํานวนมาก นอกจากนี้ในดานภัตตาหารยังตองอาศัยการ
บิณฑบาตและชาวบานใหการอุปถัมภ  นอกจากนี้ยังพบวา ในปจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีจํานวนนักเรียนท่ีลดนอยลงกวาเดิม สาเหตุหนึ่งเปนเพราะวานักเรียนขาด
เปาหมายและแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับแนวทางแกไขปญหานี้ควรจะมีการ
นิเทศระบบการเรียนการสอนและการใหรุนพ่ีท่ีจบการศึกษาสายปริยัติมาสรางแรงบันดาลใจใหกับรุน
นองๆ แนะนําแนวทางในการดําเนินชีวิต การเรียนหนังสือใหประสบผลสําเร็จ และการวางแผนใน
อนาคตอีกดวย นอกจากนี้โรงเรียนยังจําเปนจะสรางกิจกรรมท่ีนาสนใจใหแกนักเรียนเพ่ือดึงดูดให
นักเรียนไดสนใจการเรียนการสอน และเปนการลดปริมาณจํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคันดวย 

๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารย จํานวน ๖๗ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๘ 
มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๓๕ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓ มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๗๑ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๖ มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จํานวน ๗๐ 
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๗ และไมมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม จํานวน ๕๐ รูป/คน คิดเปนรอย
ละ ๔๗.๖  ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒ ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานการ
                                                           

๑๒๑จินตนา ศักดิ์ภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับ ของรัฐสําหรับประเทศ
ไทย”, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (ครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕). 



๑๐๓ 
 

สรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการ
พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง และมีมาตรฐานเปนโรงเรียนคุณภาพท่ียั่งยืน รองลงคือคือ
ดานการทํานุบํารุง เผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม สุดทายคือดานการเสริมสรางศักยภาพให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก ตามลําดับ 

๓) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒ ในดานการสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
ไดแก การพัฒนาผูเรียนใหกาวทันโลกอยางรูเทาทันดวยการเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยในตนเองสูง เปนแบบอยางของเยาวชน เปนผูริเริ่ม สรางสรรค และรวมการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมสูสังคมพุทธธรรมท่ียั่งยืน เปนผูเรียนถึงพรอมดวยทักษะสากล  ดานการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็ง และมีมาตรฐานเปนโรงเรียนคุณภาพท่ียั่งยืน ไดแก การมีระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย 
มาตรการ ทางการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา มีปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผล มีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนท่ีเปนเลิศ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการ
บริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก ไดแก การยกระดับขีดความสามารถใหมีความ
เขมแข็งในการเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ การสรางโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติตนแบบ และมีเครือขายในระดับสากลครอบคลุมท่ัวโลก 
ดานการทํานุบํารุง เผยแผพระพุทธ ศาสนาใหเจริญงอกงาม ไดแก การสรางและพัฒนาชุมชนพระ
ธรรมตนแบบตามมาตรฐานชุมชนพุทธธรรมท่ีกําหนดไว การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผูจบ
การศึกษาใหดํารงอยูในบรรพชิต และการนําสงธรรมแกประชาชน ใหไดรับการเสริมสรางความรู
ปญญา ดวยหลักพุทธธรรมอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง121

๑๒๒ 
เอ้ือมอร ชลวร ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการศึกษาพบวา

ความรู มี ๒ ประเภท คือ ความรูฝงลึกในตัวคน (tacit knowledge) และความรูชัดแจง (explicit 
knowledge)ในกระบวนการจัดการความรูมีหลักในการพยายามนําเอาความรูท่ีฝงลึกในคนออกมา
เปนความรูชัดแจงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีปฏิสัมพันธรวมกัน แมวากระบวนการจัดการความรูจะ
มีหลากหลายวิธีการ แตกระนั้นก็ตาม ผูวิจัยเห็นวากระบวนการจัดการความรูมักมีขอจํากัดจากหลาย
เหตุปจจัยซ่ึงอาจฉุดใหกระบวนการจัดการความรูไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
การจัดการความรูในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นวามีการสืบทอดองคความรูผานกาลเวลาท่ียาวนาน
รวม ๒,๖๐๐ ป ซ่ึงนับวายาวนานมากแสดงใหเห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรูในทาง
พระพุทธศาสนาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก จึงสามารถรักษาองคความรูท้ังปริยัติ 
แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวไดอยางดี โดยผูวิจัยเห็นวาหลักธรรมท่ีโดดเดนในพระพุทธศาสนาท่ี
ทําใหเกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไดยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ (๑) การใชหลัก
ไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมใหเขาใจซ่ึงกันและกัน (๒) การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวย
หลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ รอยกรองพระธรรมและพระวินัยใหเปนหมวดหมู 
                                                           

๑๒๒พระมหาปญญา ปฺาสิริ (ลักษณะจันทร), “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๑๐๔ 
 

งายตอการจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔)กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ อันไดแกการมีพระวินัย 
และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการรวมตัวเปนหมูสงฆ จากองคความรูในดานการจัดการความรู  
และองคความรูในพระพุทธศาสนาท่ีผานมา ผูวิจัยไดนําพุทธธรรม ท้ัง ๔ หมวดเขามาประยุกตสราง
รูปแบบจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการผูวิจัยเริ่มจากการประยุกตโมเดลเกลียวความรูของอิคุจิโร โน
นากะ (Ikujiro Nonaka) ท่ีเรียกวา เซกิ (SECI) มาเปนแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซ่ึงมีองคประกอบ 
๔ แบบดวยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัดความรูออกจากตัวคน 
(Externalization)  (๓ )  การผสมผสานความรู  (Combination)  (๔ )  การผนึกความรู ในตน 
(Internalization) เปนพลวัติ ท่ีมีการหมุนในลักษณะท่ีเปนเกลียว (spiral) เปนการสรางความรูใหมท่ี
ไมรูจบ แลวนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวดขางตนมาเสริมแรงผลักดันใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน ซ่ึงได
เสนอเปนแบบจําลองใหม หลังจากนั้นไดนําแบบจําลองดังกลาวมาทําการตรวจสอบองคความรูดวย
ผูทรงคุณวุฒิดวยกระบวนการสนทนากลุม (focus group) สรุปผลวาไดแบบจําลองการจัดการความรู
เชิงพุทธบูรณาการท่ีพรอมนําไปใชงานไดในองคกรท่ัวไป122

๑๒๓    
พระปลัดประดิสิษฐ  ตาโภ (ประคองสาย) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา ๑) โรงเรียนวิถีพุทธ 
เปนโรงเรียนท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนา
ผูเรียน เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนได
พัฒนาการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน และนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณาการเขากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
รวมกันพัฒนาทักษะชีวิต การกิน อยู ดู ฟง เปนตน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕ ดาน ประกอบดวย ๑) ดานการบริหารจัดการ ๒) ดานกายภาพ ๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  
๔) ดานการเรียนการสอน และ ๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา ๒๐ ป เปนนักเรียน มี
การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในโรงเรียนขนาดใหญ ในภาพรวม พบวา การบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการบริหารจัดการคือสิ่ง ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับท่ีสูงมาก รองลงมาคือดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดาน
กายภาพ และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ สวนท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือดานการเรียนการ
สอน 

๓) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น จากการวิเคราะหและสังเคราะหของผูวิจัย ประกอบดวย ๖ ดาน คือ  

๓.๑) ดานการบริหารจัดการ ควรสรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการ
รวมกันของทุกๆ ฝาย โดยมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน และกําหนดใหบุคลากร
ทุกคนไดมีสวนรวม พรอมท้ังนําหลักอิทธิบาทธรรม ๔ มาบูรณาการ  

                                                           
๑๒๓เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บัญฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 



๑๐๕ 
 

๓.๒) ดานกายภาพ บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน โดยใหทุกฝายมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ และสรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ พรอมท้ังสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ 

๓.๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน ประสานงาน
แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน โดยมุงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พรอม
ท้ังบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ ในการดําเนินชีวิต 

๓.๔) ดานการเรียนการสอน ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปน
ตนแบบในการเรียนรูท่ีดี เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน และจัดการเรียน
การสอนตามหลักไตรสิกขา พรอมกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ  

๓.๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ผูบริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน และ
นักเรียน ควร สรางความเปนกัลยาณมิตร ดวยการยิ้มแยมแจมใสทักทายกัน เพ่ือสงเสริมการมี
ปฏิสัมพันธท่ีดี และบูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม  

๓.๖) ดานการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนควรกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอยาง
ชัดเจน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรู รวมถึง
การสนทนาหรือสอบถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ โดยนําหลักภาวนา ๔ เปนแนวทางในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน123

๑๒๔ 
 พระครูสุวรรณวรการ (พิมพทรัพย พุทธาโณ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการ
จัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค ๑” ผลการวิจัยพบวา ๑) แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยนําแผนงานเชิงกลยุทธเขามาทําการ
วิเคราะหสถานการณซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห SWOT ANALYSIS  ประกอบดวย ๔ อยาง คือ 
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและปญหาอุปสรรค มาดําเนินการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีท้ัง  ๕ ดาน  ไดแก 
ดานหลักสูตร  ดานครูผูสอน  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานสื่ออุปกรณการสอน  ดานการ
วัดผลและประเมินผล 

๒) สภาพท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค 
๑  พบวา พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นใหความรวมมือกันดี  มีกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ โนมนาวผูเรียนใหเขาถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางแทจริง  ทําใหมีครูท่ี
มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอยางเพียงพอตอการเรียนการสอน เพราะอยูใน
ศูนยกลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกวาตางจังหวัด  โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดทํา
แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร มีเทคนิควิธีท่ีสามารถสอนใหจูงใจ แจมแจง แกลวกลา ใหบุคลากร
ผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ แลวนําสื่อไปปรับใชเพ่ือใหเกิดศักยภาพทางการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  และสงผลใหคณะ
สงฆมีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจําปท่ีรัดกุมและจริงจังตอการกํากับดูแล  

๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆภาค ๑ พบวา ๑) 
ดานหลักสูตร ควรมีการพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับสายสามัญ ๒) ดานครูผูสอน ตองเปนครู
                                                           

๑๒๔พระปลัดประดิสิษฐ  ตาโภ (ประคองสาย), “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๑๐๖ 
 

มืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ดานกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนใหเพ่ิมมากข้ึน ๔) ดานสื่ออุปกรณการสอน ควรนํา
เทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกตใหผูเรียนเกิดทักษะในการนําไปใช ๕) ดานการ
วัดผลและประเมินผล ตองมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพ่ือใหเกิดผลท่ีชัดเจน 124

๑๒๕ 
พระครูพิศิษฏโชติธรรม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา ๑) ปจจัยท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ๑) ดานหลักสูตร  ๒) ดานการเรียนการสอน  ๓) ดานสื่อและวัสดุอุปกรณ  
๔) ดานการวัดผลและการประเมินผล เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของพระสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนเปนลําดับตน ๆ ในการพัฒนา ตอไป ๒.สภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ๑. สภาพปญหา
และอุปสรรคเชิงดานการจัดการเรียนการสอน ๒. สภาพปญหาและอุปสรรคเชิงดานสื่อการเรียนรู  ๓. 
สภาพปญหาและอุปสรรคเชิงดานการจัดกิจกรรม  ๔. สภาพปญหาและอุปสรรคเชิงดานการพัฒนา
คน จากกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู จํานวน ๑๘๖ คน คิดเปนรอยละ 
๖๐.๗๘ มีเพศชาย จํานวน ๑๕๙ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๙๖ มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ป จํานวน ๙๘ รูป/
คน  คิดเปนรอยละ ๓๒.๐๔ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๙๘ รูป/คน คิดเปนรอยละ 
๖๔.๗๐ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการและครูท่ีมีตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (  =๓.๕๙) นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการและครูพระ
สังฆาธิการ มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๓. แนวทางท่ีใชพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การพัฒนาแบบ 4M คือ 
 ๑. การบริหารบุคคลคือ รูปแบบและวิธีการบริหารและจัดการเรื่องของเวลาในการเรียน
การสอนใหเกิดความเหมาะสม และสําเร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด จึงจะถือวามีคุณภาพใชได และการ
พัฒนาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญ ท่ีจะตองเนนวาใหครูพระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนา เพ่ือท่ีจะทําให
ระบบงานของตนเองมีความกาวหนา มีความรวดเร็วโดยตลอด ถือเปนนวัตกรรมใหมขององคกรคือ 
ทุกคนจะตองขวนขวายหาความรู และในขณะเดียวกันการอบรม การสัมมนาของหนวยงานท่ี
เก่ียวของตาง ๆ ไมควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสรางองคการแหงการเรียนรู ใหพระสอน
ศีลธรรม   
 ๒. การบริหารการเงินคือ รูปแบบและวิธีการจัดการบริหารการเงินของครูพระสอน
ศีลธรรมและหนวยงานตางๆท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน ในเรื่องการเบิกจายเงิน การบัญชีและระบบ
การจัดซ้ืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ   
                                                           

๑๒๕พระครูสุวรรณวรการ (พิมพทรัพย พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆภาค ๑”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

Χ



๑๐๗ 
 

 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณคือ  รูปแบบวิธีการบริหารในเรื่องวัสดุหรืออุปการณทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานมากพอ  ตองมี
วัสดุสิ่งของตามความตองการของโครงการและแผนงานและจะตองมีระบบบริหารท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูจํากัดหรือหามาเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 ๔. การจัดการคือ รูปแบบวิธีการจําแนกกระบวนการบริหารจัดการโดยแบงเปน ๗ 
หนาท่ี ประกอบดวยข้ันตอนท่ีเรียกกันยอ ๆ วา POSDCoRB คือ การวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การจัดบุคลากร (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ (Budgeting) 

เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะจะนําไปใชในการพัฒนาตอไป125

๑๒๖                       
ประมูล สารพันธ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”

1 2 6

๑๒๗ ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๒๖ รูป/คน (๑oo%) เห็นวา  คณะสงฆควรพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายการศึกษาท่ีใหสิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได  รูปแบบการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีท่ีเหมาะสมในระดับมาก ซ่ึงควรจะนํามาใชในการพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆไดแกรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนวิชานักธรรม-บาลี และ
วิชาสามัญควบคูกันไปตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ถึงระดับปริญญาเอก  วิชาสามัญท่ีพระภิกษุ
สามเณรควรจะไดศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกและแผนกบาลีไดแกวิชาภาษาตางประเทศ  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลําดับ 

นันทิยา นอยจันทร ไดวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ๑. วัฒนธรรมองคกรสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ๑๒ 
องคประกอบ คือ การกําหนดทิศทางขององคกร การมีสวนรวมในองคกร การพัฒนาสูความเปนเลิศ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทํางานเปนทีม ประสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรฐานการดําเนินงาน 
การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน การบริหารจัดการ การสนับสนุนทางการ
จัดการ และการบริหารจัดการองคกร ๒. ประสิทธิภาพการบริหารงานอุดมศึกษาระหวางกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกับกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมในภาพรวมไมแตกตาง
กัน ๓. ผลการทดสอบพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงวาวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา 127

๑๒๘ 

                                                           
๑๒๖พระครูพิศิษฏโชติธรรม,“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

๑๒๗ประมูล สารพันธ, “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”, รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๒๘นันทิยา นอยจันทร, “วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”, ดุษฎีนิพนธ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 



๑๐๘ 
 

อนันต เตียวตอย ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” ผลการวิจัยพบวา ๑. องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี ๗ องค ประกอบ คือ ๑) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน ๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร ๓) เทคนิคและเครื่องมือ
บริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ๕) การใชองคกรเปนผูเทียบเคียง ๖) การสรางคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอยางตอเนื่อง ๒. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแกองคประกอบและกระบวนการ ประกอบดวย ๗ องคประกอบ 
๑) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน ๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการ
นําองคกร ๓) เทคนิคและเครื่องมือบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ๕) การใชองคกร
เปนผูเทียบเคียง ๖) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และมี ๘ 
กระบวนการ คือ ๑) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง ๒) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน  
๓) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ ๔) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร ๕) การกํากับติดตาม
ประเมินผล ๖) การทบทวนการดําเนินการ ๗) การใหรางวัลผูประสบความสําเร็จในการบริหาร
คุณภาพ ๘) การเทียบเคียงกับหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงรูปแบบดังกลาว ไดรับการยืนยันจาก
ผูเชี่ยวชาญสามารถนําไปใชได128๑๒๙ 

นงคลักษณ เรือนทอง ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” 
ผลการวิจัยพบวา ๑. องคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย ๘ 
องคประกอบ คือ ๑) การเปนองคกรแหงการเรียนรู ๒) ผูบริหารและครูเปนมืออาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบไดและความนาเชื่อถือ ๔) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ๕) การมี
วิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน ๖) เนนการเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค ๘) มีความ
คาดหวังตอนักเรียนสูง ๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เปนรูปแบบท่ีประกอบดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ ๘ องคประกอบ ซ่ึงมีความถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได
สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย129

๑๓๐ 
ศิริพร ตันติยมาศ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม” 

ผลการวิจัยพบวา ๑. องคประกอบของของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ๘ องคประกอบ เรียงตามลําดับน้ําหนักขององคประกอบจากมากไป
หานอย คือ ๑) กิจกรรมท่ีทํารวมกัน ๒) การใชเทคโนโลยี ๓) ทักษะดานภาวะผูนํา ๔) ผูนําเปดโอกาส
ใหสมาชิกมีสวนรวม ๕) การติดตอสื่อสาร ๖) การมีสวนรวมของสมาชิก ๗) องคการ (เครือขาย
โรงเรียน) แบบมีสวนรวม ๘) บรรยากาศการมีสวนรวม 

 
 

                                                           
๑๒๙อนันต เตียวตอย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”, 

ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), 
๒๕๕๑. 

๑๓๐นงคลักษณ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 



๑๐๙ 
 

๒. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 
๓. รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย องคประสอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ๘ 
องคประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชน สอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย130

๑๓๑ 
สรุปไดวา การบริหารจัดการ เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกร ผูบริหารจําเปนตอง

อาศัยท้ังประสบการณในการทํางาน และการตัดสินใจท่ีถูกตอง ในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรท่ีอยูอยางจํากัด ท้ังทรัพยากรมนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ เปนตน เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากร
เหลานั้นใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ” ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ 
ตํารา บทความวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการสังเคราะหกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 

๑) หลักการจัดการการเรียนการสอนแผนใหม ๔ ดาน คือ (๑) การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ๒) การจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู  
๓) การจัดการการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน และ ๔) การจัดการการเรียนการสอนโดย
เนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 131

๑๓๒ 
๒) การบริหารจัดการตามแบบเดม่ิง (Deming Cycle) กลาวคือ การบริหารใหครบวงจร

ตองจัดระบบการบริหารใหครบท้ัง ๔ ข้ันตอน ไดแก (๑) ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
(๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)  (๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 
(Check or Evaluation) และ (๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)132

๑๓๓   
๓) หลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการ ประกอบดวย หลักไตรสิกขา ไดแก ๑) อธิสีลสิกขา ๒) 

อธิจิตตสิกขา และ ๓) อธิปญญาสิกขา1 3 3

๑๓๔ และหลักอิทธิบาทธรรม ไดแก ๑) ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่ง
๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น ๓) จิตตะ เอาใจฝกใฝนั้นสิ่งนั้นไมวางธุระ ๔) วิมังสา หม่ันตริตรอง
พิจารณาเหตุผล134

๑๓๕ 

                                                           
๑๓๑ศิริพร ตันติยมาศ, “การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม”, ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 
๑๓๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ, (พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 
๑๓๓กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การ

นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน], แหลงขอมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธไปสูปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 

๑๓๔ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๑๓๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 



๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลักการจัดการการเรียน
การสอนแผนใหม ๔ ดาน 

คือ 
๑) การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง   
๒) การจัดการการเรียนการ
สอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู   
๓) การจัดการการเรียนการ
สอนท่ีมุงเนนการทําโครงงาน 
และ  
๔) การจัดการการเรียนการ
ส อ น โ ด ย เ น น ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

การบริหารจัดการตามแบบ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) 
๑) ข้ันตอนการวางแผน 
(Plan or Planning)  
๒) ข้ันตอนการนําแผนไป
ปฏิบัติ (Do or 
Implementation)   
๓) ข้ันตอนการตดิตาม
ประเมินผล (Check or 
Evaluation) และ  
๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน 
(Act or Standardization) 

การจัดการเรยีน
การสอนแผนใหม 
ภายใตกรอบการ
บริหารจดัการ

เดมมิ่ง 

อิทธิบาท ๔ ชวยสงเสริม
ใหครูจัดการสอนดี ข้ึน 
นักเรียนเรียนดีข้ึน 

กระบวนการ
การจัดการ

เรียนการสอน
แผนใหมตาม

หลักพุทธ
บูรณาการของ

พระสอน
ศีลธรรมใน
โรงเรียน

มัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี 

ไตรสิกขา เปนหลักธรรมท่ี
ใ ช พั ฒ น า ค น ใ ห เ กิ ด
คุณลักษณะ อิทธิบาท ๔ 

หลักพุทธธรรมท่ี
สงเสริมการ

จัดการเรียนการ
สอนท่ีดี 

การจัดการเรยีน
การสอนแผนใหม
ภายใตกรอบการ
จัดการเดมมิ่ง โดย
บูรณาการหลัก

พุทธธรรม 

สภาพการจัดการ
เรียนการสอนของ

พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดชลบุร ี



บทท่ี ๓ 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี”  มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕  การวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดมุงศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ซ่ึงเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary  Research)  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus  Group  
Discussion) กับผูทรงคุณวุฒิ 

 

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑) ผูใหขอมูลสําคัญ 

ก. ผูใหขอมูลสําคัญ แบงออกเปน ๒ กลุม คือ 
๑) กลุมพระสงฆ ไดแก ผูบริหาร และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 

๑๑ รูป ดังนี้ 
 

๑) พระราชสิทธิวิมล  ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทย
บริการ คณะสังคมศาสตร  มจร. วัดใหญอิน
ทราราม จังหวัดชลบุรี 

๒) พระมหาสุชาติ  ธมฺมกาโม   ผู อํ านว ยการหน ว ย วิ ท ยบริ ก า ร   คณะ
สังคมศาสตร   มจร.  วัดใหญ อินทราราม 
จังหวัดชลบุรี 

๓) พระมหาคมสันต  ชินวโร ป.ธ.๙  เจาคณะอําเภอเกาะจันทร, เจาอาวาสวัดบอ
ทองราษฎรบํารุง 

๔) พระมหาเจริญ  จิรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗ เจาคณะอําเภอบานบึง, เจาอาวาสวัดเขาถํ้า 
อํ า เ ภ อ บ า น บึ ง  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ,



๑๑๒ 
 

๕) พระมหาบุญนภัสร  ถีรปฺโญ ป.ธ.๙,ดร. รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, เจาอาวาส 
 วัดหนองไกเถ่ือน 

๖) พระมหาถาวร  ฐานวโร ป.ธ.๙  รองเจาคณะอําเภอบางละมุง, เจาอาวาส     
วัดสุทธาวาส 

๗) พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์  เจาคณะตําบลโปง, เจาอาวาสวัดนพทองศรี
พุฒาราม 

๘) พระครูนิวิธศรัทธาคุณ  เจาคณะตําบลบางละมุง, เจาอาวาสวัดศรีวนา
ราม 

๙) พระครูสุธีวราลังการ  เจาคณะตําบลทาบุญมี, เจาอาวาสวัดเกาะ
โพธาวาส 

๑๐) พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญสิริธรรม 
๑๑) พระอธิการบันลือ  ลกฺขโณ,  เจาอาวาสวัดสันติคีรี 
 

๒) กลุมขาราชการ ไดแก ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผูพิพากษาสมทบศาล
จังหวัดชลบุรี ปลัดเมืองพัทยา รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผูอํานวยการโรงเรียนตางๆ จํานวน 
๑๔ คน  
 ๑๒) นายสุรัตน  เมฆวรากุล  ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 
 ๑๓) ดร.โสภิญ  เทพจักร  ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี 
 ๑๔) นายชนัฏพงศ  ศรีวิเศษ  ปลัดเมืองพัทยา 
 ๑๕) นายเอนก  พัฒนงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ 
 ๑๖) นายสมศักดิ์  ดวงเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร 
 ๑๗) นายอัมพร  อิสสรารักษ ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 ๑๘) นางชนิตา  ยินดีสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส 
 ๑๙) นายพูลศักดิ์  พงษพิพัฒนวัฒนา ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ 
 ๒๐) นายประเสริฐ  พิมลสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖ 
 ๒๑) นายณรงค  ผิวออน  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล) 
 ๒๒) นายจิรศักดิ์  จิตสม  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑) 
 ๒๓) นายอนุศักดิ์  เปรมเปราะ  รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖ 
 ๒๔) นายอํานาจ  มานะ  รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร 
 ๒๕) นายปยบุตร  เอมโอฐ  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง 
 
 ๓.๒.๓  ผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผูมีสวนเก่ียวของกับ
การจัดการการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม เพ่ือยืนยันการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
จัดการการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี จํานวน ๑๑ รูป
หรือคน  ดังนี้ 



๑๑๓ 
 

๑. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ  ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตร (รปศ. มจร วังนอย) 
๒. ผศ.ดร. บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/

อาจารยประจําหลักสูตร (มจร วังนอย) 
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณโณ, ดร.  อาจารยประจําหลักสูตร (มจร วังนอย)  
๔. พระครูญาณประยุต  เจาคณะตําบลบอวิน, เจาอาวาสวัดเขา

ตะแบก, จังหวัดชลบุรี  
๕. พระมหาวีระ ธมฺมเตโช ป.ธ.๔  เจาอาวาสวัดเขาคันทรง, จังหวัดชลบุรี 
๖. พระครูสุทธิวัตวิมล  เจาอาวาสวัดหุบบอน, จังหวัดชลบุรี 
๗. พระครูวิจิตกิจจากร   เจาคณะตําบลโคกเพาะ เจาอาวาสวัดเนิน

สังข, จังหวัดชลบุรี 
๘. พระภาวนาขันติยากร  เจาคณะตําบลนามะตูม เจาอาวาสวัด

หนองมวงเกา,จังหวัดชลบุรี  
๙. พระครูภาวนากิจจานุรักษ  เจาอาวาสวัดอัมพะวัน, จังหวัดชลบุรี 
๑๐. พระครูสุนทรธรรมวินิจ  เจาอาวาสวัดระเวิงรังสรรค, จังหวัดชลบุรี 
๑๑. ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี,  เลขานุการ ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/

อาจารยประจําหลักสูตร (มจร วังนอย) 
ผูดําเนินการ  

 

๓.๓  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

๑) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเปนแบบก่ึง
โครงสราง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดวยวิธีการจัดเตรียมรางโครงสราง
คําสัมภาษณ และกําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย โดยการปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
งานวิจัย และหรือใหผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ หลังจากนั้น นําไปปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําใหเหมาะสม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) 

๒) แนวคําถามในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) หลังผานจากการ
สัมภาษณเชิงลึกมาแลว อาจพบวา ในการวิจัยครั้งนี้ มีขอมูลบางประเด็นท่ียังบกพรองและยังไม
ชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองสรางเครื่องมือเพ่ิมเติมในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดวยวิธีการจัดเตรียมรางแนวคําถามในการ
สนทนากลุมเฉพาะ และกําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย โดยมีการขอคําปรึกษา
และคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และเพ่ือใหชวยตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ
ดังกลาว หลังจากนั้น ก็นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําใหเหมาะสม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลวิจัยกับผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ีวิจัย 
 



๑๑๔ 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๔.๑ การรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)  
ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยอานเนื้อหา

ของเอกสารอยางละเอียดเพ่ือรวบรวมขอมูลเบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ีวิจัย ซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญในชั้นนี้ คือ  
ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และอ่ืนๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและ
ภาษาไทย 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธของนักปราชญสําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ วารสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงเอกสารรายงานตางๆ ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  

โดยการวิจัยเชิงเอกสารในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะบันทึกขอความท่ีปรากฏนัยสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” ดังกลาวตามกรอบการวิจัย จากนั้นอานสอบทาน
นัยสําคัญของเนื้อหานั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง และสอบทานจากเนื้อหาของเอกสารท่ีมีเนื้อหาของรายละเอียด
ใกลเคียงกัน เพ่ือสอบทานนัยสําคัญท่ีปรากฏในเอกสารเหลานั้น แลวนํานัยสําคัญในขอความเหลานั้น
ไปวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการ เพ่ือใชในการกําหนดกรอบในการทําการวิจัยในข้ันตอนตอไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มี
ข้ันตอน ประกอบดวย 

๑) ผูวิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือ
ขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ัง ๒๕ รูป/คน 
ตามท่ีกําหนดไวในทําการวิจัย 

๒) การเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๕ รูป/คนนั้น โดยใช
วิธีสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล ใชเวลาในการสัมภาษณรูป/คนละประมาณ ๖๐ นาที 

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ
ตามท่ีกําหนดไว 

๔) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไวจนครบทุกประเด็น โดย
ขณะท่ีสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยจะขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการ
สัมภาษณ 

๕) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

อยางไรก็ตาม การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยขออนุญาตในการจดบันทึก บันทึกเสียงและบันทึกภาพนิ่งใน
ภาคสนามวิจัย คือ ตั้งแตกอนเขาภาคสนาม ระหวาง และหลังออกจากภาคสนาม แลวทําการจัด
แฟมขอมูลเพ่ือใหพรอมในการท่ีจะวิเคราะหขอมูลตอไป  



๑๑๕ 
 

๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) มีข้ันตอน ประกอบดวย   

๑) ผูวิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือ
ขออนุญาตและขอความรวมมือไปยังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีสวนสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เพ่ือการ
สนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๑๑ รูป/คน  

๒) เชิญผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ จากการสุมแบบเจาะจง โดยวิธีสนทนากลุมเฉพาะแต 
จะใชเวลาดําเนินการกลุมละประมาณ ๓ ชั่วโมง 

๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ และจัดสงรายละเอียด
ท่ีจําเปนเพ่ือใหผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะไดพิจารณากอนดําเนินการ 

๔) ดําเนินการสนทนากลุมเฉพาะ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไวจนครบทุก
ประเด็น โดยขณะท่ีจัดการสนทนากลุมเฉพาะนั้น ผูวิจัยจะขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก การ
บันทึกเสียงและบันทึกภาพนิ่งประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ 

๕) นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมเฉพาะมาวิเคราะหเพ่ือเสริมขอมูลในประเด็นท่ียัง
บกพรองจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques)  

อยางไรก็ตาม การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะใหความสําคัญเชนเดียวกันกับการสัมภาษณเชิงลึก โดยจะขออนุญาต
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานในการจดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพนิ่งในภาคสนามวิจัย คือ ตั้งแตกอน
เขาภาคสนาม ระหวาง และหลังออกจากภาคสนาม แลวทําการจัดแฟมขอมูลเพ่ือใหพรอมในการท่ีจะ
วิเคราะหขอมูลตอไป  
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถดําเนินการดังนี้ 

๑) ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 

๒) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ (Interview) และการจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียง
และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจาก
ขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมได โดยทําไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังนี้เพ่ือจะไดศึกษาประเด็น
ตางๆ ไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ตางๆ เหลานั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะห
เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธเชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล ในข้ันแรกผูวิจัยไดตรวจสอบวาไดขอมูลเพียงพอ
แลวหรือยัง ขอมูลนั้นไดตอบปญหาของการวิจัยแลวหรือไม หากผูวิจัยพบวาไดขอมูลท่ีไมตรงกัน ผูวิจัย



๑๑๖ 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ กระบวนการวิจัย 

จะตรวจสอบวาขอมูลท่ีแทจริงเปนอยางไร ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีใชกันมากในการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  

 
 
 

 
 
 

ศึ กษาสภาพ
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอน
ของพระสอน
ศี ล ธ ร ร ม ใ น
โ ร ง เ รี ย น
มั ธ ยม ศึ กษา 
จังหวัดชลบุรี 

สภาพการจัดการ
เรียนการสอนเนน
นั ก เ รี ย น เ ป น
ศูนยกลาง 

ส ภ า พ ก า ร
จัดการเรียนการ
สอนแบบวิจั ย
เปนพ้ืนฐาน 

สภาพการจัดการ
เรียนการสอนใช
โครงงานเปนฐาน 

ส ภ า พ ก า ร
จัดการเรียนการ
ส อ น ด ว ย ภู มิ
ปญญาทองถ่ิน 

สัมภาษณ
ผู ใหขอมูล
สําคัญ ๒๕ 
รูป/คน 

ทราบสภาพ
การจัดการ
เ รี ย น ก า ร
สอนของพระ
สอนศีลธรรม 
เ พ่ื อ ห า
แ น ว ท า ง
ป รั บ ป รุ ง
แกไข 

ศึกษาแนวคิด
ท า ง ก า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ห ลั ก พุ ท ธ
ธรรมท่ีนํามา
บูรณาการใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอน 
ของพระสอน
ศี ล ธ ร ร ม ใ น
โ ร ง เ รี ย น
มั ธ ยม ศึ กษา 
จังหวัดชลบุรี 

ศึ ก ษ า
กร ะบวนกา ร
บริหารจัดการ
ของเดมม่ิง 

ศึกษาหลักการ
จัดการเรียน
การสอนแผน

ใหม ๔ประการ 

บูรณาการหลัก
พุ ท ธ ธ ร ร ม ท่ี
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนท่ีดี 

สัมภาษณ
ผู ใหขอมูล
สําคัญ ๒๕ 
รูป/คน 

สัมภาษณ
ผู ใหขอมูล
สําคัญ ๒๕ 
รูป/คน 

ไดการจัดการ
เรียนการสอน
แผนใหมภายใต
ก ร อ บ ก า ร
บริหารจัดการ
ของเดมม่ิง 

ไ ด ห ลั ก ก า ร 
บูรณาการหลัก
พุ ท ธ ธ ร ร ม ท่ี
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนท่ีดี 

ไ ด วิ ธี ก า ร
จั ดการ เ รี ยน
การสอนแผน
ใ ห ม ภ า ย ใ ต
ก ร อ บ ก า ร
บริหารจัดการ
เ ด ม ม่ิ ง  โ ด ย
บูรณาการดวย
หลักธรรม 

นําเสนอการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักพุทธบูรณาการ
ข อ ง พ ร ะ ส อ น
ศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี 

รางหลักการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักพุทธบูรณาการ
ข อ ง พ ร ะ ส อ น
ศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี 

ยืนยัน
ขอมูลโดยผู

ทรงคุณ 
วุฒิ ๑๑ 
รูป/คน 

ไดหลักการจัดการ
เรียนการสอนตาม
ห ลั ก พุ ท ธ บู ร ณ า
การของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
จังหวัดชลบุร ี



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของพระ

สอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๒) ศึกษาแนวคิดทางการจัดการ
และหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๓) นําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยการศึกษา
วิเคราะหเอกสาร (Documentary  Research)  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูให
ขอมูลสําคัญ (Key  Informants) ซ่ึงเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
จํานวน ๒๕ รูปหรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา และการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน ๑๑ รูปหรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสนทนากลุมเฉพาะและรูปแบบเบื้องตน
สําหรับใชในการยืนยันขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดประชุมกลุมยอย บันทึกเสียง และจด
บันทึก วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ซ่ึงผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถแบง
ออกเปน ๔ หัวขอ ดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 ๔.๓ นําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 ๔.๔ สรุปผลการสนทนากลุมเฉพาะ 
 ๔.๕ องคความรูจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

