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.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีไดรับของโครงการ 

เพื่ อ ศึ กษาห ลั ก ก ารและทฤษ ฎี       
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- สํารวจขอมูลพื้นฐานหลักการและ
ทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

- ผูวิจัยรวบรวมขอมูลพื้นฐานหลักการ
และทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธจากแหลงขอมูล 

- ไดขอมูลขอมูลพื้นฐานหลักการและ
ทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

เพื่อศึกษาองคประกอบ ปจจัย และ
พุทธบูรณาการเพือ่การบรหิารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

- ลงพื้นที่ ศึกษาองคประกอบ ปจจัย 
และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- ผูวิจัยศึกษาองคประกอบ ปจจัย และ
พุทธบูรณาการเพือ่การบรหิารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

- ไดขอมูลองคประกอบ ปจจัย และพุทธ
บูรณาการเพื่อการบรหิารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

เพื่อเสนอแนวทางการการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- รางรูปแบบแนวทางการการบริหาร
จั ดก ารโร ง เรี ยน วิ ถีพุ ท ธจากการ
สัมภาษณเชิงลึก  

- ผูวิจัยรางรปูแบบแนวทางการการ
บรหิารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการ
สัมภาษณเชิงลกึ 

- ไดแนวทางการการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธจากการสัมภาษณเชิงลึก 
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ภาคผนวก  ข 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 
 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ได  
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบงานประกันคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสงัคม 
  
๒. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมวัดและชุมชน 
    - สามารถใหความรูกับนิสิตและพระสงคได  
    - สามารถประยุกตในการพฒันาเด็กโดยเนนกรอบการพฒันาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา) ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพฒันากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญาอยางบูรณาการ 
 
๓. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัยและชุมชน 
    - มีการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชกับการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นที่
อื่น ๆ ตอไป 
 

๔. ผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดใหมีการปรับวิธีการเรียนการสอนตามรายวิชา
วิจัยที่เกี่ยวของ 
   - อาจารย  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนขอมูล  ซึง่กัน
และกัน  
    - หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  สํานักงานพระพทุธศาสนา  สํานักงานวัฒนธรรม  สํานักวิชาการ  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  วัดในชุมชน  เปนตน  มีการ
นําหลักการบรหิารโรงเรยีนวิธีพุทธไปประยุกตใชตอไป 
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ภาคผนวก  ก 
บทความการวิจัย 
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พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhist Schools. 

 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท (รุจิเวทย), ดร.∗ 

                                                                    พระมหากําพล คุณงฺกโร (มาลัย), ดร.** 
 

บทคัดยอ 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพื่อ     ๑. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ๒. เพื่อศึกษาองคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

วิถีพุทธ และ ๓. เพื่อเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ

จากผูใหขอมูลหลักจํานวน ๒๐ คนเลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและดาน

พระพุทธศาสนาดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกทีม่ีโครงสราง สัมภาษณเชิงลึกแบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการพรรณนาความ   

 ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. หลักการและทฤษฎีการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ  สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน 

เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตให

สามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของ

ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ  ๑) สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูใน

สิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมี

หลักสูตร การเรยีนการสอนทีดี่ ๓)  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหา

เหตุผลที่ดีและถูกวิธี 

๔)  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได

ถูกตองตามธรรม 

 ๒. องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  การ

บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี

พุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ปจจัยดาน

การเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหารจัดการ   

∗อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

           ∗∗อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู
รวมวิจัย 

 

                                                



๑๑๖ 
 
 ๓.  แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑) ดานกายภาพ  การสรรหางบประมาณ

เปนเรื่องสําคัญที่ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

เต็มที่ ๒) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  ผูบริหารโรงเรยีนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตองช้ีแจง ทําความ

เขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓) ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน เปน

แบบอยางใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น 

ผูเรียนก็จะเรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตอง

ใหดําเนินไปตามหลักสูตรที่กําหนด ๔) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การแสดงใบหนาที่ย้ิมแยม

แจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธ

ที่ดี รวมถึงการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  ๕) ปจจัยดานการบริหารจัดการ  อาศัยความ

รวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะทํา

ใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได  

 

คําสําคัญ :  พุทธบูรณาการ; การบริหารจัดการ;  โรงเรียนวิถีพุทธ 
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    Abstract 

 The research entitled ‘Buddhist Integration for Buddhist way School 

Administration’ had the following objectives 1 . To study principles and theories of 

Buddhist way School administration, 2 .  To study the components, factors and 

Buddhism integration Buddhist way School administration and 3 .  To propose the 

guideline for the Buddhist way School administration. 

 Research methodology was the qualitative method, collected data from 

document and related research works and also from 20 key informants, purposefully 

selected from experts in administration and in Buddhism with structured in-depth-

interview form by face-to-face interviewing. Data were analyzed by descriptive 

interpretation. 

 Findings were as follows: 

1. Principles and theories of Buddhist way School administration: Schools 

managed all areas to support learners to develop according to Buddhism integration, 

supporting learners for life development in the areas of eating, living, seeing and 

listening for wisdom development.The environment management supported wisdom 

development in line with Pannavuttidhamma 4  as: 1 ) Suppurisusanseva, association 

with good persons, learned persons, good environment, teachers, lecturers and 

having good data and media, 2 )  Saddhammassavana, being energetic in learning 

principles with good learning and teaching curriculum, 3 )  Yonisomanasikara, the 

process of analytical thinking, examining the causes and effects in the right methods 

and 4) Dhammanudhammapatipatti, being able to utilize knowledge in daily life and 

live the life righteously. 

 



๑๑๘ 
 
 

 

2. Components, factors and Buddhism integration for Buddhist way school 

administration: The most important factors for Buddhist way School administration 

were physical, life-based activity, learning-teaching, reactive atmosphere and 

managerial factors. 

3. The guideline for Buddhist way school Administration: 1 )  physical aspect, 

budgeting was very important, there should be well planning that was applicable to 

the operation, 2) Buddhist way basic activity, school administrators should set a plan 

for school development as set in the curriculum, get participation from all parties 

concerned, orientation of personnel to have clear understanding and appreciation of 

participation in learner development activities, 3 )  learning-teaching aspects: 

administrators, teachers, personnel should act as good examples for students by 

doing, not by teaching and learning activities, by setting good examples so that 

students would remember and imitate the good examples easier that teaching in the 

classrooms. But teaching is the important factor, must be performed as set in the 

curriculum and 4) reactive atmosphere aspect: smiling face, helping hand, charity with 

sincerity and being good friends were the best reactive atmosphere, 5) administrative 

factors: cooperation from all parties concerned with different ideas, attitudes, visions, 

clear target and unity, orientation of personnel to understand data and direction and 

the process of administration would help operational administration move smoothly 

and successfully. 
 

