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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์
ในการวิจัย ดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ๒) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ จ านวน ๓๐ คน  

ผลการวิจัยพบว่า : 
๑. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (x̅) ที่ ๙.๒๐ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ที่ ๐.๘๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (x̅) ที่ ๗.๗๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ที่ ๑.๔๐ 

๒. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ใน
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๘.๕๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ ๑๕.๖๓ และเมื่อทดสอบหาค่าที (t – test) พบว่า t เท่ากับ - ๖.๗๓ มีค่านัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ ๐.๐๕ 
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2 ดร.ปิ่นทอง  ใจสุทธิ ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 



810 

Abstract 
This research was an experimental research. It had the objective was: 

1) To study of the Threefold Training management for learners' Achievement in 
Buddhist Subject of students’ grade VIII Watnuanlnoradit Phasichareon Bangkok 
Region 1. To study achievement of the Threefold Training management for learners' 
Achievement in Buddhist Subject of students’ grade VIII Watnuanlnoradit 
Phasichareon Bangkok Region 1. The exampling groups were students’ grade VIII 
Watnuanlnoradit Phasichareon Bangkok Region 1 as number 30 persons. 

  The result had found that 
  1. The points from the Threefold Training management for learners' 

Achievement lesson plan 1 about chanting and compassionate have average after 
studied (x̅) at 9.20 standard Deviation (S.D.) at 0.80. It had higher than before studied 
(x̅) at 7.77 standard Deviation (S.D.) at 1.40. 

2. The result of comparison ( x̅) and standard deviation (S.D.) of the 
Threefold Training management for learners' Achievement in Buddhist Subject of 
students’ grade VIII Watnuanlnoradit Phasichareon Bangkok Region 1. It had after 
studied equal 18.50 and higher than before studied at (x̅) at 15.63 and then when 
had (t-test) found that average equal - 6.73 and have significant level at 0.05.  
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้ เกิด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ ชีวิต ๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออก
ก าลังกาย ๔) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๕) มีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ งท า    
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข3 

การที่จะพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมต้องเริ่มตั้งแต่เด็กสถาบันที่มีส่วน
เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กได้แก่สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา  
                                                           

3 กรมวิชาการ, หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ), หน้า ๓ 
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ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เด็กเกี่ยวข้องและเริ่มการเรียนรู้การด ารงชีวิตและได้รับการ
อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์ แต่เนื่องจากปัจจุบันภาวะ
เศรษฐกิจ ท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพในการหาเลี้ยงครอบครัวท าให้ไม่มีเวลาในการ
อบรมสั่งสอนลูกได้อย่างเพียงพอ การอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงตกเป็นของ
โรงเรียน โดยมีหลักสูตรบทเรียน วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีระบบ จุดมุ่งหมายประการส าคัญ
ของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประเทศใดก็ตาม ก็คือการสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับ
เยาวชนของชาติ ในอันที่จะด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม4  

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของชาติ ถือว่า เป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง  จาก
ผู้ใหญ่และเป็นก าลังของชาติอย่างแท้จริง ถ้าเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ขาดระเบียบวินัย ขาด
ความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ไม่เคยค านึงถึงผู้อ่ืน ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เคยเกื้อกูลหรือมีน้ าใจต่อ
กัน หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ ขาดการอบรมกล่อมเกลาในด้านคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพ่ืออยู่
ร่วมกันในสังคมแล้ว เราจะหวังให้อนาคตของชาติก้าวหน้าไกลไปได้อย่างไร ถ้าสังคมหรือชาติของเรา
มีคนชั่วเพียงคนเดียวก็ย่อมท าให้กระทบกระเทือนไปถึงทุกคน ทุกจุดในสังคมได้ ฉะนั้น โรงเรียนจึงมี
ความส าคัญในการเตรียมตัวเด็กให้เติบโตขึ้นเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมให้ตระหนักในปัญหาของ
สังคม รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพเชื่อฟังกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน 
รู้จักสร้างสวัสดิ์ภาพให้แก่สังคม ส่งเสริมให้รู้จักหาความสุขให้แก่ ส่วนรวม ขจัดความเห็นแก่ตัวมักได้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพ่ือเตรียมคนหรือส่งเสริมคน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่จัดเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางด้านก าลังกาย
และก าลังใจ มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ สร้างงานให้กับ
ตนเองได้ รู้จักประหยัด มีความนิยมไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ตระหนักในความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติและการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งถือว่ามีความ
จ าเป็นและส าคัญมากส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย 

การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา   เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมมนุษย์ทั้งกาย  วาจา  
จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญา ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ไตรสิกขาเน้นการบูรณา
การขององค์ประกอบทั้ง ๓ ด้าน คือ คนจะมีปัญญาเกิดจากการฝึกก าลังใจให้แน่วแน่มีสมาธิ การที่จะ
มีสมาธิแน่วแน่ ก็ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพปกติ อยู่ในระเบียบวินัย อันได้แก่การมีศีล เมื่อทางกาย
ควบคุมสติได้ จิตก็สงบ ช่วยให้ก าลังความคิดคมกล้าเกิดปัญญารู้แจ้ง5   ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็นคนที่มีวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง  พร้อมทั้งมองเห็นสภาพความเป็น
จริงของการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เช่น การฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบในตนเองโดยใช้
หลักศีล สมาธิ และปัญญา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สภาพการด ารงอยู่ในสังคมอย่างเท่าทัน เพราะศีล
เป็นการฝึกอบรมด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชินเพ่ือให้บุคคลสามารถที่จะควบคุมกาย 
                                                           

