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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วิสูตร ชลนิธ1*ี , อุทัย ศิริภักดิ์2, พจนีย์ มั่งคั่ง3, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ4์
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษา 1. การดาเนินการกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ 2. ผลการใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีการแบบผสมผสาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณนั้น
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู 12 คน ผู้ปกครอง 175 คน และนักเรียน 175 คน ได้มาด้วยการใช้สูตร
คานวณของเครจซีมอร์แกน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพุทธศาสนา 8
คน ผู้อานวยการโรงเรียน 5 คน ครูผู้สอนวิชาสังคม 4 คน และพระภิกษุ 2 รูป ผู้ปกครอง
นักเรียน 5 คน และผู้แทนนักเรียน 5 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
การจัดกลุ่มสนทนา และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ผลการวิจัยดังนี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
เป็นกลยุทธ์ มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3)
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ (4) การประเมินผลโดยใช้หลักภาวิตตะ 4 กลยุทธ์ดังกล่าว
กาหนดโดยการสังเคราะห์ความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มสนทนาและจากการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ผลการใช้ก ลยุท ธ์ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพผู ้เ รีย นตามหลัก ไตรสิก ขาของ
โรงเรีย นบ้า นสะพานสี่ ข้อ มูล จากการศึก ษาทั้ง เชิง ปริม าณและเชิง คุณ ภาพชี้แ สดงว่า
นัก เรีย นของโรงเรีย นบ้านสะพานสี่มี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รีย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขาใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ซึ่งก่อ นที่ท างโรงเรีย นบ้านสะพานสี่จะมีการดาเนินกลยุทธ์
ดังกล่าว คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไตรสิกขา ภาวิตตะ
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TRI-SIKHA Based Strategy for Student Quality Development at Ban Sapan
Si School, Pluakdaeng District, Rayong Province
Visut Cholnithee1*, Uthai SiripakPojanee2 Mungkhung3,
Preecha Dilokwutthisit4
Abstract
The purposes of this research were to investigate: 1. the application of the
Tri-Sikha based strategy for student quality development, and 2. the result of the
application of this student quality development strategy. The researcher used mixed
methods of data collection of both quantitative and qualitative research. The sample
for the quantitative research was comprised of 12 teachers, 175 parents, and 175
students, and obtained using the Krejcie & Morgan Calculation Formula. The statistics
used for data analysis were mean and standard deviation. On the other hand, the
sample for the qualitative research was comprised of 8 experts on Buddhism, 5 school
directors, 4 teachers of sociology, and 2 Buddhist monks, and was obtained using
purposive sampling. The tools for data collection were in-depth interviews and focus
groups. The collected data were subjected to discerned content analysis.
The results of the study were as follows:
1. There were 4 stages of the strategy for student quality development:
namely 1. situation environment analysis, 2.strategy planning, 3. development
strategy process, 4. control and evaluation, in which Bhavitta 4 were used as
indicators. All stages of the strategy were determined by means of synthesizing the
opinions of all related parties who actively participated in every stage of a focus group,
and a series of semi-structured interviews.
2. After application of the student quality development strategy, the
results of the quantitative data collection showed that the academic achievement
and conduct of the students, as a whole, was at a maximum level, which before the
strategy was applied, was at a moderate level. The result was congruent with the
qualitative data, which revealed that after its application, the academic achievement
and conduct of the students, as a whole, were better than before it was applied - at
the maximum level - which before the strategy application, was also at a moderate level.
