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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2)เพื่อสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3)เพื่อประเมิน
หลักสูตรสํ าหรับปรั บพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม 4)เพื่อจัดทําคูWมื อหลัก สูตร
สํ าหรั บ ปรั บ พฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยใชU ห ลั ก
ไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา กลุWมตัวอยWางที่ใชUในการวิจัย ไดUแกW ผูUบริหาร ครูผูUสอน และเจUาหนUาที่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุWมที่ 3 จํานวน 173 รูป/คน เครื่องมือที่ใชUในการวิจัยเป]น
แบบสอบถาม สถิติที่ใชUในการวิเคราะหขUอมูล ไดUแกW ความถี่ รUอยละ คWาเฉลี่ย และสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวWา 1. พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 2. การสรUางหลักสูตรประกอบดUวย
ศีล(สีลสิกขา) สมาธิ(สมาธิสิกขา) ปaญญา(ปaญญาสิกขา) 3. รูปแบบของหลักสูตรโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูWใ นระดั บ มาก 4. คูW มื อ การปรั บ พฤติ ก รรมของนั ก เรี ยนในโรงเรี ย นพระปริ ยัติ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา ไดUดําเนินการตามหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค กลุWมเปcาหมาย วิธีการดําเนินงาน สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลา การอบรมทีมวิทยากร
ผลที่คาดวWาจะไดUรับ การติดตามและการประเมินผล สาระสําคัญของหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรม
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ของนั กเรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา โดยใชU หลักไตรสิกขาของพระพุ ทธศาสนา
กําหนดการรายละเอียดของฐานที่ไดUกําหนดไวU
คําสําคัญ : 1. การสรUางหลักสูตร 2. การปรับพฤติกรรม 3. หลักไตรสิกขา
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study about the behavior of
the students studying in the general education section of Phra Pariyattidhamma
School, 2) to create the curriculum to adjust the behavior of the students studying
in the general education section of Phra Pariyattidhamma School, 3) to evaluate the
curriculum to adjust the behavior of the students studying in the general education
section of Phra Pariyattidhamma School using Buddhist Threefold Training (Traisikkha), and
4) to make a curriculum handout to adjust the behavior of the students studying in the
general education section of PhraPariyattidhamma School using Buddhist Threefold
Training (Traisikkha). The research sample consisted of 173 administrators, teachers,
and staff working in the general education section of Phra Pariyattidhamma School in
group 3. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for the
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research results revealed that: 1. The behavior of the students studying
in the general education section of PhraPariyattidhamma School using Buddhist
Threefold Training (Traisikkha) was overall in a moderate level. 2. The curriculum creation
consisted of ‘Percepts or Silasikkha’, ‘Doing Meditation or Samathisikkha’, and ‘Wisdom
or Panyasikkha’. 3. The curriculum pattern was overall in a high and suitable level. 4.
The handout for the adjustment of the behavior of the students studying in the
general education section of PhraPariyattidhamma School using Buddhist Threefold
Training (Traisikkha) based on the rational criterion, objectives, target group, procedures,
venues, duration of the training, training staff, expected outcomes, monitoring and
evaluation processes. The main focus of the curriculum to adjust the behavior of the
students studying in the general education section of PhraPariyattidhamma School
using Buddhist Threefold Training (Traisikkha) was mentioned in the set basements.
Keywords : 1. The Curriculum Creation 2. The Adjustment of the Behavior 3. Threefold
Training (Traisikkha)
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1. ความสําคัญและที่มาของปkญหาที่ทําการวิจัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลี
มัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหWง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย ซึ่งเปwดดําเนินการมาตั้ง แตW พ.ศ.2432 และ
พ.ศ.2489 ตามลํ าดั บ ตW อ มามหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ยไดU จั ด แผนกมั ธยมศึ ก ษาขึ้ น เรี ย กวW า
“โรงเรี ยนบาลี มัธยมศึ กษา” เมื่อโรงเรี ยนบาลี มัธยมศึก ษาไดUแพรWห ลายออกไป ทางคณะสงฆโดย
องคกรศึกษา จึงไดUกําหนดใหUเรียกโรงเรียนประเภทนี้วWา “โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสําหรับนักเรียน”
โดยสังฆมนตรี จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดUออกเป]นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตั้ งแตWป| พ.ศ.