Keywords :  Buddhist integration; Management; Buddhist school 
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บทนํา 
 โรงเรียนวิถีพุทธเกิดข้ึนในปลายป ๒๕๔๕ เปน ๑ ใน ๕ ของโครงการโรงเรียนรูปแบบ
ใหมของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม ๕ รูปแบบ ไดแก โรงเรียนในกํากับของ
รัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนใช ICT เพื่อการเรียนรู และโครงการนํารองสรรหา 
พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตางๆ) การศึกษาแนวพุทธอยูคูกับสังคมไทยตลอดมา 
เมื่อริเริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดศึกษาแนวทางของ 3 โรงเรียนที่ไดใชแนวพุทธเปนหลักในการจัด
การศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนทอสี โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูนอย (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือ
เปนโรงเรียนสยามสามไตร) และไดเชิญบุคลากรทั้งสามโรงเรียนมารวมเปนคณะทํางาน มีพระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโต) เปนประธาน รวมเรียกช่ือโรงเรียนจัดการศึกษาแนวพุทธวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
นับแตน้ันมา คณะทํางานน้ีมีการประชุมหลายครั้งตอเน่ือง เพื่อเรียนรูรวมกันและสรางความเขาใจใน
การดําเนินงาน ตอมามีการเปดรับโรงเรยีนวิถีพุทธรุนแรกของโครงการดวยการประกาศรับสมัคร และ
มีโรงเรียนเขารวม จํานวน ๘๙ โรงเรียน จนกระทั่งป  ๒๕๕๘  มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน รวม 
๒๑,๕๗๔ โรงเรียน 

อยางไรก็ดีจากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของโรงเรียนวิถีพุทธแมจะไดผลที่นา 
พอใจในระดับหน่ึงโรงเรียนก็ยังเห็นวายังจะตองพัฒนาดานน้ีใหมากย่ิงข้ึนประกอบกับสภาพสังคม 
และชุมชนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ปญหาดานสังคมเกิดข้ึนมากมากมาย นักเรียน ซึ่ง
เปนเยาวชนของชาติในอนาคตที่สําคัญ ไมสามารถปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปญหาข้ึน 
รวมทั้งครู ผูปกครองจะตองมีแนวทางและวิธีการอยางหลากหลายที่จะชวยกันสงเสริมและ ดําเนินการ
พัฒนานักเรียนในดานความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน อยู ดู และฟงเปน ครู บุคลากร ผูปกครองนักเรียน และชุมชนจะตอง
เปนแบบอยางที่ดี เปนบุคคลที่ตอง “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” รวมทั้งโรงเรียน จะตองมีระบบ
การบริหารจัดการตามแนวทางวิถีพุทธที่ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดลงทะเบียนเขารวมโครงการแลว 
จํานวน ๓๓๐ โรงเรียนดวยกัน จนกระทั่งป  ๒๕๕๘  จํานวนโรงเรียนวิถีพุทธมีเพิ่มข้ึนเปน จํานวน  
๓๔๓  โรงเรียน และไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานักการศึกษาไดจัดอบรมและไดนําแนวทางการ
ดําเนินงานมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีน เนนการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๘ ข้ันตอน คือ สรางความตระหนักและความ
เขาใจ ประเมินตนเองตามสภาพจริง ของครูและผูบริหาร วิเคราะหขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนา
รวมกันลงมือปฏิบัติ/ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน ลงมือ
ปฏิบัติ/ปรับปรุงแกไข รวบรวมขอมูลและสรุปผล รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนา เมื่อได
ดําเนินการมาระยะหน่ึงแลว จึงจําเปนตองทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตางๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันจะชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานในโรงเรียนวิถีพุทธบรรลุผลสําเร็จย่ิงข้ึน กอใหเกิดประสิทธิผลตอการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึง
ประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑   เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาองคประกอบ ปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๒.๓  เพื่อเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยน้ีเปนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  ผูวิจัยไดการวิจัย
เอกสารและสัมภาษณเชิงลึกเพื่อพิจารณาถึงประเด็นของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ผูใหขอมูลสําคัญ      
 ผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง 
จํานวน ๒๐ ทาน โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง  ในโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purpose Sampling)๑ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  
 การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพมีขั้นตอนดังน้ี 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามข้ันตอน

ดังตอไปน้ี 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview)  
 ๒) ใหผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ จํานวนอยางนอย ๕ ทาน เชน ดานการจัดการเชิงพุทธ 
ดานการวิจัยดานสังคมศาสตร เปนตน ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยวามีความเที่ยงตรงและสามารถ
ใชในการเก็บขอมูลไดหรือไม  
 ๓) ติดตอขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความรวมมือถึงผูบริหาร หรือ หัวหนาหนวยงานกลุมเปาหมาย และเวียน
หนังสือขออนุเคราะห ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่จะเขาเก็บขอมูล 
 ๔) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานที่เปน
กลุมเปาหมายโดยกําหนดวันที่จะไปแจกแบบสอบถามดวยตนเอง 
 ๕) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล  
 
 

๑ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรมนุษยทางพระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ และผูบริหารองคกรเทานั้น 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใช วิธีการวิเคราะห เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) การ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ  โดยวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมขอมูล 
Content Analysis) ทางการวิจัยที่ทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณโดยการ
นําเสนอเปนความเรียง การนําเสนอขอมูล โดยแบบตาราง โครงสราง แผนภาพ การบรรยาย และ
ภาพประกอบเอกสาร 

 
ผลการวิจัย  

 หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ี
การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ 
 ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี 
มีขอมูล มีสื่อที่ดี 
 ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และ
ดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผู เรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
             ดานกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลง
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนให
ระลึกถึงพระรตันตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม 
หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมี
ใจสงบ และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตาง ๆ มิให
อึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
              ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห 
หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และ
ปญญา   โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไป
ตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต   
             ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปน
การพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมี
ลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย(กาย
ภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดานจิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญาภาวนา)  โดย
มุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดย
ไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เชน “การ
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กิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” 
เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพูนปญญา 
             ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอ
นักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน  และสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ 
เปนตน 
              ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และ
ชุมชน  สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนา
ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรอืรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียด  รูปแบบ
ที่แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาในระดับช้ันเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได 
 องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ  ดังน้ี 
 ๑.  ปจจัยดานกายภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  สงผลตอการจัดระบบโรงเรียนปกติทั่วไป  ให
เปนระบบโรงเรยีนที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบรหิาร และการพัฒนา
ผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนได
เรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมี
วัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  โดยมีผูบริหารโรงเรียนและคณะครูเปนกัลยาณมิตรในการ
พัฒนาและตองเปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองและไมสิ้นสุด  ดวยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา  บาน  
วัดและสถานบันตางๆในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตามวิถีแหง
พุทธธรรมเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  ทั้งน้ีผูบริหารและครูควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิต
จริงในลักษณะ  สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการสงเสรมิ
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและพัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล ๕  เปนนิจ ความ
เปนกัลยาณมิตรตอศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดีเปนตน   
 ๒.  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ในระบบการศึกษาจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่
แทจริง มาจัดกิจกรรมพื้นฐานและฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการ
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ดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ  กับ
ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลัก
เปนระบบการศึกษา ๓ ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปญญา
สิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ 
และปญญา ไตรสิกขาน้ีเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกทั้งมีความงาย
ยาก ต้ังแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึงเรือ่งทีล่ะเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอื่นใด
มาเทียบไดดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษา
พัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกตจดักับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจบุัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติของการเปนคนที่ดี  เกง  
มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความชัดเจนข้ึน โดยผานการ
ดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอืน่ๆ ในวง
กวางตอไป  
 ๓. ปจจัยดานการเรียนการสอน อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน  โดยการเรียนการสอน  
มีจุดเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่ง
อาจเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน 
คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนได
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม   
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และ 
ปญญา ที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม(โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด
ดวยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา  
 ๔.  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธรรมอยางบูรณาการ ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแหงปญญาวุฒิ
ธรรม  ๔  ประการคือ  สับปุริสสังเสวะ  สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสิการ    ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การ
จัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานการบริหารจัดการ การจัดสภาพในแตละดาน   จะมุง
เพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ   และปฏิสัมพันธเนนการ
จัดสภาพทุกๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ   
 ๕.  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรรวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา และความเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหารและครู ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย 
เพียรพยายามสนับสนุนและเปนตัวอยางที่ดี ตามวิถีชาวพุทธ บางสถานศึกษา ประยุกตไตรสิกขาใน
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ระดับช้ันเรียนหรือรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน หรือบางสถานศึกษา ทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา 
 ๕.๑.๓  เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยึด
แนวทางการจัดการศึกษาจากพื้นฐานของสภาพชุมชนเกิดความรวมมือของ  ๓  สถาบันในสังคม  คือ  
บาน  วัด  โรงเรียน  จนหลายคนคุนเคยกับคําวา  “บวร”  ตนแบบของสังคมแบงปนที่กําหนดรูปแบบ
โรงเรียนใหเต็มศักยภาพเปนคนดี  คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
ผูบริหารตองจัดการโรงเรียนมีเอกลักษณความเปนพุทธ  ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐทุกมิติ  และ
ทางออมไดจากภาคเอกชน  ครูและนักเรยีนมีทักษะทางภาษาไมนอยกวา  ๒  ภาษา  สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษภายในโรงเรียนสนับสนุนใหใชความรูความสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค  ไม
ขัดแยงศีลธรรมอันดีงามของชาวพุทธควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามวิถีพุทธ  
วิถีของผูคนหาความรู ที่กลาวมาเปนกระบวนการที่สัมพันธกันของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕  รูปแบบ  ไดแก  
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ  โรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 โรงเรียนวิถีพุทธเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน  พัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการที่สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  ๔  
ประการ  คือ  ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ดี ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนพุทธ  ตามลักษณะแหง
ปญญาวุฒิธรรม  ๔  โดยนํามาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดเบื้องตนใน
การจัดสถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 หลักการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 ๑. ดานกายภาพ  การสรรหางบประมาณเปนเรือ่งสําคัญทีค่วรมีกระบวนการวางแผนทีดี่ 
เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เพราะงบประมาณของภาครัฐน้ัน มีไมเพียงพอ
ในการที่จะทํากิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางไดทั้งหมด จึงจําเปนตองมีการวางแผนการสรรหางบประมาณ 
โดยการสรางเครือขายความรวมมอืการดําเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรที่มีความเกี่ยวของ
และเล็งเห็นซึง่ประโยชนรวมกัน ตามหลัก บ ว ร คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกันเปนคณะกรรมการ
เครือขายระดับโรงเรียน มีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่สามารถ
ดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึงการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการระดมพลังในการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) มาใชในการบริหาร 
 ๒. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตอง
ช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
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ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และสถานการณ
ปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสรางเครือขายและประสานความรวมมือ
และความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และ
ประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จกับหนวยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป 
 ๓. ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะ
เรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไป
ตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วาผูเรียนจะสามารถจําได หรือ
เขาใจมากนอยเพียงใด แตประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางไร ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงไมไดเนนที่ควรเรียนภายในหองเรียนเทาน้ัน การจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดการเรียนรูนอกพื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานที่ที่เหมาะในการนําไปสูการ
ประยุกต ใช ไดจริงและควรประสานความรวมมือกับ วัด ในการจัดการเรียนรู ในกลุ มสาระ
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับตนเองและสังคม 