๔.๑.๑ สภาพการจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  
วิเคราะหผลการสัมภาษณ (Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของพระ

สอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” การบูรณาการท่ีเขาใจโดยท่ัวไปมีความหมาย
ใกลเคียงกับการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวาเดิมอยางเปนระบบ
หรือการทําใหดีข้ึนกวาสภาพเดิมท่ีเปนอยูอยางเปนระบบซ่ึงเปนการเปรียบเทียบทางดานคุณภาพ
ระหวางสถานการณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาท่ีตางกัน กลาวคือ  ถาในปจจุบันสภาพการณของสิ่ง
นั้นดีกวาสมบูรณกวา ก็แสดงวาเปนการบูรณาการ ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต 
จากผูใหขอมูลในการสัมภาษณ พบวา  
๑. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมลักษณะนิสัย และทักษะการใชชีวิตประจําวัน 0

๑ ทุกวันพระมี
การทําบุญสังฆทานผลไม นํานักเรียนสวดมนตมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต 1

๒ นําประสบการณไปใชในการดํารงชีวิต ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 2

๓ ความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติตนใหมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม 3

๔ สอดคลองเพราะนําหลักการ
ดํารงชีวิตในปจจุบันมาชวยสอนเพ่ือท่ีนักเรียนจะไดมีความรูในการดํารงชีวิต 4

๕ สอดคลองในการ
ดํารงชีวิตในบางสวนสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติได5๖   

๒. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต 6

๗ ผูเรียนเกิดความ
เขาใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 7 ๘  พระสงฆวัดธรรมสามัคคีอบรมสอนศีลธรรมใหกับ

                                                 
๑สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ, เจาอาวาสวัดหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๒สัมภาษณ พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ, เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุร,ี ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  
๗สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๒๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๘สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 
 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา (วัดธรรมสามัคคี) จัดกิจกรรมสอดคลองกับการดํารงชีวิตของนักเรียน 8

๙  
ใหนักเรียนไดเรียนรูคุณธรรมศีลธรรม เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิตสามารถใชหลักธรรมคํา
สอน มาใชในชีวิตประจําวันรูจักดีชั่ว แกปญหาเด็กวัยรุนในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี เปนเยาวชนท่ี
ดีตอประเทศชาติตอไป9

๑๐   
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนเรียนรูเก่ียวกับศีลธรรม จริยธรรมโดย

ใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 10

๑๑  หลายทานทุกวันพระจะ
มีทําบุญสังฆทานผลไม พระคุณเจาจะมา ๓ รูป ฝกนักเรียนสวดมนต ถวายของเพ่ือนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 1 1

๑๒ การนําหลักการดํารงชีวิตมาชวยในการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เรียนรูศีลธรรมในการปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 1 2

๑๓ ผูใหขอมูลกลาววา นักเรียนสามารถเปน
ผูนําสวดมนตการไหว13๑๔  

๔. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยผูเรียน นักเรียนใหความสนใจและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 
เชน ทําใหผูเรียนเกิดสมาธิในการเรียนวิชาอ่ืนๆไดอยางดี ความตั้งใจในการทํากิจกรรมการเรียนรูมาก
ข้ึนกวาเดิม 1 4

๑๕  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เรียนรูกฎและทฤษฎีทางศีลธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานในการปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 15

๑๖   
๕. มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต โดยใชวิธีการบรรยาย อภิปราย เรื่อง

ศีลธรรมตางๆ16

๑๗ ท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง และใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
ตางๆ และใหนักเรียนมีสวนรวมปฏิบัติในการบรรยายและอภิปราย17

๑๘   
๕. การจัดกิจกรรมในหองเรียนท่ีมุงเนนใหนักเรียน สมารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต

ได มุงเนนหลักศีลธรรมและคุณงามความดี 1 8๑๙  ใหรูจักปฏิบัติตามในสังคมชีวิตประจําวันเก่ียวกับการ

                                                 
๙สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๑๑สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ  นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๑๗สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๑๙สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๐ 
 

ปฏิบัติตามในดานคุณธรรมจริยธรรม 1 9

๒๐  ทุกวันพระจะมีการทําบุญสังฆทานผลไม พระคุณเจามา ๓ 
รูป ฝกนักเรียนสวดมนต ฝกนักเรียนนั่งสมาธิ20๒๑   

๖. ฝกนักเรียนมีสวนรวมในการถวายสังฆทานผลไม เปนผูนําในการสวดมนต พระให
ความรู หลักธรรมในการดําเนินชีวิต 2 1

๒๒  มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดถวายผลไมเพ่ือทําบุญในวัน
พระ ทุกๆ วันพระบริเวณใตถุนอาคารเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีท้ังครูและนักเรียนไดรวมกันปฏิบัติ 2 2

๒๓ 
เปนกิจกรรมงายๆ โดยการไดพบปะกับกลุมนักเรียนและไดพูดคุยกับนักเรียนโดยตรง โดยใหขอคิดท่ี
เปนคําสอนแกเด็ก23

๒๔  
๗. พระสงฆวัดธรรมสามัคคี อบรมสอนศีลธรรมใหกับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  

(วัดธรรมสามัคคี) จัดกิจกรรมสอดคลองกับการดํารงชีวิตของนักเรียน สามารถนําหลักคําสอนมาใชใน
ชีวิตประจําวัน24

๒๕ 
๒. การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน 
จากผูใหขอมูลในการสัมภาษณ พบวา  
๑. ยึดเด็กเปนศูนยกลาง สนองความตองการ ความแตกตางระหวางบุคคล 2 5

๒๖ จัดกิจกรรม
ใหนั่งสมาธิ สวดมนต เด็กสามารถปฏิบัติได26๒๗ พบวา บูรณาการใหระบบเกิดการรอบรูและพัฒนาผูคน
ใหเกิดการเรียนรู 2 7๒๘ จัดการเรียนการสอนตามความสามารถ ของผูเรียนสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียน28

๒๙   

                                                 
๒๐สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  
๒๑สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ  พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร.  

วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.   
๒๔สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕สัมภาษณ พระมหาบุญนภัทร ถีรปฺโญ ป.ธ.๙, รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  
๒๖สัมภาษณ  พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๒๗สัมภาษณ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๑ 
 

๒. เหมาะสมเพราะครูจะนําความรูท่ีเหมาะกับระดับชวงชั้นในการนํามาสอน เชน ป.๒ ก็
สอนวิธีการปลูกผักและการวาดภาพ29

๓๐ เหมาะสมนักเรียนสนใจสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาตนอยูเสมอ30

๓๑ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 3 1

๓๒  
นําเอาเทคนิคและวิธีการสอนธรรมะมาใชใหถูกชวงวัยของเด็กทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและมี
สมาธิเพ่ิมข้ึน32

๓๓   
๓. กิจกรรมท่ีสอน มีความเหมาะสม ผูเรียนมีความสนใจสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริง

ในชีวิตประจําวันได 3 3

๓๔ นักเรียนมีความตระหนักมีความสนใจท่ีจะรับความรู เพราะพระผูสอนมีสื่อ
ประกอบตรงกับหัวขอท่ีสอนไดเปนอยางดี 3 4

๓๕  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง
ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 35

๓๖ แยกกิจกรรมนักเรียนเกง ปานกลาง ออน รวมท้ังสรางสื่อ
การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน36

๓๗ จัดกิจกรรมการนั่ง การสวดมนต นั่งทาเพบุตร(ชาย) นั่งทา
เทพธิดา(หญิง) การกราบ การไหวของนักเรียน37

๓๘   
๔. การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียนจากกิจกรรมท่ีตนสนใจ 3 8

๓๙  กิจกรรมฟงธรรมในวันพระ
,นังสมาธิ,การไหวในลักษณะตางๆ 3 9

๔๐ ผูเรียนใหควาใสนใจในกิจกรรมท่ีนําเสนอและมีความสนใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม40

๔๑ การจัดใหมีการเรียนการสอนตามวุฒิภาวะของผูเรียนและ
สรางสื่อเพ่ือกระตุนความสนใจ41

๔๒    
๕. การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียนคือการให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และการนําโครงงานเก่ียวกับหลักศีลธรรมท่ีนักเรียนมีความ

                                                 
๓๐สัมภาษณ พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ, เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ, จังหวัดชลบรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
๓๒สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๓สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ  ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ พระมหาบุญนภัทร ถีรปฺโญ ป.ธ.๙, รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๓๙สัมภาษณ  นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๔๐สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๔๒สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๒ 
 

สนใจ ใหนักเรียนเลือกรูปภาพท่ีเก่ียวกับหลักศาสนาและมาจัดบอรดเผยแพรความรู  สอดแทรกเนอ
หาในบทเรียนเรื่องการใชชีวิตประจําวันเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีสามารถนําความรูไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได42๔๓  

๖. จัดกิจกรรมใหนั่งสมาธิ สวดมนต ชายนั่งทาเทพบุตร หญิงนั่งทาเทพธิดา การกราบ
พระท่ีถูกตอง เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติได การจัดกิจกรรมเวียนเทียนใหวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
4 3

๔๔ เขาหองเรียนและไดพูดคุยสรางความสัมพันธกับผูเรียนพรอมท้ังใหหลักคิดและคําสอนแกเด็ก 4 4

๔๕ 
กิจกรรมท่ีสอนมีความเหมาะสม ผูมีความสนใจสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได 45๔๖ 

๓. การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติทุกข้ันตอน 
จากผูใหขอมูลในการสัมภาษณ พบวา  
๑. การนั่งทาเทพบุตร (ชาย) นั่งทานเทพธิดา (หญิง) การกราบ การนั่งสมาธิ ฝกจิตใหสงบ 

การจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม ในการวางแผน ลงมือ และบอกผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง 
พบวา ผูเรียนท่ีดีมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติกอรวมทางศาสนา แนวทางการทํางานตองการเรียน 
ทํางานใหประสบความสําเร็จในชีวิต ใชหลักธรรมอิทธิบาท ๔46

๔๗  
๒. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมครูพยายามใหนักเรียนมีสวนในการทําเกือบทุกข้ันตอน จะ

ไดรูวานักเรียนควรมีการแกไขข้ันตอนใด และข้ันตอนใดท่ีนักเรียนทําดีแลว รวมมือบางสวนเพราะ
กิจกรรมไมเลาใจของผูเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และมี
การลงมือปฏิบัติทุกข้ันตอน47

๔๘  
๓. ไดใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม เพ่ือกระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  กิจกรรมท่ีจัดนักเรียนมีสวนรวม และนักเรียนไดปฏิบัติจริงมีสมาธิจริง เพ่ือใหนักเรียน
ไดรูจักการหยุดนิ่ง จะคิดอะไรตองรอบคอบทําใหนักเรียนท่ีเปนเด็กกาวราว อารมณรุนแรง ไมคอย
ตั้งใจเรียน กลับปรับนิสัยใหเปนใจเย็นข้ึน ผลการเรียนดีข้ึน 48

๔๙  

                                                 
๔๓สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๔๕สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๔๖สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๔๘สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๔๙สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๒๓ 
 

๔. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ เนนการจัดกิจกรรมกลุม 
การสวดมนต การนั่งสมาธิ การฝกจิตใจใหสงบ การเจริญภาวนา การท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติรวมทํากิจกรรมจริง และใหความคิดความเห็นจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 49

๕๐   
๕. กิจกรรการไหว มีสื่ออุปกรณท่ีนาสนใจทําใหผูเรียนเกิดความอยากจะรวมกิจกรรม 

และมีสื่อท่ีหลากหลายไมซํ้าซากจําเจ กระตุนความสนในของนักเรียนดีมาก อิทธิบาท ๔ เปนแนวทาง
การเรียน การทํางานใหประสบความสําเร็จในชีวิตและการงานท่ีมุงหวัง50

๕๑   
๖. การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ  ตั้งแตการฟง

บรรยาย อภิปราย ตอบขอซักถามท่ีทางพระสอนศีลธรรมไดเปนผูจัดกิจกรรมตางๆใหกับนักเรียน 5 1

๕๒ 
รวมถึงการสังเกตถึงการนําหลักคําสอนศีลธรรมไปใชในชีวิตประจําวันพานักเรียนเขาคาย คุณธรรม 
ฝกปฏิบัติธรรมตามกิจกรรม  การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ การสวดมนตและการปรับสภาพจิตใจใหให
มีสมาธิมากข้ึน การนั่งทาเทพบุตร (ชาย) การนั่งทาเทพธิดา (หญิง) การสวดมนตไหวพระ การกราบ 
การนั่งสมาธิฝกจิตใหสงบ52

๕๓  
๗. ทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนและวัดรวมจัดข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมเปนอยาง

ดี   โดยการใหผูเรียนสวดมนตรับศีล โดยในวันพระนักเรียนจะมาทําบุญถวายผลไม เด็กทุกคนไดเขา
รวมกิจกรรม  กิจกรรมท่ีจัดนักเรียนมีสวนรวม และนักเรียนไดปฏิบัติจริงฝกสมาธิจริง เพ่ือใหนักเรียน
ไดรูจักการหยุดนิ่ง จะคิดอะไรตองรอบคอบ ทําใหนักเรียนท่ีเปนเด็กกาวราวอารมณรุนแรงไมคอย
ตั้งใจเรียน กลับมาปรับนิสัยใหเปนเด็กท่ีใจเย็นข้ึน53

๕๔  
๔.๑.๒ สภาพการจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 

แบงประเด็น ดังตอไปนี้ 
๑. การจัดการการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการ

สอน และการคนควาหาความรูดวยตนเอง 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  
๑. ทําใหผูเรียนมีความสมารถในการคิดมากข้ึน คัดแยกนักเรียนท่ีมีปญหาเรื่องการเรียน 

แลวนํามาทําการวิจัย เฉพาะตน เฉพาะเรื่อง พบวา ทําการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนสงเสริม
ผูเรียนไดคนควาขอมูล การนําวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนรูหลักธรรม ในการปฏิบัติ
ตน มีการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใหผูเรียน คนควาหาความรูดวยตนเอง จะไดเกิดประสบการณการ

                                                 
๕๐สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๕๑สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๕๒สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๕๓สัมภาษณ พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง๑๘ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๕๔สัมภาษณ  พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๒๔ 
 

เรียนรูจริง จะเกิดความรูท่ีไดจากตัวเอง  ใชไดในบางกรณี เนื่องจากอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การคนความีไมเพียงพอ54

๕๕   
๒. มีการใชคําถามทําใหผูเรียนเกิดขอสงสัยและคําถาม นํามาเปนประเด็นของปญหาซ่ึง

ทําใหเกิดหัวขอในการวิจัย  มีการใชคําถามทําใหผูเรียน เกิดขอสงสัยและเปนประเด็นใหเกิดหัวขอใน
การวิจัย  จากการวิจัยนักเรียนในปจจุบัน เด็กมัธยมคอนขางจะมีอารมณรุนแรง  สมกับผูใหขอมูล
สําคัญขาดการยับยั้งจิตใจ เม่ือนําผลการวิจัยมาสอนแกปญหาเด็กในปจจุบันและใหคนควาหาความรู
ดวยตนเอง เพ่ิมเติม สามารถมาพัฒนาเด็กใหดีข้ึน55

๕๖   
๓. การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีการคนควาหาความรูดวยตนเอง จากแหลงการ

เรียนรูตางๆ  ทําใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน  แยกนักเรียนท่ีรูเรื่องกับเรียนรูชา พวกเรียนรูชานํามาทํา
วิจัยแยกเปนรายบุคคล หาขอบกพรองนํามาทําวิจัยแกไขเปนรายๆ ไป ในเรื่องธรรมการสวดมนต 
ทําบุญ  ทําใหรูจักหลักธรรมในการปฏิบัติตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔56

๕๗  
๔. การเรียนรูโลกออนไลน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ในการทํางานข้ันตอนท่ีถูกตอง และ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  มีการฝกสมาธิและกระตุนความอยากรูอยากคิดและฝกให
นักเรียนคิดเปน ทําเปน รวมกับการทํางานอ่ืนๆ การนําวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและคนควาหา
ความรูดวยตนเอง พบวา  ทําใหรูจักหลักธรรมท่ีใชในการปฏิบัติตน คือหลักธรรมพรหมวิหาร ๔57

๕๘  
๕. การจัดการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอนและการ

คนควาหาความรูดวยตนเองนั้น เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง  การมองเห็นปญหากระบวนการการแกปญหาและสรุปผลเก่ียวปญหานั้น  และใหนักเรียน
ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน และเลือกปญหามาวิเคราะหหาทางแกไขทํารายงาน การแกปญหา
ในเรื่องอารมณและจิตใจของตนเอง58

๕๙  
๖. คัดแยกนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน แลวมาทําวิจัยแกปญหาเฉพาะดาน  ให

นักเรียนไดรวมกิจกรรมท้ังในโรงเรียนและท่ีวัด เพ่ือหนักเรียนมีความสนใจยิ่งข้ึน  โดยการตั้งคําถาม
ใหเด็กไดถกคิดถึงปญหาท่ีเก่ียวกับตัวของนักเรียนเอง  จากการวิจัยนักเรียนในปจจุบัน เด็กมัธยม
คอนขางจะมีอารมณรุนแรง ขาดการยับยั้งจิตใจ เม่ือนําผลการวิจัยมาสอนแกปญหาเด็กในปจจุบัน
และใหคนควาหาความรูดวยตัวเอง เพ่ิมเติมสามารถพัฒนาเด็กใหดีข้ึน59

๖๐ 
 

                                                 
๕๕สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๕๗สัมภาษณ นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๕ 
 

๒. การจัดการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอน
โดยตนจากตําราเอกสารส่ือตางๆ 

จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  
๑. ผูเรียนสามารถนําแนวพัฒนาการคิด ในตําราเอกสารตางๆ นําแนวทางการวิจัย และ

คนควาวิธีในการแกไขมาปรับใชกับนักเรียนท่ีมีปญหาคลายคลึงกัน พบวา เนนการใหแหลงเรียนรู
ภายในภายนอกหองเรียน  ศึกษาคนควาเอกสารและสื่อตางๆ ในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จึง
ตองใหคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร ๔60

๖๑  
๒.  มีการจัดการเรียนการสอนโดย ใชตําราเอกสารอ่ืนๆ  และเปนการประกอบการเรียน

การสอน เพราะความรูบางอยางก็ตองการเอกสารอางอิงเพ่ือความชัดเจนและนาเชื่อถือ  ใชไดดี
เพราะนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ไมดีเพราะเปนการสื่อในทางเดียว  มีการเตรียมการสอน 
มีการแสวงหาความรูจากเอกสาร มีการเตรียมคูมือในการสอน ใชสื่อเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการเตรียมการสอนแสวงหาเอกสาร และมีการเตรียมคูมือในการสอน61

๖๒   
๓. มีการใชสื่อเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน  พระผูสอนศีลธรรมศึกษาหา

ความรูจากเอกสาร และสื่อตางๆ มาอบรมสอนนักเรียนหลากหลายทําใหนักเรียนมีคุณธรรมมากข้ึน62

๖๓ 
๔. การจัดการเรียนการสอน มีการศึกษาจากตําราเอกสารสื่อตางๆ มาเผยแพรใหกับ

ผูเรียน ทําใหมีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน คนจากหนังสือ ทําการวิจัย (หัวขอ) จากแบบเรียนของ
สํานักพิมพ พว., อจท., ทวพ. และแบบการสอนของพระจากวัด  มีการนําสื่อตางๆ มาชวยในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียน เชน สื่อ Power Point สื่อ Multi media การศึกษาตําราเอกสารตางๆ
63

๖๔ ดังนั้น เปนการประกอบการเรียนการสอน ทําใหทราบแนวทางในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการเอกสารการอางอิงเพ่ือความชัดเจน 64

๖๕   
๕. การนําหนังสือหรือเอกสารอางอิงในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการทาง

ธรรม ทราบปญหาของผูเรียนและสมารถแกปญหาไดตรงจุดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยมีหลักฐานรองลอยจากเอกสารงานวิจัย  เปนการใหนักเรียนไดศึกษาหลักคําสอนและศีลธรรม
ตางๆ จากตําราเอกสารสื่อตางๆ ดวยตนเอง  โดยมีพระสอนศีลธรรมเปนผูคอยชวยเหลือและให
คําแนะนําปรึกษาในเรื่องท่ีนักเรียนยังมีขอสงสัยอยู เพ่ือสามารถท่ีจะใหนักเรียนศึกษาไดอยาเขาใจ
ลึกซ้ึงและนําไปใชปฏิบัติไดอยางแทจริง65

๖๖   
                                                 

๖๑สัมภาษณ สัมภาษณ พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทอง
ราษฎรบํารุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๖๒สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖๖สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๖ 
 

๖. ฝกใหนักเรียนศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนและเลือกปญหามาวิเคราะหหาทางแก  
นําเอกสารท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและสื่อท่ีเก่ียวของมาสอนใหนักเรียนทีคุณธรรมจริยธรรมมาก
ข้ึน  นําแนวทางการวิจัย และคนควาวีการในการแกไขใหกับนักเรียนท่ีมีปญหาคลายคลึงกันไมวาจะ
เปนแบบเรียนตางๆ  มีการนําสื่อตางๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เชน สื่อ Power 
Point สื่อ Multi media พระผูสอนศีลธรรม ศึกษาหาความรูจากเอกสารและสื่อตางๆ มาอบรม สอน
นักเรียนหลากหลาย ทําใหนักเรียนมีคุณธรรมมากข้ึน66

๖๗ 
๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอน

และคําบอกเลาจากอาจารย 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  
๑. เปนการไดจดจําไดนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน การใหนักเรียนฝกสมาธิ ไมวาจะนั่ง

หลับตา จดใจจอกับภาพ เปนการฝกเด็กใหเกิดปญญา และมุงม่ันในการทํางาน พบวา เนนการเคารพ 
ผูใหญกวาตน  และตองมีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระท่ีใชรวมท้ังความหมายตางๆ ของ
เนื้อหา67

๖๘  
๒. ตองมีการสืบคนเนื้อหาท่ีสอดคลองกับพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔ ไตรสิกขา ๓   

มีการจัดการเรียนการสอน โดยคําบอกเลาจากอาจารย หรือเลาประสบการณของครูผูสอนใหนักเรียน
ฟง เพ่ือเพ่ิมพูนความฝนและความคิดของรักเรียนมากข้ึน  ไมดีเพราะเปนสื่อจากทางเดียว  มีการ
ถายทอดแนวคิด จากผูรู ผูเชี่ยวชาญ ใหกับผูเรียนฟงและเกิดความสนใจในการเรียน เกิดเปนประเด็น
ไปสูการทําวิจัย68

๖๙    
๓. มีการถายทอดแนวคิดจากผูรูผูเชี่ยวชาญใหกับผูเรียนฟงและเกิดความสนใจในการ

เรียนและเกิดเปนประเด็นไปสูการทําวิจัย  พระผูสอนสามารถนําแนวคิดของการวิจัย มาสอนนักเรียน
ไดเปนอยางดี โดยประสมประสานจากขอมูลคําบอกเลาจากครู- อาจารย เพ่ือชวยกันพัฒนาเด็กใหมี
คุณธรรมท่ีดียิ่งข้ึน  การจัดการเรียนการสอน มีการประสานสัมพันธจากอาจารย นําความรูมา
ถายทอดใหกับผูเรียน โดยเฉพาะในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน69

๗๐    
๔. ทดลองเด็กท่ีเรียนรูชาในเรื่องหลักคําสอน ของพระพุทธเจาการสวบนิ่ง กลาวคําสวด

มนต กลาวคําสมาธิ ศีล ๕ ธรรม ๕ การจัดการเรียนการสอนโดยการบอกเลาเรื่องราวจากอาจารยให
นักเรียนฟงเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความคิดจากเรื่องท่ีเลา  นิทานชาดกตามพระสูตรตางๆ , 
ประวัติศาสตร   ประสบการณตรงของพระอาจารย มีหลายหลายรูปแบบและเรื่องราวยอมชวยให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมไดอยางชัดเจน70

๗๑   

                                                 
๖๗สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๖๙สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๗๑สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๒๗ 
 

๕. การจัดการเรียนการสอน ตองมีกรอบการเนื้อหาสาระท่ีจะใชในการสอน รวมท้ัง
ความหมายตางๆ ของเนื้อหา จึงตองมีการสืบคนตามหลักธรรม พรหมวิหาร ๔  เปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีกระบวนการบรรยาย เพ่ือหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจ  และมีการตั้งคําถามเพ่ือให
นักเรียนเกตความรูจากการตอบคําถาม โดยใชความรูและความเขาใจจากการเรียนการสอนและคํา
บอกเลาจากอาจารย 71

๗๒   
๖. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหประสบการณชีวิตท่ีผานมาของครูมีประเด็นใดท่ีนาสนใจ

บาง  การนําขอมูลท่ีเก่ียวของมาสอนเพ่ือชวยพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมมากข้ึน  การใหนักเรียนฝก
สมาธิ  ไมวาจะนั่งหลับตา การจดจออยูกับสิงใดสิ่งหนึ่ง การวาดภาพ เปนการฝกใหเด็กเกิดปญญา 
และมุงม่ันในการทํางาน  นําปญหาของผูเรียนมาปรับในการใชจัดการเรียนการสอนผูเรียนอยาง
เหมาะสม  หลายทานกลาววา  พระผูสอนสามารถนําแนวคิดของการวิจัย มาสอนนักเรียนไดเปน
อยางดีโดยประสมประสานจากขอมูลคําบอกเลาจากครู-อาจารยเพ่ือชวยกันพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมดี
ยิ่งข้ึน การจัดการเรียนการสอน มีการประสานสัมพันธจากอาจารย นําความรูมาถายทอดใหกับผูเรียน 
โดยเฉพาะในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 72

๗๓ 
๔.๑.๓ สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการใชโครงงานเปนฐาน  
๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหา

ความรูเพ่ือนํามาแกปญหานั้นๆ 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  
๑. ทําใหสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ การทําโครงงาน เปนการฝกใหนักเรียน

ทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามัคคี จึงเปนสิ่งสําคัญ พบวา เนนการศึกษาคนควาดวยตัวเอง 7 3

๗๔  ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณแสวงหาความรูนั้น ตองนําหลักธรรมตางๆ มาใชในการทํางาน
แกไขปญหา โดยใชอิทธิบาท ๔74

๗๕   
๒. นําวิจัยในชั้นเรียนมาจับเม่ือเกิดปญหาในการเรียน ตลอดจนรีบแกปญหาท่ีเกิดข้ึนทันที  

บอกถึงขอดีขอเสียท่ีเกิดข้ึนในกับปญหานั้นสงผลใหนักเรียน มีการกระตุนในการแสวงหาความรูมาก
ข้ึน  การจัดการเรียนแบบโครงงานดีสําหรับนักเรียนท่ีมีความกระตือรือรนในการหาขอมูลเทานั้น  
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการนําเอาสถานการณปจจุบันมาใชในการสอนเปนอยางดี เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน75

๗๖   
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการนําเอาสถานการณปจจุบันมาใชในการสอนเปนอยางดี 

เกิดความสนุกสนานในการเรียน  พระผูสอนศีลธรรม สามารถใชเทคนิคในการแกปญหาเพ่ือกระตุนให

                                                 
๗๒สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๗๓สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๘ 
 

นักเรียนรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองใหได และหลายทานกลาว สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเองหรือคนรอบขางไดดี76๗๗   

๔. การจัดการเรียนการสอน มีการยกตัวอยางสถานการณจริง เพ่ือใหผูเรียนมีการ
แสวงหาความรู รูจักการแกปญหาและนําไปประยุกตใช  พระอาจารยสอนเรื่อง บาป บุญ คุณโทษ 
การทําความดีละเวนความชั่ว นําไปใหเด็ก แกปญหาในสถานการณปจจุบัน ท้ังในโรงเรียนและในบาน 
(สังคม ชุมชน)  การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในเนื้อหาการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให
ผูเรียนไดแสวงหาความรูและสามารถนําไปแกไขปญหาได77๗๘   

๕. โครงงานเปนสื่อท่ีบงบอกวาผูเรียนมีความสนใจมากนอยเพียงใด  สามารถแกปญหาได
ตรงจุดและชัดเจนท่ีสุดเพราะตัวโครงงานจะเปนเครื่องมือวัดท่ีบอกไดอยางแทจริงวาผูเรียนมีความ
สนใจในดานใดเรื่องใดและมีความเขาใจหรือไมอยางไร   การใชคุณธรรมเขามาสอนสอดแทรกใน
เนื้อหาการสอน ตามหลักอิทธิบาท๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีใชกระบวนการบรรยายอภิปรายและคนควาหาความรู เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงงาน
เพ่ือเปนการนําความรูมาแหปญหา 78

๗๙    
๖. ใหนักเรียนชวยกันหาประเด็นปญหาท่ีนักเรียนสนใจมาชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุและ

วิธีการในการจัดการแกปญหานั้นๆ  นําเทคนิคและวิธีการแกปญหามาสอนและกระตุนใหเด็กสามารถ
แสวงหาวิธีการแกปญหาดวยตนเองไดระดับหนึ่ง  การทําโครงงานเปนการฝกใหนักเรียนทํางาน
รวมกันมีการคิดแกปญหา เพราะการสอนท่ีดีท่ีสุดคือการไดปฏิบัติตอองคประกอบของโครงงาน 79

๘๐   
๗. มีการสรางสถานการณสมมติ เพ่ือหนักเรียนรวมกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ

ปจจุบันนั้นๆ  ใหเด็กจับกลุมคนควาในเรื่องเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน 8 0

๘๑  พระผูสอน
ศีลธรรม สามารถใหเทคนิคในการแกปญหาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ันกับตนเองให
ไดและสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและคนรอบขาง81

๘๒  พระผูสอนศีลธรรม สามารถใชเทคนิค
ในการแกปญหาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองใหได82๘๓ 

 

                                                 
๗๗สัมภาษณ นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ, เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๒๙ 
 

๔.๑.๔ สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนองคความรู ความสามารถและประสบการณท่ีสั่งสมและสืบ
ทอดกันมา อันเปนความสามารถและศักยภาพในเชิงแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคน
รุนใหม 

จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  
๑. ผูเรียนสามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ไปสูคนรุนใหมได  พฤติกรรมทางสังคม เปน

สิ่งท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาการไหว การนั่ง การเดิน การกิน การดื่ม การพูด การคิด เปนมารยาทตางๆ
ทางสังคม ซึงนักเรียนสามารถนํามาใช และแกไขในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือปรับตัวในสังคม 
เพ่ือความอยูรอด พบวา ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการนําวิทยากรทองถ่ิน มาฝกประสบการณ
83

๘๔    
๒. เปนการเรียนการสอน ไดลงมือปฏิบัติจะเพ่ิมความสนใจใหกับนักเรียน   เนื่องจากครู

สอนนักเรียนชั้น ป.๒  ถือวายังเด็กการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสอนจึงเปนความรูงายๆ เชน การสาน
พัดจากกระดาแข็งแทนไมไผ การปลูกผักจากขวดน้ําอัดลมงายๆ โดยนําเศรษฐกิจพอเพียงมาชวย   
การเรียนการสอนท่ีดีเพราะนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทันที ไมใชเรียนจากตําราเพ่ิมความสนใจใหกับ
นักเรียน 84

๘๕    
๓. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดสูบุคคลอ่ืนได ตามหลักท่ีไดเรียนมา  

นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดสูบุคคลอ่ืนไดดี  พระทุกรูปท่ีมาอบรมสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนลวนแตมีประสบการณจากการไดสะสมบุญบารมี ศึกษาธรรมะมาเปนอยางดี หลายๆ รูปแบบ
ในการปฏิบัติธรรม เพ่ือสืบทอดแกคนรุนใหมตอไป  การจัดการเรียนการสอน พระท่ีมาสอนเปนผูมี
ความรูความสมารถมีการถายทอดท่ีดี รุนพ่ี ม.๓, ป.๖ มีประสบการณไปรวมกิจกรรมทางศาสนา
ปฏิบัติทุกกิจกรรมท่ีหลวงพอใหทํา และรุนพ่ีนํามาสอนนองๆ ป.๑-ป.๕ และ ม.๑-ม.๒   เปนองค
ความรูท่ีดีในการเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาแหลงเรียนรูตางๆ โดยสอนสอดแทรกหลักธรรมคือ 
เมตตา กรุณ มุทิตา อุเบกขา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความใฝเรียน   เปนสิ่งท่ีควรบอกตอรุนนองในการ
เรียนรูสูภายนอกจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากลองอยากรู 85๘๖    

๔. เปนองคความรูท่ีดีเยี่ยม และเปนสิ่งท่ีควรบอกตอรุนสูรุนและสื่อการเรียนรูภายนอก 
จะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากใฝรูใฝเรียน  การเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาและแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนโดยการสอนทอดแทรกหลักธรรมพรหมวิหาร๔ คือ ธรรมของผูเปนใหญและ
หลักธรรมสําหรับทุกคน คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา86

๘๗     

                                                 
๘๔สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๘๗สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด

ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๓๐ 
 

๕. เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใชประสบการณจริง ของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีทําใหเกิดการ
เรียนรูและสมารถสัมผัสประสบการณตรงจากการเรียนรูกับแหลงเรียนรูนอกหองเรียน   จัดพา
นักเรียนเขาชมวัด หรือชุมชนท่ีมีแหลงกิจกรรมท่ีมีความรู  การนําประสบการณในการสอนท่ี
หลากหลายมาเผยแพรในรูปการปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  พฤติกรรมทางสังคมเปน
สิ่งท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา การไหว การนั่ง การเดิน การกิน มารยาทตางๆทางสังคม ซ่ึงนักเรียน
สามารถนํามาแกปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน87

๘๘    
๖. เปนองคความรูท่ีดีของการเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาแหลงเรียนรูตางๆ  โดย

สอดแทรกหลักธรรม คือ เมตตา กรุณา อุเบกขา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ใหนักเรียนไดศึกษาสิ่งปลูก
สรางท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมภายในวัด พระทุกรูปท่ีมาอบรม สอนใจธรรมในโรงเรียนลวนแตมี
ประสบการณจาการไดสะสมบุญบารมี ศึกษาธรรมะมาเปนอยางดี หลายๆรูปแบบในการปฏิบัติ
ธรรมะ เพ่ือสืบทอดแกคนรุนใหมตอไป  จัดพานักเรียนเขาชมวัด หรือชุมชนท่ีมีแหลงกิจกรรมท่ีมี
ความรู   การเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาและแหลงเรียนรูนอกหองเรียนโดยการสอนทอดแทรก
หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมของผูเปนใหญและหลักธรรมสําหรับทุกคน คือเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา88

๘๙  
๔.๑.๕ สรุปวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
สภาพการจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ประกอบดวย ๑) การจัด