2500 ตWอมาป| พ. ศ. 2507 ไดUมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีขึ้นใหมW
เรียกวWา “บาลีศึกษาสามัญและปริยัติศึกษา” พรUอมทั้งยกเลิกระเบียบสังฆมนตรีวWาดUวยการศึกษาของ
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสําหรับนักเรียน ตWอมาพิจารณาเห็นวWา การศึกษาทางโลกเจริญ กUาวหนU ามากขึ้ น
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นควรใหUมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น
เพื่อใหUผูUศึกษาไดUบํ าเพ็ญตนใหUเป]นประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูWกันไป จึงไดU มีระเบียบ
กระทรวงศึ กษาธิก ารวWาดUวยโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา เมื่ อวั นที่ 20 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2514 รองรับ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวWาดUวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 ซึ่งใชUอยูWในปaจจุบัน (วิชัย ธรรมเจริญ, 2541)
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวWาดUวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.
2535 (วิชัย ธรรมเจริญ, 2541) ไดUกลWาวถึงกระทรวงศึกษาธิวWาวWา ไดUกําหนดวWา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในวัด หรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทาง
พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อใหU ก ารศึ ก ษาแกW พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ตามหลั ก สู ตรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํ า หรั บ โรงเรี ย นพระปริ ยั ติธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาจะจั ดตั้ ง ขึ้ น ไดU ก็ ตW อ เมื่ อไดU รั บ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และดUวยความเห็ นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ โรงเรียนตUองจัดการ
เรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแหW ง ชาติ
(เดิม กรมการศาสนา) จะใหUก ารสนับ สนุ นเป] นเงินอุดหนุนตามกํ าลัง งบประมาณ และเป] นไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนดเป]นโรงเรียนที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหUการศึกษาอบรมแกWเยาวชนชายที่เขUาไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใชUหลักธรรมคํา
สอนแหWงพระพุทธศาสนาเป]นหลักสูตรการอบรมเพื่อใหUผูUไดUรับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป]นเมืองแหWงพระพุทธศาสนาปaจจุบันมีการศึกษาสงฆมีอยูW 3 แผนก ไดUแกW
แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้นเป]นการจัดการศึกษา
เฉพาะดUานหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาลUวนๆ ไมWมีวิชาสามัญศึกษาเขUาไปปะปน สWวนแผนก
สามัญศึกษานั้นเป]นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตร
สามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเขUาดUวยกัน แตWหลักสูตรแผนกธรรม-บาลีไมWเขUมขUนมากนัก แตWก็
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ยังมีเนื้อหามากกวWาวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จึงเป]นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปaจจุบัน เพราะสามารถบูรณาการนําเอาการศึกษาสงฆทั้ง 3
แผนกมาหลอมเป]นหนึ่งเดียว ซึ่งเป]นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนยWอมรับวWา เป]นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะสงฆตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหWงชาติ พ.ศ. 2542
