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Guideline Of The Learning Managenment Emphasized
On The Student-Centered In Accordance With The
Threefold Training In Pariyattidhamma Schools General
Education Section In Muang District Khon Kaen Province
พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย)*
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, วิ., ผศ.ดร., ผศ.ดร.ประยูร แสงใส**

บทคัดยอ
วิทยานิพนธเรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงค ๑) เพือ่ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูท ยี่ ดึ ผูเ รียน
เปนสําคัญ ๒) เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูท ยี่ ดึ ผูเ รียนโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐานของโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และ ๓) เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรูท ยี่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐานของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนเปนการวิจยั เชิงเอกสาร และศึกษาภาคสนามสัมภาษณกลุม
เปาหมาย ไดแก ผูบ ริหาร ผูจ ดั การ ผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษา นักวิชาการ และครูผสู อน สรุปวิเคราะห
โดยวิธีการนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา
๑. แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่มาจากแนวคิดทางการศึกษา
ของจอหนดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ “Learning
by doing” เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทําเองนับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาท
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
** อาจารยที่ปรึกษา
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ของครูจาก “ผูส อน” มาเปน “ผูจ ดั ประสบการณการเรียนรู” ลดการสอนใหนอ ยลงใหผเู รียนไดเรียนรูใ ห
มาก
๒. สภาพการจัดการเรียนรูต ามหลักไตรสิกขาทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนครูมีประสบการณในการสอนตามหลัก
ไตรสิกขาที่แตกตางกัน เทคนิควิธีการสอนของแตละทานจึงไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณแตละทาน นอกจากนี้นักเรียนมีความเชื่อมั่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กาย ศีล จิตและปญญากับทางโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาที่ให
ไดผลมากที่สุดและมีประสิทธิผล ควรประสานงานขอความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในการเขารวม
จัดกิจกรรมทุกครั้ง การดึงศักยภาพของผูเรียนใหออกมาใหมากที่สุดทั้งในเรื่องของกระบวนการคิดที่คิด
อยางเปนระบบ ความกลาคิดกลาทํา
๓. แนวทางการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐานของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนการศึกษาความคิดเกีย่ ว
กับผูเ รียนเปนศูนยกลางในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมมีตอ
การเรียนการสอนตามระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ควรจัดใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ครู
ควรเปนพีเ่ ลีย้ งทําใหผเู รียนไดเรียนรูด ว ยการลงมือปฏิบตั ิ เกิดความเขาใจเปนประสบการณ และสามารถ
นําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และมีคุณสมบัติตามกับเปาหมายของการจัดการศึกษาที่
ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ควรปรับกระบวนทัศน (Paradaigm) ในการจัดการ
เรียนรูในแตละดาน คือ ๑) ครูผูสอน ๒) หลักสูตร ยืดหยุนใหเหมาะสมกับบริบท ๓) กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู ที่สอดคลองกับหลักไตรสิกขา ๔) สื่อการเรียนรู และ ๕) การวัดผลและประเมินผล
ความสําคัญ: แนวทางการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ, หลักไตรสิกขา, โรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The aims of this dissertation were 1) to study the conceptual theory of the
learning process emphasized on the student-centered, 2) to study the learning process
emphasized on the student-centered by applying the Threefold Trainings (Pāli: tisikkhā)
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as the foundation of Pariyattidhamma schools of General Education Section in Mueang
district, KhonKaen province, and 3) to study the guideline of learning management
emphasized on the student-centered by application of the Threefold Training as the
foundation of Pariyattidhamma schools. This research was a documentary research
employed a field study with the purposive groups.
The results of study were found as follows:
1. The concept and learning process emphasized on the student-centered
resulting from John Dewey’s educational concept that focuses on ‘learning by doing’ by
organizing the learning and teaching activities which let learners to practice themselves.
It was regarded that it is to changed the learners’ roles in learning from being ‘receptors’
to be ‘learners’ and to change the teachers’ roles from being ‘teachers’ to be
‘organizers of learning experience for the learners.’ This is reduction of teaching and
increase of the learning by making the learners learn more.
2. The situation of learning management in accordance with the principle of the
Threefold Training by emphasizing the student-centered of Pariyattidhamma schools of
General Education Section in the territory of Maung District, Khonkaen Province. The
teachers have some more experience in teaching according to the different principle of
Threefold Training. The technical teaching of each person is not the same. It depends
on the qualification and the experience of each person. In addition, the students have
confidence in organizing the teaching activities in order to develop the physical figure,
precepts, mentality and wisdom with schools continuously. to organize the teaching in
accordance with the principle of the Threefold Training that produces the most products
and effectiveness should coordinate with the students’ parents to participate in the
activities every time. The most potentiality of the students should be pulled out in the
conceptual process systemically, that is, to dare to think and dare to do.
3. The guidelines of learning management emphasized on the student-centered
by the application of Threefold Training as the foundation of PhraPairyattidhamma schools
of General Education Section in Maung District, Khonkaen Province. The study of concept
is related to the student-centered in Theravada Buddhism by holding the guideline of
organizing the educational management of PhraPariyattidhamma schools towards the
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teaching according to the regulation of the Office of National Buddhism saying about
PhraPariyattidhamma of General Education B.E. 2546. PhraPariyattidhamma schools of
General Education must manage the education in accordance with the curriculum of
educational foundation in B.E. 2551. By PhraPariyattidhamma schools of General
Education, the management of learning and teaching that emphasizes on the
student-centered should encourage the students to create the new knowledge through
their conceptual process. The teachers should be mentors and encourage them to learn
by doing. They have the experiences and to be able to integrate their knowledge in
daily life and to have qualification in accordance with the goal of required educational
management in order to make them proficient, good and happy. The paradigm should
be improved in managing learning in each aspect, that is, 1) teachers 2) curriculum,
flexible and suitable with context 3) the activities enhancing learning and compliance
with the Threefold Training 4) learning instruments and 5) assessment and evaluation.
Keywords: guideline of learning management emphasized on the student-centered,
Pariyattidhamma schools of General Education Section