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต พบวา การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมลักษณะนิสัย และทักษะการ
ชีวิตประจําวัน ทุกวันพระจะมีการทําบุญ สังฆทานผลไม ฝกนักเรียนสวดมนตมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต นําไปใชในการดํารงชีวิต ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนใหมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองเพราะ
นําหลักการดํารงชีวิตในปจจุบันมาชวยสอนเพ่ือท่ีนักเรียนจะไดมีความรูในการดํารงชีวิต สอดคลองใน
การดํารงชีวิตในบางสวนสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติได  ๒) การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน พบวา ยึดเด็กเปนศูนยกลาง สนองความตองการ ความ
แตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหนั่งสมาธิ สวดมนต เด็กสามารถปฏิบัติได พบวา บูรณาการให
ระบบเกิดการรอบรูและพัฒนาผูคนใหเกิดการเรียนรู จัดการเรียนการสอนตามความสามารถ ของ
ผูเรียนสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน มีความเหมาะสมเพราะครูจะนําความรูท่ี
เหมาะกับระดับชวงชั้นในการนํามาสอน เชน ป.๒ ก็สอนวิธีการปลูกผักและการวาดภาพ เหมาะสม
นักเรียนสนใจสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาตนอยูเสมอ การจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน  นําเอาเทคนิคและวิธีการสอนธรรมะมาใชให
ถูกชวงวัยของเด็กทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีสมาธิเพ่ิมข้ึน กิจกรรมท่ีสอน มีความเหมาะสม 
ผูเรียนมีความสนใจสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีความตระหนักมี

                                                 
๘๘สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๘๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 



๑๓๑ 
 

ความสนใจท่ีจะรับความรู เพราะพระผูสอนมีสื่อประกอบตรงกับหัวขอท่ีสอนไดเปนอยางดี  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความสามารถและความสนใจของผูเรียน แยกกิจกรรม
นักเรียนเกง ปานกลาง ออน รวมท้ังสรางสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน จัดกิจกรรมการ
นั่ง การสวดมนต นั่งทาเพบุตร(ชาย) นั่งทาเทพธิดา(หญิง) การกราบ การไหวของนักเรียน  ๓) การจัด
กิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติทุกข้ันตอน พบวา การนั่งทาเทพบุตร (ชาย) นั่งทาน
เทพธิดา (หญิง) การกราบ การนั่งสมาธิ ฝกจิตใหสงบ การจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม ในการ
วางแผน ลงมือ และบอกผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง พบวา ผูเรียนท่ีดีมีสวนรวมในการลงมือ
ปฏิบัติกอรวมทางศาสนา แนวทางการทํางานตองการเรียน ทํางานใหประสบความสําเร็จในชีวิต ใช
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมครูพยายามใหนักเรียนมีสวนในการทําเกือบทุก
ข้ันตอน จะไดรูวานักเรียนควรมีการแกไขข้ันตอนใด และข้ันตอนใดท่ีนักเรียนทําดีแลว รวมมือ
บางสวนเพราะกิจกรรมไมเลาใจของผูเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม และมีการลงมือปฏิบัติทุกข้ันตอน ไดใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กิจกรรม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  กิจกรรมท่ีจัดนักเรียนมีสวนรวม และนักเรียนไดปฏิบัติ
จริงมีสมาธิจริง เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการหยุดนิ่ง จะคิดอะไรตองรอบคอบทําใหนักเรียนท่ีเปนเด็ก
กาวราว อารมณรุนแรง ไมคอยตั้งใจเรียน กลับปรับนิสัยใหเปนใจเย็นข้ึน ผลการเรียนดีข้ึน ทุก
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนและวัดรวมจัดข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมเปนอยางดี   โดยการให
ผูเรียนสวดมนตรับศีล โดยในวันพระนักเรียนจะมาทําบุญถวายผลไม เด็กทุกคนไดเขารวมกิจกรรม  
กิจกรรมท่ีจัดนักเรียนมีสวนรวม และนักเรียนไดปฏิบัติจริงฝกสมาธิจริง เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการ
หยุดนิ่ง จะคิดอะไรตองรอบคอบ ทําใหนักเรียนท่ีเปนเด็กกาวราวอารมณรุนแรงไมคอยตั้งใจเรียน 
กลับมาปรับนิสัยใหเปนเด็กท่ีใจเย็นข้ึน 

สภาพการจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน แบง
ประเด็น คือ ๑. การจัดการการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอน 
และการคนควาหาความรูดวยตนเอง พบวา ทําใหผูเรียนมีความสมารถในการคิดมากข้ึน คัดแยก
นักเรียนท่ีมีปญหาเรื่องการเรียน แลวนํามาทําการวิจัย เฉพาะตน เฉพาะเรื่อง พบวา ทําการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอนสงเสริมผูเรียนไดคนควาขอมูล การนําวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหผู
เรียนรูหลักธรรม ในการปฏิบัติตน มีการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใหผูเรียน คนควาหาความรูดวยตนเอง 
จะไดเกิดประสบการณการเรียนรูจริง จะเกิดความรูท่ีไดจากตัวเอง  ใชไดในบางกรณี เนื่องจาก
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการคนความีไมเพียงพอ มีการใชคําถามทําใหผูเรียนเกิดขอสงสัย
และคําถาม นํามาเปนประเด็นของปญหาซ่ึงทําใหเกิดหัวขอในการวิจัย  มีการใชคําถามทําใหผูเรียน 
เกิดขอสงสัยและเปนประเด็นใหเกิดหัวขอในการวิจัย  จากการวิจัยนักเรียนในปจจุบัน เด็กมัธยม
คอนขางจะมีอารมณรุนแรง  สมกับผูใหขอมูลสําคัญขาดการยับยั้งจิตใจ เม่ือนําผลการวิจัยมาสอน
แกปญหาเด็กในปจจุบันและใหคนควาหาความรูดวยตนเอง เพ่ิมเติม สามารถมาพัฒนาเด็กใหดีข้ึน 
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีการคนควาหาความรูดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูตางๆ  ทํา
ใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน  แยกนักเรียนท่ีรูเรื่องกับเรียนรูชา พวกเรียนรูชานํามาทําวิจัยแยกเปน
รายบุคคล หาขอบกพรองนํามาทําวิจัยแกไขเปนรายๆ ไป ในเรื่องธรรมการสวดมนต ทําบุญ  ทําให
รูจักหลักธรรมในการปฏิบัติตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ีนําแนวคิดการ
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วิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอนโดยตนจากตําราเอกสารสื่อตางๆ พบวา ผูเรียนสามารถนํา
แนวพัฒนาการคิด ในตําราเอกสารตางๆ นําแนวทางการวิจัย และคนควาวิธีในการแกไขมาปรับใชกับ
นักเรียนท่ีมีปญหาคลายคลึงกัน พบวา เนนการใหแหลงเรียนรูภายในภายนอกหองเรียน  ศึกษา
คนควาเอกสารและสื่อตางๆ ในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จึงตองใหคุณธรรมตามหลักพรหม
วิหาร ๔ มีการจัดการเรียนการสอนโดย ใชตําราเอกสารอ่ืนๆ  และเปนการประกอบการเรียนการสอน 
เพราะความรูบางอยางก็ตองการเอกสารอางอิงเพ่ือความชัดเจนและนาเชื่อถือ  ใชไดดีเพราะนักเรียน
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง ไมดีเพราะเปนการสื่อในทางเดียว  มีการเตรียมการสอน มีการแสวงหา
ความรูจากเอกสาร มีการเตรียมคูมือในการสอน ใชสื่อเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอน  มีการเตรียมการสอนแสวงหาเอกสาร และมีการเตรียมคูมือในการสอนมีการใชสื่อ
เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน  พระผูสอนศีลธรรมศึกษาหาความรูจากเอกสาร และ
สื่อตางๆ มาอบรมสอนนักเรียนหลากหลายทําใหนักเรียนมีคุณธรรมมากข้ึน ๓) การจัดการเรียนการ
สอนท่ีนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอนและคําบอกเลาจากอาจารย พบวา  เปน
การไดจดจําไดนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน การใหนักเรียนฝกสมาธิ ไมวาจะนั่งหลับตา จดใจจอ
กับภาพ เปนการฝกเด็กใหเกิดปญญา และมุงม่ันในการทํางาน พบวา เนนการเคารพ ผูใหญกวาตน  
และตองมีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระท่ีใชรวมท้ังความหมายตางๆ ของเนื้อหา ตองมีการ
สืบคนเนื้อหาท่ีสอดคลองกับพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔ ไตรสิกขา ๓   มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยคําบอกเลาจากอาจารย หรือเลาประสบการณของครูผูสอนใหนักเรียนฟง เพ่ือเพ่ิมพูนความฝน
และความคิดของรักเรียนมากข้ึน  ไมดีเพราะเปนสื่อจากทางเดียว  มีการถายทอดแนวคิด จากผูรู 
ผูเชี่ยวชาญ ใหกับผูเรียนฟงและเกิดความสนใจในการเรียน เกิดเปนประเด็นไปสูการทําวิจัย มีการ
ถายทอดแนวคิดจากผูรูผูเชี่ยวชาญใหกับผูเรียนฟงและเกิดความสนใจในการเรียนและเกิดเปน
ประเด็นไปสูการทําวิจัย  พระผูสอนสามารถนําแนวคิดของการวิจัย มาสอนนักเรียนไดเปนอยางดี 
โดยประสมประสานจากขอมูลคําบอกเลาจากครู- อาจารย เพ่ือชวยกันพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมท่ีดี
ยิ่งข้ึน  การจัดการเรียนการสอน มีการประสานสัมพันธจากอาจารย นําความรูมาถายทอดใหกับ
ผูเรียน โดยเฉพาะในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ทดลองเด็กท่ีเรียนรูชา
ในเรื่องหลักคําสอน ของพระพุทธเจาการสวบนิ่ง กลาวคําสวดมนต กลาวคําสมาธิ ศีล ๕ ธรรม ๕ การ
จัดการเรียนการสอนโดยการบอกเลาเรื่องราวจากอาจารยใหนักเรียนฟงเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดจากเรื่องท่ีเลา  นิทานชาดกตามพระสูตรตางๆ, ประวัติศาสตร   ประสบการณตรงของพระ
อาจารย มีหลายหลายรูปแบบและเรื่องราวยอมชวยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมไดอยางชัดเจน   

สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการใชโครงงานเปนฐาน พบวา ทําใหสามารถคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ การทําโครงงาน เปนการฝกใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามัคคี จึง
เปนสิ่งสําคัญ พบวา เนนการศึกษาคนควาดวยตัวเอง  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณ
แสวงหาความรูนั้น ตองนําหลักธรรมตางๆ มาใชในการทํางานแกไขปญหา โดยใชอิทธิบาท ๔ นําวิจัย
ในชั้นเรียนมาจับเม่ือเกิดปญหาในการเรียน ตลอดจนรีบแกปญหาท่ีเกิดข้ึนทันที  บอกถึงขอดีขอเสียท่ี
เกิดข้ึนในกับปญหานั้นสงผลใหนักเรียน มีการกระตุนในการแสวงหาความรูมากข้ึน  การจัดการเรียน
แบบโครงงานดีสําหรับนักเรียนท่ีมีความกระตือรือรนในการหาขอมูลเทานั้น  นักเรียนเกิดการเรียนรู
จากการนําเอาสถานการณปจจุบันมาใชในการสอนเปนอยางดี เกิดความสนุกสนานในการเรียน 
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นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการนําเอาสถานการณปจจุบันมาใชในการสอนเปนอยางดี เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน  พระผูสอนศีลธรรม สามารถใชเทคนิคในการแกปญหาเพ่ือกระตุนใหนักเรียน
รูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองใหได และหลายทานกลาว สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือ
คนรอบขางไดดี การจัดการเรียนการสอน มีการยกตัวอยางสถานการณจริง เพ่ือใหผูเรียนมีการ
แสวงหาความรู รูจักการแกปญหาและนําไปประยุกตใช  พระอาจารยสอนเรื่อง บาป บุญ คุณโทษ 
การทําความดีละเวนความชั่ว นําไปใหเด็ก แกปญหาในสถานการณปจจุบัน ท้ังในโรงเรียนและในบาน 
(สังคม ชุมชน)  การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในเนื้อหาการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให
ผูเรียนไดแสวงหาความรูและสามารถนําไปแกไขปญหาได โครงงานเปนสื่อท่ีบงบอกวาผูเรียนมีความ
สนใจมากนอยเพียงใด  สามารถแกปญหาไดตรงจุดและชัดเจนท่ีสุดเพราะตัวโครงงานจะเปนเครื่องมือ
วัดท่ีบอกไดอยางแทจริงวาผูเรียนมีความสนใจในดานใดเรื่องใดและมีความเขาใจหรือไมอยางไร   การ
ใชคุณธรรมเขามาสอนสอดแทรกในเนื้อหาการสอน ตามหลักอิทธิบาท๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการบรรยายอภิปรายและคนควาหา
ความรู เพ่ือนําไปใชในการจัดทําโครงงานเพ่ือเปนการนําความรูมาแหปญหา ใหนักเรียนชวยกันหา
ประเด็นปญหาท่ีนักเรียนสนใจมาชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุและวิธีการในการจัดการแกปญหานั้นๆ  
นําเทคนิคและวิธีการแกปญหามาสอนและกระตุนใหเด็กสามารถแสวงหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
ไดระดับหนึ่ง  การทําโครงงานเปนการฝกใหนักเรียนทํางานรวมกันมีการคิดแกปญหา เพราะการสอน
ท่ีดีท่ีสุดคือการไดปฏิบัติตอองคประกอบของโครงงาน 

สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนองคความรู ความสามารถและประสบการณท่ีสั่งสมและสืบทอดกันมา 
อันเปนความสามารถและศักยภาพในเชิงแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม 
พบวา ผูเรียนสามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ไปสูคนรุนใหมได  พฤติกรรมทางสังคม เปนสิ่งท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาการไหว การนั่ง การเดิน การกิน การดื่ม การพูด การคิด เปนมารยาทตางๆทาง
สังคม ซึงนักเรียนสามารถนํามาใช และแกไขในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือปรับตัวในสังคม เพ่ือ
ความอยูรอด พบวา ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการนําวิทยากรทองถ่ิน มาฝกประสบการณ เปน
การเรียนการสอน ไดลงมือปฏิบัติจะเพ่ิมความสนใจใหกับนักเรียน   เนื่องจากครูสอนนักเรียนชั้น ป.๒  
ถือวายังเด็กการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสอนจึงเปนความรูงายๆ เชน การสานพัดจากกระดาแข็งแทน
ไมไผ การปลูกผักจากขวดน้ําอัดลมงายๆ โดยนําเศรษฐกิจพอเพียงมาชวย   การเรียนการสอนท่ีดี
เพราะนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทันที ไมใชเรียนจากตําราเพ่ิมความสนใจใหกับนักเรียน นักเรียน
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดสูบุคคลอ่ืนได ตามหลักท่ีไดเรียนมา  นักเรียนสามารถนําความรู
ท่ีไดรับไปถายทอดสูบุคคลอ่ืนไดดี  พระทุกรูปท่ีมาอบรมสอนศีลธรรมในโรงเรียนลวนแตมี
ประสบการณจากการไดสะสมบุญบารมี ศึกษาธรรมะมาเปนอยางดี หลายๆ รูปแบบในการปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือสืบทอดแกคนรุนใหมตอไป  การจัดการเรียนการสอน พระท่ีมาสอนเปนผูมีความรูความ
สมารถมีการถายทอดท่ีดี รุนพ่ี ม.๓, ป.๖ มีประสบการณไปรวมกิจกรรมทางศาสนาปฏิบัติทุกกิจกรรม
ท่ีหลวงพอใหทํา และรุนพ่ีนํามาสอนนองๆ ป.๑-ป.๕ และ ม.๑-ม.๒   เปนองคความรูท่ีดีในการเรียน
การสอนท่ีเนนภูมิปญญาแหลงเรียนรูตางๆ โดยสอนสอดแทรกหลักธรรมคือ เมตตา กรุณ มุทิตา 
อุเบกขา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความใฝเรียนเปนสิ่งท่ีควรบอกตอรุนนองในการเรียนรูสูภายนอกจะเปนแรง



๑๓๔ 
 

กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากลองอยากรู เปนองคความรูท่ีดีเยี่ยม และเปนสิ่งท่ีควรบอกตอ
รุนสูรุนและสื่อการเรียนรูภายนอก จะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากใฝรูใฝเรียน  การเรียน
การสอนท่ีเนนภูมิปญญาและแหลงเรียนรูนอกหองเรียนโดยการสอนทอดแทรกหลักธรรมพรหมวิหาร
๔ คือ ธรรมของผูเปนใหญและหลักธรรมสําหรับทุกคน คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหแนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมที่นํามาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

๔.๒.๑ แนวทางการจัดการการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ พบวา การจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น มีการนําทฤษฎีการจัดการของเดมม่ิงมาใชเพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนา
ท่ีมีคุณภาพดังนี้ 

๑) ข้ันตอนการวางแผน (Plan or Planning)  
๑. ข้ันตอนการกําหนดนโยบายใหเปนรูปธรรมและมีความพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติได 

ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรท่ีดีตองมีการประชุมระดมสมองรวมกันท้ังผูบริหารระดับนโยบาย 
ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน และผูปฏิบัติงาน เพราะทุกคนลวนมีสวนเก่ียวของกับแผน
ยุทธศาสตรท้ังสิ้น เม่ือไดจัดทําแผนเสร็จแลว ยังมีข้ันตอนท่ีอยูระหวางข้ันตอนการวางแผน กับ
ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ข้ันตอนการกระจายนโยบาย หรือ ข้ันตอนการกระจาย
ยุทธศาสตร 89

๙๐ 
 ๒. กระบวนการวางแผน ประกอบดวย การเลือกวัตถุประสงค เนื่องจากวัตถุประสงค

เปนจุดหมาย ปลายทางของการวางแผน ถามีจุดหมายปลายทางท่ีแนนอนชัดเจน การกระทําหรือ
วิธีการกระทําก็ อาจจะยุงยากมิใชนอยยกตัวอยางคือ “ถาทานไมรูวาทานจะไปไหน ทานก็ไมอาจ
เลือกวิธีการและ ทิศทางของการเดินทางไดอยางถูกตองเหมาะสม” การสื่อสารวัตถุประสงคใหผูอ่ืน
ทราบ หมายความวา ผูรวมงานทุกคนในองคการควรทราบวัตถุประสงครวมกันตั้งแตวัตถุประสงค
ระดับสูงขององคการ ลงไปถึงวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน และควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคดวย การกําหนดขอสันนิษฐานหรือการพยากรณ หมายถึง การประเมินหรือ การ
คาดการณสถานการณในอนาคต ซ่ึงสามารถใชวิธีการหลาย ๆ ประการ เชน เทคนิคเดลฟาย การหา
คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี เปนตน การสํารวจทรัพยากร เปนการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาการทําใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคนั้นมีความเปนไปไดเพียงใด มีทรัพยากรและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ ทํางานตาม
แผนใหสําเร็จเพียงใด ท้ังนี้เพ่ือปองกันการวางแผนแบบสรางวิมานในอากาศ โดยไมมี ปจจัยท่ีจะทําให
บรรลุผลสําเร็จได ๙๑ 

                                                 
๙๐สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
๙๑สัมภาษณ พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ, เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๓๕ 
 

  ๓. การกําหนดนโยบาย  เปนการกําหนดแนวทางในการตัดสินใจ อยางกวางๆ สําหรับให
คนในองคการยึดเปนหลักในการปฏิบัติงานรวมกัน  การระบุทางเลือก หมายถึงระบุวิธีการหรือ
หนทางท่ีจะนําปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จอยางนอย๒ ทางเลือก และควรเปนทางเลือกท่ีมีความเปนไป
ได เปรียบเทียบทางเลือก  เปนการประเมินทางเลือกท้ังหลายท่ีมีอยูเพ่ือดูความเปนไปไดในการนํา
แผนไปปฏิบัต ิและดูวาจะเกิดผลกระทบอะไรบางถาเลือกทางเลือกนั้น  การเลือกแนวทางการกระทํา 
เม่ือประเมินทางเลือกและเปรียบเทียบทางเลือกแลว จะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ไม
ควรลังเลใหเสียเวลาถาไมจําเปน  การสรางแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ  เปนการเขียนรายละเอียดของ
การกระทําโดยมีนโยบายเปนกรอบ บอกถึงข้ันตอนการกระทําเปนลําดับทีละข้ันตั้งแตตนไปจนจบ
เปนกระบวนการ การกําหนดงบประมาณ งบประมาณถือเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงตองระบุลักษณะของงบประมาณใหชัดเจน โดยเขียนเปนแผน ทางการเงินหรือแผน
งบประมาณ การกําหนดตารางเวลา เปนการกําหนดตารางเวลาในการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคการ
วางแผนและการควบคุมงาน การตัดสินใจเรื่องมาตรฐาน มีการกําหนดมาตรฐานเพ่ือวัดการ
ปฏิบัติงานตามแผน เม่ือมีแผนแลวก็ตองมีการควบคุมใหปฏิบัติตามแผนและมีการประเมินผล แผน
เปนข้ันตอนสุดทาย91

๙๒   
๒) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)   

 ๑. ข้ันตอนนับตั้งแตการจัดทําแผนเสร็จสิ้นจนถึงข้ันตอนการนําแผนไปใชในการ
ปฏิบัติงานจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานฝกอบรมจะตองรวมมือกันอยางใกลชิดเพ่ือถายทอดความรูความ
เขาใจในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแกบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝาย ไดแกผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
จัดทําโครงการตางๆ ผูท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผล ผูท่ีมีหนาท่ีปรับปรุงมาตรฐานขององคกร 
บุคคลเหลานี้จะตองเขาใจเรื่องแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอยางถองแทเพราะคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานยอมข้ึนอยูกับระดับของความรูความเขาใจในแผน 92

๙๓  
 ๒.  ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัตินี้ ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหใชแนวทางการบริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ๒๕๔๖ ในความเปนจริง
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์สามารถใชหลักการและวิธีการควบคูไปกับหลักการและวิธีการบริหารเชิงกล
ยุทธไดโดยไมตองแยกจัดทําแผนตางหาก ปญหาอยูท่ีวาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีจัดทําไว
สอดรับแนวทางการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ หรือไม เชนมีการกําหนดจุดมุงหมายในแตละระดับไวชัดเจน
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๙๔   
 ๓. กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ ท้ังในระดับภาพรวมขององคกรตามมิติดัชนีวัด
ความสําเร็จแบบสมดุลทุกดาน เชน ดาน ประสิทธิผล ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ดาน
คุณภาพการใหบริการ ดานการพัฒนาองคกร รวมท้ังในระดับแผนงาน และระดับโครงการ  ตลอดจน
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต และผลลัพธ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหลักของ

                                                 
๙๒สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  
๙๓สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๙๔สัมภาษณ นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๓๖ 
 

งานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดแหลงตรวจสอบความนาเชื่อถือของตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบดานการติดตามและประเมินผล   
 ๔. หากมีการระบุจุดมุงหมาย ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัด และแหลงตรวจสอบขอมูล
ไดชัดเจนแลว ข้ันตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะสามารถบริหาร
จัดการใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได สวนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการจะ
ออกมาสูงมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถของแตละหนวยงานในการนําองคความรูทางดาน
การบริหารจัดการมาใชไดอยางถูกตองเขาใจเพียงใด ถารูจักประยุกตใชองคความรูดานการบริหาร
จัดการอยางเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารใหบรรลุผลสําเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได94๙๕ 

๓) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
๑. เนนการบริหารยุทธศาสตรขององคกรโดยพิจารณาจาก ซ่ึงใหความสําคัญกับการ

ติดตามประเมินผลกลุม ตัวชี้วัดท่ีเปนตัวขับเคลื่อน ซ่ึงไดแกตัวชี้วัดในข้ันตอนทรัพยากรท่ีจําเปน 
ตัวชี้วัดในข้ันตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ และตัวชี้วัดท่ีเปนผลของการปฏิบัติ  หรือตัวชี้วัดท่ีเปน
ผลผลิต ผลลัพธอยางแทจริง ตัวอยางเชนโครงการฝกอบรมวิธีการใชอินเตอรเน็ต ใหแกกลุมผูบริหาร
ไดกําหนดวัตถุประสงคไววา “เพ่ือใหผูบริหารมีความรูและทักษะในการใชอินเตอรเน็ต95

๙๖   
๒. เนนการบริหารยุทธศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์  เนนท่ีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

หรือการประเมินท่ีผลลัพธ หรือประเมินท่ีตัวชี้วัดท่ีเปนผล ในทางปฏิบัติ ผูบริหารในกลุมนี้อาจมีการ
ประเมินในระดับตัวชี้วัดประเภทขับเคลื่อนบาง แตถึงกระนั้นก็เนนท่ีผลลัพธเปนสําคัญ โดยท่ัวไปท้ัง
สองแนวมีท้ังขอดี ขอเสีย แนวทางท่ีเนนกระบวนการมีขอดีคือสามารถประกันการบริหารไดวาจะ
เปนไปโดยมีขอผิดพลาดนอย แตขอเสียคือมีคาใชจายสูงข้ึน และผูบริหารตองทุมเทเวลาใหกับ
รายละเอียดของงานมากข้ึน สวนกลุมท่ีเนนผลลัพธ ขอดีคือผูบริหารมีความคลองตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองคกรจะมีลักษณะท่ียืดหยุนกวา แตขอเสียคือหากไมใสใจรายละเอียดบางรายการใน
ข้ันตอนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรได 96๙๗ 

๔) ข้ันตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 
๑. โดยท่ัวไป ควรกําหนดใหมีคณะทํางานเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานหากพบวาผลการ

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ตองพยายามปรับแผนการดําเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไวนอกจากนี้ หากพบวาผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและพบวาเปาหมายท่ีตั้งไวต่ํา 
ตองพยายามยกระดับเกณฑหรือระดับเปาหมายใหสูงข้ึน การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายาม
ยกระดับเปาหมายหรือระดับเกณฑใหสูงข้ึนอยางตอเนื่องท่ีญี่ปุนเรียกวา “การบริหารแบบไคเซน” 
ในทางปฏิบัติ องคกรญี่ปุนจะทําการบริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานใหสูงข้ึนดวย
กิจกรรมคุณภาพ โดยกลุมงานแตละกลุมจะรวมกันจัดตั้ง กลุมคิวซีเพ่ือจัดทําแผนคิวซี โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน อยางไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงาน

                                                 
๙๕สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๙๖สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๙๗สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๓๗ 
 

ประจํามากกวางานโครงการและโครงการท่ีมีลักษณะตองดําเนินการใหมซํ้าก็สามารถใชกิจกรรมคิวซี
ได97๙๘ 

๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการท่ีสําคัญท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาวขององคกรมีอะไรบาง แผนดังกลาวมีความสัมพันธตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ขององคกร
อะไรบาง การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ องคกรมีวิธีการอยางไรในการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร ไปยังบุคลากร ผูสงมอบและพันธมิตรท่ีสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือทําใหม่ันใจวาผลการดําเนินการท่ีสําคัญ
ตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน การจัดสรรทรัพยากร  

๓. องคกรทําอยางไรใหม่ันใจวามีทรัพยากรดานการเงินและดานอ่ืนๆ พรอมใชในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันในปจจุบัน องคกรมีวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรเหลานี้อยางไรเพ่ือสนับสนุนใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล องคกรจัดการความเสี่ยงดาน
การเงินและดานอ่ืนท่ีเก่ียวกับแผนดังกลาวอยางไร เพ่ือทําใหม่ันใจถึงความม่ันคงทางการเงิน ของ
องคกร  แผนดานบุคลากร แผนดานบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบาง 98

๙๙ 
๔. แผนดังกลาวไดคํานึงถึงผลกระทบตอบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนท่ี

เก่ียวกับความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรอยางไร ตัววัดผลการดําเนินการ  
ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญ ท่ีใชติดตามผลลัพธและประสิทธิผล ของแผนปฏิบัติการมี
อะไรบาง องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือทําใหม่ันใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุน
เสริมใหองคกรสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ องคกรมีวิธีการ
อยางไรในการปรับเปลี่ยนและนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีสถานการณบังคับใหตองปรับแผน
และตองการนําไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว 99

๑๐๐ 
๔. การคาดการณผลการดําเนินการ การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของ

การวางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาวขององคกรตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญมี
อะไรบาง ผลการดําเนินการท่ีคาดการณไวของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลานี้เปนอยางไรเม่ือเปรียบเทียบ
กับผลของคูแขง หรือขององคกรในระดับท่ีเทียบเคียงกันได และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียง
ท่ีสําคัญ องคกรจะทําอยางไรหากพบวามีความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง หรือกับองคกรใน
ระดับท่ีเทียบเคียงกันได100๑๐๑ 

                                                 
๙๘สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๐๐สัมภาษณ พระมหาบุญนภัทร ถีรปฺโญ ป.ธ.๙, รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  
๑๐๑สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐.  



๑๓๘ 
 

๔.๒.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 
๑) หลักอิทธิบาท ๔ 
   (๑) หลักฉันทะ จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา  

๑. พอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และอํานวยความสะดวกใหเรียน ไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรูใหมตามศักยภาพของตน 1 0 1

๑๐๒ สอนให
นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในหองเรียนแทรกหลักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยฝก
ใหสิ่งตางๆท่ีมีอยูรอบตัวเองใหเกิดประโยชนสูงสุด102

๑๐๓   
๒. การใชหลักคุณธรรม ความดี ความชั่ว ใหรูสึกเกรงกลัวตอบาป เด็กก็จะเกิดความ

รัก ละอายตอการทําบาป  พบวา เนนใหผูเรียนรูพึงพอใจและสนใจโดยวิธีสรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียน
เกิดความรักในการเรียน    นักเรียนยังขาดทักษะ การเรียนรูดวยตัวเองความรับผิดชอบตนเอง  ครู
ตองตัดอคติออกจากใจหามรักและเกลียดนักเรียนคนใดคนหนึ่งตองมีความรักและความเคารพเสมอ
ภาค ความพอใจใหกับนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน พยายามใหนักเรียนแสดงออกถึงความตองการของ
ตนเอง  ไมเห็นดวย เพราะนักเรียนยังขาดทักษะความรับผิดชอบ  มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่อง
ความรักและความพอใจ ใหเขากับสถานการณปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน103

๑๐๔   
๓. มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรักและความพอใจ ใหเขากับสถานการณ

ปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน  สามารถบูรณาการหลักฉันทะ 
โดยใหความรักตอศิษยใหความอบอุน สรางความพึงพอใจอันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถ
เลาปญหาตางๆ  ใหฟง และชวยกันแกปญหาไปในทางท่ีดี ทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติแลวมีความสุข 
อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป  การจัดการเรียนการสอน มีความรัก ความเมตตาตอศิษย   ยึดนักเรียนทุก
คนใหปฏิบัติตามหลวงพอ พระพ่ีเลี่ยงดูจากวีดีทัศนในเรื่องฉันทะ และใหนกเรียน นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันใหถูกตอง104

๑๐๕   
๔. การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามหลักฉันทะ คือ ใหผูเรียนมี

ความรัก ความพอใจในการเรียนการสอน และมีความพากเพียรในสิ่งนั้น    สอนใหรูจักใชสติ การใช
สมาธิ ปญญาในการดํารงชีวิต  ชี้ตัวอยางเหตุการณของบุคคลในปจจุบันใหนักเรียนไดเห็นภาพ
เหตุการณท่ีชัดเจน ตัวอยางจากเหตุการณจริง นักเรียนยกตัวอยาง เหตุการณท่ีเคยพบเจอ ทําใหเกิด
การกระตุนความคิด  ตามหลักธรรมอิทธิบาท๔ จะทําใหการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                                                 
๑๐๒สัมภาษณ พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ  พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๐๔สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๐๕สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๓๙ 
 

ผูสอนตองมีหลักธรรมคือ ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ 
ความเอาใจใส วิมังสา การหม่ันสอดสองทบทวนเหตุผลในสิ่งนั้น 105

๑๐๖    
๕. ใชกระบวนการบรรยาย อภิปรายใหความรูในเรื่องหลักฉันทะ ความรัก ความ

พอใจ ใหกับผูเรียน จากนั้นก็ใชกระบวนการตั้งคําถามเพ่ือใหผูเรียนนําความรูความเขาใจตางๆ 
เหลานั้นมาตอบคําถามหรือยกตัวอยาง เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนแสดงใหถึงความเขาใจอยางถองแท  ผูเรียน
จะตองมีความพอใจ และจะตองรูสึกอยากจะเรียนรูในสิ่งนั้นเอง ถึงจะเรียนไดอยางมีความสุข และจะ
สามารถจดจําในสิ่งนั้นๆ ไดเปนอยางดี106๑๐๗     

๖. การใหความรักความอบอุน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับเด็กและสรางความ
ไววางใจเพ่ือใหเด็กสามารถเลาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหฟงได  สอนใหนักเรียนเกิดความรัก และ
สามัคคีกันภายในหองเรียน แทรกหลักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยฝกใชสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัว
เอาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใชหลักธรรม ความดี ความชั่วใหเกรงกลัวตอบาป  การเรียนการสอนโดย
เนนเปนศูนยกลาง ตามหลักฉันทะคือใหผูเรียนมีความรัก ความพอใจในการสอน และมีความ
พากเพียร สรางความตระหนักใหเด็กคิดถึงสิ่งท่ีนักเรียนชอบพึงพอใจก็ควรใหความรัก ความสนใจใน
สิ่งนั้นใหมากๆ107

๑๐๘    
๗. สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใสความรักใหความอบอุน สรางความพึงพอใจ

อันเปนท่ีรัก ฉันเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกันแกปญหา ไปในทางท่ีดี
ทําใหนักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป พอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และ
อํานวยความสะดวกใหเรียน ไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรู
ใหมตามศักยภาพของตน 1 0 8

๑๐๙ สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใหความรักตอศิษยใหความอบอุน 
สรางความพึงพอใจอันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกัน
แกปญหาไปในทางท่ีดี ทําใหนักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป109

๑๑๐ 
(๒) วิริยะ (ความเพียร) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
๑. มีความตั้งใจในการทํางานท่ีคุณครูมอบหมาย และสอนใหรักในการทํางาน ฝกสอน

ใหผูเรียนมุงม่ันในการทํางานดวยตนเอง ในเวลาท่ีกําหนด พูดใหกําลังใจ เพ่ือใหเกิดการขยันในการ
ทํางาน หรือสรางปญหาใหเด็กเกิดความสนใจ มุงม่ันในการแกปญหา ซ่ึงสามารถใชไดทุกรายวิชา ชื่น
ชมเม่ือเด็กทําได ใหกําลังใจเพ่ือใหเด็กไมทอ พบวา ลงมือปฏิบัติ  ควรใหนักเรียนปฏิบัติดวนตนเอง
110

๑๑๑   
                                                 

๑๐๖สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  
๒๕๖๐. 