๔. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันในโรงเรียนของครูและนักเรียนเปนเรื่องที่สําคัญ การแสดงใบหนาที่ย้ิม
แยมแจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการ
ปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควร
ที่จะย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป ตามหลักของการ
บริหารจัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปน
แบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น 
รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และควรมี
การติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน 
เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 ๕. ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการที่ประสบผลสําเร็จ ควรอาศัย
ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการ
บริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) สรางความเขาใจในกระบวนการ
บริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) 
กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธ
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ธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยาง
เหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA)   

 
 
อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลของการวิจัยและอภิปราย
ขอคนพบใหมจากการทําวิจัยดังน้ี 

 ๕.๒.๑  หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ี
การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ  ๑)  สัปปุริสสังเส
วะ  หมายถึงการอยู ใกลคนดี ใกลผู รู  อยู ในสิ่ งแวดลอมที่ ดี  ครู  อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ ดี 
๒)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี  ๓)  โยนิโส
มนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  ๔)  ธัมมานุธัมมปฏิ
ปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผู เรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
             ดานกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลง
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม 
หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมี
ใจสงบ และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตาง ๆ มิให
อึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
สอดคลองกับ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  กลาววา  การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน2

๒ 
     ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห 

หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และ
ปญญา  โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไป
ตามคุณคาแทของการดําเนิน  สอดคลองกับ  มติมหาเถรสมาคม กลาววา โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่
นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและมี
เมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจชีวิตแทจริงสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง

๒อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๒-๘๓.  
                                                



๑๒๗ 
 

เหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ คือ  ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา มาใชในการฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน สูการพัฒนาที่สมบูรณได3๓ 

ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปน
การพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมี
ลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย(กาย
ภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดานจิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญาภาวนา)  โดย
มุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดย
ไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เชน “การ
กิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” 
เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพูนปญญา สอดคลองกับ พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส กลาวไววา 
โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนที่บุคลากรทุกฝายเปนกัลยาณมิตร ชวยกันดําเนินการจัดการศึกษาใหมี
หนทางการดําเนินชีวิต วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวัฒนธรรมตางๆ ที่นําไปสู “ปญญา”4

๔  
               ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอ
นักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน  และสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ 
เปนตน  สอดคลองกับ  พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  กลาววา   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนตน5

๕ 
              ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และ
ชุมชน  สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนา
ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรอืรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียด  รูปแบบ
ที่แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาในระดับช้ันเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได  สอดคลองกับ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กลาววา  ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เปนภาพที่
สะทอนถึงการนํา หลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางย่ิงหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนา
ผูเรียน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัด

 ๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑ - ๓๓. 
 

๔พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส, “เด็กพันธุใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”, เนช่ัน
สุดสัปดาห, ๑๒ (๕๙๑), (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๓ – ๑๙.  

๕พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช), โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ๘๒.  

                                                



๑๒๘ 
 

การศึกษาอยางชัดเจนโดยใหมีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนา
ผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับสรางสรรคสภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและได
พัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไปเมื่อโรงเรยีนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถี
พุทธที่ชัดเจนจะสังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่เปยมไปดวย
ความงดงามและคุณคา ๖ 
 ๕.๒.๒ องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ  ดังน้ี 
 ๑.  ปจจัยดานกายภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  สงผลตอการจัดระบบโรงเรียนปกติทั่วไป  ให
เปนระบบโรงเรยีนที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบรหิาร และการพัฒนา
ผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนได
เรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมี
วัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  โดยมีผูบริหารโรงเรียนและคณะครูเปนกัลยาณมิตรในการ
พัฒนาและตองเปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองและไมสิ้นสุด  ดวยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา  บาน  
วัดและสถานบันตางๆในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตามวิถีแหง
พุทธธรรมเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  ทั้งน้ีผูบริหารและครูควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิต
จริงในลักษณะ  สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการสงเสรมิ
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและพัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล ๕  เปนนิจ ความ
เปนกัลยาณมิตรตอศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดีเปนตน   

 ๒.  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ในระบบการศึกษาจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่
แทจริง มาจัดกิจกรรมพื้นฐานและฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการ
ดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ  กับ
ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลัก
เปนระบบการศึกษา ๓ ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปญญา
สิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ 
และปญญา ไตรสิกขาน้ีเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกทั้งมีความงาย
ยาก ต้ังแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึงเรือ่งทีล่ะเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอื่นใด
มาเทียบไดดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษา
พัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกตจดักับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจบุัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

๖อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๕-๘๗. 
                                                