การสรUางหลักสูตรจึงมีความสําคัญตWอการพัฒนาคนและประเทศใหUมีความเจริญกUาวหนUา
ประเทศใดมีหลักสูตรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประเทศนั้นคนยWอมมีคุณภาพ สอดคลUองกับ ชวลิต
ชูกําแพง (2551) ไดUกลWาววWา หลักสูตรเปรียบเหมือนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาระดับใดหรือ
ประเภทใดจะขาดหลักสูตรไมWไดU เพราะหลักสูตรจะเป]นตัวกําหนดแนวทางทุกอยWางที่เกี่ยวขUองกับการ
พัฒนาผูUเรียน ซึ่งจะเป]นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดอนาคตทางการศึกษาของสังคมนั้นๆ หรืออาจ
กลWาวอีกนัยวWา หลักสูตรเป]นเครื่องชี้นําทางในการจัดความรูUและประสบการณใหUกับผูUเรียน ซึ่งครูหรือ
ผูUอบรมจะตUองปฏิบัติตามใหU ผูUเรียนไดUรับการจัดการศึก ษาที่มีจุ ดมุWงหมายหรื อมีมาตรฐานเดียวกั น
หลักสูตรจึงเป]นเครื่องชี้นําทางถึงความเจริญของประเทศ ประเทศใดที่มีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพยอมนํ าไปสูW คุณภาพของคนในประเทศนั้ น และ ประสาท เนื อ งเฉลิ ม (2554)
ไดUกลWาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวWา หลักสูตรกลายเป]นสWวนหนึ่งที่มีความสําคัญตWอการจัดการเรียน
การสอนเป]นอยWางยิ่ง หากไมWมีหลักสูตรแลUวก็เหมือนกับครูผูUสอนขาดทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเป]นจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาที่ตUองการผลิตคนใหUมีคุณภาพตามความตUองการ
ของประเทศ ดังเชWนที่มนุษยทุกคนไดUรับการพัฒนาหลักสูตรชีวิตตั้งแตWแรกเกิดโดยผูUปกครองกําหนด
และวางแผนสําหรับชีวิตของลูกอยWางเป]นระบบกWอนการตั้งครรภการเลี้ยงดู การอบรมบWมนิสัย และ
พัฒนามาสูWฐานคิดของการจั ดการเรี ยนรูUผWานหลักสูตรการศึกษาของระบบโรงเรี ยน ดังนั้ น การใหU
การศึกษาไมWวWาจะเป]นการใหUการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน จําเป]นตUองใหUมี
การกําหนดหลักสูตรขึ้น
จากความสําคั ญและปa ญหาดั ง กลW าวมาขU างตU น ผูUวิจั ยมองเห็นความสํ าคั ญ ของหลั กสู ตร
จึงสนใจที่จะสรUางหลักสูตรการปรับพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา จะชWวยพัฒนาหรือปรับพฤติกรรมของผูUเรียนไดUและสามารถ
ปลู ก ฝaง สW ง เสริ ม คุณธรรมใหUเ กิ ดขึ้นแกWนัก เรียนและกW อใหU เ กิดแนวทางสํ าหรับ การพั ฒ นาโรงเรี ยน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุWมที่ 3 ใหUมีประสิทธิภาพ เจริญรุWงเรื่องและความดีงาม พรUอมทั้ง
สามารถเป]นแบบอยWางใหUโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศนําไปประยุกตใชUตWอไป
2. วัตถุประสงคoของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชU
หลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
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2.2 เพื่ อ สรU างหลั ก สู ตรสํ าหรั บ ปรั บ พฤติ กรรมของนั ก เรี ยนในโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
2.3 เพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
2.4 เพื่อจัดทําคูWมือหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
3. ประโยชนoที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดUทราบระดับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
3.2 ไดUคูWมือหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
3.3 เป]นขUอสนเทศสําหรับหนWวยงานที่เกี่ยวขUองหรือผูUที่สนใจ นําไปประยุกตใชUในการพัฒนา