๑๐๗สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๑๐๘สัมภาษณ  พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด
ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๑๐๙สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๑สัมภาษณ พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 

๒. ครูตองมีความพยายามท่ีจะตองตั้งใจสอนศิษย ถึงแมจะเจอนักเรียนดื้อซน อาน
ไมได ตองพยายามใหลูกศิษยนั้นอานใหได  ควรใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงในชิ้นงาน  ผูเรียนเกิดความ
ตั้งใจในงานท่ีทํา และงานท่ีไดรับมอบหมาย ผูเรียนเกิดความตั้งใจในงานท่ีทํา และงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม 
สิ่งไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ  ผูเรียนจะตองมีความเพียร 
(วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียนการสอน นํากิจกรรมเขา
มารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน 111

๑๑๒   
๓. การจัดการเรียนการสอน ฝกใหผู เรียนมีความเพียรพยายามตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย   ใหนักเรียนทําในงานหรือสั่งประดิษฐ ท่ีตองใชความพยายามจึงจะสําเร็จ เชนการใชกาว
สีติดไมไอศกรีมเปนดอกไม จะตองใชเวลาและความเพียรสูงมาก  ผูเรียนจะตองมีความเพียรในการ
เรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียนการสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอน
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน112

๑๑๓   
๔. ใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ของการตั้งใจในการตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตองฝกและ

ปฏิบัติบอยๆ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ  และชี้ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความเพียรพยายามใน
การตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตองฝกฝนดวยตนเองในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ผลการเรียนท่ีไดจะเปน
จุดประสงคท่ีตนเองตั้งไวและทําใหสนใจ  ซ่ึงหลักวิริยะคือ ความพากเพียรในสิ่งนั้นๆ ท่ีเราทําอยู113๑๑๔   

๕. แนวทางในการบูรณาการหลักวิริยะ (ความเพียร) โดยการใชวีดีทัศน เพ่ือหนักเรียน
มีความสนใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรูและใชการตั้งคําถามเปนระยะ ระหวางท่ีชม
วีดีทัศนเพ่ือใหความรูเพ่ิมเติมแกผูเรียนดวย เม่ือดูวีดีทัศนจบแลวก็ใหนักเรียนอภิปรายกับเรื่องท่ีดูผาน
วีดีทัศนนั้น  ดั่งจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีใหนักเรียนไดใชความเพียรพยายามของตนเอง
ใหเต็มท่ี โดยอาจจะใชกิจกรรมกลุมเขามารวมในการจัดกิจกรรมนี้ดวยก็ได นักเรียนจะไดตระหนักใน
การทํางานกลุม ความเอาใจใส ความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จมากข้ึนดวย พบวา การ
อบรมสั่งสอนเก่ียวกับความเพียรความพยายามโดยนํานินานหรือประสบการณมาสอน และใหเกิด
ความตระหนัก114

๑๑๕   
๖. ทําใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง ฝกการคิดการแกปญหาในทุกรายวิชา  ดังนั้น 

เพ่ือใหเด็กเกิดความกระตือรือรนและชื่นชมตัวเอง  ผูเรียนมีความเพียรในการเรียนโดยผูสอนไดนํา
หลักวิริยะ (ความเพียร) มาเขากับการเรียนการสอน  ใหนักเรียนไดเรียนรูถึงการทํางาน ทํากิจกรรม
ของคนท่ีประสบความสําเร็จตองใชเวลา ใชความอดทน ความยากลําบากกวาจะประสบผลสําเร็จ 115

๑๑๖  

                                                 
๑๑๒สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๔สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ, เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๑ 
 

๗. อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมีความเพียร
พยายามสิ่งไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ ผูเรียนจะตองมี
ความเพียร (วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ (เความเพียร) มาเขากับการจัดการเรียน
การสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน 116

๑๑๗ 
(๓) จิตตะ (ความเอาใจใส) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
๑. การเตรียมการสอน ผูสอนแสดงความเอาใจใสเปน นอกจากการเรียนการสอน การ

เอาใจใสตอเพ่ือนรวมหอง โดยใหชวยเหลือ ดูแลกันและกัน ใครทําดี ไมดี ใหมีการรายงานตอครู
ประจําชั้น เปนการฝกใหเด็กรูจักคิด และชวยเหลือกัน พบวา เตรียมการสอน  จัดการเรียนการสอน
ใหเกิดความสนใจใหมากข้ึน เม่ือนักเรียนสนใจหลักจิตตะก็เกิดข้ึน117

๑๑๘   
๒. ในทุกๆ วันครูตองเอาใจใสนักเรียนทุกคน หามเลือกปฏิบัติพยายามบอกนักเรียนวา

ตองพูดคุยกับครูทุกคนยิ้มแยม มีอะไรมาบอกครูและไมท้ิงนักเรียนโดยเด็ดขาด  เปนการเชื่อมโยง
ความรูความคิดรวบยอดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยองครวม เปนความสําคัญท้ังความรู 
คุณธรรม  ผูสอนมีการเตรียมการสอนและมีความเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูสอนมีการ
เตรียมการสอนและมีความเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล 118

๑๑๙    
๓. ตองมีคามใสใจตอนักเรียน ดูแลเอาใจใสโดยคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เพราะ

ความคิดความอานแตละคนไมเหมือนกันเราจึงตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ใหความเสมอภาคกัน
ทุกๆคน  การจัดการเรียนการสอน มีการดูแลเอาใจใสผูเรียนใหความเสมอภาคกันทุกๆคน  สังเกต
ความสนใจ ความเอาใจใสของนักเรียน เปนรายคนคัดแยกเด็กท่ีสนใจกับไมสนใจออกเปน ๒ พวก นํา
การวิจัยมาใชใหเปนประโยชน119๑๒๐   

๔. การเอาใจใสการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนไดทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหลัก
จิตตะ คือ ความเอาใจใสในการเรียนรู หรือมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ ได  การเอาใจใสในงานและหนาท่ี
ของตัวเองถือวา ในการเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   นักเรียนสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาการเรียน
อ่ืน ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีเยี่ยม120

๑๒๑   
๕. หลักจิตตะคือ การเอาใจใสดูและสอดสองผูเรียนใหเกิดการขยันรับรูและกระตุนให

เกิดการรักเรียน  วีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม  นักเรียนเม่ือทํากิจกรรมตางๆ แลวถาขาด
ความเอาใจใสในงาน งานก็จะไมประสบความสําเร็จ ในการสรางกิจกรรมไมวาจะกิจกรรมเดี่ยวหรือ
กลุม นักเรียนเองจะตองกระหนักและเอาใจใสใหมาก121

๑๒๒   

                                                 
๑๑๗สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๒ 
 

๖. ผูสอนควรเนนเรื่องนี้ดวยไมเชนนั้นงานก็จะไมประสบผลสําเร็จ  เอาใจใสคอยถาม
ความเปนอยูหรือ คอยสอดสงอยางใกลชิดในความเสมอภาคตอทุกคน คอยพูดคุยใหเปนกันเอง  
นอกจากการเรียนการสอน การเอาใจใสตอเพ่ือนรวมหอง โดยใหเด็กฝกการชวยเหลือเพ่ือน ทุกคนใน
หองเรียน มีสวนรวมในการดูแลเพ่ือนๆ ใครทําอะไร ดีไมดี ใหมีการรายงานตอครูประจําชั้น 122

๑๒๓   
๗. การเอาใจใสตอการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ตาม

หลักจิตตะ คือความเอาในใสในการเรียนรู  ใหเด็กไดคํานึงถึงความรัก ความผูกพันของพอแมท่ีเอาใจ
ใสดูแล ก็เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดี  ตองมีความใสใจตอนักเรียน ดูแลเอาใจใสโดยคํานึงถึงตัวเด็กเปน
สําคัญ เพราะความคิดความอานของแตละคนไมเหมือนกันเราจึงตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดให
ความเสมอภาคกันทุกๆคน123

๑๒๔  
๘. เอาใจใส คอยถามความเปนอยูหรือ คอยสอดสงอยางใกลชิดใหเด็กไดคํานึงถึง

ความรัก ความผูกพันของพอแมท่ีเอาใจใสดูแล นักเรียนสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาการเรียนอ่ืน 
ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์124๑๒๕ 

(๔) วิมังสา (การตรวจสอบ) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
๑. ตรวจสอบในงานท่ีนักเรียนทําอยางละเอียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผล

ประเมินผลดวยการสอบ ดานพฤติกรรม ดูจากความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
(การทําความดี) พบวา ผูเรียนฝกการวางแผน เม่ือผูเรียนทํางานตองรูจักทํางานในสิ่งท่ีเรียน  เม่ือ
จัดการเรียนการสอนแลวครูตองมีหลักวิมังสา ในการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมวา นักเรียนพึงพอใจ
และมีพัฒนาการตอการเรียนการสอนเพียงไร แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา125

๑๒๖   
๒. โดยใหผูเรียนทดลองใตรตรองหม่ันใชปญญาในการพิจารณาใครครวญ ดวยเหตุผล 

มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกปญหาปรับปรุง  สอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการ
ทํางานของผูเรียนดวยการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุปตนเหตุ 126๑๒๗   

๓. ผูสอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการทํางานของผูเรียนดวยการ
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุป  ตองมีการตรวจสอบ หาขอเท็จจริงใหได
ในแตละคนเพ่ือประเมินผลใหไดดีมากท่ีสุด127

๑๒๘   
๔. การจัดการเรียนการสอน ใหมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงจากการเรียนการสอน  

ตรวจจากสมุดงานในกิจกรรม ท่ีหลวงพอใหนักเรียนทําเปนกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา  ในการสอน

                                                 
๑๒๓สัมภาษณ พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร, 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี,สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๔สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี,สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี,สัมภาษณเมื่อ

วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๖สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๗สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๒๘สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 

ผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนไดทําดวยความ
รอบคอบ128

๑๒๙    
๕. สอนใหผูเรียนรักในการเรียน นําหลักธรรมเขามามีสวนชวยในการดํารงชีวิตใหเกิด

เปนนิสัย โดยใชมงคล ๓๘ ประการชวย  มีความสนในติดตามงานจากครูอาจารย จนครบถวน 
กอใหเกิดนิสัยตามหลักธรรมและบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนการสอน  หลักวิมังสาคือ การ
หม่ันสอดสองในเหตุและผลของสิ่งท่ีทําอยู129๑๓๐   

๖. สื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม  การไตรตรองตรวจสอบหลังจากการจัด
กิจกรรมหรือระหวางการจัดกิจกรรม ไมวาจะนักเรียนหรือผูสอนจะตองไดใชปญญาในการตรวจสอบ
ดวย มิฉะนั้นจะประสบความสําเร็จไมได  การตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริงและศักยภาพของเด็ก
จะไมเทากัน130

๑๓๑   
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผลประเมินการตรวจสอบ ดานพฤติกรรม ดูความ

ประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน (การทําความดี)  ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสา
บูรณาการในการตรวจทานกิจกรรมของผูเรียนดวยความรอบคอบ  การทํากิจกรรมหรือทํางานตางๆ 
ถาไมมีการตรวจสอบติดตามก็ไมสามารถท่ีจะรูความเจริญกาวหนา หรือมีสิ่งใดท่ีผิดพลาดตองแกไข
131

๑๓๒   
๘. ตองมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงใหไดในแตละคน เพ่ือประเมินผลใหไดมากท่ีสุด 

การตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริง และศักยภาพของเด็กจะไมเทากันจึงจัดเปนกลุมของกิจกรรม  
ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนไดทําดวย
ความรอบคอบ132

๑๓๓ 
๒) หลักไตรสิกขา 
    (๑) การบูรณาการหลักศีล (ระเบียบ,ขอปฏิบัติ) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 

๑. ยึดหลักศีล (ระเบียบ, ขอปฏิบัติ) การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม โดยเนนไปตามขอกําหนด ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความเรียบรอยภายใน
โรงเรียน พบวา เนนการฝกระเบียบวินัย การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนและศึกษา   ควรฝก
ตัวเองกอนท่ีจะฝกผูอ่ืน เพราะจะเปนตนแบบท่ีดีได ครูพยายามทําตนแบบอยางในการปฏิบัติตาม

                                                 
๑๒๙สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓๐สัมภาษณ  พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ,  เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๓๓สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

ระเบียบ และขอปฏิบัติของโรงเรียนใหนักเรียนเห็น เปนแบบอยาง ท้ังการแตงกาย การพูด กาทาน
อาหาร133

๑๓๔   
๒. โดยเนนผูเรียนเนนขอปฏิบัติฝกกาย วาจา ใหดียิ่งข้ึนเนนมีความสุจริต กายวาจา

และอาชีพ เปนการปฏิบัติข้ันตน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติโดยทําการตกลงรวมกัน 
กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติ
โดยทําการตกลงรวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน 134

๑๓๕   
๓. ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑระเบียบวินัย ในการปฏิบัติไป

ในทางเดียวกัน ดังนั้น การสอบถามความคิดของเด็กเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน  ใหนักเรียน
ทองหลักศีล พรอมกับการอธิบาย ยกตัวอยางประกอบในสถานการณปจจุบัน  แทรกกฎระเบียบของ
โรงเรียน บูรณาการกฎระเบียบของวัด และใหนักเรียนพยายามฝกตามระเบียบของท้ัง ๒ แหงจน
ไดผลในทางปฏิบัต1ิ35

๑๓๖   
๔. การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนตองสอดแทรก 

ศีล ๕ในหลักไตรสิก  เพ่ือเปนกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตนได
เปนอยางดี  นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางเครงครัด  เชื่อมโยงเขากับ
กฎระเบียบของสถานศึกษาใหนักเรียนฝกปฏิบัติเอง และเกิดเปนความรับผิดชอบ 136

๑๓๗   
๕. เพ่ือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การมีระเบียบและขอปฏิบัติเพ่ือกําหนดใหการเรียน

การสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม  ใหนักเรียนฝกเดินแถว
ใหเปนระเบียบ ในขณะข้ึนชั้นเรียนและเขาแถวซ้ืออาหารในโรงอาหาร   มีการสรางกฎระเบียบและ
กฎเกณฑตางๆ รวมกันและใหสามารถนําไปปฏิบัติรวมกันได137๑๓๘   

๖. การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตอง
เปนไปตามขอกําหนดในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียน  การนําหลักศีลมาบูรณา
การตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  ฝกให
เด็กยึดม่ัน ปฏิบัติตามขอหามท่ีเปนสิ่งท่ีดีได ประพฤติอยูเสมอและตะหนักถึงการมีศีล 138

๑๓๙   
๗. ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติไป

ในทางเดียวกัน สอบถามความคิดของเกเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน  การนําหลักศีลในไตรสิกขา 

                                                 
๑๓๔สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๓๖สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๓๗สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓๘สัมภาษณ  พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๓๙สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด

ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๕ 
 

๓ มาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปน
อยางดี  การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียน139

๑๔๐ 
(๒) การบูรณาการหลักสมาธิ (ความตั้งใจ) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
๑. มีสิ่งเรา เสริมทรง การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีจิตตั้งม่ัน จดจออยูกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนสนใจ การเขียน การวาดภาพ การนั่งสมาธิ เพ่ือเปนการฝก
สมาธิ และเกิดการเรียนรูไดเร็ว และเกิดปญญา พบวา การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค140๑๔๑   

๒. การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใหดีข้ึน ทุกครั้งท่ีมาเรียนครูจะตองมีความ
ตั้งใจ และเตรียมการวางแผนวาเราจะสอนอะไรนักเรียนบางนอกเหนือจากความรู นั่นคือ ฝกให
นักเรียนทําสมาธิและสรางสติกอนทําทุกอยาง อยางรอบคอบ  การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน141

๑๔๒   
๓. มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทําสมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน 

นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอการเรียนการสอน  มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทํา
สมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอ
การเรียนการสอน142

๑๔๓   
๔. ทุกครั้งท่ีสอนตองบูรณาการนึกถึงความตั้งในสําคัญ ใหเด็กมีความตั้งใจตอสิ่งท่ีเรา

จะกระทํา ถาเรามีความตั้งใจยึดม่ันในสิ่งตางๆ ก็จะเกิดเปนผลดีกับตนเอง  ฝกใหนักเรียนมีความ
มุงม่ัน มีความรอบคอบในการทํางาน  กอนการเรียนการสอนใหนักเรียนฝกจิต นั่งสมาธิรวบรวมจิตใจ
กอนเรียนเรื่องธรรมะ หรือเรื่องหลักสามัญประมาณ  ๒-๓ นาที143

๑๔๔   
๕. การนําหลักสมาธิมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

เพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิ เกิดความตั้งใจในการเรียนและสามารถเรียนรูไดดี ใหผูเรียนรูจักคนควาดวย
ตนเองเพ่ือหาวิธีคิด กําหนดหัวขอใน ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง เพ่ือสํารวจความตั้งใจของผูเรียน ใหผูเรียน
คนควาเนื้อหา หัวขอท่ีจะเรียนมาลวงหนาเสมอๆ144

๑๔๕   

                                                 
๑๔๐สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๔๓สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด

ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๔๔สัมภาษณ  พระมหาบุญนภัทร ถีรปฺโญ ป.ธ.๙, รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 
 

๕. หลักสมาธิท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหเกิดการเรียนรูจิตท่ีนิ่งไมวอกแวก เพ่ือมี
สมาธิทําใหสมองไดรับขอมูลไดงายข้ึน เขาใจงาย ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, 
ปฏิบัติจริง (นั่งสมาธิ) กอนการเรียนใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิอยางนอย ๑๐ นาที145

๑๔๖    
๖. ตองมีการบูรณาการการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอเด็ก

ใหเกิดการเรียนรู การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีจิตใจตั้งม่ันจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งนั้น ตอง
เปนกิจกรรม ท่ีผูเรียนสนใจ ซ่ึงเกิดการเรียนไดเร็ว 146

๑๔๗    
๗. การนําหลักสมาธิมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอน โดยเนนศูนยกลาง มี

ความสามารถเรียนรูไดดี  สมาธิเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จ คนเรามีความมุงม่ันมักจะทําอะไร
สําเร็จเสมอ  หลายทานกลาววา ตองมีการบูรณาการการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิดการเรียนรู147๑๔๘  

๘. การฝกฝนอบรมการนั่งสมาธิ เพ่ือไปสูงการไดปญญา ศีลบริสุทธิ์ สมาธิตั้งม่ัน 
ปญญาเกิดคือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล และเปนหลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไขปญหาในการ
ดําเนินชีวิต โดยการไดโครงสรางใหม148๑๔๙ 

(๔) การบูรณาการหลักปญญา (ความรูใหม) จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
๑. สื่อการเรียนการสอนตองทันสมัยอยูเสมอ ปญญา คือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล 

และเปนหลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการใชโครงงาน ใหเกิด
ความรูใหม ดวยการคิดแกปญหา โดยกระบวนการกลุม พบวา เนนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม 
เนนการนักเรียนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม149๑๕๐  

๒. ครูพยายามนําความรูท่ีแปลกใหมมาสอนนักเรียน อยูเปนประจํา  ใหรูเหตุผลรู
อยางชัดเจนเวนในสิ่งท่ีควรเวนศรัทธาดวยเหตุผลไมและหลงเชื่ออยางงมงาย เชื่อม่ันในตนเอง  ให
ผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือเปนการเสริมสรางองค
ความรูใหมๆ  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ และเพ่ือเปน
การเสริมสรางองคความรูใหมๆ150

๑๕๑   
๓. สภาวะปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครูจึงตองคนหาความรูใหมๆ มาให

เด็กไดเกิดการเรียนรู คิดแกปญหา ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําความรูใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน  มีการศึกษา
หาความรูอยูตลอดเวลา ใหมีความเปนปจจุบัน มาถายทอดใหกับผูเรียนเปนประจํา  พานักเรียนไป
                                                 

๑๔๖สัมภาษณ  พระครูธรรมรังษีวิสุทธ์ิ,  เจาคณะตําบลโปง เจาอาวาสวัดนพทองศรีพุฒาราม อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๑๔๗สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

๑๔๘สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ ๑๔๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ  นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 



๑๔๗ 
 

เรียนรูท่ีวัดธรรมสามัคคี หรือหองจริยศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตน ในการมาทําบุญ ทํากิจกรรมฟงสวด
อภิธรรมศพการบังสุกุล151

๑๕๒   
๔. ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักปญญาคือสามารถ

ใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ ได  ผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ทบทวนความรูเดิม  
กระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอและไมลืมท่ีจะทบทวนความรูเดิม ศึกษาจากแหลง
เรียนรูตางๆ152

๑๕๓    
๕. ตามหลักปญญาคือ ความรูท่ัว คือรูถึงเหตุถึงผลเปนหลักธรรมท่ีคอยกํากับศรัทธา 

ทําใหผูเรียนอยากเรียนมีความเคารพ  ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ใหนักเรียนสรุป
ความ  ใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความ
เปนจริง153

๑๕๔   
๖. ปจจุบันนี้เก่ียวกับการเรียนการสอนจะมีเทคนิคใหมๆ อยูเสมอจึงจําเปนตอง

คนควา หาวิธีและเทคนิคตางๆ ใหเด็กเกิดการกระตุนอยากเรียนรู  ปญญา คือความรูท่ีเปนเหตุเปน
ผล เปนหลักธรรมท่ีสามารถนํามาแกปญหาในการดําเนินชีวิต  ในการเรียนการสอนจะตองมีความรัก 
ความเอ็นดู เพ่ือใหเราเปนคนดีไดดวยความรูใหมๆ154

๑๕๕   
๗. ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดการเปลี่ยนแปลงทําใหสิ่งเกิดสิ่งท่ีเปนความรู 

เปนสิ่งของท่ีเกิดข้ึนใหม จึงตองเกิดการเรียนรูใหทันกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การใหนักเรียน
ติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจ และนํามารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง และให
นักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง
นํามาเสนอหนาชั้นเรียนของแตละชั้นเรียน155

๑๕๖   
๘. ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักธรรมในไตรสิกขา 

นั้นคือ ปญญาคือสามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ ได156๑๕๗ 

 
 
 
 

                                                 
๑๕๒สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๕๓สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๕๔สัมภาษณ  พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

,สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
๑๕๕สัมภาษณ  นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ  นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๑๕๗สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 
 

๔.๓ นําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูณาการของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

๑. ประเด็นการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา พอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และอํานวยความ

สะดวกใหเรียน ไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรูใหมตาม
ศักยภาพของตน สอนใหนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในหองเรียนแทรกหลักการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง โดยฝกใหสิ่งตางๆท่ีมีอยูรอบตัวเองใหเกิดประโยชนสูงสุด  การใชหลักคุณธรรม 
ความดี ความชั่ว ใหรูสึกเกรงกลัวตอบาป เด็กก็จะเกิดความรัก ละอายตอการทําบาป 157

๑๕๘   
เนนใหผูเรียนรูพึงพอใจและสนใจโดยวิธีสรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเกิดความรักในการ

เรียน นักเรียนยังขาดทักษะ การเรียนรูดวยตัวเองความรับผิดชอบตนเอง  ครูตองตัดอคติออกจากใจ
หามรักและเกลียดนักเรียนคนใดคนหนึ่งตองมีความรักและความเคารพเสมอภาค ความพอใจใหกับ
นักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน พยายามใหนักเรียนแสดงออกถึงความตองการของตนเอง  ไมเห็นดวย 
เพราะนักเรียนยังขาดทักษะความรับผิดชอบ  มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรักและความ
พอใจ ใหเขากับสถานการณปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน 158

๑๕๙   
มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรักและความพอใจ ใหเขากับสถานการณปจจุบัน 

และผูเรียนสามารถนําไปใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน  สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยให
ความรักตอศิษยใหความอบอุน สรางความพึงพอใจอันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถเลา
ปญหาตางๆ  ใหฟง และชวยกันแกปญหาไปในทางท่ีดี ทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติแลวมีความสุข 
อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป159

๑๖๐   
การจัดการเรียนการสอน มีความรัก ความเมตตาตอศิษย   ยึดนักเรียนทุกคนใหปฏิบัติ

ตามหลวงพอ พระพ่ีเลี่ยงดูจากวีดีทัศนในเรื่องฉันทะ และใหนกเรียน นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันให
ถูกตอง  การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามหลักฉันทะ คือ ใหผูเรียนมีความรัก 
ความพอใจในการเรียนการสอน และมีความพากเพียรในสิ่งนั้น160

๑๖๑     
สอนใหรูจักใชสติ การใชสมาธิ ปญญาในการดํารงชีวิต  ชี้ตัวอยางเหตุการณของบุคคลใน

ปจจุบันใหนักเรียนไดเห็นภาพเหตุการณท่ีชัดเจน ตัวอยางจากเหตุการณจริง นักเรียนยกตัวอยาง 
เหตุการณท่ีเคยพบเจอ ทําใหเกิดการกระตุนความคิด  ตามหลักธรรมอิทธิบาท๔ จะทําใหการเรียน

                                                 
๑๕๘สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๕๙สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๖๐สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๖๑สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๔๙ 
 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนตองมีหลักธรรมคือ ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ 
ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจใส วิมังสา การหม่ันสอดสองทบทวนเหตุผลในสิ่งนั้น161

๑๖๒   
ใชกระบวนการบรรยาย อภิปรายใหความรูในเรื่องหลักฉันทะ ความรัก ความพอใจ ใหกับ

ผูเรียน จากนั้นก็ใชกระบวนการตั้งคําถามเพ่ือใหผูเรียนนําความรูความเขาใจตางๆ เหลานั้นมาตอบ
คําถามหรือยกตัวอยาง เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนแสดงใหถึงความเขาใจอยางถองแท  ผูเรียนจะตองมีความ
พอใจ และจะตองรูสึกอยากจะเรียนรูในสิ่งนั้นเอง ถึงจะเรียนไดอยางมีความสุข และจะสามารถจดจํา
ในสิ่งนั้นๆ ไดเปนอยางดี162๑๖๓     

การใหความรักความอบอุน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับเด็กและสรางความไววางใจ
เพ่ือใหเด็กสามารถเลาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหฟงได  สอนใหนักเรียนเกิดความรัก และสามัคคีกัน
ภายในหองเรียน แทรกหลักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยฝกใชสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเอาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดใชหลักธรรม ความดี ความชั่วใหเกรงกลัวตอบาป  การเรียนการสอนโดยเนนเปน
ศูนยกลาง ตามหลักฉันทะคือใหผูเรียนมีความรัก ความพอใจในการสอน และมีความพากเพียร 163

๑๖๔  
สรางความตระหนักใหเด็กคิดถึงสิ่งท่ีนักเรียนชอบพึงพอใจก็ควรใหความรัก ความสนใจใน

สิ่งนั้นใหมากๆ สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใสความรักใหความอบอุน สรางความพึงพอใจอัน
เปนท่ีรัก ฉันเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกันแกปญหา ไปในทางท่ีดีทํา
ใหนักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป พอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และอํานวย
ความสะดวกใหเรียน ไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรูใหม
ตามศักยภาพของตน164

๑๖๕  
สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใหความรักตอศิษยใหความอบอุน สรางความพึงพอใจ

อันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกันแกปญหาไปในทางท่ีดี 
ทําใหนักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป165

๑๖๖ 
มีความตั้งใจในการทํางานท่ีคุณครูมอบหมาย และสอนใหรักในการทํางาน ฝกสอนให

นักเรียนมุงม่ันในการทํางานดวยตนเอง ในเวลาท่ีกําหนด พูดใหกําลังใจ เพ่ือใหเกิดการขยันในการ
ทํางาน หรือสรางปญหาใหเด็กเกิดความสนใจ มุงม่ันในการแกปญหา ซ่ึงสามารถใชไดทุกรายวิชา ชื่น
ชมเม่ือเด็กทําได ใหกําลังใจเพ่ือใหเด็กไมทอ พบวา ลงมือปฏิบัติ  ควรใหนักเรียนปฏิบัติดวนตนเอง

                                                 
๑๖๒สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๖๕สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๖๖สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 
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๑๖๗  ครูตองมีความพยายามท่ีจะตองตั้งใจสอนศิษย ถึงแมจะเจอนักเรียนดื้อซน อานไมได ตอง
พยายามใหลูกศิษยคนนั้นอานใหได   ควรใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงในชิ้นงาน167

๑๖๘   
ผูเรียนเกิดความตั้งใจในงานท่ีทํา และงานท่ีไดรับมอบหมาย ผูเรียนเกิดความตั้งใจในงาน

ท่ีทํา และงานท่ีไดรับมอบหมาย  อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมี
ความเพียรพยายาม สิ่งไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ  
ผูเรียนจะตองมีความเพียร (วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียน
การสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน  การจัดการ
เรียนการสอน ฝกใหผูเรียนมีความเพียรพยายามตองานท่ีไดรับมอบหมาย 168

๑๖๙    
ใหนักเรียนทําในงานหรือสั่งประดิษฐ ท่ีตองใชความพยายามจึงจะสําเร็จ เชนการใชกาวสี

ติดไมไอศกรีมเปนดอกไม จะตองใชเวลาและความเพียรสูงมาก  ผูเรียนจะตองมีความเพียรในการ
เรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียนการสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอน
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน  ใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ของการตั้งใจในการตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน ตองฝกและปฏิบัติบอยๆ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ  และชี้ใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของความเพียรพยายามในการตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตองฝกฝนดวยตนเองในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ผล
การเรียนท่ีไดจะเปนจุดประสงคท่ีตนเองตั้งไวและทําใหสนใจ  ซ่ึงหลักวิริยะคือ ความพากเพียรในสิ่ง
นั้นๆ ท่ีเราทําอยู169๑๗๐   

แนวทางในการบูรณาการหลักวิริยะ (ความเพียร) โดยการใชวีดีทัศน เพ่ือหนักเรียนมี
ความสนใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรูและใชการตั้งคําถามเปนระยะ ระหวางท่ีชมวี
ดีทัศนเพ่ือใหความรูเพ่ิมเติมแกผูเรียนดวย เม่ือดูวีดีทัศนจบแลวก็ใหนักเรียนอภิปรายกับเรื่องท่ีดูผานวี
ดีทัศนนั้น  ดั่งจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีใหนักเรียนไดใชความเพียรพยายามของตนเอง
ใหเต็มท่ี โดยอาจจะใชกิจกรรมกลุมเขามารวมในการจัดกิจกรรมนี้ดวยก็ได นักเรียนจะไดตระหนักใน
การทํางานกลุม ความเอาใจใส ความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จมากข้ึนดวย พบวา การ
อบรมสั่งสอนเก่ียวกับความเพียรความพยายามโดยนํานินานหรือประสบการณมาสอน และใหเกิด
ความตระหนัก  ทําใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง ฝกการคิดการแกปญหาในทุกรายวิชา170

๑๗๑   
ดังนั้น เพ่ือใหเด็กเกิดความกระตือรือรนและชื่นชมตัวเอง  ผูเรียนมีความเพียรในการเรียน

โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ (ความเพียร) มาเขากับการเรียนการสอน  ใหนักเรียนไดเรียนรูถึงการ
ทํางาน ทํากิจกรรมของคนท่ีประสบความสําเร็จตองใชเวลา ใชความอดทน ความยากลําบากกวาจะ
                                                 

๑๖๗สัมภาษณ พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๑๖๘สัมภาษณ  พระมหาบุญนภัทร ถีรปฺโญ ป.ธ.๙, รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม, ๑๘ กุมภาพันธ  
๒๕๖๐. 

๑๖๙สัมภาษณ พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 
๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  

๑๗๐สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๑๗๑สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  
๒๕๖๐. 