Keywords : strategy for student quality development, Tri-Sikha, Bhavitta
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บทนา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคลและสังคม มีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนในประเทศให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพราะคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศเป็นสิ่ง
ชี้นาการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ การเมืองในอนาคต และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก็ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 80(3)
ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้ งปลู ก ฝั งให้ ผู้ เรี ยนมี จิต สานึ ก ของความเป็ น ไทย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ค านึ งถึ งประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550, หน้า 28, หน้า 40-41)
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 ตั้งอยู่ที่อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปิดทาการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดั สเตรียล พาร์ค
ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ โรงเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท ซึ่งย้ายมาจาก
ต่ า งจั งหวั ด จึ งมี ห ลากหลายวั ฒ นธรรม ผู้ ป กครองไม่ มี เ วลาดู แ ลเอาใจใส่ เ รื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จึงก่อให้เกิดแหล่งอบายมุข การพนัน สถานเริงรมย์ ร้านเกม รวมไปถึงยาเสพติด
ซึ่งมีผลกระทบที่เป็นปัญหากับโรงเรียน จากสถิติของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปรากฏว่า
มีนักเรียนขาดเรียน และหนีเรียนไปเล่นเกมจานวนมาก นักเรียนหลายคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่น พูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว กระด้างกระเดื่องกับครู ไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ งที่ จ ะแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าวอย่า งเป็น ระบบด้ วยการจัดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา ทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยได้นิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปมาเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ซึ่ง ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
โดยให้ครูทุกคนช่วยกันดูแล และให้ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นผู้ประสานงานดู แ ลการ
ฝึกอบรม ในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักและแนวคิด
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554, หน้า 567)
ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญ ได้แ ก่ (1) การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอกหน่ว ยงาน (2) การวางแผนกลยุทธ์ด้วยการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด (3) การดาเนินกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (4) การประเมินผลกลยุทธ์ ในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขา ผู้ วิ จั ย ได้ เ ชิ ญ ทุ ก ฝ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และนักเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น
และร่วมดาเนินการกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาทุกขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัย
เชื่อมั่นว่า ด้วยการร่วมมือสนับสนุนของทุกฝ่าย จะทาให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพตาม
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หลักไตรสิกขาดังวัตถุประสงค์ทโี่ รงเรียนกาหนด หากกลยุทธ์ดังกล่าวประสบผลสาเร็จด้วยดีแล้ว
ผู้วิจัยก็จะนาไปพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ในระยะยาว และหวังว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นที่สนใจ จะสามารถนารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาความประพฤติ
ของนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของตนในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียน
บ้านสะพานสี่ มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดาเนินการกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
ของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาวิจัย เรื่อ ง “กลยุท ธ์ก ารพัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รีย นตามหลัก ไตรสิก ขา
ของโรงเรีย นบ้านสะพานสี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลั ก ไตรสิ ก ขาของโรงเรี ย นบ้ า นสะพานสี่ และเพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
(mixed method approaches) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) กับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักเรียน
และนั ก เรียนโรงเรี ยนบ้า นสะพานสี่ จ านวน 367 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ข้ อ มูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส่วน
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการจัดกลุ่มสนทนา (focus group) และ
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis)
ผลการวิจัย
1. การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียน
บ้านสะพานสี่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขาโดยมีขั้นตอนการดาเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ดังนี้ :