๑. บทนํา

การเรียนโดยการทองหนังสือหรือเอาวิชา
เปนตัวตั้ง ไมสามารถทําใหมนุษยเผชิญและแก
ปญหาเหลานี้ได เพราะโลกแหงวิชากับโลกแหง
ความจริงตางกันการเรียนโดยเอาวิชาเปนตัวตั้ง
ทําใหแยกตัวออกจากความเปนจริงของชีวิตและ
สังคมที่ซับซอน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วสถานการณจริงจะเปลีย่ นแปลงไปอยางไรๆ
มนุษยกอ็ ยูใ นความเปลีย่ นแปลงนัน้ เรียนรูใ นความ
เปลี่ยนแปลงนั้น ใหรูพอรูทันรูเผชิญและรูการจัด

ระบบชีวติ และสังคม ใหอยูใ นดุลยภาพในทามกลาง
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดการเรียนรูที่ผูเรียน
เปนตัวตั้งหรือยึดผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การ
เรียนรูในสถานการณจริง ซึ่งสถานการณจริงของ
แตละคนไมเหมือนกัน จึงตองเอาผูเรียนแตละคน
เปนตัวตัง้ ครูจดั ใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณ
กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสูการพัฒนาผู
เรียนครบทุกดานทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ
ทางสังคม และทางสติปญ
 ญา ซึง่ รวมถึงพัฒนาการ
ทางจิตวิญญาณดวย๑ ดังนั้น พระราชบัญญัติการ

ประเวศ วสี, ปฐมกถาในปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด, รวบรวมและจัดพิมพโดยคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓) ,
หนา ก.
๑