4 สิริวรรณ ศรีพหล การพัฒนาจิตส านึกของความเป็นพลโลกส าหรับเยาวชนตามแนวพุทธ วารสาร
วิชาการ,๘(๔):๕๔.๒๕๔๘ 

5 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๒ 
(กรุงเทพมหานคร: ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๔๕ – ๕๖๑ 
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วาจาให้อยู่ในความดี หรือระเบียบวินัยของสังคม สมาธิเป็นระบบการฝึกอบรมทางจิตใจ เพ่ือให้บุคคล
สามารถท าจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านมีความตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในสิ่งหนึ่ง และปัญญา เป็นกระบวนการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดพัฒนาการด้านเหตุผลทางปัญญา เพื่อให้บุคคลมีความรู้ สามารถแยกแยะเหตุและ
ผล ความดี ความชั่ว คุณและโทษอีกท้ังสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้6  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามหลักไตรสิกขาที่อาศัยหลักการ ๓ อย่างคือ ศีล สมาธิและปัญญา ให้
นักเรียนรู้จักการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกจิตให้มีสมาธิและรู้จักการเจริญปัญญา  มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความประพฤติถูกต้อง ใฝ่เรียนรู้ 
รู้จักการใช้หลักเหตุผลในการด าเนินชีวิต และสามารถน าหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ของนักเรียนโรงเรียนวัด
นวลนรดิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 ๑.๒.๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา   ในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

3.ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชา
พระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ 
ห้อง รวมนักเรียน ๔๓๓ คน 

๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ /๖ 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร เขต ๑  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓๐ คน 

๓.๒  ตัวแปรที่ศึกษา 

                                                           
6 พระมหาสุริยา โอภาโส (ปั้นดี) , “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวนิัยและความรับผิดชอบในตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนจลุ
สมัยสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
๒๕๕๔), หน้า ๕ 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีตัวแปรต้น และ ตัวแปรตาม ดังนี้ 

๑. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
เขต ๑ 

๓.๓  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การ บริหาร
จิต และการเจริญปัญญา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
๒๕๕๑ 

๓.๔  ขอบเขตด้านเวลา 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้เวลา ๑ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ รวมเป็นจ านวน ๔ ชั่วโมง 

4. ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑.๔.๑  การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้หรือไม ่

๑.๔.๒  ผลสัมฤทธิ์หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑  

5. สมมติฐานของการวิจัย 

๑.๕.๑  การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ 

๑.๕.๒  ผลสัมฤทธิ์หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ อยู่ในเกณฑ์ท่ีคาดหวังไว้ 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ทราบผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

๒. ทราบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ที่นักเรียนได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๓. สถานศึกษา / ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการน าหลัก
ไตรสิกขา ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชา

พระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยใช้
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ ๒ นาที แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

ขั้นศีล ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม นักเรียนและครูร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสวดมนต์แปลแผ่เมตตา การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา ครูอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนฟังถึงการไหว้พระสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  

ขั้นสมาธิ ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทสวดมนต์แปล จากหนังสือเรียน/หนังสือสวดมนต์
โรงเรียน โดยเรียงล าดับดังนี้ ๑) บทนมัสการพระรัตนตรัย ๒) บทแผ่เมตตา  

ขั้นปัญญา แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มฝึกไหว้พระสวดมนต์ ด้วยบท
นมัสการพระรัตนตรัย บทแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา จากนั้นให้นักเรียนไหว้พระสวด
มนต์หน้าโต๊ะหมู่บูชาทีละกลุ่ม โดยครูร่วมตรวจสอบความถูกต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมท้ังกลุ่มและเดี่ยว ครูร่วมอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้ค าถาม-ตอบ  

ขั้นสรุปและประเมินผล ให้นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึกและให้ท า
แบบทดสอบหลังเรียน 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรื่อง การสวด
มนต์แปลแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ในช่วงต้นการจัดการเรียนรู้นักเรียนขาดความ
ตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ครูจึงต้องท าข้อตกลงถึงระเบียบวินัยในการเรียนในห้องเรียน นักเรียนจึง
ให้ความร่วมมือทั้งเข้าใจในระเบียบการศึกษาในห้องเรียนโดยการน าหลักไตรสิกขามาจัดการเรียนการ
การสอนเป็นอย่างด ี

การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา มีความสอดคล้องกับเนื้อหา คลอบคลุมเนื้อหา  
ผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มีเวลาเรียนที่เหมาะสมกับ
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วัยของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เข้าใจง่าย ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและ
สติปัญญาเป็นอย่างด ี

๒. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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