๑๒๙ 
 

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติของการเปนคนที่ดี  เกง  
มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความชัดเจนข้ึน โดยผานการ
ดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอืน่ๆ ในวง
กวางตอไป  สอดคลองกับ  เสือ  สัชชานนท และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย” 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งใน
ดานลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปญญา คือ รูปแบบของการพัฒนา
จริยธรรมในข้ันศีล พบวา เปนการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใชเครื่องมือในการฝก คือ 
วินัย กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีลเปนการสรางฐานชีวิตใหแข็งแกรง คน
มีศีลเปนคนไมมีโทษ เพราะประพฤติสุจริตทางกาย การฝกการสื่อสารที่ดี การประกอบอาชีพที่สงผล
ใหการดํารงชีวิตมีความสุข รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันสมาธิ พบวา สมาธิเปนเครื่องมือใน
การทําจิตใจใหหนักแนน เปนการรวมกระแสจิตเปนหน่ึงเดียว ทําใหใจแนวแนในสิ่งเดียว มีคุณภาพ
และสมรรถภาพทางจิต ทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง สามารถควบคุมตนเองไดดี ทําใหจิตนุมนวลควรแก
การงาน และจิตมีพลังมีคุณสมบัติความพรอมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของพัฒนาจริยธรรมในข้ัน
ปญญา เปนการพัฒนาฝกฝนศึกษาใหเขาใจ มีความรู เกิดความเขาใจในสรรพสิ่งตามความเปนจริง 
เขาใจตามความเกิดข้ึนของสิ่งน้ัน พิจารณาสภาพปญหาตามเหตุ ตามปจจัยที่สงผลตอกัน ยอมรับ
ความจริงที่เกิดข้ึน ใชหลักความจริงแกปญหาตามที่เกิดข้ึนจริง มีจิตใจเปนอิสระจากสิ่งทีสัมพันธกับ
ชีวิต ดํารงตนอยูอยางรูเทาทัน ใชปญญาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต เขาใจจุดมุงหมายของชีวิต 
รูจักวิธีที่จะนําชีวิตไปในทางที่ดี รูจักสรางระเบียบวินัยใหกับชีวิตและอยูอยางปลอดภัยไรเวร 7

๗ 
 ๓. ปจจัยดานการเรียนการสอน อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน  โดยการเรียนการสอน  
มีจุดเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่ง
อาจเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน 
คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนได
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม   
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และ 
ปญญา ที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม(โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด
ดวยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา  
 ๔.  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธรรมอยางบูรณาการ ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแหงปญญาวุฒิ

๗เสือ  สัชชานนท และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),หนา
๑๒๕.   

                                                



๑๓๐ 
 

ธรรม  ๔  ประการคือ  สับปุริสสังเสวะ  สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสิการ  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การ
จัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานการบริหารจัดการ การจัดสภาพในแตละดาน   จะมุง
เพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ   และปฏิสัมพันธเนนการ
จัดสภาพทุกๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ   
 ๕.  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรรวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา และความเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหารและครู ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย 
เพียรพยายามสนับสนุนและเปนตัวอยางที่ดี ตามวิถีชาวพุทธ บางสถานศึกษา ประยุกตไตรสิกขาใน
ระดับช้ันเรียนหรือรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน หรือบางสถานศึกษา ทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา  สอดคลองกับ       มณ
กาญจน  ทองใย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง 
พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติ
ตนเปนคนดี ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยาง
สม่ําเสมอ ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มี
วิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได8๘ 
 ๕.๒.๓  เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยึด
แนวทางการจัดการศึกษาจากพื้นฐานของสภาพชุมชนเกิดความรวมมือของ  ๓  สถาบันในสังคม  คือ  
บาน  วัด  โรงเรียน  จนหลายคนคุนเคยกับคําวา  “บวร”  ตนแบบของสังคมแบงปนที่กําหนดรูปแบบ
โรงเรียนใหเต็มศักยภาพเปนคนดี  คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
ผูบริหารตองจัดการโรงเรียนมีเอกลักษณความเปนพุทธ  ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐทุกมิติ  และ
ทางออมไดจากภาคเอกชน  ครูและนักเรียนมีทักษะทางภาษาไมนอยกวา  ๒  ภาษา  สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษภายในโรงเรียนสนับสนุนใหใชความรูความสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค  ไม
ขัดแยงศีลธรรมอันดีงามของชาวพุทธควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามวิถีพุทธ  
วิถีของผูคนหาความรู ที่กลาวมาเปนกระบวนการที่สัมพันธกันของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕  รูปแบบ  ไดแก  
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ   โรงเรียนตนแบบการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)  สอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ  กลาววา โรงเรียนวิถีพุทธ  เปน  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตมาใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  

๘มณีกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙),
หนา๘๙.  

                                                



๑๓๑ 
 

เนนการบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  เรียนรูผานการพัฒนา  “การกิน  อยู  
ดู  ฟงเปน” มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปญญา  มีวัฒนธรรม 
เมตตาเปนรากฐานการดําเนินชีวิต9

๙ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน  พัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการที่สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  ๔  
ประการ  คือ  ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ดี ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนพุทธ  ตามลักษณะแหง
ปญญาวุฒิธรรม  ๔  โดยนํามาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดเบื้องตนใน
การจัดสถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 หลักการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

 ๑. ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่สภาพแวดลอม  หองเรียน และ
แหลงเรียนรูที่สงเสริมลักษณะการพัฒนา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  การสรรหางบประมาณเปนเรื่องสําคัญ
ที่ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เพราะ
งบประมาณของภาครัฐน้ัน มีไมเพียงพอในการที่จะทํากิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางไดทั้งหมด จึง
จําเปนตองมีการวางแผนการสรรหางบประมาณ โดยการสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรที่มีความเกี่ยวของและเล็งเห็นซึ่งประโยชนรวมกัน ตามหลัก บ ว ร 
คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกันเปนคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน มีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่สามารถดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึงการวางแผน การปฏิบัติ 
การประเมินผล และการระดมพลังในการปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยการนํา
กระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการบริหาร สอดคลองกับ  
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลาววา โรงเรียนวิถีพุทธไววา เปนโรงเรียนระบบปกติทั่วไป
ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 10

๑๐ 
 ๒. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน  ประจํา
สัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา  ที่ปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
ดวยสติสัมปชัญญะ  เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต   ผูบริหารโรงเรียนกําหนดแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
พรอมทั้งตองช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมสีวนเกีย่วของทุกคนเห็น
คุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน
ใหครูมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่

 ๙กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, 
๒๕๔๗), หนา ๓ – ๖๓. 

๑๐คณ ะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึ กษา, ตัว ช้ีวัดการดํ าเนิ น งาน โรงเรียน วิถีพุ ทธ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗), หนา ๓.  

                                                



๑๓๒ 
 

หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และสถานการณ
ปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสรางเครือขายและประสานความรวมมือ
และความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และ
ประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จกับหนวยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป สอดคลอง
กับ  เมตตา ภิรมยภักด์ิ ไดกลาวถึง โรงเรียนวิถีพุทธวา การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน
มิใชเปนเพียงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยูโดยทั่วไปจนกวาจะเรียกไดวาเปนวัฒนธรรม
โรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การนิมนตพระสงฆมาแสดงพระธรรม
เทศนาหรือมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การมีหองจริยธรรมมพีระพุทธรูปประจําโรงเรียน การฝกให
นักเรียนน่ังสมาธิ การจัดใหนักเรียนสอบธรรมศึกษา การจัดกิจกรรมคายคุณธรรมเทาน้ันเพราะ
โรงเรียนวิถีพุทธ ตองทํามากกวาน้ัน คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปนวัฒนธรรมโรงเรียน
ดังกลาวแลวโรงเรียนวิถีพุทธยังไดนํา หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนทั้งระบบดวย คือ ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอม ทั้ง
ทางกายภาพและสังคม การจัดกิจกรรมตางๆ รวมตลอดจนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
บาน วัด และชุมชน11

๑๑ 
 ๓. ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะ
เรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไป
ตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วาผูเรียนจะสามารถจําได หรือ
เขาใจมากนอยเพียงใด แตประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางไร ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงไมไดเนนที่ควรเรียนภายในหองเรียนเทาน้ัน การจัดการเรยีนการ
สอนใหเกิดการเรียนรูนอกพื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานที่ที่เหมาะในการนําไปสูการ
ประยุกต ใช ไดจริงและควรประสานความรวมมือกับ วัด ในการจัดการเรียนรู ในกลุ มสาระ
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับตนเองและสังคม  

๔. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันในโรงเรียนของครูและนักเรียนเปนเรื่องที่สําคัญ การแสดงใบหนาที่ย้ิม
แยมแจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการ
ปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควร
ที่จะย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป ตามหลักของการ
บริหารจัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบคุลากร

๑๑เมตตา ภิรมยภักดิ์, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๖๖. 