พฤติ ก รรมนั ก เรี ยนในการปรั บ ตั วและเพื่ อ ประโยชนในการศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาพฤติ ก รรมของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญใหUมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรือ่ ง การสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา ประชากรที่ใชUในการวิจัยครั้งนี้ ไดUแกW
ผูUบริหาร ครูผูUสอน และเจUาหนUาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุWม 3 ทั้งหมด 21 โรงเรียน
จํานวน 304 รูป/คน กลุWมตัวอยWาง ไดUแกW ผูUบริหาร ครูผูUสอน และเจUาหนUาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุWม 3 จํานวน 173 รูป/คน โดยขนาดของกลุWมตัวอยWางใชUตารางสําเร็จ Krejcie
and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2551) เครื่องมือที่ใชUในการวิจัยเป]นแบบสอบถาม แบบ
มาตราสWวนประมาณคWา(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท(Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ มีคWาอํานาจจําแนก(r)
ตั้งแตW 0.61 ถึง 0.84 คWาความเชื่อมั่นโดยใชUสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ไดUคWาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทWากับ 0.96 สถิติที่ใชUในการวิเคราะหขUอมูล ไดUแกW ความถี่
รUอยละ คWาเฉลี่ย คWาสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สWวนแบบสัมภาษณ ผูUวิจัยไดUกําหนดวิธีการสรUางเครื่องมือ
การวิจัย ตามขั้นตอนดังตWอไปนี้ 1)รWางเครื่องมือ โดยกําหนดประเด็นของวัตถุสงคของการวิจัย พรUอม
กับศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขUอง 2)นําสาระความรูUที่ไดUจากการศึกษาเอกสารและจาก
การสนทนากับ ผูU รูU( key Informants) มาสรU างเป] นประเด็ นคํ าถามในเครื่ องมื อใหU ครอบคลุ มตาม
วัตถุ ประสงค 3)นําเครื่ องมื อที่ ผูUวิจัยไดUส รUางขึ้นเสนอผูU เชี่ยวชาญเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมของ
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เนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาที่ใชU 4)แกUไขเครื่องมือตามคําแนะนําของผูUเชี่ยวชาญใหUสมบูรณ เพื่อใชUใน
การเก็บรวบรวมขUอมูลตOอไป การเก็บรวบรวมขUอมูล 1)นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวบขUอมูล
เสนอผูUอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุWมที่ 3 ทั้งหมด 21 โรงเรียน 2)ดําเนินการ
เก็ บ รวบรวมขU อ มู ล โดยคณะผูU วิจั ย เก็ บ รวบรวมขU อ มู ล โดยใชU เ ครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมขU อ มู ล ไดU แ กW
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ พรUอมนํากลับคืนมาทั้งหมด การวิเคราะหขUอมูลผูUวิจัยวิเคราะหฺ
ขUอมูลโดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชUในการวิเคราะหขUอมูล ไดUแกW ความถี่ รUอยละ
คWาเฉลี่ย และสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขUอมูลเชิงคุณภาพ ในวิจัยครั้งนี้ ผูUวิจัยดําเนินการ
วิเคราะหขU อมูล แบบสัม ภาษณอยW างเป]นทางการและไมWเป] นทางการ จากการสัม ภาษณรายบุ คคล
จํานวน 25 รูป/คน มาตรวจสอบความถูกตUองแบบสามเสUา(Triangulation) แลUวนํามาจัดเป]นหมวดหมูW
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย และดําเนินการวิเคราะหขUอมูลเชิงคุณคุณภาพตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยและกรอบแนวคิ ดที่กําหนดไวUเป] นแนวทางเป]นการวิ เคราะหขU อมูล ดังนี้ 1)การวิ เคราะหโดยจํ าแนก
ขUอมูล คือ จําแนกขUอมูลเป]นชนิดตWางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 2)การนําเสนอผลการวิเคราะห
ขUอมูล ผูUวิจัยไดUนําผลการวิเคราะหขUอมูลในรูปแบบการบรรยายเนื้อหาในแตWละประเด็นของขUอคําถาม
และดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหขUอมูลในแตWละประเด็นในลักษณะขององคความรูUใหมWโดยการใชU
วิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห
5. ผลการวิจัย
5.1 พฤติ กรรมของนั กเรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา โดยใชUห ลั ก
ไตรสิ ก ขาของพระพุ ท ธศาสนา โดยรวมอยูWในระดั บ ปานกลางเมื่ อ พิ จ ารณาเป] นรายดU านสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานUอย ไดUแกW พฤติกรรมศีลอยูWในระดับมาก รองลงมาคือ พฤติกรรมดUานจิตใจ
อยูWในระดั บปานกลาง และนUอ ยสุ ดคื อ พฤติ กรรมดUานปaญ ญาอยูWในระดั บปานกลางตามลําดับ เมื่ อ
พิจารณาเป]นรายดUานปรากฏ ดังนี้
5.1.1 พฤติกรรมดUานศีล โดยรวมอยูWในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป]นรายขUอเรียงลําดับ
จากมากไปหานUอย ไดUแกW นักเรียนเป]นคนที่ไมWยุWงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา อยูWในระดับมาก
รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยWางเครWงครัดดUวยดีเสมอมา
อยูWในระดับมาก และนUอยสุดคือ นักเรียนเตรียมความพรUอมในดUานรWางกายและจิตใจเพื่อเป]นแนวทาง
ในการเรียนเสมออยูWในระดับปานกลาง
5.1.2 พฤติ กรรมดUานสมาธิ โดยรวมอยูWในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป] นรายขU อ
เรี ยงลําดับ จากมากไปหานUอ ย ไดU แกW นั กเรียนมี ความขยั นอดทน และเอาใจใสWในการเรียนรูU อยW าง
ตWอเนื่องอยูWในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนทําหนUาที่ดUวยความตั้งใจมุWงมั่นรับผิดชอบในงานที่ไดUรับ
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มอบหมายอยูWในระดับมาก และนUอยสุดคือ นักเรียนชWวยเหลือผูUอื่นหรือเพื่อนๆที่ไดUรับความเดือดรUอน
ตามความสามารถอยูWในระดับปานกลาง
5.1.3 พฤติกรรมดU านปaญญา โดยรวมอยูWในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป]นรายขU อ
เรียงลําดับจากมากไปหานUอย ไดUแกW นักเรียนรูUเขUาใจเขUาถึงเทWาทันความจริงของตนเองในการทํางาน
โดยใชUหลักของเหตุผลอยูWในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความรูU ความเขUาใจ หลักปaญญา ในคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาอยูWในระดับปานกลาง และนUอยสุดคือ นักเรียนสามารถแกUไขปaญหา ในการ
ปฏิบัติหนUาที่โดยความรูUเทWาทันกับ สภาพในปaจจุบันอยูWในระดับปานกลาง
5.2 การสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาไดUนําผลการวิจัยจากการศึกษาตอนที่ 2 มารWาง
รูปแบบ(Model) การสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยใชU ห ลั ก ไตรสิ ก ขาของพระพุ ท ธศาสนาตามขั้ นตอนสรุ ป วิ เ คราะหไดU ดัง นี้
โครงสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชUหลักไตรสิ กขาของพระพุท ธศาสนา นําไปเสนอผูUทรงคุณวุ ฒิตรวจสอบความถูกตUองเกี่ยวกั บ
ปaจจัยที่สWงผลเขUาสูWการสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยใชU ห ลั ก ไตรสิ ก ขาของพระพุ ท ธศาสนา และเสนอแนะการสรU างหลั ก สู ตร
ประกอบดUวย ศีล(สีลสิกขา) สมาธิ(สมาธิสิกขา) ปaญญา(ปaญญาสิกขา)เพื่อนําเขUาสูWระบวนการสรUาง
หลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไดUแกW ความ
ซื่อสัตย ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5.3 ผลการประเมินการสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาพบวWา รูปแบบของหลักสูตร
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูWในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป]นรายดUาน มีความเหมาะสมอยูWในระดับ