๑๕๑ 
 

ประสบผลสําเร็จ  อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมีความเพียร
พยายามสิ่งไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ ผูเรียนจะตองมี
ความเพียร (วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ (ความเพียร) มาเขากับการจัดการเรียนการ
สอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน 

การเตรียมการสอน ผูสอนแสดงความเอาใจใสเปน นอกจากการเรียนการสอน การเอาใจ
ใสตอเพ่ือนรวมหอง โดยใหชวยเหลือ ดูแลกันและกัน ใครทําดี ไมดี ใหมีการรายงานตอครูประจําชั้น 
เปนการฝกใหเด็กรูจักคิด และชวยเหลือกัน พบวา เตรียมการสอน  จัดการเรียนการสอนใหเกิดความ
สนใจใหมากข้ึน เม่ือนักเรียนสนใจหลักจิตตะก็เกิดข้ึน  ในทุกๆ วันครูตองเอาใจใสนักเรียนทุกคน หาม
เลือกปฏิบัติพยายามบอกนักเรียนวาตองพูดคุยกับครูทุกคนยิ้มแยม มีอะไรมาบอกครูและไมท้ิง
นักเรียนโดยเด็ดขาด  เปนการเชื่อมโยงความรูความคิดรวบยอดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวย
องครวม เปนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม171

๑๗๒   
ผูสอนมีการเตรียมการสอนและมีความเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูสอนมีการ

เตรียมการสอนและมีความเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล   ตองมีคามใสใจตอนักเรียน ดูแลเอาใจใส
โดยคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เพราะความคิดความอานแตละคนไมเหมือนกันเราจึงตองดูแลเอาใจใส
อยางใกลชิด ใหความเสมอภาคกันทุกๆคน  การจัดการเรียนการสอน มีการดูแลเอาใจใสผูเรียนให
ความเสมอภาคกันทุกๆคน  สังเกตความสนใจ ความเอาใจใสของนักเรียน เปนรายคนคัดแยกเด็กท่ี
สนใจกับไมสนใจออกเปน ๒ พวก นําการวิจัยมาใชใหเปนประโยชน  การเอาใจใสการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนไดทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหลักจิตตะ คือ ความเอาใจใสในการเรียนรู หรือมีการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ ได172๑๗๓   

การเอาใจใสในงานและหนาท่ีของตัวเองถือวา ในการเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   
นักเรียนสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาการเรียนอ่ืน ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
เยี่ยม  หลักจิตตะคือ การเอาใจใสดูและสอดสองผูเรียนใหเกิดการขยันรับรูและกระตุนใหเกิดการรัก
เรียน  วีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม  นักเรียนเม่ือทํากิจกรรมตางๆ แลวถาขาดความเอาใจ
ใสในงาน งานก็จะไมประสบความสําเร็จ ในการสรางกิจกรรมไมวาจะกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุม นักเรียน
เองจะตองกระหนักและเอาใจใสใหมาก173

๑๗๔   
ผูสอนควรเนนเรื่องนี้ดวยไมเชนนั้นงานก็จะไมประสบผลสําเร็จ  เอาใจใสคอยถามความ

เปนอยูหรือ คอยสอดสงอยางใกลชิดในความเสมอภาคตอทุกคน คอยพูดคุยใหเปนกันเอง  นอกจาก
การเรียนการสอน การเอาใจใสตอเพ่ือนรวมหอง โดยใหเด็กฝกการชวยเหลือเพ่ือน ทุกคนในหองเรียน 
มีสวนรวมในการดูแลเพ่ือนๆ ใครทําอะไร ดีไมดี ใหมีการรายงานตอครูประจําชั้น  การเอาใจใสตอ

                                                 
๑๗๒สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๗๓สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๗๔สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๕๒ 
 

การเรียนการสอน โดยใหนักเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหลักจิตตะ คือความเอาในใสในการ
เรียนรู174๑๗๕   

ใหเด็กไดคํานึงถึงความรัก ความผูกพันของพอแมท่ีเอาใจใสดูแล ก็เพ่ือใหนักเรียนเปนคน
ดี  ตองมีความใสใจตอนักเรียน ดูแลเอาใจใสโดยคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เพราะความคิดความอาน
ของแตละคนไมเหมือนกันเราจึงตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดใหความเสมอภาคกันทุกๆคน 1 7 5

๑๗๖ เอาใจ
ใส คอยถามความเปนอยูหรือ คอยสอดสงอยางใกลชิดใหเด็กไดคํานึงถึงความรัก ความผูกพันของพอ
แมท่ีเอาใจใสดูแล นักเรียนสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาการเรียนอ่ืน ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์176๑๗๗ 

ตรวจสอบในงานท่ีนักเรียนทําอยางละเอียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผล
ประเมินผลดวยการสอบ ดานพฤติกรรม ดูจากความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
(การทําความดี) พบวา ผูเรียนฝกการวางแผน เม่ือผูเรียนทํางานตองรูจักทํางานในสิ่งท่ีเรียน  เม่ือ
จัดการเรียนการสอนแลวครูตองมีหลักวิมังสา ในการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมวา นักเรียนพึงพอใจ
และมีพัฒนาการตอการเรียนการสอนเพียงไร แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา  โดยใหผูเรียนทดลอง
ไตรตรองหม่ันใชปญญาในการพิจารณาใครครวญ ดวยเหตุผล มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกปญหา
ปรับปรุง177

๑๗๘ 
สอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการทํางานของผูเรียนดวยการแลกเปลี่ยน และ

แสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุปตนเหตุ  ผูสอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการ
ทํางานของผูเรียนดวยการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุป  ตองมีการ
ตรวจสอบ หาขอเท็จจริงใหไดในแตละคนเพ่ือประเมินผลใหไดดีมากท่ีสุด  การจัดการเรียนการสอน 
ใหมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงจากการเรียนการสอน  ตรวจจากสมุดงานในกิจกรรม ท่ีหลวงพอให
นักเรียนทําเปนกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา178

๑๗๙   
ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียน

ไดทําดวยความรอบคอบ   สอนใหผูเรียนรักในการเรียน นําหลักธรรมเขามามีสวนชวยในการ
ดํารงชีวิตใหเกิดเปนนิสัย โดยใชมงคล ๓๘ ประการชวย  มีความสนในติดตามงานจากครูอาจารย จน
ครบถวน กอใหเกิดนิสัยตามหลักธรรมและบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนการสอน  หลักวิมังสา
คือ การหม่ันสอดสองในเหตุและผลของสิ่งท่ีทําอยู  สื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม179

๑๘๐   
                                                 

๑๗๕สัมภาษณ  พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๒๑ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๑๗๖สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๗๗สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๗๘สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๗๙สัมภาษณ  พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๘๐สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๕๓ 
 

การไตรตรองตรวจสอบหลังจากการจัดกิจกรรมหรือระหวางการจัดกิจกรรม ไมวาจะ
นักเรียนหรือผูสอนจะตองไดใชปญญาในการตรวจสอบดวย มิฉะนั้นจะประสบความสําเร็จไมได  การ
ตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริงและศักยภาพของเด็กจะไมเทากัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
วัดผลประเมินการตรวจสอบ ดานพฤติกรรม ดูความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
(การทําความดี)  ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสาบูรณาการในการตรวจทานกิจกรรมของผูเรียนดวย
ความรอบคอบ  การทํากิจกรรมหรือทํางานตางๆ ถาไมมีการตรวจสอบติดตามก็ไมสามารถท่ีจะรู
ความเจริญกาวหนา หรือมีสิ่งใดท่ีผิดพลาดตองแกไข  ตองมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงใหไดในแตละ
คน เพ่ือประเมินผลใหไดมากท่ีสุด การตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริง และศักยภาพของเด็กจะไม
เทากันจึงจัดเปนกลุมของกิจกรรม  ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบ
งานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนไดทําดวยความรอบคอบ 180

๑๘๑ 
ยึดหลักศีล (ระเบียบ, ขอปฏิบัติ) การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ปฏิบัติใน

สิ่งท่ีดีงาม โดยเนนไปตามขอกําหนด ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียน พบวา 
เนนการฝกระเบียบวินัย การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนและศึกษา   ควรฝกตัวเองกอนท่ีจะฝก
ผูอ่ืน เพราะจะเปนตนแบบท่ีดีได (นายภูริณัธ  สมศรี) ครูพยายามทําตนแบบอยางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ และขอปฏิบัติของโรงเรียนใหนักเรียนเห็น เปนแบบอยาง ท้ังการแตงกาย การพูด กาทาน
อาหาร181

๑๘๒   
โดยเนนผูเรียนเนนขอปฏิบัติฝกกาย วาจา ใหดียิ่งข้ึนเนนมีความสุจริต กายวาจาและ

อาชีพ เปนการปฏิบัติข้ันตน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติโดยทําการตกลงรวมกัน กอน
ทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติโดยทํา
การตกลงรวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่ง
สอน ตองตั้งกฎเกณฑระเบียบวินัย ในการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน182

๑๘๓  
ดังนั้น การสอบถามความคิดของเด็กเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน ใหนักเรียนทอง

หลักศีล พรอมกับการอธิบาย ยกตัวอยางประกอบในสถานการณปจจุบัน แทรกกฎระเบียบของ
โรงเรียน บูรณาการกฎระเบียบของวัด และใหนักเรียนพยายามฝกตามระเบียบของท้ัง ๒ แหงจน
ไดผลในทางปฏิบัติ  การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนตองสอดแทรก 
ศีล ๕ในหลักไตรสิก  เพ่ือเปนกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตนได
เปนอยางดี  นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางเครงครัด  เชื่อมโยงเขากับ
กฎระเบียบของสถานศึกษาใหนักเรียนฝกปฏิบัติเอง และเกิดเปนความรับผิดชอบ  เพ่ือเนนผูเรียนเปน

                                                 
๑๘๑สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๘๒สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 



๑๕๔ 
 

ศูนยกลาง การมีระเบียบและขอปฏิบัติเพ่ือกําหนดใหการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สื่อ
วีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม183

๑๘๔   
ใหนักเรียนฝกเดินแถวใหเปนระเบียบ ในขณะข้ึนชั้นเรียนและเขาแถวซ้ืออาหารในโรง

อาหาร   มีการสรางกฎระเบียบและกฎเกณฑตางๆ รวมกันและใหสามารถนําไปปฏิบัติรวมกันได  
การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียน  การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียน
การสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  ฝกใหเด็กยึดม่ัน ปฏิบัติตาม
ขอหามท่ีเปนสิ่งท่ีดีได ประพฤติอยูเสมอและตะหนักถึงการมีศีล  ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตอง
ตั้งกฎเกณฑ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สอบถามความคิดของเกเพ่ือยึดมาเปนหลัก
ปฏิบัติรวมกัน  การนําหลักศีลในไตรสิกขา ๓ มาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตอง
สอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายใน
โรงเรียน184

๑๘๕ 
มีสิ่งเรา เสริมทรง การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีจิตตั้งม่ัน จดจออยูกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งนั้น ตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนสนใจ การเขียน การวาดภาพ การนั่งสมาธิ เพ่ือเปนการฝกสมาธิ 
และเกิดการเรียนรูไดเร็ว และเกิดปญญา พบวา การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาใหดีข้ึน  ทุกครั้งท่ีมาเรียนครูจะตองมีความตั้งใจ และเตรียมการวางแผนวา
เราจะสอนอะไรนักเรียนบางนอกเหนือจากความรู นั่นคือ ฝกใหนักเรียนทําสมาธิและสรางสติกอนทํา
ทุกอยาง อยางรอบคอบ185

๑๘๖   
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน  มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทํา

สมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอ
การเรียนการสอน   มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทําสมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอการเรียนการสอน  ทุกครั้งท่ีสอนตองบูรณาการนึก
ถึงความตั้งในสําคัญ ใหเด็กมีความตั้งใจตอสิ่งท่ีเราจะกระทํา ถาเรามีความตั้งใจยึดม่ันในสิ่งตางๆ ก็จะ
เกิดเปนผลดีกับตนเอง186

๑๘๗   
ฝกใหนักเรียนมีความมุงม่ัน มีความรอบคอบในการทํางาน  กอนการเรียนการสอนให

นักเรียนฝกจิต นั่งสมาธิรวบรวมจิตใจกอนเรียนเรื่องธรรมะ หรือเรื่องหลักสามัญประมาณ  ๒-๓ นาที  
การนําหลักสมาธิมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิ 
เกิดความตั้งใจในการเรียนและสามารถเรียนรูไดดี   ใหผูเรียนรูจักคนควาดวยตนเองเพ่ือหาวิธีคิด 

                                                 
๑๘๔สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๘๕สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๘๖สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๘๗สัมภาษณ พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร, 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 
 

กําหนดหัวขอใน ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง เพ่ือสํารวจความตั้งใจของผูเรียน ใหผูเรียนคนควาเนื้อหา หัวขอ
ท่ีจะเรียนมาลวงหนาเสมอๆ187

๑๘๘   
หลักสมาธิท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหเกิดการเรียนรูจิตท่ีนิ่งไมวอกแวก เพ่ือมีสมาธิ

ทําใหสมองไดรับขอมูลไดงายข้ึน เขาใจงาย  ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ปฏิบัติจริง 
(นั่งสมาธิ) กอนการเรียนใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิอยางนอย ๑๐ นาที   ตองมีการบูรณาการการสอนให
เด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิดการเรียนรู  การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ใหผูเรียนมีจิตใจตั้งม่ันจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งนั้น ตองเปนกิจกรรม ท่ีผูเรียนสนใจ ซ่ึงเกิดการเรียนไดเร็ว 

การนําหลักสมาธิมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอน โดยเนนศูนยกลาง มี
ความสามารถเรียนรูไดดี  สมาธิเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จ คนเรามีความมุงม่ันมักจะทําอะไร
สําเร็จเสมอ  หลายทานกลาววา ตองมีการบูรณาการการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิดการเรียนรู การฝกฝนอบรมการนั่งสมาธิ เพ่ือไปสูงการไดปญญา  ศีลบริสุทธิ์ 
สมาธิตั้งม่ัน ปญญาเกิดคือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล และเปนหลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไข
ปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการไดโครงสรางใหม188๑๘๙ 

สื่อการเรียนการสอนตองทันสมัยอยูเสมอ ปญญา คือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล และเปน
หลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการใชโครงงาน ใหเกิดความรูใหม 
ดวยการคิดแกปญหา โดยกระบวนการกลุม พบวา เนนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม เนนการ
นักเรียนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม ครูพยายามนําความรูท่ีแปลกใหมมาสอนนักเรียน อยูเปน
ประจํา  ใหรูเหตุผลรูอยางชัดเจนเวนในสิ่งท่ีควรเวนศรัทธาดวยเหตุผลไมและหลงเชื่ออยางงมงาย 
เชื่อม่ันในตนเอง  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือเปน
การเสริมสรางองคความรูใหมๆ  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรู
ใหมๆ และเพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรูใหมๆ189

๑๙๐   
สภาวะปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครูจึงตองคนหาความรูใหมๆ มาใหเด็กได

เกิดการเรียนรู คิดแกปญหา ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําความรูใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน  มีการศึกษาหา
ความรูอยูตลอดเวลา ใหมีความเปนปจจุบัน มาถายทอดใหกับผูเรียนเปนประจํา  พานักเรียนไป
เรียนรูท่ีวัดธรรมสามัคคี หรือหองจริยศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตน ในการมาทําบุญ ทํากิจกรรมฟงสวด
อภิธรรมศพการบังสุกุล  ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักปญญาคือ
สามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ ได  ผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ทบทวนความรู

                                                 
๑๘๘สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ ๑๘๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๙๐สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 



๑๕๖ 
 

เดิม กระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอและไมลืมท่ีจะทบทวนความรูเดิม ศึกษาจาก
แหลงเรียนรูตางๆ190

๑๙๑   
ตามหลักปญญาคือ ความรูท่ัว คือรูถึงเหตุถึงผลเปนหลักธรรมท่ีคอยกํากับศรัทธา ทําให

ผูเรียนอยากเรียนมีความเคารพ  ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ใหนักเรียนสรุปความ  
ใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง  
ปจจุบันนี้เก่ียวกับการเรียนการสอนจะมีเทคนิคใหมๆ อยูเสมอจึงจําเปนตองคนควา หาวิธีและเทคนิค
ตางๆ ใหเด็กเกิดการกระตุนอยากเรียนรู   ปญญา คือความรูท่ีเปนเหตุเปนผล เปนหลักธรรมท่ี
สามารถนํามาแกปญหาในการดําเนินชีวิต  ในการเรียนการสอนจะตองมีความรัก ความเอ็นดู เพ่ือให
เราเปนคนดีไดดวยความรูใหมๆ  ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดการเปลี่ยนแปลงทําใหสิ่งเกิดสิ่ง
ท่ีเปนความรู เปนสิ่งของท่ีเกิดข้ึนใหม จึงตองเกิดการเรียนรูใหทันกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง191

๑๙๒  
ดังนั้น การใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจ และนํามารวมกัน

วิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง และใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมา
รวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริงนํามาเสนอหนาชั้นเรียนของแตละชั้นเรียน  ในการเรียนการ
สอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักธรรมในไตรสิกขา นั้นคือ ปญญาคือสามารถใหผูเรียน
ไดคนควาหาความรูใหมๆ ได 

๒. เนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา ผูสอนเอาใจใส มีความรักความเมตตาอยางท่ังถึง ใน

การเรียนการสอน แบบบูรณาการหลักฉันทะ คือ การกระทําใหผูเรียนรักใคร เคารพตอครูอาจารย 
พบวา รักและพึงพอใจ  ใหเรียนรูเอาใจใสสิ่งทํานั้นอยูเสมอ  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูจะนํา
หลักฉันทะ มาเนนการจัดการเรียนการสอนเชน พยายามมองเปนกลางไมเอนเอียง (ไมมีอคติ ๔)  ใฝ
เรียนรู เอาใจใสทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และพยายามทําใหไดผลดียิ่งข้ึน มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่อง
ความรัก ความพอใจ ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  และนําไปสูการวิเคราะหและการวิจัย  มีการ
สอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรัก ความพอใจ ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด และ นําไปสูการวิจัย
192

๑๙๓   
ในการวิจัยการเรียนรูนักเรียน ตองมีการบูรณาการหลักฉันทะ ใหความรักความพอใจ 

เสมอภาคเทาเทียมกัน  มีการสอดแทรกความรู ใหมีความรัก ความเมตตาตอศิษย เกิดกระบวนการ
คิด 1 9 3

๑๙๔  ใหความรัก ความเอ็นดูตอลูกศิษย ท่ีเปรียบเสมือนผาขาวสอนสั่งอยางไร รักสอนเหมือนลูก
คนหนึ่ง จะเกิดผลดีมากกวาผลเสีย   ในการวิจัยการเรียนรูจะตองมีความรัก ความเอ็นดูตอศิษย
เพ่ือใหศิษยเปนคนดีและเกิดความรัก ความพอใจในการเรียนรูตอวิชาตางๆ ครูผูสอนตรวจสอบ

                                                 
สัมภาษณ ๑๙๑สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๑๙๒สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๙๓สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๙๔สัมภาษณ  นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๕๗ 
 

พฤติกรรมผูเรียนอยูเสมอโดยใชหลักฉันทะเขาแกไขในการทํางาน หม่ันตรวจสอบพฤติกรรมของ
ผูเรียนอยูเสมอๆ เม่ือพบปญหาจึงนําหลักฉันทะเขาแกไข และใหผูเรียน ทําความเขาใจเพ่ือนรวมชั้น
เรียน  ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักฉันทะ คือการทําใหผูเรียนรักใครเคารพครูบาอาจารย  
ใหนักเรียนคนหาปญหา แลวใชกระบวนการวิจัยเขาไปแกไขปญหา194

๑๙๕    
นักเรียนจะตองนึกคิดเสมอวาถามีปญหาเกิดข้ึนแลวเราจะหลีกเลี่ยงไมไดตองพยายาม

สนใจใสใจในการแกปญหานั้นๆ ตองมีการเสมอภาคกันทัดเทียวกันทุกคน ใหความรักและความเอาใจ
ใสทุกคน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ในการเรียนฉันทะคือการทําใหผูเรียนรักใครครูอาจารย  ในการวิจัยการ
เรียนรู จะตองมีความรัก ความเอ็นดูท่ีใหเปนคนดี รอบรูดวยวิธีตางๆ ใหนักเรียนรวมกันคิดถึงปญหา
และเลือกปญหาท่ีทุกคนพึงพอใจมารวมกันหาวิธีแกปญหา  ดังนั้น ในการวิจัยการเรียนรูจะตองมี
ความรัก ความเอ็นดูตอศิษยเพ่ือใหศิษยเปนคนดีและเกิดความรัก ความพอใจในการเรียนรูตอวิชา
ตางๆ ครูผูสอนตรวจสอบพฤติกรรมผูเรียนอยูเสมอโดยใชหลักฉันทะเขาแกไขในการทํางานผูเรียน
เสมอ และใกลชิด ตองมีความเสมอภาคกันทัดเทียวกันทุกคน ใหความรักและความเอาใจใสทุกคน 195

๑๙๖ 
ผูสอนสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคัดฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง การทําการวิจัยตองใช

หลักวิริยะ  ในการเขมงวดในการปฏิบัติ อดทน เพ่ือใหเกิดผลไปตามท่ีตองการแกผูเรียน  พบวา มี
ความเพียร  มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความขยันและอดทน  พยายามนําหลักวิริยะมาบูรณาการ
ในการแกไขปญหาเด็ก ถานักเรียนคนท่ีเราแกไขปญหาจากวิจัยผิด ไมดีข้ึนก็ตองลองพยายามหาวิธี
ใหมมาแกปญหา  มีความขยันพยายามประกอบในสิ่งนั้นเอาใจใสเขมแข็งอดทนเอาธุระไมทอถอย  ให
ผูเรียนฝกกระบวนการคิด ฝกกระบวนการทํางานโดยใชหลัก ความเพียรในการทํางาน  ใหผูเรียนฝก
กระบวนการคิด ฝกกระบวนการทํางานโดยใชหลัก ความเพียรในการทํางาน 196

๑๙๗    
ใหผูเรียนฝกความเพียรพยายาม ฝกความคิดเปนของตนเองเพ่ือแกปญหาตอไป ใหผูเรียน

มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ งาน บู รณาการจากวิชาสามัญและวิชา ท่ี มี คุณธรรม 
พระพุทธศาสนาเขาดวยกัน นักเรียนจะเพ่ิมความเพียรพยายามมากยิ่งข้ึน การนําพระพุทธศาสนาเขา
มาบูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนมีความเพียร ความขยันหม่ันเพียรในการเรียน ผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
ใหงานควรขยันในการทํางานและใหเสร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมาย  เนนการสงงานให
ครบถวน หากผูเรียนติดตามสงสานจนครบถือวามีความเขาใจในหลักวิจัย  หลักวิริยะท่ีนํามาใชในการ
เรียนการสอน ความเพียรทําใหประสบผลสําเร็จดังเปาหมายท่ีตั้งไว บรรยาย อภิปราย เม่ือนักเรียนมี
ความรูความเขาใจและตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนคนหาปญหา เพ่ือท่ีจะนํากระบวนการวิจัยในการ
เรียนรูเขาไปแกปญหา197

๑๙๘    

                                                 
๑๙๕สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด

ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๙๖สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๙๗สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด

ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๑๙๘สัมภาษณ พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร, 

มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๕๘ 
 

การกระทําอะไรใหไปสูเปาหมาย สูความสําเร็จแลวจะตองเจออุปสรรค และเราจะตอง
พยายามอดทนหาทางแกอุปสรรคใหลุลวงเพ่ือผลสําเร็จ  กระตุนโดยยกตัวอยาง หรือประสบการณ
ตางๆ ใหนักเรียนเกิดเขาใจในเรื่อง การ พรากเพียร และใหเด็กเกิดความตระหนักในเรื่องความเพียร
พยายาม(อดทน)  ความเพียร ตองใชหลักวิริยะ ใชความเขมงวดอดทน เพ่ือใหเกิดผลไปตามตองการ
แกผูเรียน  การนําพระพุทธศาสนาเขามาบูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนมีความเพียรตอการเรียน  การ
ทํางานทุกอยางจะใหสําเร็จลงไดไมใชงายตองใชความเพียรพยายามในการแกปญหา  หลักวิริยะท่ี
นํามาใชในการเรียนการสอน ความเพียรทําใหประสบผลสําเร็จดังมีเปาหมาย 198

๑๙๙  
ดังนั้น บรรยาย อภิปราย เม่ือนักเรียนมีความรูความเขาใจการกระทําอะไรใหไปสู

เปาหมาย สูความสําเร็จแลวจะตองเจออุปสรรคอะไรแตผานไปใหได ผูสอนสังเกตุพฤติกรรมของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง ความเอาใจใสในการทําการวิจัย เปนสิ่งสําคัญเปนรายละเอียดท่ีใหความเนน
เฉพาะตอตัวผูเรียนท่ีจะศึกษา เพ่ือไดความสําเร็จ  พบวา นักเรียนเอาใจใส ในการเรียน ตั้งใจในสิ่งนั้น
ดวยจิตฝกใฝและเอาใจใสในสิ่งท่ีทํา  พยายาม บูรณาการกลักจิตตะมาแกไขปญหานักเรียน โดยการ
เอาใจใสตอการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของนักเรียน   

ตั้งใจทําในสิ่งนั้นดวยจิตฝกใฝ  ผูสอนมีความเอาใจใสตอผูเรียนอยางเทาเทียมกันในการ
เรียนการสอน  การบูรณาการหลักจิตตะ เขามาใชในกระบวนการเรียนการสอน หากผูสอนมีความเอา
ใจใสผูเรียน ติดตามเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาดานการเรียนท่ีดีข้ึน  ตองมีการบูรณาการตามหลักจิตตะ 
ความเอาใจใสความรัก ความเมตตา คนไหน มีปญหานํามาแกไขวิจัยตอไป   มีการฝกใหผูเรียนมีสมาธิ 
มีความเอาใจใสตอการเรียนการสอน  ครูเปนหลักจิตตะ นําไปใชในการวิจัย คุณธรรมของนักเรียน
เปนรายบุคคล199

๒๐๐   
ครูนําหลักจิตตะเขามาบูรณาการโดยใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสในการเรียน โดยผูสอน

นําเขามาเนนในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มใจและใสใจ การทําวิจัย
รายบุคคลเพ่ือ ไดเกิดการเรียนรูในขอบกพรองของผูเรียน ครูเอาใจใสพิเศษ  และในการทําวิจัย
รายบุคคลวาพฤติกรรมของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหรือไม   ซ่ึงสํารวจผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือใหทราบปญหาในการจัดกิจกรรมไดอยางชัดเจน  ดวยการเนนกระบวนการวิจัยตาม
หลักจิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้นๆ จะทําใหประสบความสําเร็จ  โดยบรรยาย อภิปราย ให
ความรูความเขาใจเพ่ือคนหาปญหา เพ่ือท่ีจะไดใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูเขาไปแกปญหา ดั่ง
การเอาใจใสคือการไมท้ิงงานท่ีจะทํา การไมเอาใจใสจะทําใหเกิดขอบกพรองงานอกมาไมดี 200๒๐๑   

การสอนโดยใชหลักสรางความคุนเคย และใหความรัก ความอบอุนความเสมอภาคกัน   
ในการเอาใจใสในการทําวิจัยเปนสิ่งสําคัญ เปนรายละเอียดเนนเฉพาะตอตัวผูเรียนท่ีจะศึกษา เพ่ือให
เกิดความสําเร็จ  ครูนําหลักจิตตะเขามาบูรณาการ โดยใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสการเรียน โดย

                                                 
๑๙๙สัมภาษณ  นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๒๐๐สัมภาษณ นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๒๐๑สัมภาษณ พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  



๑๕๙ 
 

ผูสอนนําเขามาเพ่ิมในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางเต็มใจและใสใจ  ใน
การศึกษาหรือการทํางานจะใหสําเร็จลงไดตองมีความใสใจใหมาก ยิ่งมีปญหามากยิ่งตองใสใจ  โดย
ผูสอนนําเขามาเนนในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มใจและใสใจ 201

๒๐๒ 
ผูสอนประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่องการใชหลักวิมังสา คือ การดูผลจากการ

วิจัย ท่ีเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนหรือสิ่งท่ีเราทําการวิจัย วาเปนไปในทิศทางท่ีผูวิจัยมุงหวังหรือไม  พบวา 
ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือการทําจริง  รูจักทบทวนสิ่งตางๆ ท่ีเคยทํามาอันเกิดจากการมีใจรัก   
พยายามบูรณาการหลักวิมังสา ทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือวัด
จากผูรูและมีประสบการณและพยายามใหคนอ่ืนดูวิจัยใจชั้นเรียนใหตัวเองมากๆ และปรับปรุง
ผลงานวิจัยอยูเสมอ   การทบทวนในสิ่งท่ีทํามา อันเกิดจากการมีใจรัก   มีการตรวจสอบการทํางาน
ของผูเรียนเปนรายกลุม รายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพ่ืออภิปรายหาขอสรุป
รวมกัน 202

๒๐๓   
การสอนผูสอนตองมีการตรวจสอบวา ผูเรียนแตละคนมีการทํางานอะไร ถูกหรือผิด หาก

ผิดแนะนําวิธีทําท่ีถูกตอง    ตองมีการตรวจสอบความถูกตองท่ีแทจริง มาทําวิจัยในการเรียนรูให
ไดผลท่ีถูกตองชัดเจน  มีการนําความรูรวมกับการตรวจสอบในการจัดการเรียนการสอน   ตรวจสอบ
ตามตารางท่ีกําหนด เปนรายบุคคลในการทําวิจัย การปฏิบัติตัวในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    
การนําวิจัยวิมังสาเขามาบูรณาการ ผูเรียนสามารถท่ีจะไดคิดในสิ่งท่ีไดทําและมีใจรักในการทํางานท่ีได
รับมอบหมาย   ใชหลักธรรมวิมังสา ในการตรวจสอบและการฝกพัฒนาของผูเรียน วัดจากผลการ
ประเมินท่ีดีข้ึนหากผูเรียนคนใดไมดีข้ึนตามลําดับใหทําวิจัย 203

๒๐๔   
การวิจัยการเรียนรูตามหลักวิมังสาคือทบทวนสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา อันเกิดจากการมีใจรักใน

งานท่ีทํา   บรรยาย อภิปรายใหความรูความเขาใจ เพ่ือคนหาปญหา เพ่ือท่ีจะไดใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนรูเขาไปแหปญหา การตรวจสอบเปนการฝกการยอมรับฟง ยอมรับคําแนะนําการ
ตรวจสอบทําใหพบขอผิดพลาดบกพรองซ่ึงสามารถนํามาแกไขได   การตรวจสอบโดยแยกแยะความ
ถูกตอง และนําผลมาประมวลในกระบวนการวิจัย  การใชหลักวิมังสา คือการดูผลวิจัยท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูเรียนหรือสิ่งท่ีทําการวิจัย วาไปในทิศทางปฏิบัติหรือไม การนําหลักวิมังสาเขามาบูรณาการ ผูเรียน
สามารถท่ีจะไดคิดในสิ่งท่ีไดทําและมีใจรักในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ในการทํางานทุกข้ันตอนจะ
มีท้ังขอดีและขอเสียตองมีการตรวจสอบทุกข้ึนตอนเพ่ือหาทางกาวหนา ๒๐๕  

เม่ือจัดการเรียนการสอนแลวครูตองมีหลักวิมังสา ในการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมวา 
นักเรียนพึงพอใจและมีพัฒนาการตอการเรียนการสอนเพียงไร แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา โดยให
ผูเรียนทดลองไตรตรองหม่ันใชปญญาในการพิจารณาใครครวญ ดวยเหตุผล มีการวางแผนวัดผล 

                                                 
๒๐๒สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ  นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๒๐๔สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๒๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๐๕สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 
 

คิดคนวิธีแกปญหาปรับปรุง  สอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการทํางานของผูเรียนดวยการ
แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุปตนเหตุ  จัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณา
การพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน 205

๒๐๖ 
การปฏิบัติตามข้ันตอนการทําวิจัยเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหการวิจัยประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมาย ซ่ึงตองมีความซ่ือสัตย ตอผลการวิจัย เนนการฝกระเบียบวินัย การปฏิบัติตามขอตกลงของ
หองเรียนและศึกษา   ควรฝกตัวเองกอนท่ีจะฝกผูอ่ืน เพราะจะเปนตนแบบท่ีดีได ครูพยายามทําตน
แบบอยางในการปฏิบัติตามระเบียบ และขอปฏิบัติของโรงเรียนใหนักเรียนเห็น เปนแบบอยาง ท้ังการ
แตงกาย การพูด กาทานอาหาร  โดยเนนผูเรียนเนนขอปฏิบัติฝกกาย วาจา ใหดียิ่งข้ึนเนนมีความ
สุจริต กายวาจาและอาชีพ เปนการปฏิบัติข้ันตน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติโดยทํา
การตกลงรวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และ
เขาใจขอปฏิบัติโดยทําการตกลงรวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน 206

๒๐๗   
ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑระเบียบวินัย ในการปฏิบัติไปในทาง

เดียวกัน ดังนั้น การสอบถามความคิดของเด็กเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน  ใหนักเรียนทองหลัก
ศีล พรอมกับการอธิบาย ยกตัวอยางประกอบในสถานการณปจจุบัน  แทรกกฎระเบียบของโรงเรียน 
บูรณาการกฎระเบียบของวัด และใหนักเรียนพยายามฝกตามระเบียบของท้ัง ๒ แหงจนไดผลในทาง
ปฏิบัติ207๒๐๘   

การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนตองสอดแทรก ศีล ๕ใน
หลักไตรสิก  เพ่ือเปนกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตนไดเปน
อยางดี  นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางเครงครัด  เชื่อมโยงเขากับ
กฎระเบียบของสถานศึกษาใหนักเรียนฝกปฏิบัติเอง และเกิดเปนความรับผิดชอบ  เพ่ือเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง การมีระเบียบและขอปฏิบัติเพ่ือกําหนดใหการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สื่อ
วีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม208

๒๐๙   
ใหนักเรียนฝกเดินแถวใหเปนระเบียบ ในขณะข้ึนชั้นเรียนและเขาแถวซ้ืออาหารในโรง

อาหาร   มีการสรางกฎระเบียบและกฎเกณฑตางๆ รวมกันและใหสามารถนําไปปฏิบัติรวมกันได  
การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียน  การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียน

                                                 
๒๐๖สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
๒๐๗สัมภาษณ นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๒๐๘สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๐๙สัมภาษณ นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๖๑ 
 

การสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  ฝกใหเด็กยึดม่ัน ปฏิบัติตาม
ขอหามท่ีเปนสิ่งท่ีดีได ประพฤติอยูเสมอและตะหนักถึงการมีศีล209

๒๑๐   
ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติไปในทาง

เดียวกัน สอบถามความคิดของเกเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน  การนําหลักศีลในไตรสิกขา ๓ มา
บูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  
การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียนในการทํางานจะตองเปนไปตามข้ึนตอนและจะตอง
ทําตามระเบียนขอปฏิบัติทุกข้ันตอน สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญญาใหเกิด
ความตั้งใจ เพ่ือใหงานสําเร็จมีความอดทนตองานท่ีกระทําจึงเปนสิ่งสําคัญ 210

๒๑๑  
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา มีสิ่งเรา เสริมทรง การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ให

ผูเรียนมีจิตตั้งม่ัน จดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนสนใจ การเขียน การวาดภาพ 
การนั่งสมาธิ เพ่ือเปนการฝกสมาธิ และเกิดการเรียนรูไดเร็ว และเกิดปญญาการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค  การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใหดีข้ึน  ทุกครั้งท่ีมาเรียนครูจะตองมีความ
ตั้งใจ และเตรียมการวางแผนวาเราจะสอนอะไรนักเรียนบางนอกเหนือจากความรู นั่นคือ ฝกให
นักเรียนทําสมาธิและสรางสติกอนทําทุกอยาง อยางรอบคอบ 211

๒๑๒   
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน  มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทํา

สมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอ
การเรียนการสอน   มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทําสมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอการเรียนการสอน  ทุกครั้งท่ีสอนตองบูรณาการนึก
ถึงความตั้งในสําคัญ ใหเด็กมีความตั้งใจตอสิ่งท่ีเราจะกระทํา ถาเรามีความตั้งใจยึดม่ันในสิ่งตางๆ ก็จะ
เกิดเปนผลดีกับตนเอง212

๒๑๓   
ฝกใหนักเรียนมีความมุงม่ัน มีความรอบคอบในการทํางาน  กอนการเรียนการสอนให

นักเรียนฝกจิต นั่งสมาธิรวบรวมจิตใจกอนเรียนเรื่องธรรมะ หรือเรื่องหลักสามัญประมาณ  ๒-๓ นาที  
การนําหลักสมาธิมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิ 
เกิดความตั้งใจในการเรียนและสามารถเรียนรูไดดี   ใหผูเรียนรูจักคนควาดวยตนเองเพ่ือหาวิธีคิด 
กําหนดหัวขอใน ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง เพ่ือสํารวจความตั้งใจของผูเรียน ใหผูเรียนคนควาเนื้อหา หัวขอ
ท่ีจะเรียนมาลวงหนาเสมอๆ213

๒๑๔   
                                                 

๒๑๐สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด
ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๒๑๑สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. วัด
ใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  

๒๑๒สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ
จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๒๑๓สัมภาษณ} พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร, 
มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 

๒๑๔สัมภาษณ  นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๖๒ 
 

หลักสมาธิท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหเกิดการเรียนรูจิตท่ีนิ่งไมวอกแวก เพ่ือมีสมาธิ
ทําใหสมองไดรับขอมูลไดงายข้ึน เขาใจงาย  ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ปฏิบัติจริง 
(นั่งสมาธิ) กอนการเรียนใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิอยางนอย ๒๕ นาที ตองมีการบูรณาการการสอนให
เด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิดการเรียนรู การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ให
ผูเรียนมีจิตใจตั้งม่ันจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งนั้น ตองเปนกิจกรรม ท่ีผูเรียนสนใจ ซ่ึงเกิดการเรียนไดเร็ว 2 1 4

๒๑๕   
การนําหลักสมาธิมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอน โดยเนนศูนยกลาง มีความสามารถเรียนรู
ไดดี  สมาธิเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จ คนเรามีความมุงม่ันมักจะทําอะไรสําเร็จเสมอ  หลายทาน
กลาววา ตองมีการบูรณาการการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิด
การเรียนรู การฝกฝนอบรมการนั่งสมาธิ เพ่ือไปสูการไดปญญา  ความตั้งใจทํางาน และมุงม่ันในการ
ทําวิจัยเปนสิ่งสําคัญ ศีลบริสุทธิ์ สมาธิตั้งม่ัน ปญญาเกิดคือ ความรู ท่ีเปนเหตุเปนผล และเปน
หลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการไดโครงสรางใหม215๒๑๖ 