                                                



๑๓๓ 
 

ภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปน
แบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น 
รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และควรมี
การติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน 
เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 ๕. ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการที่ประสบผลสําเร็จ ควรอาศัย
ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการ
บริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) สรางความเขาใจในกระบวนการ
บริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) 
กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยาง
เหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) 
 
ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ผูบริหารรวมทั้งครูผูสอนควรจริงจังและเขมงวดตอคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรยีนใหมากข้ึน การมีจิตสาธารณะ การเรียนการสอนควรใหความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคูกันไป โดยเนนผูเรียนเปนหลักสําคัญ 
 ๒. ผูบริหารควรมีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดรอบรูอยางมีองครวม มีความ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต ไมประมาท กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญกาวหนา 
  ๓. ผูบริหารควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธและแนว
ทางการปฏิบัติงานดานหลักการเปนอยูอยางพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยาง
จริงจัง 
 ๔. ผูบริหารควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธและแนว
ทางการปฏิบัติงานดานหลักการเปนอยูอยางพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยาง
จริงจัง 
 
 
 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรนําหลักวิถีพุทธมาเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาผู เรียนทั้งดาน
ความรูและความประพฤติพรอมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนใหเขากับหลักพุทธธรรม 
 ๒. ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธใหสอดคลองกับวิถีประจําวันของ
บุคลากรภายในโรงเรียนใหมากและเขมแข็งที่สุด 
 ๓. จัดใหครูทุกกลุมสาระเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู ความ
เขาใจมีความประพฤติเปนแบบอยางของพุทธศาสนิกชนที่ดี 



๑๓๔ 
 

 ๔. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระทําอยางตอเน่ือง มีการนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลเปนระยะๆ 
 ๕. มีการประสานชุมชนและภาคีเครอืขายใหมีบทบาทตอโรงเรียนมากข้ึน 
 ๖. จัดทําแผนบรหิารที่ชัดเจนสามารถนํามาปฏิบัติไดตามแนววิถีพุทธ 
  ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

๑. ศึกษาบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียนที่เปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มผีลตอการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธรวมกับตัวแปร 

งานวิจัยน้ี  เชน ความรู ความเขาใจ แรงจูงใจในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗.  
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช). โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๗.  
พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส. “เด็กพันธุใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”. เนชั่น

สุดสัปดาห, ๑๒ (๕๙๑), (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๓ – ๑๙.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
มณกาญจน  ทองใย. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน 

 พื้นฐาน”. วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

เมตตา ภิรมยภักด์ิ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗. 

เสือ  สัชชานนท และคณะ. “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน 
 ปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   



๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   



๑๐๙ 
 

บรรณานุกรม 
 

 ก. ขอมูลปฐมภูม ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

 (๑) หนังสือ : 
กรมวิชาการ. การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๔ . กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖.   

__________. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ, ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ . 
กรุงเทพมหานคร : สยามสปอรต, ๒๕๔๖.   

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖.  

__________. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗. 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗.  
ฑิตยา สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗). หนา ๓๕๔.  
ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓.  
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 
ปวย อึ้งภากรณ. ศาสนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๓๐. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). สูการศึกษาแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอุษา

การพิมพ, ๒๕๔๗. 
พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส. “เด็กพันธุใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”. เนชั่น

สุดสัปดาห. ๑๒ (๕๙๑). ตุลาคม ๒๕๔๖). 
พระราชวรมุณี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร 

: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐.  
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช). โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๗.  
โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง. การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและผูบริหาร

โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๕.  



๑๑๐ 
 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร. หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒.  
สมบูรณ สุขสําราญ. การพัฒนาชนบทตามแนวพุทธวิธี ศึกษากรณี : พระสงฆกับนักพัฒนา . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย จํากัด, ๒๕๓๐.  
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร, ๒๕๒๕.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. 

กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๕.   
สิริกร  มณีรินทร. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

องคการรับสงสินคาและพสัดุครุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๗.  
 (๒) งานวิจัย 
เฉลียว  รอดเขียว และคณะ. การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานใน

ชุมชนตลาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการวิจัย. 
คณะพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ทัศนีย  ปทมสนธ์ิ, “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย. รายงานการวิจัย. สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๐).  

ธนาวรรณ  สุขเกษม. การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ. รายงานการ
วิจัย. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 
๒๕๔๙.  

ธนู  ศรีทอง และคณะ. การศึกษาแนวทางพัฒนาสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๑. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

บรรจง  โสดาดี และคณะ. การศึกษาแนวทางพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ 
ภาค ๑๑. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

บุญสง หาญพานิช. การพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ. การพัฒนารูปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

ผศ.สมบูรณ  บุญฤทธ์ิ และสุชาติ  ปยะกาญจน. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและผลกระทบ
ทางสังคมที่มีตอประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดําเนินการตามโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พรรณี  แพงกุล. ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ. รายงานการวิจัย. สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๑๑๑ 
 
พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ. การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร 
เขต ๑. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

มณกาญจน  ทองใย. การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน. วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

มารศรี กลางประพันธ. การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. 
วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต). 
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.   

วราภรณ  ผองสุวรรณ. การพัฒนารูปแบบการสรางความรูรวมกันดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูกัน เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วัลลภา  จันทรเพ็ญ. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาชาง
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่อง  พุทธบูรณาการเพื่อการบรหิารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงคเพื่อ   

๑) เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒) เพื่อศึกษาองคประกอบปจจัย 
และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยทํา
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary) จากน้ันจะดําเนินการสัมภาษณเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือในเชิง
ประจักษขอมูล และทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สําคัญ มีความครอบคลุมใน
เน้ือหาสาระสําคัญทีท่ําการศึกษาอยางครบถวน รวบรวมขอมูลจาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ      
แบบสมัภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  สรุปตามประเด็น
สําคัญดังตอไปน้ี 