118 ¸ÃÃÁ·ÃÃÈ¹

ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒
ระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเ รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเ รียนมีความสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ”๒ ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาไดใหความเห็นชอบพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดกาํ หนดความมุง หมายแนวทางโครงสราง และวิธี
การจัดการศึกษาซึ่งมุงใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
อยางจริงจัง
แนวคิดเรือ่ งการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเ รียนนี้
ถือเปนการเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารเรียนการสอน
อยางสําคัญ แตก็เปนเรื่องยากที่จะดําเนินการ
เพราะตองปรับเปลีย่ นทัศนคติและวิธกี ารสอนของ
ครูอยางสําคัญ๓ กฎหมายสงเสริมใหมีการระดม
ทรั พ ยากรต า งๆ เพื่ อ การศึ ก ษาไม ว า จะเป น
ทรัพยากรการเงินวัสดุอุปกรณและทรัพยสินอื่นที่
นาสนใจ คือ ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา ๕๗) บุคคล
เหลานี้อาจเรียกวา ครูภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งหาก
สามารถระดมทรัพยากรสวนนี้ไดอยางเปนระบบ
และตอเนือ่ ง ก็ยอ มทําใหมกี ารรับรูค วามสําคัญและ
นําความรูท อ งถิน่ มาเสริมความรูป กติทมี่ อี ยู อันจะ
ชวยใหเกิดความสมบูรณและความสมดุลของการ
พั ฒ นาความรู ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ ผู เ รี ย นทุ ก

ระดับ๔ การพัฒนาผูเ รียนตามมุมมองทางพระพุทธ
ศาสนานั้ น เป น การลดกิ เ ลสตั ณ หา พระพุ ท ธ
ศาสนาสอนให ล ดกิ เ ลสตั ณ หาเพราะมุ ง ให ทํ า
ประโยชนใหตนเอง และทําประโยชนใหคนอื่น ไม
ใหเห็นแกตัว เมื่อสอนใหลดกิเลสตัณหาใหเหลือ
นอยลง เพือ่ ใหทาํ ความดีมากขึน้ ลดการเบียดเบียน
ทํารายคนอื่นลง การละกิเลสเปนการนําไปสูเปา
หมายของพระพุทธศาสนา คือ นิพพานความสุขอัน
เกิดจากการดับทุกข ซึ่งพระพุทธศาสนามีปรัชญา
ใหยึดถือคือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) โดย
ดําเนินตามมรรคมีองค ๘ เปนการแปลงปรัชญา
หรืออุดมการณออกมาเปนแนวทางปฏิบตั ใิ หบรรลุ
ผลสําเร็จไดจริงคือการพัฒนาผูเรียนใหมีปญญา
เปนคนดีของสังคม ในทางพระพุทธศาสนามีหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ในการพัฒนา
ผูเรียน
สําหรับแนวคิดทฤษฎีกระบวนการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีที่มาจากแนวคิดทางการ
ศึกษาของจอหนดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตน
คิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ
“Learning by doing” อันเปนแนวคิดทีแ่ พรหลาย
และไดรบั การยอมรับทัว่ โลกมานานแลวการจัดการ
เรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัด
กระทํานีน้ บั วาเปนการเปลีย่ นแปลงบทบาทในการ
เรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน
“ผูเ รียน” และเปลีย่ นบทบาทของครูจาก “ผูส อน”