ใชความคิด ใชสื่อท่ีทันสมัยกระบวนการใชปญญาในการวิจัย เปนการเรียนรูนั้นทําใหเกิด
ความรูใหมๆ สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไดสื่อการเรียนการสอนตองทันสมัยอยูเสมอ 
ปญญา คือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล และเปนหลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิดการแกไขปญหาในการ
ดําเนินชีวิต โดยการใชโครงงาน ใหเกิดความรูใหม ดวยการคิดแกปญหา โดยกระบวนการกลุม พบวา 
เนนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม เนนการนักเรียนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหม ครูพยายามนํา
ความรูท่ีแปลกใหมมาสอนนักเรียน อยูเปนประจํา216

๒๑๗   
ใหรูเหตุผลรูอยางชัดเจนเวนในสิ่งท่ีควรเวนศรัทธาดวยเหตุผลไมและหลงเชื่ออยางงมงาย 

เชื่อม่ันในตนเอง  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือเปน
การเสริมสรางองคความรูใหมๆ  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรู
ใหมๆ และเพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรูใหมๆ  สภาวะปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ครูจึงตองคนหาความรูใหมๆ มาใหเด็กไดเกิดการเรียนรู คิดแกปญหา ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําความรูใหมๆ 
มาใชในชีวิตประจําวัน 2 1 7

๒๑๘  มีการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา ใหมีความเปนปจจุบัน มาถายทอด
ใหกับผูเรียนเปนประจํา  พานักเรียนไปเรียนรูท่ีวัดธรรมสามัคคี หรือหองจริยศึกษาในเรื่องการปฏิบัติ
ตน ในการมาทําบุญ ทํากิจกรรมฟงสวดอภิธรรมศพการบังสุกุล  ในการเรียนการสอนแตละวิชา 
ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักปญญาคือสามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ ได  ผูเรียน
แสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ทบทวนความรูเดิม  กระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
และไมลืมท่ีจะทบทวนความรูเดิม ศึกษาจากแหลงเรียนรูตางๆ   ตามหลักปญญาคือ ความรูท่ัว คือรู
ถึงเหตุถึงผลเปนหลักธรรมท่ีคอยกํากับศรัทธา ทําใหผูเรียนอยากเรียนมีความเคารพ  ใชสื่อวีดีทัศน, 

                                                 
๒๑๕สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๑๖สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๑๗สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๑๘สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๖๓ 
 

อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ใหนักเรียนสรุปความ  ใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียน
สนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง218

๒๑๙   
ปจจุบันนี้เก่ียวกับการเรียนการสอนจะมีเทคนิคใหมๆ อยูเสมอจึงจําเปนตองคนควา หาวิธี

และเทคนิคตางๆ ใหเด็กเกิดการกระตุนอยากเรียนรู   ปญญา คือความรูท่ีเปนเหตุเปนผล เปน
หลักธรรมท่ีสามารถนํามาแกปญหาในการดําเนินชีวิต  ในการเรียนการสอนจะตองมีความรัก ความ
เอ็นดู เพ่ือใหเราเปนคนดีไดดวยความรูใหมๆ  ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดการเปลี่ยนแปลง
ทําใหสิ่งเกิดสิ่งท่ีเปนความรู เปนสิ่งของท่ีเกิดข้ึนใหม จึงตองเกิดการเรียนรูใหทันกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น การใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจ และนํามารวมกันวิเคราะหถึงสภาพ
ความเปนจริง และใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึง
สภาพความเปนจริงนํามาเสนอหนาชั้นเรียนของแตละชั้นเรียน  ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอน
ควรมีการสอดแทรกกลักธรรมในไตรสิกขา นั้นคือ ปญญาคือสามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรู
ใหมๆ ได219๒๒๐ 

๓. การเนนการใชโครงงานเปนฐาน 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา สงเสริมการเรียน เอาใจใส มีความรัก ความเมตตา

การทําโครงงานใหสําเร็จ ตองมีความพึงพอใจท่ีจะทํางานนั้นๆพอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และ
อํานวยความสะดวกใหเรียน ไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรู
ใหมตามศักยภาพของตน สอนใหนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในหองเรียนแทรกหลักการ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยฝกใหสิ่งตางๆท่ีมีอยูรอบตัวเองใหเกิดประโยชนสูงสุด  การใชหลัก
คุณธรรม ความดี ความชั่ว ใหรูสึกเกรงกลัวตอบาป เด็กก็จะเกิดความรัก ละอายตอการทําบาป  
พบวา เนนใหผูเรียนรูพึงพอใจและสนใจโดยวิธีสรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเกิดความรักในการเรียน    
นักเรียนยังขาดทักษะ การเรียนรูดวยตัวเองความรับผิดชอบตนเอง 220

๒๒๑   
ครูตองตัดอคติออกจากใจหามรักและเกลียดนักเรียนคนใดคนหนึ่งตองมีความรักและ

ความเคารพเสมอภาค ความพอใจใหกับนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน พยายามใหนักเรียนแสดงออกถึง
ความตองการของตนเอง  ไมเห็นดวย เพราะนักเรียนยังขาดทักษะความรับผิดชอบ  มีการสอดแทรก
หลักฉันทะ ในเรื่องความรักและความพอใจ ใหเขากับสถานการณปจจุบัน ผูเรียนสามารถนําไปใชได
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรักและความพอใจ ใหเขากับ
สถานการณปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน 221

๒๒๒  

                                                 
๒๑๙สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๐สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๑สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๒๒สัมภาษณ นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๖๔ 
 

สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใหความรักตอศิษยใหความอบอุน สรางความพึงพอใจ
อันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ  ใหฟง และชวยกันแกปญหาไปในทางท่ีดี 
ทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติแลวมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป  การจัดการเรียนการสอน มี
ความรัก ความเมตตาตอศิษย   ยึดนักเรียนทุกคนใหปฏิบัติตามหลวงพอ พระพ่ีเลี่ยงดูจากวีดีทัศนใน
เรื่องฉันทะ และใหนกเรียน นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหถูกตอง  การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ตามหลักฉันทะ คือ ใหผูเรียนมีความรัก ความพอใจในการเรียนการสอน และมีความ
พากเพียรในสิ่งนั้น  สอนใหรูจักใชสติ การใชสมาธิ ปญญาในการดํารงชีวิต222

๒๒๓  
ชี้ตัวอยางเหตุการณของบุคคลในปจจุบันใหนักเรียนไดเห็นภาพเหตุการณท่ีชัดเจน 

ตัวอยางจากเหตุการณจริง นักเรียนยกตัวอยาง เหตุการณท่ีเคยพบเจอ ทําใหเกิดการกระตุนความคิด  
ตามหลักธรรมอิทธิบาท๔ จะทําใหการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนตองมีหลักธรรม
คือ ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจใส วิมังสา 
การหม่ันสอดสองทบทวนเหตุผลในสิ่งนั้น   ใชกระบวนการบรรยาย อภิปรายใหความรูในเรื่องหลัก
ฉันทะ ความรัก ความพอใจ ใหกับผูเรียน จากนั้นก็ใชกระบวนการตั้งคําถามเพ่ือใหผูเรียนนําความรู
ความเขาใจตางๆ เหลานั้นมาตอบคําถามหรือยกตัวอยาง เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนแสดงใหถึงความเขาใจ
อยางถองแท  ผูเรียนจะตองมีความพอใจ และจะตองรูสึกอยากจะเรียนรูในสิ่งนั้นเอง ถึงจะเรียนได
อยางมีความสุข และจะสามารถจดจําในสิ่งนั้นๆ ไดเปนอยางดี    การใหความรักความอบอุน เพ่ือ
สรางความพึงพอใจใหกับเด็กและสรางความไววางใจเพ่ือใหเด็กสามารถเลาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนให
ฟงได223๒๒๔   

สอนใหนักเรียนเกิดความรัก และสามัคคีกันภายในหองเรียน แทรกหลักการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียงโดยฝกใชสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเอาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใชหลักธรรม ความดี ความ
ชั่วใหเกรงกลัวตอบาป  การเรียนการสอนโดยเนนเปนศูนยกลาง ตามหลักฉันทะคือใหผูเรียนมีความ
รัก ความพอใจในการสอน และมีความพากเพียร สรางความตระหนักใหเด็กคิดถึงสิ่งท่ีนักเรียนชอบพึง
พอใจก็ควรใหความรัก ความสนใจในสิ่งนั้นใหมากๆ224

๒๒๕    
สามารถบูรณาการหลักฉันทะ โดยใสความรักใหความอบอุน สรางความพึงพอใจอันเปนท่ี

รัก ฉันเรียนเกิดความไวใจสามารถเลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกันแกปญหา ไปในทางท่ีดีทําให
นักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับสังคมท่ีดีตลอดไป ใหนักเรียนจับกลุมจัดทําโครงงานท่ีตัวเองรัก 
และพอใจสงเสริมความคิดของผูเรียน และอํานวยความสะดวกใหเรียน ไดพัฒนาศักยภาพตนเองอยาง
เต็มท่ี เพ่ือผลักดันใหผูเรียนไดสรางความรูใหมตามศักยภาพของตน สามารถบูรณาการหลักฉันทะ 
โดยใหความรักตอศิษยใหความอบอุน สรางความพึงพอใจอันเปนท่ีรัก นักเรียนเกิดความไวใจสามารถ

                                                 
๒๒๓สัมภาษณ  นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๔สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๕สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร.  

วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๖๕ 
 

เลาปญหาตางๆ ใหฟง และชวยกันแกปญหาไปในทางท่ีดี ทําใหนักเรียนสามารถมีความสุข อยูกับ
สังคมท่ีดีตลอดไป และสนใจเพ่ือสนองตอบตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 225

๒๒๖ 
สงเสริมใหฝกคัด ฝกทํา ฝกปฏิบัติตอเนื่อง การจะประสบผลสําเร็จ ตองมีความอดทน 

ลองผิดลองถูก และปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกตองมีความตั้งใจในการทํางานท่ีคุณครูมอบหมาย และ
สอนใหรักในการทํางาน ฝกสอนใหนักเรียนมุงม่ันในการทํางานดวยตนเอง ในเวลาท่ีกําหนด พูดให
กําลังใจ เพ่ือใหเกิดการขยันในการทํางาน หรือสรางปญหาใหเด็กเกิดความสนใจ มุงม่ันในการ
แกปญหา ซ่ึงสามารถใชไดทุกรายวิชา ชื่นชมเม่ือเด็กทําได ใหกําลังใจเพ่ือใหเด็กไมทอ พบวา ลงมือ
ปฏิบัติ  ควรใหนักเรียนปฏิบัติดวนตนเอง  ครูตองมีความพยายามท่ีจะตองตั้งใจสอนศิษย ถึงแมจะ
เจอนักเรียนดื้อซน อานไมได ตองพยายามใหลูกศิษยคนนั้นอานใหได   ควรใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงใน
ชิ้นงาน  ผูเรียนเกิดความตั้งใจในงานท่ีทํา และงานท่ีไดรับมอบหมาย  ผูเรียนเกิดความตั้งใจในงานท่ี
ทํา และงานท่ีไดรับมอบหมาย  อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมี
ความเพียรพยายาม สิ่งไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ  
ผูเรียนจะตองมีความเพียร (วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียน
การสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอน 226

๒๒๗   
การจัดการเรียนการสอน ฝกใหผูเรียนมีความเพียรพยายามตองานท่ีไดรับมอบหมาย ให

นักเรียนทําในงานหรือสั่งประดิษฐ ท่ีตองใชความพยายามจึงจะสําเร็จ เชนการใชกาวสีติดไมไอศกรีม
เปนดอกไม จะตองใชเวลาและความเพียรสูงมาก  ผูเรียนจะตองมีความเพียรในการเรียน โดยผูสอนได
นําหลักวิริยะ มาเขากับการจัดการเรียนการสอน นํากิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความอยากเรียนรูในการสอน ใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ของการตั้งใจในการตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตอง
ฝกและปฏิบัติบอยๆ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ และชี้ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความเพียรพยายาม
ในการตั้งใจศึกษาเลาเรียน ตองฝกฝนดวยตนเองในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ผลการเรียนท่ีไดจะเปน
จุดประสงคท่ีตนเองตั้งไวและทําใหสนใจ  ซ่ึงหลักวิริยะคือ ความพากเพียรในสิ่งนั้นๆ ท่ีเราทําอยู227๒๒๘   

แนวทางในการบูรณาการหลักวิริยะ (ความเพียร) โดยการใชวีดีทัศน เพ่ือหนักเรียนมี
ความสนใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรูและใชการตั้งคําถามเปนระยะ ระหวางท่ีชมวี
ดีทัศนเพ่ือใหความรูเพ่ิมเติมแกผูเรียนดวย เม่ือดูวีดีทัศนจบแลวก็ใหนักเรียนอภิปรายกับเรื่องท่ีดูผานวี
ดีทัศนนั้น  ดั่งจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีใหนักเรียนไดใชความเพียรพยายามของตนเอง
ใหเต็มท่ี โดยอาจจะใชกิจกรรมกลุมเขามารวมในการจัดกิจกรรมนี้ดวยก็ได นักเรียนจะไดตระหนักใน
การทํางานกลุม ความเอาใจใส ความเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จมากข้ึนดวย พบวา การ

                                                 
๒๒๖สัมภาษณ ดร.โสภิญ เทพจักร, ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดชลบุรี, ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๗สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๒๘สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๖๖ 
 

อบรมสั่งสอนเก่ียวกับความเพียรความพยายามโดยนํานินานหรือประสบการณมาสอน และใหเกิด
ความตระหนัก ทําใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง ฝกการคิดการแกปญหาในทุกรายวิชา228

๒๒๙   
ดังนั้น เพ่ือใหเด็กเกิดความกระตือรือรนและชื่นชมตัวเอง ผูเรียนมีความเพียรในการเรียน

โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ (ความเพียร) มาเขากับการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดเรียนรูถึงการทํางาน 
ทํากิจกรรมของคนท่ีประสบความสําเร็จตองใชเวลา ใชความอดทน ความยากลําบากกวาจะประสบ
ผลสําเร็จ อบรมสอนตามหลักวิริยะ คือความเพียร ความพยายามใหนักเรียนมีความเพียรพยายามสิ่ง
ไหนท่ีเราไมรู ไมเขาใจ พยายามศึกษาคนควาก็จะไดตามความตองการ ผูเรียนจะตองมีความเพียร 
(วิริยะ) ในการเรียน โดยผูสอนไดนําหลักวิริยะ (ความเพียร) มาเขากับการจัดการเรียนการสอน นํา
กิจกรรมเขามารวมในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในการสอนในขณะท่ีเราทําโครงงาน
ตองเจอปญหาอุปสรรค เราอยาทอถอยตองใชความเพียรพยายามทําใหสําเร็จ229

๒๓๐ 
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เปนการฝกใหมีความเอาใจใสตอผลการทํางาน เพ่ือใหเกิด

ชิ้นงานหรือผลงานตามเปหมายท่ีกําหนดผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง ความเอาใจ
ใสในการทําการวิจัย เปนสิ่งสําคัญเปนรายละเอียดท่ีใหความเนนเฉพาะตอตัวผูเรียนท่ีจะศึกษา เพ่ือได
ความสําเร็จ  พบวา นักเรียนเอาใจใส ในการเรียน ตั้งใจในสิ่งนั้นดวยจิตฝกใฝและเอาใจใสในสิ่งท่ีทํา  
พยายาม บูรณาการกลักจิตตะมาแกไขปญหานักเรียน โดยการเอาใจใสตอการจัดการเรียนการสอน
ตามความตองการของนักเรียน  ตั้งใจทําในสิ่งนั้นดวยจิตฝกใฝ 230๒๓๑    

ผูสอนมีความเอาใจใสตอผูเรียนอยางเทาเทียมกันในการเรียนการสอน  การบูรนการหลัก
จิตตะ เขามาใชในกระบวนการเรียนการสอน หากผูสอนมีความเอาใจใสผูเรียน ติดตามเพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาดานการเรียนท่ีดีข้ึน  ตองมีการบูรณาการตามหลักจิตตะ ความเอาใจใสความรัก ความเมตตา 
คนไหน มีปญหานํามาแกไขวิจัยตอไป  มีการฝกใหผูเรียนมีสมาธิ มีความเอาใจใสตอการเรียนการสอน 
ครูเปนหลักจิตตะ นําไปใชในการวิจัย คุณธรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล  ครูนําหลักจิตตะเขามา
บูรณาการโดยใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสในการเรียน231

๒๓๒   
โดยผูสอนนําเขามาเนนในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มใจและใส

ใจ  การทําวิจัยรายบุคคลเพ่ือ ไดเกิดการเรียนรูในขอบกพรองของผูเรียน ครูเอาใจใสพิเศษ  และใน
การทําวิจัยรายบุคคลวาพฤติกรรมของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหรือไม   ซ่ึงสํารวจ
ผู เรียนเปนรายบุคคล เ พ่ือใหทราบปญหาในการจัดกิจกรรมไดอยางชัดเจน ดวยการเนน
กระบวนการวิจัยตามหลักจิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้นๆ จะทําใหประสบความสําเร็จ โดย
บรรยาย อภิปราย ใหความรูความเขาใจเพ่ือคนหาปญหา เพ่ือท่ีจะไดใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู

                                                 
๒๒๙สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๓๐สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๓๑สัมภาษณ พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓๒สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๖๗ 
 

เขาไปแกปญหา ดั่งการเอาใจใสคือการไมท้ิงงานท่ีจะทํา การไมเอาใจใสจะทําใหเกิดขอบกพรองงา
นอกมาไมดี232๒๓๓   

การสอนโดยใชหลักสรางความคุนเคย และใหความรัก ความอบอุนความเสมอภาคกัน   
ในการเอาใจใสในการทําวิจัยเปนสิ่งสําคัญ เปนรายละเอียดเนนเฉพาะตอตัวผูเรียนท่ีจะศึกษา เพ่ือให
เกิดความสําเร็จ  ครูนําหลักจิตตะเขามาบูรณาการ โดยใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสการเรียน  โดย
ผูสอนนําเขามาเพ่ิมในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางเต็มใจและใสใจ  ใน
การศึกษาหรือการทํางานในการสอนแบบโครงงานนั้น ผูสอนนําหลักวิริยะ เขามาแทรกเพ่ือใหผูเรียน
เกิดความเขาใจเอาใจใสในการทํางานชิ้นนั้นๆ ไดเปนอยางดีจะใหสําเร็จลงไดตองมีความใสใจใหมาก 
ยิ่งมีปญหามากยิ่งตองใสใจ  โดยผูสอนนําเขามาเนนในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางเต็มใจและใสใจเราทํางานสิ่งใดอยาปลอยละเลยตองหม่ันเอาใจใสเพ่ือใหงานนั้นเกิดผลดี 233๒๓๔ 

ประเมินการพัฒนาการของผูเรียนผลของหารทําโครงงานท่ีผูเรียนรวมกันทําและสามารถ
นําเสนอเปนผลงานชิ้นใหม เปนความภูมิใจ และเปนท่ีประจักษแกครูอาจารยตรวจสอบในงานท่ี
นักเรียนทําอยางละเอียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผลประเมินผลดวยการสอบ ดานพฤติกรรม 
ดูจากความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน (การทําความดี) พบวา ผูเรียนฝกการ
วางแผนตามโครงงาน เม่ือผูเรียนทํางานตองรูจักทํางานในสิ่งท่ีเรียน   เม่ือจัดการเรียนการสอนแลว
ครูตองมีหลักวิมังสา ในการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมวา นักเรียนพึงพอใจและมีพัฒนาการตอการ
เรียนการสอนเพียงไร แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา 234

๒๓๕   
โดยใหผูเรียนทดลองไตรตรองหม่ันใชปญญาในการพิจารณาใครครวญ ดวยเหตุผล มีการ

วางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกปญหาปรับปรุง  สอนใหนักเรียนเกิดทักษะในการตรวจสอบการทํางานของ
ผูเรียนดวยการแลกเปลี่ยน   และแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหาขอสรุปตนเหตุ  ผูสอนใหนักเรียน
เกิดทักษะในการตรวจสอบการทํางานของผูเรียนดวยการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายหาขอสรุป  ตองมีการตรวจสอบ หาขอเท็จจริงใหไดในแตละคนเพ่ือประเมินผลใหไดดีมาก
ท่ีสุด  การจัดการเรียนการสอน ใหมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงจากการเรียนการสอน  ตรวจจาก
สมุดงานในกิจกรรม ท่ีหลวงพอใหนักเรียนทําเปนกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา235

๒๓๖   
ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียน

ไดทําดวยความรอบคอบ สอนใหผูเรียนรักในการเรียน นําหลักธรรมเขามามีสวนชวยในการดํารงชีวิต
ใหเกิดเปนนิสัย โดยใชมงคล ๓๘ ประการชวย  มีความสนในติดตามงานจากครูอาจารย จนครบถวน 

                                                 
๒๓๓สัมภาษณ  พระมหาคมสันต ชินวโร, เจาคณะอําเภอเกาะจันทร เจาอาวาสวัดบอทองราษฎรบํารุง, 

๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓๔สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓๕สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓๖สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๖๘ 
 

กอใหเกิดนิสัยตามหลักธรรมและบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนการสอน  หลักวิมังสาคือ การห
ม่ังสอดสองในเหตุและผลของสิ่งท่ีทําอยู  สื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม236

๒๓๗   
การไตรตรองตรวจสอบหลังจากการจัดกิจกรรมหรือระหวางการจัดกิจกรรม ไมวาจะ

นักเรียนหรือผูสอนจะตองไดใชปญญาในการตรวจสอบดวย มิฉะนั้นจะประสบความสําเร็จไมได  การ
ตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริงและศักยภาพของเด็กจะไมเทากัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
วัดผลประเมินการตรวจสอบ ดานพฤติกรรม ดูความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
(การทําความดี)  ในการสอนผูสอนนําหลักวิมังสาบูรณาการในการตรวจทานกิจกรรมของผูเรียนดวย
ความรอบคอบ237

๒๓๘   
การทํากิจกรรมหรือทํางานตางๆ ถาไมมีการตรวจสอบติดตามก็ไมสามารถท่ีจะรูความ

เจริญกาวหนา หรือมีสิ่งใดท่ีผิดพลาดตองแกไข  โครงงานท่ีทําตองมีการตรวจสอบความถูกตองและ
ขอเท็จจริงตองมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงใหไดในแตละคน เพ่ือประเมินผลใหไดมากท่ีสุด การ
ตรวจสอบตองแยกแยะขอเท็จจริง และศักยภาพของเด็กจะไมเทากันจึงจัดเปนกลุมของกิจกรรมผล
ของโครงงาน ท่ีผูเรียนชวยกันทําและสําเร็จสามารถนําเสนอเปนชิ้นงานเกิดความภาคภูมิใจ  ในการ
สอนผูสอนนําหลักวิมังสามาบูรณาการ โดยการตรวจสอบงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนไดทําดวยความ
รอบคอบการทําโครงงานหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีการตรวจสอบเพ่ือหาความกาวหนาหาถึง
ขอผิดพลาดเพ่ือแกไข 238

๒๓๙ 
จัดการเรียนการสอน ท่ีเนนระเบียบ ขอปฏิบัติ การทํางานเปนกลุม เพ่ือรูรักสามัคคี และ

รับฟงความคิดเห็นคนกลุม เพ่ือหาขอสรุปไปในทิศทางเดียวกัน   มีระเบียบขอปฏิบัติในการใช มีการ
กําหนดขอตกลงและขอปฎิบัติในหองเรียนรวมกัน เพ่ือผูเรียนสมารถปฏิบัติตามขอตกลงไดแลวตองนํา
หลักธรรมมาใช  ครูตองปฏิบัติตามข้ันตอนการทําโครงงานใหถูกตอง และพยายามสอนนักเรียนใหมี
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัวในการทําโครงงาน ยึดหลักศีล (ระเบียบ, ขอปฏิบัติ) การฝกใหนักเรียน
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม  โดยเนนไปตามขอกําหนด ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
ความเรียบรอยภายในโรงเรียนพบวา เนนการฝกระเบียบวินัย การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน
และศึกษา239

๒๔๐   
ควรฝกตัวเองกอนท่ีจะฝกผูอ่ืน เพราะจะเปนตนแบบท่ีดีได ครูพยายามทําตนแบบอยางใน

การปฏิบัติตามระเบียบ และขอปฏิบัติของโรงเรียนใหนักเรียนเห็น เปนแบบอยาง ท้ังการแตงกาย 
การพูด การทานอาหาร  โดยเนนผูเรียนเนนขอปฏิบัติฝกกาย วาจา ใหดียิ่งข้ึนเนนมีความสุจริต กาย
วาจาและอาชีพ เปนการปฏิบัติข้ันตน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอปฏิบัติโดยทําการตกลง

                                                 
๒๓๗สัมภาษณ พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๓๘สัมภาษณ  พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐.  
๒๓๙สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๔๐สัมภาษณ สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๖๙ 
 

รวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ฝกใหผูเรียนมีระเบียบ และเขาใจขอ
ปฏิบัติโดยทําการตกลงรวมกัน กอนทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมในหองเรียน  ทุกข้ันตอนใน
การอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑระเบียบวินัย ในการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน240

๒๔๑  
ดังนั้น การสอบถามความคิดของเด็กเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกัน ใหนักเรียนทอง

หลักศีล พรอมกับการอธิบาย ยกตัวอยางประกอบในสถานการณปจจุบัน แทรกกฎระเบียบของ
โรงเรียน บูรณาการกฎระเบียบของวัด และใหนักเรียนพยายามฝกตามระเบียบของท้ัง ๒ แหงจน
ไดผลในทางปฏิบัติ  การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนตองสอดแทรก 
ศีล ๕ในหลักไตรสิก  เพ่ือเปนกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตนได
เปนอยางดี  นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางเครงครัด 241

๒๔๒   
เชื่อมโยงเขากับกฎระเบียบของสถานศึกษาใหนักเรียนฝกปฏิบัติเอง และเกิดเปนความ

รับผิดชอบ  เพ่ือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การมีระเบียบและขอปฏิบัติเพ่ือกําหนดใหการเรียนการ
สอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม  ใหนักเรียนฝกเดินแถวให
เปนระเบียบ ในขณะข้ึนชั้นเรียนและเขาแถวซ้ืออาหารในโรงอาหาร   มีการสรางกฎระเบียบและ
กฎเกณฑตางๆ รวมกันและใหสามารถนําไปปฏิบัติรวมกันได  การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดในทิศทางเดียวกันเพ่ือความ
เรียบรอยภายในโรงเรียน242

๒๔๓   
การนําหลักศีลมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล ๕ เปน

ระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  ฝกใหเด็กยึดม่ัน ปฏิบัติตามขอหามท่ีเปนสิ่งท่ีดีได ประพฤติอยูเสมอ
และตะหนักถึงการมีศีล ทุกข้ันตอนในการอบรมสั่งสอน ตองตั้งกฎเกณฑ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติไป
ในทางเดียวกัน สอบถามความคิดของเกเพ่ือยึดมาเปนหลักปฏิบัติรวมกันโครงงานจะตองมีการวางขอ
ปฏิบัติของโครงงานเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค  ฝกการทํางานกลุม ความรักความสามัคคีทํางานเปน
ระบบ การนําหลักศีลในไตรสิกขา ๓ มาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอนนั้นตองสอดแทรก ศีล 
๕ เปนระเบียบสื่อใหผูเรียนเปนอยางดี  การฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปฏิบัติ
ในสิ่งท่ีดีงาม ตองเปนไปตามขอกําหนดในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเรียบรอยภายในโรงเรียนในการทํา
โครงงานตองทําตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีถูกตองตามข้ันตอน จะเกิดความสําเร็จสูเปาหมายท่ีดี 243๒๔๔ 

สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท่ีเสริมสรางปญญาการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามา
เปนแนวทางโครงงาน มีความรวมมือรวมใจ ตามข้ันตอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ มีความตั้งใจฝกฝน  สรางความตระหนัก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สําคัญท่ีสุดไมวาจะทํา

                                                 
๒๔๑สัมภาษณ  นายจิรศักดิ์ จิตสม, ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษา (เมืองพัทยา ๑๑), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๔๒สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๔๓สัมภาษณ สัมภาษณ พระอธิการบันลือ ลกฺขโณ, เจาอาวาสวัดสันตีคีรี อําเภอศรีราชา, ๒๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๔๔สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๐ 
 

อะไรตองมีหลักสมาธิ คือมีความตั้งใจในการทํางานและทําโครงงาน ผลงานออกมาจะไดดี และ
นักเรียนกับครูจะไดมีความรูมากข้ึน  มีสิ่งเรา เสริมทรงการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีจิตตั้ง
ม่ัน จดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนสนใจ การเขียน การวาดภาพ การนั่งสมาธิ 
เพ่ือเปนการฝกสมาธิ  และเกิดการเรียนรูไดเร็ว และเกิดปญญา พบวา การทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใหดีข้ึน244

๒๔๕   
ทุกครั้งท่ีมาเรียนครูจะตองมีความตั้งใจ และเตรียมการวางแผนวาเราจะสอนอะไร

นักเรียนบางนอกเหนือจากความรู นั่นคือ ฝกใหนักเรียนทําสมาธิและสรางสติกอนทําทุกอยาง อยาง
รอบคอบ  การทํางานใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน  มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทํา
สมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอ
การเรียนการสอน   มีการใหผูเรียนกําหนดจิต ทําสมาธิ กอนเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและเกิดสมาธิตอการเรียนการสอน 245

๒๔๖   
ทุกครั้งท่ีสอนตองบูรณาการนึกถึงความตั้งในสําคัญ ใหเด็กมีความตั้งใจตอสิ่งท่ีเราจะ

กระทํา ถาเรามีความตั้งใจยึดม่ันในสิ่งตางๆ ก็จะเกิดเปนผลดีกับตนเอง  ฝกใหนักเรียนมีความมุงม่ัน 
มีความรอบคอบในการทํางาน  กอนการเรียนการสอนใหนักเรียนฝกจิต นั่งสมาธิรวบรวมจิตใจกอน
เรียนเรื่องธรรมะ หรือเรื่องหลักสามัญประมาณ  ๒-๓ นาที  การนําหลักสมาธิมาบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหผูเรียนมีสมาธิ เกิดความตั้งใจในการเรียนและ
สามารถเรียนรูไดดี   ใหผูเรียนรูจักคนควาดวยตนเองเพ่ือหาวิธีคิด 246

๒๔๗  
กําหนดหัวขอใน ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง เพ่ือสํารวจความตั้งใจของผูเรียน ใหผูเรียนคนควา

เนื้อหา หัวขอท่ีจะเรียนมาลวงหนาเสมอๆ  หลักสมาธิท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหเกิดการเรียนรู
จิตท่ีนิ่งไมวอกแวก เพ่ือมีสมาธิทําใหสมองไดรับขอมูลไดงายข้ึน   ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, 
ตั้งคําถาม, ปฏิบัติจริง กอนการเรียนใหนักเรียนฝกนั่งสมาธิอยางนอย ๑๐ นาที  ตองมีการบูรณาการ
การสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผลตอเด็กใหเกิดการเรียนรู  การเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ใหผูเรียนมีจิตใจตั้งม่ันจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งนั้น ตองเปนกิจกรรม ท่ีผูเรียนสนใจ ซ่ึงเกิดการ
เรียนไดเร็ว247

๒๔๘   
การนําหลักสมาธิมาบูรณาการตอการจัดการเรียนการสอน โดยเนนศูนยกลาง มี

ความสามารถเรียนรูไดดีความรูเพ่ือนําไปใชในการทําโครงงาน  สมาธิเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จ 
คนเรามีความมุงม่ันมักจะทําอะไรสําเร็จเสมอผูทําโครงงานจะขาดความตั้งใจท่ีดีไมได ถาขาดความ
ตั้งใจงานนั้นก็จะไมเกิดผลดี  การบูรณาการการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสงผล
ตอเด็กใหเกิดการเรียนรู สรางความตระหนักในโครงงาน เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค  การฝกฝน

                                                 
๒๔๕สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐ 
๒๔๖สัมภาษณ  พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. 

 วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๔๗สัมภาษณ  นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๔๘สัมภาษณ  พระครูนิวิธศรัทธาคุณ, เจาคณะตําบลบางละมุง เจาอาวาสวัดศรีวนาราม อําเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๑ 
 

อบรมการนั่งสมาธิ เพ่ือไปสูงการไดปญญาใหนักเรียนศึกษาขอมูล เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการทํา
โครงงาน มีความรวมแรงรวมใจข้ันตอน การแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการไดโครงสรางใหม
ในการทํางานบางครั้งเจอปญหาอาจเกิดความทอถอยถาเรามีความตั้งใจจริงงานยอมสําเร็จ 248

๒๔๙ 
โครงงานท่ีทันสมัยการแสวงหาความรูใหม มาใชในการสรางโครงงาน  แสวงหาความรู 

ฝกใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดใหเกิดทักษะใหมๆ  ครูตองใชหลักปญญา คือพยายามหาความรูใหม 
มาใหนักเรียนอยูเสมอแตจะตองเปนความรูท่ีมีประโยชนตอผูเรียน ใหมากท่ีสุด  เปดปญญาเม่ือรับสิ่ง
ใหมๆ และพัฒนาหลักขององคความรู ดวยการฝกคิดพัฒนาความคิดใหมๆ ใหเกิดข้ึน สื่อการเรียนการ
สอนตองทันสมัยอยูเสมอปญญา คือ ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล  และเปนหลักธรรมทีคอยกํากับใหเกิด
การแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการใชโครงงาน ใหเกิดความรูใหม ดวยการคิดแกปญหา  โดย
กระบวนการกลุมพบวา เนนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่งใหมเนนการนักเรียนใหแสวงหาความรูท่ีเปนสิ่ง
ใหม ครูพยายามนําความรูท่ีแปลกใหมมาสอนนักเรียน อยูเปนประจํา 2 4 9

๒๕๐  ใหรูเหตุผลรูอยางชัดเจน
เวนในสิ่งท่ีควรเวนศรัทธาดวยเหตุผลไมและหลงเชื่ออยางงมงาย เชื่อม่ันในตนเอง  ใหผูเรียนศึกษาหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรูใหมๆ ให
ผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ และเพ่ือเปนการเสริมสราง
องคความรูใหมๆ250

๒๕๑  
สภาวะปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครูจึงตองคนหาความรูใหมๆ มาใหเด็ก

ไดเกิดการเรียนรู คิดแกปญหา ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําความรูใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน  มีการศึกษาหา
ความรูอยูตลอดเวลา ใหมีความเปนปจจุบัน มาถายทอดใหกับผูเรียนเปนประจํา  พานักเรียนไป
เรียนรูท่ีวัดธรรมสามัคคี หรือหองจริยศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตน ในการมาทําบุญ ทํากิจกรรมฟงสวด
อภิธรรมศพการบังสุกุล  ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักปญญาคือ
สามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ ได 2 5 1

๒๕๒  ผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ทบทวน
ความรูเดิม   กระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอและไมลืมท่ีจะทบทวนความรูเดิม ศึกษา
จากแหลงเรียนรูตางๆ252

๒๕๓    
ตามหลักปญญาคือ ความรูท่ัว คือรูถึงเหตุถึงผลเปนหลักธรรมท่ีคอยกํากับศรัทธา ทําให

ผูเรียนอยากเรียนมีความเคารพ  ใชสื่อวีดีทัศน, อภิปราย, บรรยาย, ตั้งคําถาม, ใหนักเรียนสรุปความ  
ใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง  
ปจจุบันนี้เก่ียวกับการเรียนการสอนจะมีเทคนิคใหมๆ อยูเสมอจึงจําเปนตองคนควา หาวิธีและเทคนิค
ตางๆ ใหเด็กเกิดการกระตุนอยากเรียนรู  ปญญา คือความรูท่ีเปนเหตุเปนผล เปนหลักธรรมท่ีสามารถ

                                                 
๒๔๙สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๕๐สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมลสกุล, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๑สัมภาษณ  นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, วันท่ี ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
๒๕๒สัมภาษณ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร.  

วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี,สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๓สัมภาษณ นายปยบุตร เอมโอฐ, รองผูอํานวยการโรงเรียนบางละมุง, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๒ 
 

นํามาแกปญหาในการดําเนินชีวิต  ในการเรียนการสอนจะตองมีความรัก ความเอ็นดู เพ่ือใหเราเปน
คนดีไดดวยความรูใหมๆ  ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดการเปลี่ยนแปลงทําใหสิ่งเกิดสิ่งท่ีเปน
ความรู เปนสิ่งของท่ีเกิดข้ึนใหม จึงตองเกิดการเรียนรูใหทันกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงการทําโครงงานเรา
จะพบสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีเปนปญหาอุปสรรคสิ่งท่ีคนพบ ก็จะเปนสิ่งท่ีเรารู253๒๕๔  

ดังนั้น การใหนักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจ และนํามารวมกัน
วิเคราะหถึงสภาพความเปนจริงการสรางความรูใหมหรือองคความรูใหมๆ เพ่ือใหเกิดโครงงาน และให
นักเรียนติดตามขาวสารประจําวัน ท่ีนักเรียนสนใจและมารวมกันวิเคราะหถึงสภาพความเปนจริง
นํามาเสนอหนาชั้นเรียนของแตละชั้นเรียน และหลักปญญา การแวงหาความรูใหม มาใชในการสราง
โครงงาน  ในการเรียนการสอนแตละวิชา ผูสอนควรมีการสอดแทรกกลักธรรมในไตรสิกขา นั้นคือ 
ปญญาคือสามารถใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหมๆ และการทําโครงงาน เม่ือทําไปจะพบประเด็น
ขอคิดท่ีเกิดข้ึนเราสมารถ นํามาสานตอเปนความรูใหมๆได 

๔. การเนนภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
จากผูใหขอมูลการสัมภาษณ พบวา เอาใจใส มีความรัก มีความเมตตา ตอศิษย แหลง

เรียนรูนอกหองเรียน ตองมีความสนใจของผูเรียน พบวา การฝกใหผูเรียนพึงพอใจและใชแหลงเรียนรู
ใหเกิดประโยชน  ปญหาท่ีเกิดในชุมชนและปลูกฝงใหผูเรียนรูจักใชหลักธรรมตามหลักพันทะมาชวย
ดําเนินการ  ครูพยายามเนนภูมิปญญาในทองถ่ินมาใชในการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชหลักฉันทะ 
แสดงความพอใจในสิ่งท่ีทําและสอน  ปลูกฝงใหผูเรียนมีความคิดตามความพอใจใจทองถ่ินของตนเอง  
สังเกตปญหาท่ีเกิดโดยรอบชุมชน  โดยปลูกฝงใหผูเรียนนําเอาหลักฉันทะมาชวยในการแกไขปญหา
254

๒๕๕   
การปลูกฝงใหผูเรียนนําเอาหลักฉันทะมาชวยในการแกปญหา  เม่ือผูเรียนจะกาวไปหาสิ่ง

ท่ีผิด พยายามกระตุนผูเรียนใหนําเอาหลักธรรมมาขมจิตใจของนักเรียนเอง   ปลูกฝงใหนักเรียนมี
ความรัก ความพึงพอใจในขบวนการเรียนรูภูมิปญหาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  ปลูกฝง
ใหนักเรียนมีความรัก ความพอใจในการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน  และแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  
ครูนํานักเรียนไปปฏิบัติตามทองถ่ิน ใกลเคียงกับวัด หรือท่ีโรงเรียน สังเกตความเอาใจใส ความสนใจ
ของนักเรียน255

๒๕๖    
หลักฉันทะใสการเรียนรูนอกหองเรียนนั้น ผูเรียนจะสามารถเรียนรูสิ่งใหมไดดวยความรัก

ความหวงแหน แหลงเรียนรูตางๆ และอนุรักษ รักษาไดดี เชน มีความรักความศรัทธาในวัด  กอนท่ีคน
อ่ืนจะให ควรใหเขาดวยใจ ใหไมหวังสิ่งตอบแทน รูจักแบงปนพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู   ใชเทคนิคการตั้ง
คําถามเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะเขาสูบทเรียน โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเนื้อหาท่ีจะเรียนรู เองตาม

                                                 
๒๕๔สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๕สัมภาษณ นางนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๖สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๗๓ 
 

ความเขาใจและสนใจ การเนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียนตองมีใจรักตามหลัก
ฉันทะ ความรักความพอใจในการทํางาน  ศึกษา คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง256

๒๕๗   
ดังนั้น ตามแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหนักเรียนรักและภูมิใจใน

วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินท่ีนักเรียนอยู สรางความตระหนักใหกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดความรัก 
และความหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และ
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน ตองมีความสนใจของผูเรียน แลวจะทําใหเกิดการเรียนรู มุงม่ันและพอใจ
ในการทํางาน โดยการใหกลุมนักเรียนชวยกันระดมความคิดแหลงท่ีมีคุณคาในชุมชนเพ่ือชวยกัน
อนุรักษสิ่งท่ีดีไว257๒๕๘  

ฝกคิดเอง ลงมือปฏิบัติ เม่ือผูเรียนเกิดความพอใจในการเรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
และแหลงเรียนรูนอกหองเรียนนํามาใชใหบรรลุผล สนใจใฝรู สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูพยายาม  
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาสอน ครูตองมีหลักวิริยะ เพราะวันเดียวคงไมทันและเพียงพอตอการเรียน  
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรูเรื่องเปนนักวิจัยทองถ่ิน รักคนในทองถ่ินและรักงานท่ีตนทํา  การสงเสริมให
ผูเรียนมีความเพียรพยายาม เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  สงเสริมใหผูเรียนมีความเพียร
เขารวมกิจกรรมของชุมชนและใหผูเรียนไดคิดไดปฏิบัติและเกิดองคความรูใหมๆ 258

๒๕๙    
สงเสริมปลูกฝงใหเด็กมีความเพียร พยายามในการทํางานใหเกิดผลดี  สงเสริม ปลูกฝงให

ผูเรียนมีความเพียรพยายามในการทํางาน  หลวงพอแนะนําปฏิบัติตน การทําความดี ความพยายาม  
วัดจะตองใหความรูกับผูเรียนในหลักธรรมคําสั่งสอนตางๆ ไดโดยอบรมสั่งสอน ใหผูเรียนมีความ
พากเพียรในการเรียน  การทํางานใหตรงวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยใชหลักความเพียร หลักวิริยะในการ
ทํางาน  ตั้งเปาหมาย วางแผน ระดมความคิดและหาขอสรุปของกลุม259

๒๖๐   
การเพียรพยายามหาความรูตามแหลงภูมิปญญามาใชใหบรรลุผล ศึกษา คนควาหา

ความรู ปฏิบัติจริง ตามแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  สิ่งของหรือสิ่งปลูกสรางใน
ชุมชนจะมีข้ึนจะเกิดข้ึนไดตองใชความพยายามในกานจัดทําจึงเกิดผลสําเร็จ   สรางความตระหนักใน
เรื่องความเพียรโดยใชสื่อและแหลงเรียนรู  เม่ือผูเรียนเกิดความภูมิใจในการเรียนรู ยอมทําใหเกิด
ความมุงม่ัน โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน และหลังเรียนรูนอกหองเรียนมาใชใหบรรลุผล  แหลงความรูใน
ชุมชนกวาจะเกิดผลท่ีปรากฏจะตองใชความเพียรพยายามในการจัดสรางท่ีนาน 260

๒๖๑ 
ความสนใจในหลังเรียนรูภายนอกหองเรียน การศึกษาทบทวนเนื้อหา โดยศึกษาจากผูรูใน

ชุมชน เชน พระสงฆ ในเรื่องหลักพุทธธรรม และชาวบานท่ีมีความรอบรู พบวา ใหความสําคัญ ในการ

                                                 
๒๕๗สัมภาษณ สัมภาษณ พระราชสิทธิวิมล, ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ คณะ

สังคมศาสตร มจร. วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๘สัมภาษณ นายสุรัตน เมฆวรากุล, ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๕๙สัมภาษณ  พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม , ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร.  

วัดใหญอินทราราม จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๖๐สัมภาษณ  นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ, ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
๒๖๑สัมภาษณ พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๗๔ 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีความเอาใจใสตอภูมิปญญาทองถ่ินอนุรักษสืบสานตอ  การนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชสอน ครูตองมีความเอาในใสตอการสอนเม่ือวิทยากรกลับไปแลวครูตองทํา
หนาท่ีสอนแทน  และนําไปบอกตอตอคนรุนหลังได เรียกวาหลักจิตตะ  ถาหากเรามีใจจดจอในสิ่งท่ี
เราคิดสิ่งท่ีเราทํามีความรอบคอบมากข้ึน  และการตัดสินใจอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไป
ดวย  สงเสิรมใหผูเรียนมีความเอาใจใสตอภูมิปญญาทองถ่ิน  และแหลงเรียนรูนอกหองเรียนเพ่ือนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน261

๒๖๒   
สงเสริมใหผูเรียนมีความเอาใจใสในการเรียนรูรอบๆ ชุมชน  สนับสนุนใหผูเรียน มีความ

เอาใจใส ตอการทํางานใหความรักเสมอภาค  สงเสริมใหผูเรียนมีความเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน ครู
และหลวงพอสังเกตการณเอาใจใส จากการนํานักเรียนไปเรียนรูท่ีศาสนพิธีหรือท่ีวัดทางพุทธศาสนา  
ผูสอนจะตองเอาในใสดูแลผูเรียนเม่ืออยูท่ีโรงเรียน เม่ือผูเรียนอยูท่ีบานจนตองไดรับการเอาในใสดูแล
จากพอแมผูปกครอง เม่ือไปวัดผูเรียนจะตองเรียนรูการใชชีวิต การปฏิบัติตนอยางไร เม่ืออยูตาม
สถานท่ีตางๆ ไดอยางเหมาะสม  การสรุปผลในการทํางานท่ีมีสวนรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรูใหมๆ  
เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานรวมกัน  หม่ันใหผูเรียนทบทวนเนื้อหาโดยศึกษาจาก
ผูรูในชุมชนเชน พระในเรื่องของหลักธรรม  ศึกษา คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง ตามแหลงเรียนรูนอก
หองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  สิ่งปลูกสรางในทองถ่ินถาไมมีผูสนใจเอาใจใสมันก็จะไมเกิดเปน
ผลสําเร็จได  สรางความตระหนักใหกับเด็กใหเกิดความเอาใจใสตอภูมิปญญาทองถ่ิน   ใหผูเรียน
ทบทวนเนื้อหา โดยศึกษาจากครูประจําชั้น พระในเรื่องหลักธรรม ใหนักเรียนสํารวจหาแหลงเรียนรู
และชวยกันเอาใจใสใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูในชุมชน262

๒๖๓ 
มีการพัฒนาการของผูเรียน สมํ่าเสมอ ตั้งเหมายเปา เนื้อหาท่ีผูเรียนสนใจ และออกหา

ขอเท็จจริงกับปรากฎการณชาวบาน  พบวา นําความรูท่ีไดจากภูมิปญญามาใช  ใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชน เพ่ือพบปญหาจากการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินจากแหลงเรียนรู  
เม่ือมีการจัดกิจกรรมครูตองเชิญครูวิทยากร และประชาชนมาตรวจสอบความถูกตองโดยใชหลัก
วิมังสา  ตรวจสอบทบทวนเรื่องตางๆ ท่ีไดทํามามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูในชุมชน เม่ือพบปญหาจากการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากแหลงเรียนรู
นอกหองเรียน  จึงนํามาตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาว  ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูใน
ชุมชน เม่ือพบปญหาจากการเรียนจากชุมชนภายนอก263

๒๖๔   
จึงนํามาตรวจสอบและแกไขปญหาใหเกิดการเรียนรูใหมๆ  ฝกใหผูเรียนมีการตรวจสอบ 

และรูจักการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดผลดี   ฝกใหผูเรียนมีการตรวจสอบ 
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  หลวงพอและครูท่ีเก่ียวของกับวิชาในทองถ่ิน รวมกัน
ออกแบบทดสอบ เพ่ือตรวจสอบนักเรียนทุกๆคน  การบูรณาการหลักวิมังสา ทําดโดยใหผูสอนตองมี

                                                 
๒๖๒สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๖๓สัมภาษณ  พระมหาถาวร ฐานวโร, รองเจาคณะอําเภอบางละมุง เจาอาวาสวัดสุทธาวาส อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี,๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๖๔สัมภาษณ  พระมหาเจริญ จิรวุฑโฒ, เจาคณะอําเภอบานบึง เจาอาวาสวัดเขาถํ้า อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๕ 
 

การตรวจสอบผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูตางๆ  นอกหองเรียนไดเม่ือโรงเรียนพาออกนอกสถานท่ี วา
มีความสนใจในสถานท่ีนั้นๆหรือไม  การประเมินวัตถุประสงคตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูโดยใช
หลักการทํางาน วิมังสา  ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหตรงตามจุดประสงคท่ีตั้งไว  ตั้งเปาหมาย 
เนื้อหาท่ีผูเรียนสนใจ  และออกหาขอเท็จจริงกับปราชญชาวบาน  ศึกษา คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง 
ตามแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน264

๒๖๕   
ภูมิปญญาทองถ่ิน กวาจะเกิดการยอมรับได ก็ตองผานการตรวจสอบผานการยอมรับจาก

ผูคนมากอน ใหผูเรียนมีการตรวจสอบขอเท็จจริง ตั้งเปาหมาย เนื้อหาท่ีผูเรียนสนใจ และออกหา
ขอเท็จจริงกับปราชญชาวบาน การตรวจสอบแหลงเรียนรูหรือการประเมินหาขอดีขอเสียและสิ่งท่ีตอง
ชวยกันพัฒนาใหคงอยู265๒๖๖  

ยึดแนวปฏิบัติหลักศีล ระเบียบ ขอปฏิบัติ  ผูเรียนตองเคารพปฏิบัติตัวใหเหมาะสมตอ
แหลงเรียนรูและผูใหความรู  พบวา วางแนวทางปฏิบัติ ในการใชแหลงเรียนรู  ใหผูเรียนรูมีระเบียบ
ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  เราตองปฏิบัติตามหลักศีล (ระเบียบขอปฏิบัติ) อยางเครงครัด  เม่ือมีการ
สอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความเขาใจไมตรงกัน  เนนผูเรียนและขอปฏิบัติ
กายวาจาใจทํางานรวมกันอยางสุจริตฝกฝนแนวทางการปฏิบัติดวยหลักสายกลาง266

๒๖๗   
สงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีตกลงรวมกัน  พบวา  ในการเรียน

การสอนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  ภูมิปญญาทองถ่ินบางทองถ่ินจะเก่ียวของ
กับประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินจึงตองสอดคลองกับหลักธรรมคําสั่งสอน  เนนใหเด็กได
ปฏิบัติ ตามระเบียบ ขอปฏิบัติ  รวมกับชุมชนและแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีอยางเครงครัด  เนนให
ผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ขอปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด จัดนักเรียนฝกระเบียบของทองถ่ิน 
วัฒนธรรมของเราซ่ึงเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีดีมากๆ บูรณาการหลักศีล โดยทางโรงเรียนได
จัดใหผูเรียนไดเขาคายอบรมคุณธรรม  ดัวยจริยธรรมในแหลงเรียนรูคือ วัด เพ่ือใหผูเรียนไดเปนคนดี
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียนของโรงเรียนไดอยางถูกตอง267

๒๖๘   
นําปราชญชาวบานในเรื่องท่ีนาสนใจมาสอนหรือไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตั้งประเด็น

ของปญหาไว และปฏิบัติใหไดตามท่ีตกลงกันไว  ผูเรียนตองเคารพกฎกติกาท่ีทํารวมกัน  และใหความ
เคารพตอกฎท่ีตั้งไว  ศึกษา คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง ตามแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  สิ่งท่ีเปนแหลงเรียนรู เราจะเขาไปใชตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของแหลงเรียนรู
นั้นๆ เนนใหเด็กมีการปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติรวมกัน ผูเรียนตองเคารพ และปฏิบัติตัวให

                                                 
๒๖๕สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๖๖สัมภาษณ  นายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๖, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๖๗สัมภาษณ นางชนิตา ยินดีสุข, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๖๘สัมภาษณ พระครูสุธีวราลังการ, เจาคณะตําบลทาบุญมี เจาอาวาสวัดเกาะโพธาวาส อําเภอเกาะ

จันทร จังหวัดชลบุรี, ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 
 

เหมาะสมตอแหลงเรียนรู การเขาถึงแหลงเรียนรูในชุมชนตองชวยกันสรางกฎระเบียบของบังคับใน
การใช 268

๒๖๙ 
สอดแทรกดานเนื้อหา ความมีสมาธิ การใชปญญา ตอการจัดการเรียนการสอน การ

ปฏิบัติในสิ่งท่ีตนพอใจ สนใจดวยตนเอง การเลือกแหลงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงการเรียนรู
นอกหองเรียน เพ่ือเกิดความรูและไดประสบการ  พบวา ฝกใหผูเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูใหเกิด
ประโยชน   การนําหลักการสมาธิประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดสมาธิ เม่ือจัด
กิจกรรมท่ีเนนภูมิปญญาในทองถ่ินแลว ครูตองมีหลักสมาธิ คือความตั้งใจในการทํางานเพ่ือท่ีความรู
จะถึงนักเรียนอยางเต็มท่ี  พัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน มีจิตท่ีม่ันคง ทองถ่ินเจริญ คนเจริญ พัฒนาบุคลิก
ดีข้ึน269

๒๗๐   
การนําหลักสมาธิมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน จะทําใหเปนการสรางสมาธิ

กอนจัดการเรียนการสอน  ทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนดี  การนําหลักสมาธิมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน  จะทําใหเปนการสรางสมาธิกอนจัดการเรียนการสอน ทําใหประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนดีข้ึน  สงเสริมใหผูเรียนมีสมาธิ มีความตั้งใจในการทํากิจกรรมรวมกับภูมิปญหา   
และแหลงเรียนรูไดเปนอยางดี  ฝกใหผูเรียนมีความตั้งใจในการทํางาน อันจะสงผลใหเกิดตอผลงานมี
ประสิทธิภาพ  ฝกนักเรียนใหมีความตั้งใจ มีสมาธิในการเรียน ความตั้งใจ  ไมวาวิชาสามัญ และวิชา
ทาคุณธรรม270

๒๗๑   
ฝกใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียนโยการใหผูเรียนไดนั่งสมาธิในชวงพักกลางวันกอนเขา

เรียน ดังนั้นในชวงบาย ผูเรียนจะไดมีสมาธิมีความตั้งใจในการทํางานและการเรียน   ใหนักเรียนได
เรียนรูในสิ่งท่ีไมรู ไดเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเอง เชนการตักบาตร  วางแผนการทํางานและกําหนด
เปาหมายประเด็นสําคัญ เพ่ือไมใหผูเรียนมองขามไปครูคอยชวยชี้นําแบงภาระหนาท่ีกันทํา  การ
ออกไปหาความรูนอกสถานท่ี และสามารถเก็บเก่ียวประสบการณและขอมูลมาใหมากท่ีสุด  ศึกษา 
คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง ตามแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรูท่ีเกิด
ข้ึนมาได ก็ตองมาจากความตั้งใจแนวแนท่ีจะทําใหเกิดประโยชน  มีการสงเสริมใหเด็กสรางสมาธิใน
ตนเอง และจะสงผลใหเด็กเกิดความตั้งใจในการทํากิจกรรมตางๆ  ใหผูเรียนเลือก ทําและปฏิบัติในสิ่ง
ท่ีตอนพอใจและสนใจดวยตนเอง  แหลงเรียนรูในชุมชนตองมีความตั้งใจ ยึดม่ันใหเกิดประโยชน
สําหรับการเรียนรู271๒๗๒      

ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสามารถนํามาประยุกต เปนองคความรูใหมได การบูรณาการหลัก
ปญญา เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และการเรียนรูนอกหองเรียนทําใหเกิดความรูหลากหลาย เพ่ือนําไปสู

                                                 
๒๖๙สัมภาษณ นายชนัฏพงศ ศรีวิเศษ, ปลัดเมืองพัทยา อําเภอเมืองพัทยา จังหวีดชลบุรี, ๒๐ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 
๒๗๐สัมภาษณ นายอํานาจ มานะ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๗๑สัมภาษณ นายณรงค ผิวออน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๘ (พัทธยานุกูล), ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๗๒สัมภาษณ นายอัมพร อิสสรารักษ, ผูอํานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี, ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐. 



๑๗๗ 
 

แนวคิดใหมๆ  พบวา เชิญภูมิปญญามาใหความรูเปนวิทยากร  เนนผูเรียนรูใหเกิดความรูความเขาใจ
คงทน และสรางความรูใหมๆ และทันสมัย  ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมาก  ดวยความรูก็เปลี่ยนไป
เชนกันครูควรนําหลักปญญา มาใชในการนําความรูมาใหมมาสอนนักเรียนและสอดแทรกเขากับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  รูเหตุ รูผล รูงาน รูปริมาณ รูกาล รูชุมชน รูบุคคล เนนผูเรียนใหเกิดความรูความ
เขาใจ  และเกิดความรูใหมทันสมัย  ๑.เนนความรูความเขาใจ ๒.การเรียนรูใหมท่ีทันสมัย  สนับสนุน
ใหผูเรียนไดคนหาความรูจากแหลงเรียนรูใหมๆ เพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดทักษะขบวนการท่ีดีข้ึน272

๒๗๓   
สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ จากแหลงเรียนรูตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือนํามาพัฒนาใหเกิดทักษะท่ีดีข้ึน  โดยการพานักเรียนไปศึกษาในวัดธรรมสามัคคี หรือศาสนสถาน 
ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  การนําผูเรียนออกไปเรียนรูตามสถานท่ีตางๆ เชน วัด พิพิธภัณฑ
สถานท่ีใหความรูกับผูเรียน ศึกษาจากขาวสารท่ีเปนปจจุบันสืบคนจากอินเตอรเน็ต เพ่ิมเติมทักษะ
รวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกัน และกันระหวางกลุม  เพ่ือสรุปใหเกิดกระบวนการใหมๆ 
รวมกัน273

๒๗๔   
การบูรณาการหลักปญญาท่ีเนนภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ทําให

เกิดความคิดท่ีหลากหลาย นําไปสูแนวคิดใหมๆ  ศึกษา คนควาหาความรู ปฏิบัติจริง ตามแหลงเรียนรู
นอกหองเรียนและภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู  จะทําใหเกิดความ
เปรียบเทียบ ทําใหเกิดความคิดตอยอดริเริ่มสรางสรรคเปนความรูใหม  โดยการนําความรูและวิธีการ
ในรูปแบบใหมๆ  ซ่ึงมาสงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาดวยการแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ  การบูร
ณาการหลักปญญา ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  และหลังเรียนรูนอกหองเรียน ทําใหเกิดความคิด
หลากหลายนําไปสูแนวคิดใหม แหลงเรียนรูท่ีเปนภูมิปญญาเกาๆ จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนใหม ทําใหเกิดเปนความรูใหมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๗๓สัมภาษณ นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๓, ๑๗ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 
๒๗๔สัมภาษณ สัมภาษณ นายเอนก พัฒนพงษ, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, ๑๘ กุมภาพันธ  

๒๕๖๐. 



๑๗๘ 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี”เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของ
แนวทางการนําเสนองานวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” โดยมีผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
๑๐ รูป/คน ไดใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

๑) นักเรียนเปนศูนยกลาง ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นวา   
๑. ถาเนนตัวผูสอนเชนวา ผูสอนจะมีฉันทะมีความรักในพระสอนศีลธรรมแคไหน อยางไร 

มีวิริยะ ฉันทะมันไมใชมีแคความรักนะมันมีแรงจูงใจไหมพระสอนศีลธรรมจะไมเหมือนอยางอ่ืนนะ
ครับ วิริยะมีการไปชวยในการจัดการเรียนการสอนหรือวาไปสอนอยางไร จิตตะไดติดตามประเมินผล
ชวยนักเรียนอยางไร สุดทายไดรวมกับโรงเรียนในการใชวิมังสา คือ การใชปญญาไตรตรองในการ
แกไขปญหา ซ่ึงในโรงเรียนมัธยมศึกษาในชลบุรี274๒๗๕   

๒. การเนนนักเรียนเปนศูนยกลางการใหความคิดของนักเรียนอาจารยจะเอาหลักอะไรมา
บูรณาการ สมมุติทําสมาธิวาทานอาจารยเอาหลักไตรสิกขามาบูรณาการ อาจารยจะเนนใหผูเรียนมี
ขอกฎระเบียบรวมกัน อาจจะสวดมนตกอน ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหอง 2 7 5

๒๗๖ เพราะฉะนั้น
ในการท่ีจะจัดการเรียนการสอนอยางไรเราไปโยงถึง กระบวนการ PDCA คําตอบของเรามันควรจะ
ออกมาในเรื่องของ PDCA ซ่ึงมันจะออกมาผลการวิจัยไดอยางถูกตอง แลวใน PDCA ท่ีตามท่ีพระมหา
กฤษฎาพูดเม่ือสักครู276๒๗๗   

๓. ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือเปนการ
เสริมสรางองคความรูใหมๆ 2 7 7

๒๗๘  ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความรู
ใหมๆ 2 7 8

๒๗๙ การท่ีเราทําใหคนมีศรัทธาจะมีความรักความยินดีโดยธรรมชาติของคน มันจะตองรูสึกวา
มันจะตองไดสิ่งนั้นตอบแทน ถาเรารักใครแลวถามวาคนนั้นจะรักเราตอบไหม เราทําแลวเราเหนื่อยสิ่ง
ท่ีเราทํา ใครรักตอบแทนถาถามวารูปแบบ ถูกตองตามหลักวิชาการไหม ก็ตองตอบวาถูกตอง ตาม
หลักตรงนี้279๒๘๐  

๔. หลายทานท่ีมีมุมมองตางกันดังนี้ ทีนี้ในองคความรูของอาจารยจะขาดเรื่อง PDCA มา
บูรณาการเขากับ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ใหเปนกระบวนการเดียวกันมันก็จะไมท้ิงไมหายไป แต
                                                 

๒๗๕สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตร (รปศ. วังนอย), 
๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๒๗๖สนทนากลุมเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐.  

๒๗๗สนทนากลุมเฉพาะ ผศ.ดร. บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย
ประจําประภาควิชารัฐศาสตร (มจร วังนอย), ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๒๗๘สนทนากลุมเฉพาะ พระภาวนาขันติยากร เจาคณะตําบลนามะตูม เจาอาวาสวัดหนองมวงเกา, 
จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๒๗๙สนทนากลุมเฉพาะ พระครูภาวนากิจจานุรักษ เจาอาวสวัดอัมพะวัน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 
๒๕๖๐. 

๒๘๐สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุทธิวัตวิมล เจาอาวาสวัดหุบบอน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๙ 
 

ผมวา ศีล สมาธิ ปญญา ทําใหเปนเปาหมายไดนาจะดีกวาเปนตัวเสริมเชนวา สอนใหเขามีพฤติกรรมท่ี
ดี คือมีศีลไดอยางไร วิธีกรรมทางการพูดการแสดงออก สมาธิคือมีจิตใจท่ีดี ปญญา คือ มีความรู 280๒๘๑  

๕. การหลักธรรมตองไปดวยกัน นักเรียนตองเปนศูนยกลาง โรงเรียนตองเปนแกนเปน
หลัก ฝายคณะสงฆตองสนับสนุน ตัวผูสอนเองตองเชี่ยวชาญในศีล สมาธิ ปญญา ปญหาตางๆเหลานี้ 
ทุกวันนี้เด็กพูดถึงเรื่องสมาธิ เรื่องศีลและปญญา หลับตาหมดนะครับ เพราะภาพท่ีมันเกิดมันเปนเรื่อง
ของความคร่ําครึความโบราณ พระชอบบังคับใหไปนั่งสมาธิ หลับตาตัวนิ่งๆ ตัวตรงๆ หามกระดิก ถา
นักเรียนกระดิกถือวาไมมีสมาธิ เปนตน281

๒๘๒  
๒) กระบวนการการวิจัยในการเรียน ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นวา  
๑. คําตอบของกระบวนการวิจัยเลมนี้จะตองออกมาดวยแกนของการจัดการ PDCA บน

พ้ืนฐานของการใชหลักธรรมเขาไปชวย แนนอนวาการท่ีจะทํางานอะไรก็ตามตองใชหลักอิทธิบาท ๔ 
เราก็แทรกไปแตละเรื่องแตละจุด เม่ือเราทํากระบวนการจัดการแลว จัดการผสมหลักอิทธิบาท ๔ เขา
ไปโดยเนนใน ๔ ขอท่ีผูวิจัยตองทําคือตัวแปรตามถึงจะไดศีล สมาธิ ปญญา ข้ึนมามองวาศีล สมาธิ 
ปญญา282

๒๘๓  
๒. การทําการวิจัยเม่ือผลท่ีตัวหลักพุทธรรมท่ีนํามาเสนอตรงนี้เราก็จะนํามาใชในการวิจัย 

เม่ือติดขัดตรงไหนก็จะชี้แนะแกไขกอนท่ีสําเร็จมีผลวิจัยออกแลวเพราะ ฉะนั้นเห็นวาสมบูรณในการใช
หลักธรรมในการท่ีจะมาจัดการตรงนี้283๒๘๔ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูจะนําหลักฉันทะ มาเนนการ
จัดการเรียนการสอนเชน พยายามมองเปนกลางไมเอนเอียง (ไมมีอคติ ๔) 2 8 4

๒๘๕ การใฝเรียนใฝรู เอาใจ
ใสทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และพยายามทําใหไดผลดียิ่งข้ึน มีการสอดแทรกหลักฉันทะ ในเรื่องความรัก 
ความพอใจ ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด285

๒๘๖  
๓. การสรางหลักสูตรการเรียนรูเหมือนกันเรากําลังมองวาการเรียนการสอนของพระ

ศีลธรรมสอนอะไร เชน สมมุติจะสอนวิชาพุทธประวัติของพระพุทธเจาจะเริ่มจากกระบวนการอะไรมา
สอน รางของพระหลักสูตรข้ึนมาวา ๑.ตองทําอะไร ๒. ทําอยางไรฯ จนเขาเกิดความรูอยางไร ทีนี้พอ

                                                 
๒๘๑สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจาอาวาสวัดระเวิงรังสรรค, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐.  
๒๘๒สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาวีระ ธมฺมเตโช เจาอาวาสวัดเขาคันทรง, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๒๘๓สนทนากลุมเฉพาะ ผศ.ดร. บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย

ประจําประภาควิชารัฐศาสตร (มจร วังนอย), ๘ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๒๘๔สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิจิตกิจจากร, เจาคณะตําบลโคกเพาะ เจาอาวาสวัดเนินสังข, จังหวัด

ชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๘๕สนทนากลุมเฉพาะ พระครูภาวนากิจจานุรักษ เจาอาวสวัดอัมพะวัน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม  

๒๕๖๐. 
๒๘๖สนทนากลุมเฉพาะ พระภาวนาขันติยากร เจาคณะตําบลนามะตูม เจาอาวาสวัดหนองมวงเกา, 

จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 



๑๘๐ 
 

มองของอาจารยผมก็มองวา ผมยกตัวอยางงายๆ เชน เราจะสอนวิชาประวัติของพระพุทธเจา พุทธ
ประวัติพระสอนศีลธรรมเอากระบวนการเริ่มจากอะไร 286

๒๘๗  
๔. การนําหลักพุทธรรมท่ีอาจารยจะนําไปบูรณาการเห็นมีอยู ๗ ขอ ถาแบงเปนหมวดมี

อยูอิทธิบาท ๔ ๑.หมวด กับไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา กระผมวาถาแยกใหชัดเจนเปนหมวดกันได
จะดีคือ ศีล สมาธิ ปญญา ผมวานาจะเปนเปาหมาย 2 8 7

๒๘๘ จากผลความจริงเราตองการผล อยางเชน 
อาจารยท่ีเปนอาจารยสอนศีลธรรมประจําโรงเรียน บางคนมีสภาพในการ เปนอยูท่ีลําบาก การ
เดินทางลําบากสิ่งเหลานี้จะไปเสริมวาในดานของนักวิชาการเราจะทําอยางไร จะทําใหเขามีความ
ภูมิใจในความรักในอาชีพนี้อยางไร อีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนท่ีเราไปสอนเราจะทําอยางไร ใหเขา
รักในศีลธรรม สมมุติวาเขาเชื่อในศีลธรรมท่ีพระสอนเขา กลับไปบานความรักการเรียนรูท่ีเขาไดไป
288

๒๘๙  
๕. การใช ( PDCA )  Plan - Do - Check - Action บูรณาการณเขากับหลักฉันทะคือ

การวางแผนการ ท่ีมีเปาหมายในการมทํางาน วิริยะก็ตรงกับวา Do ก็คือลงมือทํา คนท่ีจะไดเขารวม
เปาหมายในการลงมือทําคือ การเพียรอุตสาหะถึงความยาก จิตตะตรงกับ Check คือการติดตาม
ตรวจสอบ การประเมินผลขณะทํางาน วิมังสาคือ Action ปรับปรุงแกไขปญหา 2 8 9

๒๙๐ ฉะนั้นผูไปสอน
ตองมีความสดใหมสามารถปลุกพุทธประวัติใหมีชีวิตชีวาในหองเรียนไดแลว หลักธรรมเหลานี้จะไหล
มาเอง ไมวาจะเปนศีล สมาธิ ปญญา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เด็กจะเกิดสมาธิไดอยูท่ีผูสอนนะ
ครับ290

๒๙๑                  
๓) การใชโครงงานเปนฐาน  ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นวา  
๑. สวนโครงงานใชโครงงานเปนหลักกระบวนการหลักพุทธรรมเอาหลักขอไหนมาใช ก็คือ

การฝกปฏิบัติการลงมือทําเปนข้ันตอน การสอนเด็ก เปนตน นอกหองเรียนถาอาจารยแยกวานักเรียน
เปนศูนยกลางมีกระบวนการอยางไร ในหองเรียนก็มีกระบวนการอยางหนึ่งตามท่ีอาจารยไดนําเสนอ
เปน ๔-๕ โมเดล โครงงานก็ใชอยางหนึ่ง แลวก็ภูมิปญญาทองถ่ินใชอยางหนึ่ง คําถามคือวาพระสอน
ศีลธรรมเวลาพระสอนจริงๆ จะตองใชท้ัง ๔ ตัวเปนแนวทางปฏิบัติเลยหรือท้ัง ๔ ตัวใชพรอมกันใน
คราบเดียวกัน291

๒๙๒  
๒. ประเมินการพัฒนาการของผูเรียนผลของหารทําโครงงานท่ีผูเรียนรวมกันทําและ

สามารถนําเสนอเปนผลงานชิ้นใหม เปนความภุมิใจ และเปนท่ีประจักษแกครูอาจารยตรวจสอบใน
                                                 

๒๘๗สนทนากลุมเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐.  