 ๕.๑.๑  หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลกัพทุธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาชีวิตใหสามารถกนิ อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ี
การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ 
 ๑.  สัปปุริสสงัเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี 
มีขอมูล มีสื่อที่ดี 
 ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูก
วิธี 
 ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และ
ดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
             ดานกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลง
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม 
หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมี
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ใจสงบ และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตาง ๆ มิให
อึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
              ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห 
หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และ
ปญญา   โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไป
ตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต   
             ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปน
การพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมี
ลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย
(กายภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดานจิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญา
ภาวนา)  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตน
และสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรม
เมตตา  เชน “การกิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท 
หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพูนปญญา 
             ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครู
ตอนักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน  และสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ 
เปนตน 
              ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และ
ชุมชน  สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนา
ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถี
พุทธ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่ งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและ
รายละเอียด  รูปแบบที่แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาใน
ระดับช้ันเรียน (การจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวันภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได 
 ๕.๑.๒ องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ  ดังน้ี 
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 ๑.  ปจจัยดานกายภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  สงผลตอการจัดระบบโรงเรียนปกติทั่วไป  ให
เปนระบบโรงเรียนที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบริหาร และการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  
ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา 
และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  โดยมีผูบริหารโรงเรียนและคณะครูเปนกัลยาณมิตร
ในการพัฒนาและตองเปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองและไมสิ้นสุด  ดวยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา  
บาน  วัดและสถานบันตางๆในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตาม
วิถีแหงพุทธธรรมเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  ทั้งน้ีผูบริหารและครูควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
วิถีชีวิตจริงในลักษณะ  สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการ
สงเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล ๕  เปนนิจ 
ความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดีเปนตน   
 ๒.  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ในระบบการศึกษาจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่
แทจริง มาจัดกิจกรรมพื้นฐานและฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการ
ดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ  
กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนา
หลักเปนระบบการศึกษา ๓ ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสกิขา  อธิจิตตสิกขา และอธิ
ปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปญญา ไตรสิกขาน้ีเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย 
อีกทั้งมีความงายยาก ต้ังแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะ
หาองคความรูอื่นใดมาเทียบไดดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมให
สถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน 
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติ
ของการเปนคนที่ดี  เกง  มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความ
ชัดเจนข้ึน โดยผานการดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการ
พัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป  
 ๓. ปจจัยดานการเรียนการสอน อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน  โดยการเรียนการสอน  
มีจุดเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่ง
อาจเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน 
คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
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ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรยีนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนได
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม   
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และ 
ปญญา ที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม(โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด
ดวยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา  
 ๔.  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธรรมอยางบูรณาการ ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแหงปญญาวุฒิ
ธรรม  ๔  ประการคือ  สบัปุริสสังเสวะ  สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสิการ    ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การ
จัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานการบริหารจัดการ การจัดสภาพในแตละดาน   จะมุง
เพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ   และฏิสัมพันธเนนการ
จัดสภาพทุกๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ   
 ๕.  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรรวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา และความเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหารและครู ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย 
เพียรพยายามสนับสนุนและเปนตัวอยางที่ดี ตามวิถีชาวพุทธ บางสถานศึกษา ประยุกตไตรสิกขาใน
ระดับช้ันเรียนหรือรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน หรือบางสถานศึกษา ทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา 
 ๕.๑.๓  เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยึด
แนวทางการจัดการศึกษาจากพื้นฐานของสภาพชุมชนเกิดความรวมมือของ  ๓  สถาบันในสังคม  คือ  
บาน  วัด  โรงเรียน  จนหลายคนคุนเคยกับคําวา  “บวร”  ตนแบบของสังคมแบงปนที่กําหนด
รูปแบบโรงเรียนใหเต็มศักยภาพเปนคนดี  คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
ผูบริหารตองจัดการโรงเรียนมีเอกลักษณความเปนพุทธ  ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐทุกมิติ  และ
ทางออมไดจากภาคเอกชน  ครูและนักเรียนมีทักษะทางภาษาไมนอยกวา  ๒  ภาษา  สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษภายในโรงเรียนสนับสนุนใหใชความรูความสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค  ไม
ขัดแยงศีลธรรมอันดีงามของชาวพุทธควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามวิถี
พุทธ  วิถีของผูคนหาความรู ที่กลาวมาเปนกระบวนการที่สัมพันธกันของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕  รูปแบบ  
ไดแก  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  โรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 โรงเรียนวิถีพุทธเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน  พัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการที่สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  ๔  
ประการ  คือ  ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ ดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ดี ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 



๙๘ 
 

๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนพุทธ  ตามลักษณะแหง
ปญญาวุฒิธรรม  ๔  โดยนํามาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดเบื้องตนใน
การจัดสถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 หลักการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
 ๑. ดานกายภาพ  การสรรหางบประมาณเปนเรื่องสําคัญที่ควรมกีระบวนการวางแผนที่
ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เพราะงบประมาณของภาครัฐน้ัน มีไม
เพียงพอในการที่จะทํากิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางไดทั้งหมด จึงจําเปนตองมีการวางแผนการสรรหา
งบประมาณ โดยการสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรที่มี
ความเกี่ยวของและเล็งเห็นซึ่งประโยชนรวมกัน ตามหลัก บ ว ร คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกัน
เปนคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน มีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ที่สามารถดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึงการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการ
ระดมพลังในการปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการบริหาร 
 ๒. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตอง
ช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และสถานการณ
ปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสรางเครือขายและประสานความรวมมือ
และความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และ
ประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จกับหนวยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป 
 ๓. ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะ
เรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไป
ตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วาผูเรียนจะสามารถจําได หรือ
เขาใจมากนอยเพียงใด แตประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางไร ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงไมไดเนนที่ควรเรยีนภายในหองเรียนเทาน้ัน การจัดการเรยีนการ
สอนใหเกิดการเรียนรูนอกพื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานที่ที่เหมาะในการนําไปสูการ
ประยุกตใช ไดจริงและควรประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรู ในกลุมสาระ



๙๙ 
 

พระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับตนเองและสังคม 

๔. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันในโรงเรียนของครูและนักเรียนเปนเรื่องที่สาํคัญ การแสดงใบหนาที่ย้ิม
แยมแจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการ
ปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนมคีวามเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควร
ที่จะย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป ตามหลักของการ
บริหารจัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปน
แบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น 
รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และควรมี
การติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน 
เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 ๕. ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการที่ประสบผลสําเร็จ ควรอาศัย
ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการ
บริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) สรางความเขาใจในกระบวนการ
บริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) 
กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยาง
เหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) 
 

๕.๒ อภปิรายผล 
 ในการอภิปรายผลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลของการวิจัยและอภิปราย
ขอคนพบใหมจากการทําวิจัยดังน้ี 

 ๕.๒.๑  หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลกัพทุธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาชีวิตใหสามารถกนิ อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ี
การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ  ๑)  สัปปุริสสังเส
วะ  หมายถึงการอยู ใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่ งแวดลอมที่ ดี  ครู อาจารย ดี มีขอมูล มีสื่อที่ ดี 
๒)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี  ๓)  โยนิโส
มนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  ๔)  ธัมมานุธัมมปฏิ
ปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 



๑๐๐ 
 

 ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
             ดานกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลง
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม 
หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมี
ใจสงบ และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตาง ๆ มิให
อึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
สอดคลองกับ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  กลาววา  การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน0

๑ 
     ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจาํวัน ประจําสปัดาห 

หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และ
ปญญา  โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไป
ตามคุณคาแทของการดําเนิน  สอดคลองกับ  มติมหาเถรสมาคม กลาววา โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่
นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและมี
เมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจชีวิตแทจริงสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ คือ  ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา มาใชในการฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน สูการพัฒนาที่สมบูรณได1๒ 

ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปน
การพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมี
ลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย
(กายภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดานจิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญา
ภาวนา)  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตน
และสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรม
เมตตา  เชน “การกิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท 
หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพูนปญญา สอดคลองกับ พระมหาพงษ
นรินทร  ตวํโส กลาวไววา โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนที่บุคลากรทุกฝายเปนกัลยาณมิตร ชวยกัน

๑อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๒-๘๓.  
 ๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๑ - ๓๓. 
 

                                                



๑๐๑ 
 

ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีหนทางการดําเนินชีวิต วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวัฒนธรรมตางๆ ที่
นําไปสู “ปญญา”2

๓  
               ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครู
ตอนักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน  และสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ 
เปนตน  สอดคลองกับ  พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  กลาววา   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนตน3

๔ 
              ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และ
ชุมชน  สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนา
ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถี
พุทธ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่ งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและ
รายละเอียด  รูปแบบที่แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาใน
ระดับช้ันเรียน (การจัดกระบวนการเรยีนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวันภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได  
สอดคลองกับ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กลาววา  ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถี
พุทธ เปนภาพที่สะทอนถึงการนํา หลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางย่ิงหลักไตรสิกขามาใชใน
การพัฒนาผูเรียน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหาร
และจัดการศึกษาอยางชัดเจนโดยใหมีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะ
พัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับสรางสรรคสภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุข
และไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไปเมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปน
โรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนจะสังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่
เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา ๕ 
 ๕.๒.๒ องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐาน

๓พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส, “เด็กพันธุใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”, เนช่ัน
สุดสัปดาห, ๑๒ (๕๙๑), (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๓ – ๑๙.  