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสาํ นักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามสปอรตซินดิเคท จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๒๕-๒๖.
๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙.
๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐.
๒
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หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัด
ประสบการณการเรียนรู” ใหผเู รียนผูเ รียนจึงกลาย
เปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาท
ในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ
ตอมาไดมีผูพัฒนาแนวคิดใหมๆ ขึ้นจํานวนมากซึ่ง
ลวนแตสนับสนุนแนวคิดพืน้ ฐานของดิวอีท้ งั้ สิน้ ตาง
ชวยสงเสริมใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเปนรูป
ธรรมชัดเจนกวางและหลากหลาย นาสนใจและได
ผลมากยิ่งขึ้น๕
ดังนั้น การศึกษาในยุคปจจุบัน มีการบู
รณาการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สําคัญคือ การดึง
ศักยภาพของผูเรียนใหออกมามากที่สุดทั้งในเรื่อง
ของกระบวนการคิดทีค่ ดิ อยางเปนระบบ ความกลา
คิดกลาทํา เพราะหากผูเรียนมีศักยภาพดานนี้จะ
เปนการกําหนดอนาคตและเปาหมายในชีวิตของ
ตนเองไดดียิ่งขึ้นดวย ซึ่งผูเรียนที่ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาจะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญใน
การพัฒนาตนเองสูค วามเปนเลิศหรือเสีย่ งตอความ
ลมเหลวในชีวติ ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพจึงควรมุง
ใหความสําคัญผูเ รียนในระดับนี้ เพราะเปนชวงชัน้
ทีส่ ามารถแกไขขอบกพรองจากระดับประถมศึกษา
และเสริมความแข็งแกรงสูระดับอุดมศึกษาได๖
เนื่องจากการศึกษาของบานเราไดกาวเขากระโคก
สูยุคศตวรรษที่ ๒๑ ทําใหหนวยงานทางดานการ
ศึกษาไดตนื่ ตัวปรับปรุงหลักสูตร โครงสรางผูบ ริหารใหม
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สรางแรงจูงใจใหครูผสู อน เพราะทีผ่ า นมาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะมีปญหา
เรื่องการจัดการเรียนรูมาโดยตลอด ทําใหไมมี
คุณภาพดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเมือง
ขอนแกนเมื่อป ๒๕๕๗ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแกน ไดมีการออกสํารวจตามโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน
พบวา สามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาน
หนังสือไมออก เขียนภาษาไทยไมได ปญหาเกิดจาก
เนนครูเปนศูนยกลางการเรียนรู หลักสูตรเดิม และ
อีกอยางหนึ่งครูขาดแรงจูงใจที่จะถายทอดความรู
ใหแกสามเณร ทางภาครัฐไมเหลียวแล ขาดสนับสนุน
งบประมาณ
จากการศึกษากระบวนการเรียนรู ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการจัดการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามหลักไตรสิกขาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข องโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในการจัดการศึกษาคณะสงฆไทย
ทัง้ นีถ้ า เราพิสจู นใหเห็นวาลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามหลักไตรสิกขา
มีความสอดคลองกับการพัฒนาดานผูเรียน นาจะ
เปนทางหนึ่งที่ชวยใหครูผูสอน ผูปกครอง ตลอด
จนผูเ กีย่ วของทําความเขาใจหลักการความเชือ่ ของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญตามหลักไตรสิกขา และมีการปรับเปลี่ยน

วีระเดชเชือ้ นาม, เจาะแกน “Child-Centered” : การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง
คืออะไร. แหลงที่มา : http://web 1.dara.ac.th/ dara/ cornerteacher/ page/ childcentered. hrml/ [๑๔
มกราคม ๒๕๕๘].
๖
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), จุลสารประชาคมประกัน
คุณภาพการศึกษา, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๙ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๓).
๕
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พฤติกรรมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักการดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
๒. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูที่
ยึ ด ผู เ รี ย นโดยใช ห ลั ก ไตรสิ ก ขาเป น ฐานของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู
ทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐาน
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ใน
เขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการ
จัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยใชหลัก
ไตรสิกขาเปนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกนการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา
วิเคราะหการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ตามหลักไตรสิกขาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
และนําเสนอผลการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
Method) ใชขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดย
เฉพาะขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary

Sources) และชัน้ ทุตยิ ภูมิ (Secondary Sources)
ดังนี้
๑. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
รวบรวมขอมูลจากหลักฐานสําคัญ คือ พระไตรปฎก
อรรถกถา คัมภีรวิสุทธิมรรค ฎีกา เปนตน
๒. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา และเอกสาร
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผลงานของ
นั ก วิ ช าการและท า นผู รู ท างการศึ ก ษาและด า น
พระพุทธศาสนา
๓. การวิจยั ภาคสนาม (Field Research)
เปนขัน้ ตอนการเก็บขอมูล โดยการเลือกประชากร
กลุม เปาหมาย (Target group) ดวยการสัมภาษณ
(Purposive sampling) จําแนกออกเปน ดังนี้ ๑)
ผูจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จํานวน ๘ รูป/คน ๒) ผูบ ริหาร โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๘ รูป/คน
๓) ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ จํานวน ๘ รูป/คน ๔) นักวิชาการ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน
๘ รูป/คน และ ๕) ครูผูสอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๘ รูป/คน รวม
ทั้งหมด จํานวน ๔๐ รูป/คน
๔. การสนทนากลุม (Focus group)
ผูว จิ ยั จัดสนทนากลุม โดยนิมนต/เชิญ กลุม ผูจ ดั การ
โรงเรียน นักวิชาการ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
ทัง้ กลุม บรรพชิตและคฤหัสถ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกนมารวมสนทนากลุม เพื่อนําผลไป
วิเคราะหไปเปนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียน
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รูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามหลักไตรสิกขา
๕. เครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ
เชิงลึกแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยสรางขึ้นแลวนํา
ไปปรึกษาอาจารยทปี่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน
๕ ทานตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ทั้งในเชิง
เนื้อหา ภาษา โครงสรางการวิจัย กอนนําไปใช
สัมภาษณ
๖. ขั้นนํามาสรุปวิเคราะหโดย การนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรุปวิเคราะห และนํา
เสนอสรุปผลการวิจัย ดวยวิธีการนําเสนอผลการ
วิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Method) และนํา
เสนอผลการวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะการศึกษา
วิจัยเพิ่มเติมในโอกาสตอไป

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการจัดการเรียนรูท ี่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐาน
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ใน
เขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนผูว จิ ยั จึง
สรุปผลการศึกษาได ดังตอไปนี้
๑. แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการเรียน
รูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่มาจากแนวคิดทางการ
ศึกษาของจอหนดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตน
คิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ
“Learning by doing” เปนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทําเอง
นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการเรียนรู
ของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน”
และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” มาเปน
“ผูจ ดั ประสบการณการเรียนรู” ลดการสอนใหนอ ย
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ลงใหผูเรียนไดเรียนรูใหมาก
๒. สภาพการจั ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก
ไตรสิกขาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกนครูมปี ระสบการณในการ
สอนตามหลักไตรสิกขาทีแ่ ตกตางกัน เทคนิควิธกี าร
สอนของแตละทานจึงไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวุฒิ
การศึกษาและประสบการณแตละทาน นอกจากนี้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพือ่ พัฒนากาย ศีล จิตและปญญากับทาง
โรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ การจัดการเรียนการสอน
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาที่ ใ ห ไ ด ผ ลมากที่ สุ ด และมี
ประสิทธิผล ควรประสานงานขอความรวมมือจาก
ผูปกครองนักเรียนในการเขารวมจัดกิจกรรมทุก
ครั้งการดึงศักยภาพของผูเรียนใหออกมาใหมาก
ที่สุดทั้งในเรื่องของกระบวนการคิดที่คิดอยางเปน
ระบบ ความกลาคิดกลาทํา
๓. แนวทางการจัดการเรียนรูท ยี่ ดึ ผูเ รียน
เป น สํ า คั ญ โดยใช ห ลั ก ไตรสิ ก ขาเป น ฐานของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนการศึกษา
ความคิดเกี่ยวกับผูเรียนเปนศูนยกลางในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมมีตอ การเรียนการสอนตามระเบียบ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวา ดวยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตอง
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู
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เรียนเปนสําคัญ ควรจัดใหผูเรียนสรางความรูใหม
โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ครูควรเปนพี่
เลี้ยงทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
เกิดความเขาใจเปนประสบการณ และสามารถนํา
ความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และมี
คุณสมบัตติ ามกับเปาหมายของการจัดการศึกษาที่
ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
ควรปรับกระบวนทัศน (Paradaigm) ในการจัดการ
เรียนรูในแตละดาน คือ ๑) ครูผูสอน ๒) หลักสูตร
ยืดหยุน ใหเหมาะสมกับบริบท ๓) กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู ที่สอดคลองกับหลักไตรสิกขา ๔) สื่อ
การเรียนรู และ ๕) การวัดผลและประเมินผล