๒๘๘สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตร (รปศ. วังนอย), 
๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๒๘๙สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุทธิวัตวิมล เจาอาวาสวัดหุบบอน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๙๐สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจาอาวาสวัดระเวิงรังสรรค, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐.  
๒๙๑สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาวีระ ธมฺมเตโช เจาอาวาสวัดเขาคันทรง, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๒๙๒สนทนากลุมเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐.  



๑๘๑ 
 

งานท่ีนักเรียนทําอยางละเอียด292

๒๙๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผลประเมินผลดวยการสอบ ดาน
พฤติกรรม ดูจากความประพฤติ มีการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน (การทําความดี) 293

๒๙๔  
๓. การทําเรื่องเก่ียวกับการใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน ในองคความรูท่ี ๓ เก่ียวกับเรื่องฉันทะ 

คือการเอาใจใสแบบโครงงานมีหลักฉันทะกับศรัทธาความเชื่อ มีความพึงพอใจในการใชโครงงาน
พ้ืนฐานนี้ไมนาจะปรับพ้ืนฐานตรงไหนเพราะวาจากท่ีดูในหลักพุทธรรมท่ีนํามาใชประยุกตในการใช
โครงการพ้ืนฐานก็ดูจะเหมาะสมดี294๒๙๕  

๔. มีการวางแผนในเรื่องนี้อยางไร ในท่ีนี้คือวางแผนตั้งแตหลักสูตร การจัดผูสอน การจัด
ผูเรียน การจัดสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนองคประกอบของการจัดสถานท่ี เม่ือเราวางแผนจะไดท้ัง ๔ 
กระบวนการท่ีจะเนนนักเรียนเปนศูนยกลางเนนกระบวนการวิจัยในการเรียนรู เนนการใชโครงงาน
เปนฐานก็ คือใหฝกเรียนกับเลนไปดวยกันก็เนนภูมิปญญาทองถ่ินสถานท่ีท่ีผูเรียนไดเรียน295

๒๙๖  
๕. การบูรณาการกับหลักพุทธรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม แต

ท่ียังโครงงานการวิจัย ภาพโดยรวมมันไมชัดไมไดตอบโจทยท่ีเราตองการ มันเหมือนกับดูหนังแตไมมี
จุดคลายแมท อยางหลักขบวนการจัดการของ Running นี้อยากถามวามันพอเพียงไหมท่ีจะตอบโจทย
ตรงนี้ การเอาหลักตรงนี้มาจัดการในการเรียนการสอนมันไมนาจะพอ296

๒๙๗                            
๔) การเนนภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ผูทรงคุณวุฒิใหความ

คิดเห็นวา  
๑. ผูวิจัยจะตองแยกออกมาใหไดกอน วาใน ๑ ชั่วโมงนี่เนนท้ัง ๔ ตัวเลยไหมหรือเนนตัว

ใดตัวหนึ่ง คาบนี้เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง พอคาบหนาเนนวิจัยในชั้นเรียน พอคาบถัดไปเปน
โครงการ คาบถัดไปเปนภูมิปญญาทองถ่ินหรือในคาบเดียวกันเราสามารถท่ีจะเนนไดทุกกระบวนการ 
ถาเกิดสมมุติวาเนนไดทุกกระบวนการเราจะตองเสนอแคตรงเดียววาจะตองทําอยางไร เชน เปน
ศูนยกลางจะตองเริ่มจากอะไร297

๒๙๘  
๒. ถาเนนตัวผูสอนเชนวา ผูสอนจะมีฉันทะมีความรักในการสอนหลักศีลธรรมแคไหน 

อยางไร มีวิริยะ ฉันทะมันไมใชมีแคความรักนะมันมีแรงจูงใจไหมพระสอนศีลธรรมจะไมเหมือนอยาง
อ่ืนนะครับ วิริยะมีการไปชวยในการจัดการเรียนการสอนหรือวาไปสอนอยางไร จิตตะไดติดตาม
ประเมินผลชวยนักเรียนอยางไร สุดทายไดรวมกับโรงเรียนในการใชวิมังสา คือการใชปญญาไตรตรอง

                                                 
๒๙๓สนทนากลุมเฉพาะ พระภาวนาขันติยากร เจาคณะตําบลนามะตูม เจาอาวาสวัดหนองมวงเกา, 

จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๙๔สนทนากลุมเฉพาะ พระครูภาวนากิจจานุรักษ เจาอาวสวัดอัมพะวัน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม  

๒๕๖๐.  
๒๙๕สนทนากลุมเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจาครธตําบลบอวิน เขต ๑ เจาอาวาสวัดเขาตะแบก, 

จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๙๖สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตร (รปศ. วังนอย) 

๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๙๗สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาวีระ ธมฺมเตโช เจาอาวาสวัดเขาคันทรง, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๒๙๘สนทนากลุมเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐.  



๑๘๒ 
 

ในการแกไขปญหา ซ่ึงในโรงเรียนมัธยมศึกษาในชลบุรี ก็ไมแนใจวาอาจารยศึกษามามากนอยทุก
โรงเรียนหรือเปลา แลวแตละโรงมีพระไปสอนไหมอยางนี้นะครับ ผมวามันเหมือนกับการเรียนการ
สอนท่ัวไปซ่ึงไมไดมีความหมายชัดเจน และใชจะเนนหลักพุทธธรรม และผูเรียนอยาเดียว แตควรเนน
ครู และพระผูสอน298

๒๙๙  
๓.  ในสวนการเนนภูมิปญญาทองถ่ินหรือแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีในฉันทะความรักความ

เมตตา ถาเนนแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีควรท่ีจะมีการเอ้ือเฟอเอ้ืออาทรกันนะครับ เพ่ิมตรงฉันทะคือ
ความพอใจในความท่ีไปลงแหลงความรูรวมกัน 299

๓๐๐  
๔. หลักบูรณาการพุทธรรมก็มีอยู ๓ หลักเรื่องนักเรียน เรื่องกระบวนการวิจัยในการใช

โครงงาน เนนภูมิปญญาทองถ่ินศึกษานอกหองเรียน ก็เห็นกับผูเชี่ยวชาญบางทานบางรูปท่ีทานบอก
วา จริงๆ แลวตรงนี้แลวตัวสอนในหลักพุทธธรรมละ เทาท่ีผมสัมผัสนักเรียน โรงเรียนบางครั้งไมอยาก
ไดพระไปสอน ถามวาทําไมถึงไมอยากไดพระไปสอน300

๓๐๑  
๕. ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู จะทําใหเกิดความเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความคิด

ตอยอดริเริ่มสรางสรรคเปนความรูใหม โดยการนําความรูและวิธีการในรูปแบบใหมๆ 3 0 1

๓๐๒  ซ่ึงมา
สงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาดวยการแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ การบูรณาการหลักปญญา ท่ีเปน
ภูมิปญญาทองถ่ิน และหลังเรียนรูนอกหองเรียน ทําใหเกิดความคิดหลากหลายนําไปสูแนวคิดใหม302๓๐๓ 

สรุป จากผูทรงคุณวุฒิสนทนากลุม ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การพุทธบูรณาการหลักพุทธ
รรมเขากับงานวิจัย ๔ ดาน คือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการวิจัย เนนการใชโครงการ
เปนพ้ืนฐาน เนนการใชภูมิปญญาทองถ่ินเรามีการหลักพุทธรรมอยางไร มีกระบวนการบูรณาการ
อยางไร แตละสวนแตละดานใน ๔ ดานใน ๑ คาบไหม ทานใหขอคิดเห็นนะครับซ่ึงเปนความคิดเห็นท่ี
นาสนใจมาก หรือวาคาบนี้เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ชั่วโมงตอไปเนนโครงงาน ผูวิจัยตองชี้แจงใหชัด 
ยังใหขอเสนออีกวาถาสมมุติผูวิจัยเสนอ ๔ ดานบูรณาการจบในข้ันตอนเดียว การเรียนการสอน นํา
อิทธิบาท ๔ มาบูรณาการณ เขากับ PDCA อยากใหจับเปนกลุม รวมถึงหลักไตรสิกขา การเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ก็ตองมองผูท่ีไปสอน ใจตองเปนกลางไมมีอคติ ๔ โครงงานควรเนนหลักพุทธธรรม เอา
หลักใดขอหนึ่งมาใช ก็คือ การฝกปฏิบัติ การลงมือทํา มีการทดลองทําเปนข้ันเปนตอน คือการสอน
จริงปฏิบัติจริง เรื่องแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน ควรมีการเอ้ือเฟออาทรเขาไปในในขอมูลการเรียน
การสอน ของโรงเรียน และผูสอน ดังสรุปเปนขอๆ ดังนี้ 

                                                 
๒๙๙สนทนากลุมเฉพาะ ผศ.ดร. บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย

ประจําประภาควิชารัฐศาสตร (มจร วังนอย), ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๐๐สนทนากลุมเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจาครธตําบลบอวิน เขต ๑ เจาอาวาสวัดเขาตะแบก, 

จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๐๑สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาวีระ ธมฺมเตโช เจาอาวาสวัดเขาคันทรง, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม 

๒๕๖๐.  
๓๐๒สนทนากลุมเฉพาะ พระครูภาวนากิจจานุรักษ เจาอาวสวัดอัมพะวัน, จังหวัดชลบุรี, ๘ มีนาคม  

๒๕๖๐.  
๓๐๓สนทนากลุมเฉพาะ พระภาวนาขันติยากร เจาคณะตําบลนามะตูม เจาอาวาสวัดหนองมวงเกา, 

จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 
 



๑๘๓ 
 

๑ การไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับบทบาทของพระสอนศีลธรรมดานการสอน วิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ สาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
และไดขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดานการอบรม ศีลธรรมคุณธรรม 
จรรยาและพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในมุมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูบริหาร และครูพ่ีเลี้ยง  

๒) ขอมูลท่ัวไปของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเก่ียวกับคุณวุฒิของ พระสอนศีลธรรม 
ประสบการณการสอนในโรงเรียนตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั่วโมงการสอนตอ
สัปดาห และการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และชุมชนใกลเคียง และไดทราบ
ถึงระยะทางและชั่วโมงท่ีใชในการเดินทางไปสอนในสถานศึกษา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย
ภาพรวม  

๓) การไดนําองคความรูใหม จากการประเมินมาเปนแนวทางกําหนดนโยบาย และ
แผนการ ดําเนินงาน หรือแผนการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตาม
สภาพ การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการ พระสอนศีลธรรมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม ดวยการบริหารวงจรคุณภาพ
เดมม่ิง (Deming) 

 

การจัดการแบบ 
เดมม่ิง 

 
P=Planning 
การวางแผน 

D=Doing 
ลงมือปฏิบัติ 

C=Checking 
ตรวจสอบ 

A=Acting 
ปรับปรุง 

วิธีการเรียนการสอน 
๑ . นั ก เ รี ย น เ ป น
ศูนยกลาง 

-แผนการสอน 
-ศึกษาขอมูล 
-คุณลักษณะของ
นักเรียน 
-ออกแบบวิธีการ
สอน 

-ปฏิบัติตามแผน 
-กระตุนผูเรียน 
-นําเขาสูบทเรียน 
-เปดโอกาสให
นักเรียนคิด 
วิเคราะห 

-สังเกต
พฤติกรรม 
-ทดสอบกอน
และหลังเรียน 
-สัมภาษณ 

-แกไขปญหา
เฉพาะหนา 
-ปดจุดออนและ
เสริมจุดแข็ง 
-กระตุน 

๒. ใชกระบวนการวิจัย
จัดการเรียนรู 

-สํารวจขอมูล 
-ออกแบบการวิจัย 
-จัดแผนการสอน 

-ปฏิบัติตามแผน 
-ตั้งสมมติฐาน 
-คนหาคําตอบ
ตามสมมติฐาน 

-สังเกต
พฤติกรรม 
-ทดสอบกอน
และหลังเรียน 
-สัมภาษณ 

-แกไขปญหา
เฉพาะหนา 
-ปดจุดออนและ
เสริมจุดแข็ง 
-กระตุน 

๓. ใช โครงงานเปน
ฐาน 

-สํารวจโครงงาน 
-วางแผนโครงงาน 
-เขียนโครงงาน 

-ปฏิบัติตามแผน 
-ชี้แจงลักษณะ
โครงงาน 
-ดําเนินการตาม
โครงงาน 

-สังเกต
พฤติกรรม 
-ทดสอบกอน
และหลังเรียน 
-สัมภาษณ 

-แกไขปญหา
เฉพาะหนา 
-ปดจุดออนและ
เสริมจุดแข็ง 
-กระตุน 
-สรางเสริม
กําลังใจ 
-พัฒนาตอเนื่อง 

๔ .  ใ ช ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถิ่น 

-สํารวจองคความรู 
-กําหนดองค
ความรู 
-วางแผน
ดําเนินการ 

-ปฏิบัติตามแผน 
-พาลงพ้ืนท่ีจริง 
-ศึกษาเรียนรูจาก
ปราชญชาวบาน 
-ซักถามประเด็น
สงสัย 

-สังเกต
พฤติกรรม 
-ทดสอบกอน
และหลังเรียน 
-สัมภาษณ 
-ถามตอบ 

-แกไขปญหา
เฉพาะหนา 
-ปดจุดออนและ
เสริมจุดแข็ง 
-กระตุน 
-สรางความ
ภาคผูใจ 

 



๑๘๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบวาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม คือ การเรียนการ
สอนท่ีใชนักเรียนเปนศูนยกลาง ใชกระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู ใชโครงการเปนฐาน และใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินนั้น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจําเปนจะตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบของการบริหารวงจรคุณภาพเดมม่ิง ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ข้ันตอนการวางแผนการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง พระสอนศีลธรรมจะตองกําหนด

แผนการสอนข้ึนกอนเปนอันดับแรก โดยการศึกษาขอมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะ
เบื้องตนของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน อุปกรณท่ีใชในการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอน 
ในข้ันตอนนี้พระสอนศีลธรรมอาจปรึกษาอาจารยพ่ีเลี้ยงซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและชํานาญการอยูแลว 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการวิจัยจัดการเรียนรูก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ มีการวางแผนกอนการสอน ใน
ข้ันตอนของการวางแผนนั้น พระสอนศีลธรรมจะตองทราบวา จะใชงานวิจัยลักษณะใดมีเปนขอมูลให
นักเรียนไดศึกษา รวมถึงการออกแบบกระบวนการวิจัยดวย 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตอง
วางแผนในการจัดทําโครงงานรวมกับนักเรียน การใชโครงงานเปนฐานในการเรียนการสอนนั้นจะตอง
กําหนดประเด็นตางๆ กอนลงมือปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรม
จะตองสํารวจวา ในทองถ่ินของตนเอง ชุมชนรอบวัดและโรงเรียน มีภูมิปญญาทองถ่ินอะไรบาง แลว
กําหนดเปนประเด็นใหนักเรียนไดศึกษา 

ข้ันตอนท่ีสอง ข้ันตอนลงมือปฏิบัติตามแผน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง พระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติ

ตามแผน กระตุนผูเรียน นําเขาสูบทเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนคิด วิเคราะหงาน  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีใชกระบวนการวิจัยจัดการเรียนรูพระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติตามแผน 
ตั้งสมมติฐานการวิจัย กระตุนใหนักเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น และการคนหาคําตอบตาม
สมมติฐาน การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตองปฏิบัติ
ตามแผน ชี้แจงลักษณะโครงงาน และดําเนินการตามโครงงาน สวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติตามแผน พาลงพ้ืนท่ีจริง ศึกษา
เรียนรูจากปราชญชาวบาน และซักถามประเด็นสงสัย 

ข้ันตอนท่ีสาม ข้ันตอนการตรวจสอบ ประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีใช

กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอน พระสอนศีลธรรมสามารถตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษาไดจากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การใหความรวมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ
ขณะทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน มีทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
เปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลัง มีสัมภาษณนักเรียน ครู และผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงการถามตอบ
ในขณะทําการเรียนการสอนเพ่ือวัดความเขาใจของนักเรียน เปนตน 



๑๘๖ 
 

ข้ันตอนท่ีส่ี ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีใช

กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะตองแกไขปญหาเฉพาะหนา ปด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง กระตุนการเรียนรูของนักเรียน สรางเสริมกําลังใจใหกับนักเรียน และมีการ
พัฒนาตอเนื่อง 

 
ตารางท่ี ๔.๒  การพัฒนาครูและนักเรียนดวยหลักไตรสิกขา ใหเกิดมีคุณลักษณะแหงอิทธิบาท ๔ 
 

คุณลักษณะท่ีตอง 
การใหเกิด 

 
ฉันทะ 

(พึงพอใจ) 
วิริยะ 

(เพียรพยายาม) 
จิตตะ 

(เอาใจใส) 
วิมังสา 

(หม่ันพิจารณา) 

วิธีการฝก (พัฒนา) 
๑. ศีล  มีแรงบันดาลใจใน

การเปนคนดี ขยัน 
มีวินัยในตนเอง 
ประพฤติตนเปน
คนดี 

ฝกรักษาศีล 
ระเบียบ วินัย 
สมํ่าเสมอ 
เคารพกฎของ
โรงเรียน 

ไมประพฤติผิดกฎ
ของโรงเรียน 
ตั้งใจปฏิบัติ รักษา
ศีลเปนประจํา 
แบงปนชวยเหลือ 

ทบทวนหา
สาเหตุของการ
ประพฤติผิด
ศีลธรรมและหา
ทางแกไขใหดีข้ึน 

๒. สมาธิ  ชอบความสงบ 
มุงม่ันตั้งใจเรียน 
เรียนอยางมี
ความสุข 

ฝกลมหายใจ จิต
ใหสงบนิ่ง เปน
หนึ่ง สนุกสนาน
กับการเรียน 

นั่งสมาธิ สวด
มนต ทบทวน
บทเรียน ทํา
การบาน 

ทบทวน
พฤติกรรม 
ขยันทําสมาธิ
มากข้ึน 

๓. ปญญา  คิดสรางสรรค 
มีจิตอาสา ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน 
แบงปน คิด
แกปญหา 

คิดพิจารณา 
แกปญหา พัฒนา
ประยุกต 
ปรับปรุง 
สรางสรรค 

อานหนังสือ
เพ่ิมข้ึน 
ตั้งใจเรียน 
ซักถามขอสงสัย 
ชวยเหลือผูอ่ืน 

ทบทวนวิธีการ
เรียน แกไข
ขอบกพรอง 
เสริมสราง
ปญญา
ตลอดเวลา 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ การพัฒนาครูและนักเรียนดวยหลักไตรสิกขา ใหเกิดมีคุณลักษณะแหง

อิทธิบาท ๔ พบวา การพัฒนาตามหลักศีล ไดแก สอนใหครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเปนคน
ดี ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเปนคนดี ดวยการฝกรักษาศีล ระเบียบ วินัย สมํ่าเสมอ เคารพกฎ
ของโรงเรียน ไมประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเปนประจํา แบงปนชวยเหลือ 
ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแกไขใหดีข้ึน 



๑๘๗ 
 

การพัฒนาตามหลักสมาธิ ไดแก สอนใหครูและนักเรียนชอบความสงบ มุงม่ันตั้งใจเรียน 
เรียนอยางมีความสุข ดวยการฝกลมหายใจ จิตใหสงบนิ่ง เปนหนึ่ง สนุกสนานกับการเรียน  นั่งสมาธิ 
สวดมนต ทบทวนบทเรียน ทําการบาน และทบทวนพฤติกรรม ขยันทําสมาธิมากข้ึน 

การพัฒนาตามหลักปญญา ไดแก สอนใหครูและนักเรียนคิดสรางสรรค มีจิตอาสา ชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน คิดแกปญหา ดวยการคิดพิจารณา แกปญหา พัฒนาประยุกต ปรับปรุง 
สรางสรรค อานหนังสือเพ่ิมข้ึน ตั้งใจเรียน ซักถามขอสงสัย ชวยเหลือผูอ่ืน ทบทวนวิธีการเรียน แกไข
ขอบกพรอง เสริมสรางปญญาตลอดเวลา 

 
๔.๕ องคความรูจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๒) ศึกษาแนวคิดทางการจัดการ
และหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ๓) นําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธบูรณาการของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยการศึกษา
วิเคราะหเอกสาร (Documentary  Research)  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูให
ขอมูลสําคัญ (Key  Informants) ซ่ึงเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
จํานวน ๒๕ รูปหรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา และการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน ๑๑ รูปหรือคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสนทนากลุมเฉพาะและรูปแบบเบื้องตน
สําหรับใชในการยืนยันขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดประชุมกลุมยอย บันทึกเสียง และจด
บันทึก วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา มีการวิเคราะหสภาพ
การจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  การวิเคราะห
แนวคิดทางการจัดการและหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี และนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
พุทธบูรณาการของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงสามารถสรุปเปนองค
ความรูไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

กระบวนการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

จังหวัดชลบุรี 

การจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนนักเรียนเปน

ศูนยกลาง 

การจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนน

กระบวนการวิจยั 

การจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนใชโครงงาน

เปนฐาน 

การจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การพัฒนาผูเรียนตาม
หลักศีล 

การพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสมาธิ 

การพัฒนาผูเรียนตาม
หลักปญญา 

-แผนการสอน ศึกษาขอมูล
คุณลักษณะของนัก เ รียน 
ออกแบบวิธีการสอน 
-ปฏิบัติตามแผน กระตุน
ผูเรียน นําเขาสูบทเรียน 
เปดโอกาสใหนักเรียนคิด 
วิเคราะห 
-สังเกตพฤติกรรม ทดสอบ
ก อ น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น 
สัมภาษณ 
-แกไขปญหาเฉพาะหนา ปด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง 
กระตุน 

-สํารวจขอมูล ออกแบบการ

วิจัย จัดแผนการสอน 

-ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น 

ต้ังสมมติฐาน คนหาคําตอบ

ตามสมมติฐาน 

-สังเกตพฤติกรรม ทดสอบ

ก อ น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น 

สัมภาษณ 

-แกไขปญหาเฉพาะหนา ปด

จุดออนและเสริมจุดแข็ง 

กระตุน 

-สํารวจโครงงาน วางแผน
โครงงาน เขียนโครงงาน 
-ปฏิบัติตามแผน ชี้แจง
ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ง า น 
ดําเนินการตามโครงงาน 
-สังเกตพฤติกรรม ทดสอบ
ก อ น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น 
สัมภาษณ 
-แกไขปญหาเฉพาะหนา ปด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง 
กระตุน สรางเสริมกําลังใจ 
พัฒนาตอเนื่อง 

-สํารวจองคความรู กําหนด
อ ง ค ค ว า ม รู ว า ง แ ผ น
ดําเนินการ 
-ปฏิบัติตามแผน พาลงพื้นที่
จริง ศึกษาเรียนรูจาก
ปราชญชาวบาน ซักถาม
ประเด็นสงสัย 
-สังเกตพฤติกรรม ทดสอบ
ก อ น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น 
สัมภาษณ ถามตอบ 
-แกไขปญหาเฉพาะหนา ปด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง 
กระตุน สรางความภาคผูใจ 

-มีแรงบันดาลใจในการเปน
คนดี ขยัน มีวินัยในตนเอง 
ประพฤติตนเปนคนดี 
-ฝกรักษาศีล ระเบียบ วินัย 
สม่ําเสมอ เคารพกฎของ
โรงเรียน 
-ไม ป ระ พฤ ติ ผิ ด กฎ ขอ ง
โรงเรียน ต้ังใจปฏิบัติ รักษา
ศีล เป นประจํ า  แบ งป น
ชวยเหลือ 
-ทบทวนหาสาเหตุของการ
ประพฤติผิดศีลธรรมและหา
ทางแกไขใหดีขึ้น 

-ชอบความสงบ มุงมั่น
ตั้งใจเรียน เรียนอยางมี
ความสุข 
-ฝกลมหายใจ จิตใหสงบ
น่ิง เปนหน่ึง สนุกสนาน
กับการเรียน 
-น่ั ง ส ม า ธิ  ส ว ด ม น ต 
ทบทวนบทเรี ยน ทํา
การบาน 
-ท บ ท ว น พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ขยันทําสมาธิมากข้ึน 

-คิดสรางสรรค มีจิตอาสา 
ชอบชวยเหลือผูอื่น แบงปน 
คิดแกปญหา 
-คิดพิ จ า รณา  แกปญหา 
พัฒนาประยุกต  ปรับปรุง 
สรางสรรค 
-อานหนังสือเพิ่มขึ้น ต้ังใจ
เรียน ซักถามขอสงสัย 
ชวยเหลือผูอื่น 
-ทบทวนวิธีการเรียน แกไข
ขอบกพร อ ง  เส ริมสร า ง
ปญญาตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูจากการวิจัย 
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัยเอง 



๑๘๙ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑ พบวา  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน และ ๓ วิธีการ คือ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ข้ันตอนการวางแผนการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง พระสอนศีลธรรมจะตองกําหนด

แผนการสอนข้ึนกอนเปนอันดับแรก โดยการศึกษาขอมูล วิธีการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะ
เบื้องตนของผูเรียน ความสนใจของผูเรียน อุปกรณท่ีใชในการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอน 
ในข้ันตอนนี้พระสอนศีลธรรมอาจปรึกษาอาจารยพ่ีเลี้ยงซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและชํานาญการอยูแลว 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการวิจัยจัดการเรียนรูก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ มีการวางแผนกอนการสอน ใน
ข้ันตอนของการวางแผนนั้น พระสอนศีลธรรมจะตองทราบวา จะใชงานวิจัยลักษณะใดมีเปนขอมูลให
นักเรียนไดศึกษา รวมถึงการออกแบบกระบวนการวิจัยดวย 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตอง
วางแผนในการจัดทําโครงงานรวมกับนักเรียน การใชโครงงานเปนฐานในการเรียนการสอนนั้นจะตอง
กําหนดประเด็นตางๆ กอนลงมือปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรม
จะตองสํารวจวา ในทองถ่ินของตนเอง ชุมชนรอบวัดและโรงเรียน มีภูมิปญญาทองถ่ินอะไรบาง แลว
กําหนดเปนประเด็นใหนักเรียนไดศึกษา 

ข้ันตอนท่ีสอง ข้ันตอนลงมือปฏิบัติตามแผน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง พระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติ

ตามแผน กระตุนผูเรียน นําเขาสูบทเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนคิด วิเคราะหงาน  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีใชกระบวนการวิจัยจัดการเรียนรูพระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติตามแผน 
ตั้งสมมติฐานการวิจัย กระตุนใหนักเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น และการคนหาคําตอบตาม
สมมติฐาน การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตองปฏิบัติ
ตามแผน ชี้แจงลักษณะโครงงาน และดําเนินการตามโครงงาน สวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะตองปฏิบัติตามแผน พาลงพ้ืนท่ีจริง ศึกษา
เรียนรูจากปราชญชาวบาน และซักถามประเด็นสงสัย 

ข้ันตอนท่ีสาม ข้ันตอนการตรวจสอบ ประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีใช

กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอน พระสอนศีลธรรมสามารถตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษาไดจากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจ การใหความรวมมือ ตลอดจนปฏิสัมพันธ
ขณะทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน มีทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
เปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลัง มีสัมภาษณนักเรียน ครู และผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงการถามตอบ
ในขณะทําการเรียนการสอนเพ่ือวัดความเขาใจของนักเรียน เปนตน 

 
 



๑๙๐ 
 

ข้ันตอนท่ีส่ี ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีใช

กระบวนการวิจัยจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการสอนพระสอนศีลธรรมจะตองแกไขปญหาเฉพาะหนา ปด
จุดออนและเสริมจุดแข็ง กระตุนการเรียนรูของนักเรียน สรางเสริมกําลังใจใหกับนักเรียน และมีการ
พัฒนาตอเนื่อง 

วิธีการท่ีหนึ่ง การพัฒนาครูและนักเรียนดวยหลักไตรสิกขา ใหเกิดมีคุณลักษณะแหงอิทธิ
บาท ๔ พบวา การพัฒนาตามหลักศีล ไดแก สอนใหครูและนักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเปนคนดี 
ขยัน มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนเปนคนดี ดวยการฝกรักษาศีล ระเบียบ วินัย สมํ่าเสมอ เคารพกฎ
ของโรงเรียน ไมประพฤติผิดกฎของโรงเรียน ตั้งใจปฏิบัติ รักษาศีลเปนประจํา แบงปนชวยเหลือ 
ทบทวนหาสาเหตุของการประพฤติผิดศีลธรรมและหาทางแกไขใหดีข้ึน 

วิธีการท่ีสอง การพัฒนาตามหลักสมาธิ ไดแก สอนใหครูและนักเรียนชอบความสงบ 
มุงม่ันตั้งใจเรียน เรียนอยางมีความสุข ดวยการฝกลมหายใจ จิตใหสงบนิ่ง เปนหนึ่ง สนุกสนานกับการ
เรียน  นั่งสมาธิ สวดมนต ทบทวนบทเรียน ทําการบาน และทบทวนพฤติกรรม ขยันทําสมาธิมากข้ึน 

วิธีการท่ีสาม การพัฒนาตามหลักปญญา ไดแก สอนใหครูและนักเรียนคิดสรางสรรค มี
จิตอาสา ชอบชวยเหลือผูอ่ืน แบงปน คิดแกปญหา ดวยการคิดพิจารณา แกปญหา พัฒนาประยุกต 
ปรับปรุง สรางสรรค อานหนังสือเพ่ิมข้ึน ตั้งใจเรียน ซักถามขอสงสัย ชวยเหลือผูอ่ืน ทบทวนวิธีการ
เรียน แกไขขอบกพรอง เสริมสรางปญญาตลอดเวลา 
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เชาวศิลป จินดาละออง.  ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสรางคน สรางชาติ  วิทยาจารย. กรุงเทพมหานคร : บิไบรท, 

๒๕๔๔.  



๒๐๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
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กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.  
พิสิฐ  เจริญสุข. คูมือการอบรมสมาธ.ิ กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒.  
พุทธทาสภิกขุ. คําสอนผูบวชพรรษาเดียว. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, 

๒๕๓๔.  
________.  คูมือมนุษย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  
________.  คูมือมนุษยฉบับสมบูรณ. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, 

๒๕๔๔.  
________.  ตัวกู-ของกู. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๔๘.  
________.  พุทธทาส-พจนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี.พริ้นท จํากัด, ๒๕๓๖.  
________.  วิถีแกปญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๕.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ. 

พระนครศรีอยุธยา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ๒๕๕๒.  
ยิ่งยง เทาประเสริฐ.  เครือขายชุมชนวิทยาการราชภัฏดานภูมิปญญาทองถิ่น.  เชียงราย : ศูนยวิจัย

และพัฒนาการแพทยพ้ืนบานสถาบานราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน. “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ, ๒๕๔๒”. กรุงเทพมหานคร: นาน 

มีบุคพับลิชเคชั่นส, ๒๕๔๖.  
แรมสมร  อยูสถาพร.  เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.   
วารินทร  รัศมีพรหม. การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  กรุงเทพมหานคร.  ๒๕๔๒.   
วิชัย วงษใหญ. พลังการเรียนรู : ในกระบวนการทัศนใหม. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพหานคร คณะ

ศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒.  
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช. คูมือปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาฯ, ๒๕๔๙.  
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก. สุวฑฒโนวาท. กรุงเทพมหานคร : 

ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย, ๒๕๔๖.  
สมพร จารุนัฏ. การจัดทําการเลือก และการใชส่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕.  
 



๒๐๖ 
 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สมหวัง พิริยนุวัฒน. “วิทยาการสอน”. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.  
สิปปนนท เกตุทัต และคณะ. ความฝนของแผนดิน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ตะวันออก, ๒๕๔๐. 
สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา. ๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. พิมพครั้ง ท่ี 

๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕.  
________.  การเรียนรูสูผูสอนมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัยจํากัด, ๒๕๔๓.  
สุวิมล วองวาณิช. เคล็ดลับการทําวิจัยในช้ันเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๔๕.  
เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, 

๒๕๑๖.  
เสฐียรพงษ  วรรณปก. คําบรรยายพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม, 

๒๕๕๓.  
เสนาะ ติเยาว. “หลักการบริหาร”.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓.  
แสง  จันทรงาม. “วิธีสอนของพระพุทธเจา”.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย.  

๒๕๔๐.   
หลวงพอปญญานันทภิกขุ. งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา  

สถาบันบันลือธรรม. มปป..  
________.  ย่ิงใหย่ิงได จิตท่ีคิดจะใหสบายกวาจิตท่ีคิดจะเอา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 

สถาบันบันลือธรรม. มปป..  
 
(๒)  วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย  : 
จินตนา ศักดิ์ภูอราม. “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับ ของรัฐสําหรับประเทศไทย”. 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา. ครุศาสตร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ฌาน ตรรกวิจารณ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐.  

ทวีศักดิ์  ทองทิพย . “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕. 

นงคลักษณ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, 
๒๕๕๐. 

นันทิยา นอยจันทร. “วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”. ดุษฎีนิพนธปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปกร, ๒๕๕๐. 



๒๐๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
บรรพต  สุวรรณประเสริฐ.  “การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”.  เชียงใหม : The 

Knowledge Center.  ๒๕๔๔.   
ประมูล สารพันธ. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”. รายงานการวิจัย. 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระครูพิศิษฏโชติธรรม.“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพทรัพย พุทธาโณ). “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆภาค ๑”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระปลัดประดิสิษฐ  ตาโภ (ประคองสาย). “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร”. ดุษฎีนิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาปญญา ปฺาสิริ (ลักษณะจันทร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ. “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน ฯ”. รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

วัลลภา จันทรเพ็ญ. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา”วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาหลักสูตรและการสอน. ครุศาสตร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕. 

ศิริพร ตันติยมาศ. “การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม”. ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, 
๒๕๕๐. 

สุดาภรณ อรุณดี. "ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยสูระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษา การ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู 
รูปแบบ KSM Model". วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, ๒๕๕๑. 



๒๐๘ 
 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สุปรียา  ธีรสิรานนท. “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

เสถียร วิพรมหาและคณะ. “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

อนันต เตียวตอย. “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”. 
ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๑. 

เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔. 

 
(๓)  บทความ  : 
สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์.  “พระบรมราโชวาท”.  ขาราชการครู. ปท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ ตุลาคม – 
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	๑.  ความหมายของภูมิปัญญาไทย จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมคำว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ ดังนี้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน(Popular Wisdom) หมา...
	๒.  ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ จัดได้ ๓ ประเภท คือ ๑. แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล น้ำพุรอน ปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก แดดออก น้ำท่วม ความแห้งแล้ง  ๒. แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น ซึ่ง...
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