มากทุกดUาน เรียงลําดับจากมากไปหานUอยไดUแกW ดUานความถูกตUอง ดUานความเป]นไปไดU ดUานอรรถประโยชน
และดUานความเหมาะสมตามลําดับ
5.4 คูWมือการปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชU ห ลั ก ไตรสิ ก ขาของพระพุ ท ธศาสนา ไดU ดําเนิ นการตาม หลั ก การและเหตุ ผ ลวั ตถุ ป ระสงค
กลุWมเปcาหมายวิธีการดําเนินงานสถานที่ดําเนินการระยะเวลาการอบรมทีมวิทยากร ผลที่คาดวWาจะ
ไดUรับการติดตามและการประเมินผลสาระสําคัญของหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนากําหนดการ
รายละเอียดของฐานที่ไดUกําหนดไวU
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชU
หลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา โดยรวมอยูWในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป]นรายดUานสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานUอย ไดUแกW พฤติกรรมศีลอยูWในระดับมาก รองลงมา พฤติกรรมดUานจิตใจอยูW
ในระดับปานกลาง และนUอยสุดพฤติกรรมดUานปaญญาอยูWในระดับปานกลาง ตามลําดับ ไมWสอดคลUอง
กับงานวิจัยของ พระครูสมุหพิษณุ เสนามนตรี (2561) ไดUศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่ บู ร ณาการตามหลั ก ไตรสิ ก ขาในโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกWน เขต 1 ผลการวิจัยพบวWา สภาพการจัดการเรียนรูUที่บูรณาการตามหลักไตรสิกขา
ของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกWน เขต 1 โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูWในระดับมาก สอดคลUองกับงานวิจัยของพระนฤพล โถวสกุล (2548) ไดUทําการศึกษา
เรื่องผลของการใหUคําปรึกษากลุWมที่มีตWอการปรับตัวของสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาป|ที่ 1 พบวWาคะแนน
การปรับตัวของสามเณรนักเรียนกลุWมทดลอง หลังการทดลองสูงกวWากWอนการทดลองอยWางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .01สอดคลUอ งกั บงานวิ จัยของพระมหาสมชายศรี เลิ ศ (2544 : 143-146) ไดU
ทําการศึกษาเรื่องปaจจัยที่มีอิทธิพลตWอการปรับตัวของสามเณรชาวเขาศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป|ที่ 4-6 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศอ.เมืองจ.เชียงใหมWผลการศึกษาโดยแบWงออกเป]น
4 ดUาน ดังนี้ คือ การปรับตัวดUานรW างกาย การปรับ ตัวดUานอารมณ การปรั บตัวดU านสัง คม และการ
ปรับตัวดUานสติปaญญา การปรับตัวดUานรWางกายของสามเณรเกี่ยวกับเรื่องสามเณรสามารถรักษาขUอ
วัตรปฏิบัติตWางๆ เชWนการทําวัตรสวดมนตเป]นตUนไดUมีการปรับตัวอยูWในระดับมากรองลงมาคือสามเณร
ที่อยูWในสิ่งที่แวดลUอมถูกสุขลักษณะที่มีการปรับตัวอยูWในระดับปานกลาง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากพฤติกรรม
ของนักเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา
โดยสารเณรเป] นผูUท รงศีล ซึ่ งจะมี พฤติ ก รรมอั นดี ง านเป] นพื้นฐาน สอดคลU อ งกั บ แนวคิ ดของสุ ม น
อมรวิวัฒน (2530) ไดUกลWาวถึงกระบวนการศึกษาเพื่อฝŒกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา
ดังนี้ 1)ผูU ที่ศึก ษาตามกระบวนการศึ กษาของหลัก ไตรสิก ขา ตUอ งปฏิ บัติฝŒกหั ดอบรมตนดUวยตนเอง
ศีล สมาธิ และปaญญา 2)เรื่องจากศีล สมาธิ ปaญญา เป]นระบบการฝŒกหัดอบรมที่ตUองสามารถละสิ่งที่
ควรละและเจริญสิ่งที่ควรเจริญ 3)การฝŒกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขา เป]นการฝŒกอบรมตนที่เป]น
ขั้นตอน 4)การฝŒกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขานั้นเป]นการพัฒนามนุษยทางรWางกาย วาจา ความคิด