๕. สรุปผลการวิจัย

กระบวนการเรียนรูท ยี่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญ
เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปน
ผูลงมือปฏิบัติจัดกระทําเองเปนการเปลี่ยนแปลง
บทบาทในการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นจากการเป น
“ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของ
ครูจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ลดการสอนใหนอยลงใหผูเรียนไดเรียนรู
ใหมากสภาพการจัดการเรียนรูครูมีประสบการณ
ในการสอนตามหลักไตรสิกขาทีแ่ ตกตางกัน เทคนิค
วิธีการสอนของแตละทานจึงไมเหมือนกัน ขึ้นอยู
กับวุฒิการศึกษาและประสบการณแตละทานอีก
ประเด็นที่นาสนใจ คือ ครูมีลักษณะและทัศนคติ
ต า งกั น ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก
ไตรสิกขาการจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ ผูเ รียนเปน
สําคัญ ควรจัดใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยผาน
กระบวนการคิดดวยตนเอง ครูควรเปนพีเ่ ลีย้ งทําให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ เกิดความ
เขาใจเปนประสบการณ และสามารถนําความรูไป
บูรณาการใชในชีวติ ประจําวัน และมีคณ
ุ สมบัตติ าม
กับเปาหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการใหผู
เรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขสามารถนํา
ความรูไ ปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันและสังคมได

๖. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู
ทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญโดยใชหลักไตรสิกขาเปนฐาน
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ใน
เขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ควร
บรรจุแผนพัฒนาและยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ดานครูผสู อน ผูไ ดรบั การสงเสริม
ใหพัฒนาตัวเองในหลายรูปแบบ เชน การอบรม
การจัดการเรียนรูระยะสั้นหรือศึกษาตอระดับสูง
๒. ด า นหลั ก สู ต ร ควรปรั บ ปรุ ง
เนื้อหาหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพ
เหมาะสมกับผูเรียน จัดทํา หนังสือสําหรับคนควา
เพิ่มขึ้น และเนนการสอนที่นําไปใชไดจริงในชีวิต
ประจําวัน เปนประโยชนตอการนําไปปฏิบัติ
๓. ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ควรมีแผนพัฒนาอบรมครูสอนอยางเปนระบบและ
ตอเนือ่ ง ควรมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอการจัด
กิจกรรมทีส่ ง เสริมการเรียนรูข องผูเ รียน มีนอ ยเกิน
ไปและการจัดกิจกรรมควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
๔. ดานสือ่ การเรียนรูส อื่ ทีท่ นั สมัยมี
ไมเพียงพอ สื่อที่มีอยูขาดคุณภาพควรจัดใหมีสื่อที่
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ทันสมัย เชนคอมพิวเตอรและเครื่องฉายโปรเจค
เตอรมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน
๕. ดานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูควรวัดผล และประเมินผลตามสภาพ
จริ ง ให ค รอบคลุ ม หลายวิ ธี เ พื่ อ จะได นํ า ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
๒. ขอเสนอแนะเพือ่ การทําวิจยั ในครัง้ ตอไป
๑. ควรศึกษาครูผสู อนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากับการจัดการเรียน
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รูโดยใชทฤษฎีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสูการปฏิบัติ
๒. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนรูท มี่ ตี อ การสอบ B-Net ของนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
๓. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน
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