1.1 การวิเคราะห์สถานการหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ทางโรงเรียนบ้านสะพานสี่ได้มีการจัดกลุ่มสนทนา เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นได้มาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ แ ทนชุ ม ชน ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1.1 จุ ด อ่ อ น โรงเรี ย นบ้ า นสะพานสี่ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขต
นิ ค มอุตสาหกรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นพนักงานในบริษัทซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด
หากิ น ตั ว เป็ น เกลี ย ว ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี เ วลาดู แ ลบุ ต รหลานของตนอย่ า งเต็ ม ที่ นั ก เรี ย นที่ มี
ผู้ปกครองดังกล่าวจานวนไม่น้อยจึงมีปัญหาด้านความประพฤติและตกเป็นทาสของอบายมุข
ได้ง่ายเนื่องจากบริเวณรอบๆ โรงเรียนบ้านสะพานสี่ มีแหล่งอบายมุข การพนัน สถานเริงรมย์
ร้านเกม สิ่งเสพติดจานวนมาก
1.1.2 จุดแข็ง โรงเรียนบ้านสะพานสี่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน
ผู้ปกครองนักเรียนมีการศึกษาระดับอนุปริญญา โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนจานวนมาก วัดราษฎร์อัสดารามส่ง พระภิกษุมาช่วยอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็น
ประจา โรงเรียนมีบุคลากรที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีการให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
1.1.3 โอกาส ผู้ปกครองนักเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร วัด
และชุมชนที่อยู่ใกล้รอบๆ โรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่
1.1.4 อุปสรรค ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนได้แก่ พื้นที่ตาบลมาบ
ยางพรเป็นเขตอุตสาหกรรมจึงมีประชากรแฝงเป็นจานวนมาก สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความ
เจริญแบบก้าวกระโดดทาให้คนจานวนไม่น้อยเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม
การจัดกลุ่มสนทนาทาให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา ซึ่งข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้รับจากการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนาโรงเรียนได้นามากาหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างเต็มที่
1.2 การวางแผนกลยุทธ์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตาม
หลักไตรสิกขา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้:
1.2.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาให้มี
ความสมบู รณ์พ ร้อ มทั้ งในด้า น ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา และมี ค วามประพฤติ ที่ดี ขึ้ น ตั้ งแต่ ใ นปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไปโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2.2 พันธกิจของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
1.2.2.1 พั ฒ นาด้ า นวิ ชาการ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น และบุ ค ลากรใน
โรงเรียนพัฒนาความรู้เต็มตามศักยภาพ
1.2.2.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองดี
1.2.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะผู้เรียนและบุคลากรในทุกด้าน
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วิสูตร ชลนิธีและคณะ

1.2.2.4 พั ฒ นาระบบการบริ หารและการจัด การในโรงเรียนให้มี
คุณภาพ โดยร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
1.2.3 เป้าหมาย
1.2.3.1 นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
1.2.3.2 โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
โรงเรียนบ้านสะพานสี่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกาหนด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 4 โครงการ ดังนี้:
1.2.4.1 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
1.2.4.2 โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2.4.3 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.2.4.4 โครงการปฏิบัติธรรมหลังการศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา
1.2.5 ตัวชี้วัด
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ใช้แนวคิดเรื่องภาวิตตะ 4 ของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งประกอบด้วย ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปัญญา
เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
หลักภาวิตตะ 4 ประกอบด้วย
1. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว (มีกายภาวนา) การเจริญทางกาย
พัฒนากาย การฝึก อบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกอินทรีย์ ทั้งห้า
ด้วยดี ได้แก่ กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น ดูเป็น ฟังเป็น
2. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว (มี ศีลภาวนา) การเจริญศีล พัฒนา
ความประพฤติ ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ที่กล่าวคือ เป็นผู้ที่เสวนาคบหาเป็น เข้าสังคมเป็น พูดเป็น
สื่อสารเป็น ทาเป็น
3. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล้ว (มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจที่ฝึกอบรมดี
แล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือประกอบด้วยคุณธรรม มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร
อดทน มีสมาธิ สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง และสมบูรณ์ด้วย
สุขภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง ผ่องใส สงบสุข หรือตั้งจิตมั่นเป็น วางใจเป็น ทาใจเป็น
4. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว (มีปัญญาภาวนา) พัฒนา
ปัญญา ฝึกอบรมปัญญา ให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันโลกและชีวิตตาม
สภาวะ สามารถท าจิ ต ให้ เ ป็ น อิ ส ระ ท าตนให้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ ากกิ เ ลสและปลอดพ้ น จากทุ ก ข์
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาได้แก่ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น
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ทั้งสองด้านแรก คือ ภาวิตกาย และภาวิตศีลนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ศีลหรือข้อพึงปฏิบัติภาวิตกาย เป็นศีลหรือข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ส่วนภาวิตศีลเป็น
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่น ตลอดจนสังคมสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ส่วนสองด้านหลังนั้นเป็น
เรื่องเกี่ยวกับสมาธิ และปัญญาโดยตรงผู้ที่มีการพัฒนาตนเองครบทั้ง 4 ด้าน หรือเป็นภาวิตทั้ง
4 ด้านนี้แล้วโดยสมบูรณ์ เรียกว่า“ภาวิตตะ”แปลว่า ผู้ได้พัฒนาตนแล้ว
1.3. การดาเนินกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ ไปสู่การปฏิบัติ มีผลดังต่อไปนี้:
1.3.1 ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
1.3.2 มีการลาดับงานการศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขาไว้ล่วงหน้า
1.3.3 มีการกาหนดผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้งานการศึกษาอบรม
ตามหลักไตรสิกขามีคุณภาพและตรวจสอบได้
1.4 การประเมินผลกลยุทธ์
การประเมินผลกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขานั้น
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเรื่องภาวิตตะ 4 ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มาเป็นตัวชี้วัดผล
การดาเนินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
2. ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่
ในการศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพซึ่งมีผล การศึกษาดังนี้ :
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินตามแนวคิดเรื่องภาวิตตะ 4 ประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียน ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่ โดยดาเนินการทั้งก่อนและหลังการดาเนิน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา ซึ่งนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งก่อน
และหลังการดาเนินกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกัน โดยแจกแบบประเมินดังกล่าวให้
กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ซึ่งผล
การประเมินปรากฏดังนี้:
ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนก่อนการดาเนิน
กลยุทธ์การพัฒ นาคุณภาพผู้เ รีย นตามหลัก ไตรสิก ขา ในภาพรวม พฤติก รรมของนัก เรียน
อยู ่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.00 และหลังจากดาเนิน กลยุท ธ์ก ารพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา นั้นปรากฏว่าพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ความคิ ด เห็ นของผู้ป กครองเกี่ ยวกั บพฤติก รรมของนั กเรียนก่ อนการ
ดาเนินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาในภาพรวม พฤติกรรมของนักเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และหลังจากการดาเนินกลยุทธ์การพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาปรากฏว่าพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่มี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานสี่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเองก่อนการดาเนินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาพฤติกรรมของใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 และหลังจากโรงเรียนมีการดาเนิน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาปรากฏว่าพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะพานสี่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.42 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพาน
สี่ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนและหลังดาเนินกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา ผลปรากฏว่าคะแนนประเมินเฉลี่ยหลังการดาเนินกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาสูงกว่าก่อนดาเนินการ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ จากการจัดอภิปรายกลุ่ม (focus group) และการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) สรุปได้ว่า การนากลยุทธ์การพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขามาด าเนิ น การในโรงเรี ย นบ้ า นสะพานสี่ นั้ น ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องถือว่าเป็นเรื่ องส าคัญเนื่ อ งจากนั กเรียนส่ วนใหญ่ อยู่ใ นสภาพแวดล้อมที่เอื้ อ ให้ มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ง่าย การที่ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาอบรมตามหลั ก ไตรสิ ก ขา จะทา
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นา 4 ด้ า น คื อ ภาวิ ต กาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปัญญา
หลังจากที่มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้ทาการประเมินผล สอบถามครูผู้สอนถึงพฤติกรรม
ของนักเรียนหลังผ่า นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าครูผู้สอน
ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเห็นว่านักเรียนเป็น ภา
วิ ต ตะ หรื อ ผู้ ที่ ได้พั ฒนาตนแล้ว กล่ า วโดยภาพรวม คื อ นั ก เรี ย นโรงเรียนบ้า นสะพานสี่มี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ ดีขึ้นหลังจากการดาเนินกลยุทธ์ดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า กล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ชุ ม ชน นั ก วิ ชาการด้ า นพระ พุ ท ธศาสนา ตลอดจน
นักวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ร่วมกันกาหนดไว้
สรุปและอภิปรายผล
ในการกาหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของ
โรงเรี ย นบ้ า นสะพานสี่ ผู้ วิ จั ย ได้ศึ ก ษาข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยวิ ธี การจัด กลุ่ม สนทนา โดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด การศึก ษาอบรมของโรงเรีย นบ้ านสะพานสี่ ซึ่ง
รวมถึงพระภิก ษุจ ากวั ด ราษฎร์ อั ส ดาราม ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ โรงเรี ย น และพระอาจารย์ จ าก
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มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย ตลอดจนชุ ม ชน และผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ โดยเน้นการวิเคราะห์บริบท จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนบ้านสะพานสี่
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่มีประโยชน์ โดย
ตระหนักว่า..“หากป้อนข้อมูลไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง เครื่องมือนี้ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดี
ดังนั้น การป้อนข้อมูลจึงต้องมากเพียงพอในการวิเคราะห์ ..”(การวิเคราะห์บริบท : ความท้า
ทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต, 2553, หน้า 22) ซึ่งกระบวนการกาหนดกลยุทธ์โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง “...มีส่วนร่วมทุกระดับ..”(การวิเคราะห์บริบท : ความ
ท้า ทายของการบริห ารการศึก ษาในอนาคต, 2553, หน้า 65) ในการกาหนดกลยุท ธ์นี้ก็
จะทาให้ “..ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานและเกิดความผูกพันต่อการนาแผนกล
ยุทธ์..”(การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต. 2553, หน้า
66) และการนาผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมนักเรียนทุกฝ่ายมาระดมสมองด้วยการวิเคราะห์
SWOT analysis ร่วมกันดังกล่าวนี้ ก็จะทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด ชุมชน และ
โรงเรียนที่เป็น “..เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ (การนายุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ, 2553, หน้า33)
การก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยการเน้ น ความส าคั ญ ของการร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร ปานะโย ที่ศึกษา
พบว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดทาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่ว มในการจัดทาแผนกลยุทธ์สถานศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การดาเนินงานตามกลยุ ท ธ์ มี
คุณภาพในระดับดีทุกด้าน นอกจากนี้ผ ลการศึกษาในเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
พนิดา คล้อสวัสดิ์ (2551, หน้า 24-25) ที่ศึกษาพบว่า ความร่วมมือเป็นปัจจัยเอื้อต่อการ
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยเอื้อให้
สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการศึกษาของผู้วิจัย
และนักวิจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
สายสุ น ี ย ์ ปวุ ฒ ิ น ั น ท์ (2541, หน้ า 41) ได้ ก ล่ า วถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การที่
ปั จ เจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
ดาเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการด้วยความสมัครใจโดยปราศจากข้อกาหนดที่มา
จากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และสมาชิกมีความ
พึงพอใจ โดยที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ที่เน้นความสาคัญของการกาหนดกลยุทธ์โดยเริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนั้น และยังสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ คาร์ โ ปโนและคณะ (Carpono, Cluadono and other, 1994) ที่ ศึ ก ษา
พบว่ า การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ดี นั้ น จะต้ อ งก าหนดให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทหรื อ
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบ
ด้าน ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้าน
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สะพานสี่ มีการนาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาอบรมนักเรียนมารวมพลังกันสร้างสรรค์
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นให้ ดี ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ที่ให้ทุกฝ่ายระดมสรรพกาลังจากทุกฝ่ายเข้า
มาร่วมจัดการศึกษาของชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) ซึ่งสอดคล้องกับคาขวัญขององค์การยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การ
วิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมของสหประชาชาติที่ว่า “All for education”