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปaญญา เป]นการพัฒนาที่กวUางและลึกมากกวWาการศึกษาที้เราเขUาใจโดย
ทั่วๆ ไป 5)การฝŒกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขาเป]นกระบวนการศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและปaจจัย
ที่วWามีลักษณะบูรณาการนั้น เพราะองคประกอบทุกองคประกอบ คือ ศีล สมาธิ ปaญญาและมรรคมี
องคแปดซึ่ งเป]นวิ ธีก ารประพฤติ เพื่ อบรรลุ จุดประสงคสู ง สุดนั้นมี ลัก ษณะที่ผ สมกลมกลื นอยW างไดU
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สัดสWวนสมดุลกัน มีความสอดคลUองรองรับกันทั้งในดUานที่ตUองละเวUนและในดUานที่เจริญยากที่จะแยก
ออกอยWางโดดเดียวและไมWสามารถตัดองคประกอบขUอใดทิ้งไปไดU
6.2 ผลการประเมินหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนา ผูUเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตWอหลักสูตร
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูWในระดับมาก เนื่องจากผูUวิจัยไดUสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรม
ของนั ก เรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา กลุW ม 3 โดยใชU ห ลั ก ไตรสิ ก ขาของ
พระพุ ทธศาสนา โดยใชU กระบวนการวิจั ยอยWางเป]นระบบตามขั้นตอนของการพัฒ นารูป แบบตาม
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) สอดคลUองกับแนวคิดของ สุนีย
ภูWพันธ (2546) ไดUเสนอหลักในการพัฒนาหลักสูตรไวUดังนี้ 1)การพัฒนาหลักสูตรจําเป]นตUองมีผูUนําที่
เชี่ยวชาญและมีความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตรเป]นอยWางดี 2)การพัฒนาหลักสูตรจําเป]นตUอง
ไดUรับความรWวมมือและการประสานงานอยWางดีจากบุคคลที่เกี่ยวขUองทุกฝ•ายทุกระดับ 3)การพัฒนา
หลักสูตรจําเป]นตUองมีการดําเนินงานเป]นระเบียบแบบแผนตWอเนื่องกันไปเริ่มตั้งแตWการวางจุดมุWงหมาย
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรในการดําเนินงานจะตUองคํานึงถึง
จุดเริ่มตUนในการเปลี่ยนแปลงวWาการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มที่จุดใดจะเป]นการพัฒนาสWวนยWอยหรือการ
พัฒนาทั้งระบบ และจะดําเนินการอยWางไรในขั้นตอนตWอไป สิ่งเหลWานี้จะตUองมีการรWวมมือกันพิจารณา
อยWางรอบคอบ และดําเนินการอยWางมีระเบียบแบบแผนทีละขั้นตอน 4)การพัฒนาหลักสูตรจะตUอง
รวมถึงผลงานตWางๆ ทางดUานหลักสูตรที่ไดUสรUางขึ้นมาใหมWอยWางมีประสิทธิภาพ ไมWวWาจะเป]นเอกสาร
หลักสูตร เนื้อหาวิชาการทําการทดสอบหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใชUหรือการจัดการเรียนการสอน
5)การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะตUองมีการฝŒกอบรมครูประจําการใหUมีความรูUความเขUาใจใน
หลักสูตรใหมWความคิดใหมWแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมW 6)การพัฒนาหลักสูตร
จะตUองคํานึงถึงประโยชนในดUานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของผูUเรียนดUวย
7. องคoความรูใหมO
ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยใชUห ลักไตรสิ กขาของพระพุท ธศาสนา ไดU แกW ดUานศีล : การปรับ พฤติ กรรมศี ลอยูWในระดับ มาก
รองลงมา ดUานสมาธิ: การปรับพฤติกรรมดUานจิตใจอยูWในระดับปานกลาง และนUอยสุด ดUานปaญญา :
การปรับพฤติกรรมดUานปaญญา ดังภาพที่ 1
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3. พฤติกรรม
ดUานปaญญา

พฤติกรรม
นักเรียนตาม
หลักไตรสิกขา
2. พฤติกรรม
ดUานสมาธิ

1. พฤติกรรม
ดUานศีล

ภาพที่ 1 พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขา
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขUอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 การนําหลักไตรสิกขามาปรับพฤติกรรมเป]นการสรUางพฤติกรรมที่เหมาะสมโดย
การใหUการเสริมแรงที่มีอํานาจเหนือกวWาตัวเสริมแรงของพฤติกรรมที่เป]นปaญหา เพื่อใหUบุคคล กระทํา
พฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นมากขึ้น และลดพฤติกรรมที่เป]นปaญหานั้นลง
8.1.2 ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปaญญา เป]นกระบวนการปฏิบัติ หรือกระบวนการพัฒนา
3 ดUาน คือ ศีล เป]นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธกับสิ่งแวดลUอมทางสังคม สมาธิ เป]นหลักการ
พัฒนาจิตใจใหUมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระทําหรือไมWกระทําการใดๆ
ปaญญา เป]นหลักการพัฒนาความรูUความเขUาใจ รูUจักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป]น และสามารถแยกแยะ
วิเคราะหสืบหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายไดUชัดแจUง ไตรสิกขาจึงเป]นกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ
8.1.3 ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อใหUประสบความสําเร็จเป]นคนสมบูรณแบบ
ตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยูWใน มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรทําใหUเกิดมีขึ้น เพื่อใชUเป]นเครื่องมือ
พัฒนาชีวิต ไตรสิกขา แปลวWา สิกขา 3
8.2 ขUอเสนอแนะสําหรับผูUปฏิบัติ
8.2.1 ผลการวิจั ยการสรU างหลักสู ตรสําหรับปรับพฤติก รรมของนักเรียนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาจึงมีขUอเสนอแนะ ดังนี้
1)ศีลสิกขาตUองศึกษาในเรื่องศีล อันไดUแกW เจตนาที่จะงดเวUนไมWละเมิดขUอหUามดUานกาย ดUานวาจา ใหUรักษา
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ความเป]นปกติของความเป]นมนุษยผูUซึ่งมีใจสูงหรืออาจกลWาวไดUวWาในดUานนี้เป]นการพัฒนาในเรื่องของ
พฤติกรรม โดยมีสWวนสําคัญที่ควรเนUนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลUอมทางกายภาพหรือโลก
แหWงวัตถุ หรืออาจกลWาววWาเป]นการรูUจักใชUอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรูUโดยไมWเกิดผลเสีย
หรือเกิดโทษ 2)จิตสิกขา เป]นเรื่องการเรียนรูUเรื่องจิต ใหUเขUาใจธรรมชาติของจิต การทํางานของจิต
รูUวิธีการพัฒนาจิต เพื่อใหUสงบตั้งมั่น เป]นสมาธิพรUอมที่จะทํากิจหนUาที่อยWางมีประสิทธิภาพ ในดUานการ
พัฒนาจิต หรือที่เรียกวWาสมาธิ 3)ปaญญาสิกขา เป]นเรื่องพัฒนาดUานปaญญา ในการพัฒนาดUานปaญญานี้
จะมีการพัฒนาอยูWหลายระดับ เชWนความรูUความเขUาใจในสิ่งที่ไดUยินไดUฟaงมา หรือที่เลWาเรียนมาและรับ
การถWายทอดศิลปะวิทยาการ ตลอดจนขUอมูลขWาวสารตWางๆ อยWางมีประสิทธิภาพการรับรูUประสบการณ
และเรียนรูUสิ่งตWางๆ อยWางถูกตUองตามเป]นจริง ไมWบิดเบือน หรืออคติดUวยความรัก ความชัง และเพราะ
ความกลัว
8.3 ขUอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตWอไป
8.3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปaจจัยที่มีผลตWอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
8.3.2}ควรมีการนําผลการวิจัยการสรUางหลักสูตรสําหรับปรับพฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชUหลักไตรสิกขานําไปทดลองใชUกับนักเรียนโรงเรียน
และสถาบันอื่นๆ บUาง
8.3.3 ควรศึกษาปaญหาการขาดแคลนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แลUวนํามาเปรียบเทียบ
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ผูUสนใจทั่วไป ตลอดจนจะเป]นประโยชนในการสรUางองคความรูUใหมWๆ ตWอไป