๔พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช), โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ๘๒.  

๕อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๕-๘๗. 

                                                



๑๐๒ 
 

วิถีชีวิต  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ  ดังน้ี 
 ๑.  ปจจัยดานกายภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  สงผลตอการจัดระบบโรงเรียนปกติทั่วไป  ให
เปนระบบโรงเรียนที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบริหาร และการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  
ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา 
และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  โดยมีผูบริหารโรงเรียนและคณะครูเปนกัลยาณมิตร
ในการพัฒนาและตองเปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองและไมสิ้นสุด  ดวยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา  
บาน  วัดและสถานบันตางๆในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตาม
วิถีแหงพุทธธรรมเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  ทั้งน้ีผูบริหารและครูควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
วิถีชีวิตจริงในลักษณะ  สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการ
สงเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล ๕  เปนนิจ 
ความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดีเปนตน   

 ๒.  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ในระบบการศึกษาจัดการศึกษาโรงเรียนวิถี
พุทธ  อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ ของโลกและ
ชีวิตที่แทจริง มาจัดกิจกรรมพื้นฐานและฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการ
ดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ  
กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนา
หลักเปนระบบการศึกษา ๓ ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสกิขา  อธิจิตตสิกขา และอธิ
ปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปญญา ไตรสิกขาน้ีเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย 
อีกทั้งมีความงายยาก ต้ังแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะ
หาองคความรูอื่นใดมาเทียบไดดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมให
สถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน 
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติ
ของการเปนคนที่ดี  เกง  มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความ
ชัดเจนข้ึน โดยผานการดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการ
พัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป  สอดคลองกับ  เสือ  สัชชานนท และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
สุรินทรและบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีรูปแบบการ
พัฒนาที่ชัดเจนทั้งในดานลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปญญา คือ รูปแบบ
ของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีล พบวา เปนการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใชเครื่องมือ
ในการฝก คือ วินัย กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีลเปนการสรางฐานชีวิต



๑๐๓ 
 

ใหแข็งแกรง คนมีศีลเปนคนไมมีโทษ เพราะประพฤติสุจริตทางกาย การฝกการสื่อสารที่ดี การ
ประกอบอาชีพที่สงผลใหการดํารงชีวิตมีความสุข รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันสมาธิ พบวา 
สมาธิเปนเครื่องมือในการทําจิตใจใหหนักแนน เปนการรวมกระแสจิตเปนหน่ึงเดียว ทําใหใจแนวแน
ในสิ่งเดียว มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต ทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง สามารถควบคุมตนเองไดดี ทํา
ใหจิตนุมนวลควรแกการงาน และจิตมีพลังมีคุณสมบัติความพรอมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของ
พัฒนาจริยธรรมในข้ันปญญา เปนการพัฒนาฝกฝนศึกษาใหเขาใจ มีความรู เกิดความเขาใจในสรรพ
สิ่งตามความเปนจริง เขาใจตามความเกิดข้ึนของสิ่งน้ัน พิจารณาสภาพปญหาตามเหตุ ตามปจจัยที่
สงผลตอกัน ยอมรับความจริงที่เกิดข้ึน ใชหลักความจริงแกปญหาตามที่เกิดข้ึนจริง มีจิตใจเปนอิสระ
จากสิ่งทีสัมพันธกับชีวิต ดํารงตนอยูอยางรูเทาทัน ใชปญญาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต เขาใจ
จุดมุงหมายของชีวิต รูจักวิธีที่จะนําชีวิตไปในทางที่ดี รูจักสรางระเบียบวินัยใหกับชีวิตและอยูอยาง
ปลอดภัยไรเวร 5

๖ 
 ๓. ปจจัยดานการเรียนการสอน อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน  โดยการเรียนการสอน  
มีจุดเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่ง
อาจเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน 
คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรยีนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนได
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม   
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และ 
ปญญา ที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม(โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด
ดวยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา  
 ๔.  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธรรมอยางบูรณาการ ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแหงปญญาวุฒิ
ธรรม  ๔  ประการคือ  สับปุริสสังเสวะ  สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสิการ  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การ
จัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานการบริหารจัดการ การจัดสภาพในแตละดาน   จะมุง
เพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ   และปฏิสัมพันธเนนการ
จัดสภาพทุกๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ   

๕.  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรรวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา และความเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหารและครู ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย 

๖เสือ  สัชชานนท และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).   

                                                



๑๐๔ 
 

เพียรพยายามสนับสนุนและเปนตัวอยางที่ดี ตามวิถีชาวพุทธ บางสถานศึกษา ประยุกตไตรสิกขาใน
ระดับช้ันเรียนหรือรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน หรือบางสถานศึกษา ทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา  สอดคลองกับ       
มณกาญจน  ทองใย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง 
พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติ
ตนเปนคนดี ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยาง
สม่ําเสมอ ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มี
วิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได6๗ 
 ๕.๒.๓  เสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยึด
แนวทางการจัดการศึกษาจากพื้นฐานของสภาพชุมชนเกิดความรวมมือของ  ๓  สถาบันในสังคม  คือ  
บาน  วัด  โรงเรียน  จนหลายคนคุนเคยกับคําวา  “บวร”  ตนแบบของสังคมแบงปนที่กําหนด
รูปแบบโรงเรียนใหเต็มศักยภาพเปนคนดี  คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
ผูบริหารตองจัดการโรงเรียนมีเอกลักษณความเปนพุทธ  ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐทุกมิติ  และ
ทางออมไดจากภาคเอกชน  ครูและนักเรียนมีทักษะทางภาษาไมนอยกวา  ๒  ภาษา  สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษภายในโรงเรียนสนับสนุนใหใชความรูความสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค  ไม
ขัดแยงศีลธรรมอันดีงามของชาวพุทธควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามวิถี
พุทธ  วิถีของผูคนหาความรู ที่กลาวมาเปนกระบวนการที่สัมพันธกันของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕  รูปแบบ  
ไดแก  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  โรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สอดคลอง
กับ กระทรวงศึกษาธิการ  กลาววา โรงเรียนวิถีพุทธ  เปน  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตมาใชในการบริหารและการพัฒนาผู เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  เนนการบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  เรียนรูผานการพัฒนา  
“การกิน  อยู  ดู  ฟงเปน” มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปญญา  
มีวัฒนธรรม เมตตาเปนรากฐานการดําเนินชีวิต7

๘ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน  พัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการที่สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  ๔  
ประการ  คือ  ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ ดี ครู 

๗มณีกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙). 

 ๘กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, 
๒๕๔๗), หนา ๓ – ๖๓. 