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นอกจากผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่
ดาเนินกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรีย นบ้านสะพานสี่ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการให้
การศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา ซึ่งได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงส่งครูไป
ฝึกอบรมเรื่องดังกล่าว และกวดขันให้ครูตั้งใจสอน และประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน เพื่อ ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Learning Theory) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทฤษฎีหรือแนวความคิดไว้
โดยเฉพาะทฤษฎี เ รี ย นรู้ ท างสั ง คมของอั ล เบิ ร์ ต แบนดู ร า ( Albert Bandura’s Social
Learning Theory) ที่เน้นความสาคัญของตัวแบบ (model) ซึ่งตัวแบบหรือแม่พิมพ์ที่สาคัญ
ในการให้การศึกษาอบรมนักเรียน ก็คือครูนั่นเอง
ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
ของโรงเรี ย นบ้ า นสะพานสี่ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ดี แ ละสามารถน าไ ปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กล
ยุทธ์ที่มุ่งเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาอบรมนักเรียนโดยเฉพาะ “บวร”
หรือ บ้าน วัด โรงเรียน จะสามารถนาไปสู่เป้าหมาย (goal) ที่กาหนดไว้ นั่นก็คือ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น
ส่ ว นประเด็น ที่เ กี่ ยวกั บผลการน ากลยุท ธ์ ดังกล่า วไปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านสะพานสี่นั้น ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพาน
สี่มีการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นทั้งด้ านคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นได้จากข้อมูลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหลังจาก
โครงการอบรมนักเรียนตามหลักไตรสิกขาสิ้นสุดลงนั้น ชี้แสดงว่านักเรียนโรงเรียนบ้านสะพาน
สี่มีความประพฤติดีขึ้นหลังจากที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในเรื่องประโยชน์ของสมาธินั้น มีงานวิจัยมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยืนยันตรงกันว่า การปฏิบัติสมาธิเป็นประจาจะทาให้มีการเรียนรูแ้ ละตัดสินใจหลีกเลี่ยงสิ่งทีไ่ ม่
ดี ตลอดจนเลือกประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรปฏิบัติได้ดีขึ้น เป็นต้นว่า งานวิจัยของ โจน มา
เควส (Joan Marques) และซาทิ น เดอร์ ธิ ม า (Marques, Joan and Satinder Dhiman,
2009, p. 77-82) ที่ยืนยันว่าผู้เข้ารับการฝึกสมาธิ จะมีสมาธิและสานึกรู้ หรือสติสัมปชัญญะ
(consciousness) ดีขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ การตัดสินใจ และการเลือกประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งที่ชอบที่ควรมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังแสดงว่าผู้รับการอบรมสมาธิมีความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น และลดความขัดแย้งกับเพื่อนนักเรียน ตลอดจนมีความเมตตากรุณามากขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า สมาธิทาให้ผู้ อบรมสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ช่วยลดความ
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ขัดแย้งกับผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย และตระหนักว่า
ตนเองเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสรรพชีวิตทั้งหลาย
มากขึ้ น (Marques, Joan and Satinder Dhiman, 2009, p. 82) นอกจากนี้ ผ ลการวิจัย
ครั้งนี้ในประเด็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจน ชนิดท์ -วิลค์ (Jane Schnidt-wilk,
2003, p. 219-229) ที่ ยื น ยั น ว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสมาธิ มี ก ารเรี ย นรู้ การพู ด และการ
แสดงออกซึ่งพุทธิปัญญา (cognitive) ตลอดจนมีความรักผู้อื่น (affective) มากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด
ข้อมูลที่น่าสนใจประการหนึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่เข้ารับการพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขามี ก ารยึ ด อั ต ตาหรือ ตั ว ตนน้ อ ยลง เห็ น แก่ ส่ ว นรวม รั ก
โรงเรียน ชุมชน บ้าน และวัด มากขึ้น ซึ่งนอกจากผลการศึกษาดังกล่าวจะสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยขอล โจน มาร์เควส และ ซาทินเดอร์ ธิมาน ที่ผู้วิจัยหยิบยกมากล่าวข้างต้นแล้ว ยัง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ไซม่ อ น กริ ฟ ฟี่ (Griffey, Simon, 1998, p. 68-73) ที่ เ น้ น
ความสาคัญของจิตสานึกเห็นแก่สวนรวมหรือจิตสานึกสาธารณะในการที่ จะทาให้องค์กรเกิด
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาเสกสรร จิรภาโส (จี้แสง, 2552, บทคัดย่อ) ที่ว่า การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาเน้นให้คนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงว่า ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไตรสิกขา มีการ
ดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทเรซา เอ็ม คลอมบ์
และคณะ (Clomb, Theresa M and others. 2011, p. 115-157) ที่ศึกษาพบว่าการเจริญ
สติและสมาธิมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เข้ารับการอบรม และ
ทาให้บุคคลเหล่านั้นมีการจัดระเบียบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ดีขึ้น และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิลลัฟ บี.(Britton, Willoughby B. 2006, p. 8) ที่ศึกษาพบว่า การทาสมาธิ
ทาให้นอนหลับและมีอารมณ์ดีขึ้น นอกจากนั้น งานวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เอส. เอน. โกเอนกา (Goenka, S.N. 2001, p. 62) ที่ศึกษาพบว่า ผู้บาเพ็ญสมาธิสามารถ
ควบคุมจิตใจ ถือศีล หรือละเว้นการกระทาชั่วและเกิดปัญญารู้แจ้งที่ขจัดอวิชชาและกิเลส
ตัณหาต่างๆ ลงได้ ยิ่งไปกว่านั้นการปฏิ บัติสมาธิจะทาให้เ กิด สันติสุขภายในจิตใจและ
สุขภาพจิตดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ต่างๆ ในชีวิตได้ ซึ่งทาให้เขาความเป็นมนุษย์ที่มี
คุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดบรรยากาศที่สงบสุข และสมานฉันท์ทั้งภายในตนเองและผู้อื่น อัน
จะนาไปสู่สันติสุขอันแท้จริงในสังคม ประเทศชาติ และโลกโดยส่วนรวมได้ในที่สุด
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ มีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยจานวนมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งก็ยืนยัน ไปในทิศทางเดียวกันว่า การให้การศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา :
ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นอย่างดี มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ในสิ่งที่กระทาหรือหรือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ และมี
ปัญญารู้แจ้งในสิ่งที่ถูกต้องจริงแท้ และสิ่งที่เหมาะควรจะประพฤติปฏิบัติ กล่าวอีกนัย หนึ่ งก็
คือ กลยุท ธ์ก ารพัฒ นาผู้เ รี ย นตามหลัก ไตรสิก ขาของโรงเรี ย นบ้านสะพานสี่เป็นกลยุทธ์ที่
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สามารถนาไปดาเนินการอย่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านภาวิตกาย
ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปัญญา อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนบ้านสะพานสี่นี้ ชี้แสดงว่า สามารถนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขาไปดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น มีประสิทธิผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรให้ความ
สนใจนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทหรือสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาของตน เพื่อ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ที่เต็มไปด้วยสื่อ และสถานที่ที่จะ
ชักนาเยาวชนไปในทางไม่ดี ควรสร้างเครือข่ายที่มีการร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ระหว่าง บ้าน
ชุมชน วัด โรงเรียน ตลอดจนองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนในด้านความประพฤติ
3. หน่วยราชการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญ และส่งเสริมสื่อ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรมีการติดตามควบคุมสื่อที่
ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง และสื่อลามกที่กระตุ้นราคะตัณหาของเด็กและเยาวชนอย่างเฉียบขาด
4. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เน้นเรื่องคุณธรรม หรือคุณงามความดีให้
มากขึ้น ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม โดยเน้น
การประเมินผลการปฏิบัติมากกว่าการท่องจาความรู้หรือทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขา
ในสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีบริบทแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับบริบทหรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
บ้านสะพานสี่
2. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผู้ที่ทาการวิจัยเกี่ยวกับคุณ ธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม
ที่ครูและนักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3. สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ผลิตครู ควรให้
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามหลั ก ไตรสิ ก ขา และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อร่างกฎหมายและเพื่อแก้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสม และทันเหตุการณ์มากขึ้น โดยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ
และด้านอื่นๆ ที่จาเป็นแก่หน่วยงาน องค์กร และบุค ลากรที่เกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกัน
ก็ให้มีการเพิ่มโทษผู้ที่กระทาผิดต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง และ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาร่วมที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทางที่ถูกต้อง
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
จึงกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ดังปรากฏชื่ออยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้
ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลในการจัดกลุ่มสนทนา และให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อ งครบถ้วนในการ
จัดทาวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น และเป็ น ก าลั งใจให้ จ นบั ง เกิ ด
ความส าเร็ จ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ขอมอบเป็ น การแสดงกตั ญ ญู
กตเวทิ ต าแด่บุ พการี บู ร พาจารย์ และผู้ มี พระคุ ณทุ กท่ า นทั้ งในอดีตและปัจ จุบั น ที่ ท าให้
ข้าพเจ้าได้รับการศึกษา และประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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