                                                



๑๐๕ 
 

อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ดี ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนพุทธ  ตามลักษณะแหง
ปญญาวุฒิธรรม  ๔  โดยนํามาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดเบื้องตนใน
การจัดสถานศึกษาในดานตาง ๆ ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 หลักการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

 ๑. ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่สภาพแวดลอม  หองเรียน และ
แหลงเรียนรูที่สงเสรมิลกัษณะการพัฒนา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  การสรรหางบประมาณเปนเรื่องสําคัญ
ที่ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เพราะ
งบประมาณของภาครัฐน้ัน มีไมเพียงพอในการที่จะทํากิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางไดทั้งหมด จึง
จําเปนตองมีการวางแผนการสรรหางบประมาณ โดยการสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรที่มีความเกี่ยวของและเล็งเห็นซึ่งประโยชนรวมกัน ตามหลัก บ ว ร 
คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกันเปนคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน มีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่สามารถดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึงการวางแผน การ
ปฏิบัติ การประเมินผล และการระดมพลังในการปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการนํา
กระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการบริหาร สอดคลองกับ  
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลาววา โรงเรียนวิถีพุทธไววา เปนโรงเรียนระบบปกติ
ทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวม
ของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 8

๙ 
 ๒. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน  ประจํา
สัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา  ที่ปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
ดวยสติสัมปชัญญะ  เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต   ผูบริหารโรงเรียนกําหนดแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
พรอมทั้งตองช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน
เห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริม
สนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และ
สถานการณปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสรางเครือขายและประสาน
ความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ให
คําปรึกษา และประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการพัฒนา

๙คณ ะกรรมการพัฒนาน วัตกรรมการศึ กษา, ตัว ช้ีวั ดการดํ าเนิน งาน โรงเรียน วิถีพุ ท ธ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗), หนา ๓.  

                                                



๑๐๖ 
 

ข้ันตอๆ ไป สอดคลองกับ  เมตตา ภิรมยภักด์ิ ไดกลาวถึง โรงเรียนวิถีพุทธวา การจัดการศึกษาใน
รูปแบบโรงเรยีนวิถีพุทธน้ันมิใชเปนเพียงการจดักิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยูโดยทั่วไปจนกวาจะ
เรียกไดวาเปนวัฒนธรรมโรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การนิมนต
พระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนาหรือมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การมีหองจริยธรรมมีพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียน การฝกใหนักเรียนน่ังสมาธิ การจัดใหนักเรียนสอบธรรมศึกษา การจัดกิจกรรมคาย
คุณธรรมเทาน้ันเพราะโรงเรียนวิถีพุทธ ตองทํามากกวาน้ัน คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปน
วัฒนธรรมโรงเรียนดังกลาวแลวโรงเรียนวิถีพุทธยังไดนํา หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใช
ในการดําเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบดวย คือ ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการจัด
สภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพและสังคม การจัดกิจกรรมตางๆ รวมตลอดจนการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับบาน วัด และชุมชน9

๑๐ 
 ๓. ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะ
เรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไป
ตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วาผูเรียนจะสามารถจําได หรือ
เขาใจมากนอยเพียงใด แตประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางไร ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงไมไดเนนที่ควรเรียนภายในหองเรียนเทาน้ัน การจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดการเรียนรูนอกพื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานที่ที่เหมาะในการนําไปสูการ
ประยุกตใช ไดจริงและควรประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรู ในกลุมสาระ
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับตนเองและสังคม  

๔. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันในโรงเรียนของครูและนักเรียนเปนเรื่องที่สําคัญ การแสดงใบหนาที่ย้ิม
แยมแจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการ
ปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควร
ที่จะย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป ตามหลักของการ
บริหารจัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปน
แบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น 
รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และควรมี
การติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน 
เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป 

๑๐เมตตา ภิรมยภักดิ์, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๖๖. 

                                                



๑๐๗ 
 

 ๕. ปจจัยดานการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการที่ประสบผลสําเร็จ ควรอาศัย
ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการ
บริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) สรางความเขาใจในกระบวนการ
บริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) 
กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยาง
เหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ผูบริหารรวมทั้งครูผูสอนควรจริงจังและเขมงวดตอคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรยีนใหมากข้ึน การมีจิตสาธารณะ การเรียนการสอนควรใหความสาํคัญกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคูกันไป โดยเนนผูเรียนเปนหลักสําคัญ 
 ๒. ผูบริหารควรมีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดรอบรูอยางมีองครวม มีความ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต ไมประมาท กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญกาวหนา 
  ๓. ผูบริหารควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธและแนว
ทางการปฏิบัติงานดานหลักการเปนอยูอยางพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยาง
จริงจัง 
 ๔. ผูบริหารควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธและแนว
ทางการปฏิบัติงานดานหลักการเปนอยูอยางพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยาง
จริงจัง 
 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรนําหลักวิถีพุทธมาเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทั้งดาน
ความรูและความประพฤติพรอมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนใหเขากับหลักพุทธธรรม 
 ๒. ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธใหสอดคลองกับวิถีประจําวันของ
บุคลากรภายในโรงเรียนใหมากและเขมแข็งที่สุด 
 ๓. จัดใหครูทุกกลุมสาระเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู ความ
เขาใจมีความประพฤติเปนแบบอยางของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ๔. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระทําอยางตอเน่ือง มีการนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลเปนระยะๆ 
 ๕. มีการประสานชุมชนและภาคีเครอืขายใหมีบทบาทตอโรงเรียนมากข้ึน 
 ๖. จัดทําแผนบรหิารที่ชัดเจนสามารถนํามาปฏิบัติไดตามแนววิถีพุทธ 
  ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 



๑๐๘ 
 

๑. ศึกษาบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียนทีเ่ปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มผีลตอการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธรวมกับตัวแปร 

งานวิจัยน้ี  เชน ความรู ความเขาใจ แรงจูงใจในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 



๔๖ 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อศึกษาองคประกอบ ปจจัย และ
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ  และนําเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลการวิจัย  ดังน้ี 
 
๔.๑  หลักการและทฤษฎกีารบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ี
การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ 
 ๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี 
มีขอมูล มีสื่อที่ดี 
 ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 ๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และ
ดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
             ดานกายภาพ 
              สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และแหลงเรียนรูที่สงเสริม
การพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนมีใจสงบ 
และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตาง ๆ มิใหอึกทึก  ถาเปด
เพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 
              ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
              สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปน
ภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และปญญา   โดยเนนการมีวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนิน
ชีวิต  โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังน้ี 



๔๗ 
 

 มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน  (เพื่อใกลชิด
ศาสนา) 
     มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง เชนเดียวกับ
กิจกรรม    แผเมตตา  (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
 
     มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตาง ๆ  เชน น่ังสมาธิ  ทองอาขยานเพื่อสมาธิ  สวดมนตสราง
สมาธิ  หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ  เปนประจําวันหรือกอนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ) 
      มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน กินอยางมีสติ    
มีปญญารูเขาใจ) 
    มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล  (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
   มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  ประจําวัน (เพื่อใหอยูเปน) 
    มีการสวดมนต  ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา) 
   มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนยํ้าและเสริมแรงการทําความดี) 
    ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลและประโยชนที่มีตอ
การอยูรวมกัน (พัฒนาศีล / วินัย ดวยปญญา)    ฯลฯ 
             ดานการเรียนการสอน 
              สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรม 
เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลัก
พุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เชน 
    หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอม ๆ กัน   หรือ 
     การจัดหนวยการเรียนรูทุกช้ันใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและปฏิบัติ  หรือ 
การจัดการเรียนรูแตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด หรือเปนเกณฑตรวจสอบการเรยีนรูการ
ปฏิบัติ  หรือเช่ือมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอื่น  
      ประสานรวมมือกับวัด/คณะสงฆในการจัดการเรียนรู  ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและกลุม
สาระหรือกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ 
               ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  โดยนักเรียน
มี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย(กายภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) ดานจิตใจ
(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญาภาวนา)  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนา
วัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เชน “การกิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในดํารงชีวิตที่
อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพูน
ปญญา 
             ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
              สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมี
วัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกัน  มีบรรยากาศของการเคารพออน



๔๘ 
 

นอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอนักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอ
นักเรียน และครูตอครูดวยกัน 
 และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน 
การลด ละ เลิกอบายมุข  การเสียสละ เปนตน 
              ดานการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  และชุมชน  สรางความ
ตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
รวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะ
ตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
 สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียด  รูปแบบที่
แตกตางกันได  เชน  บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน  ประยุกตไตรสิกขาในระดับช้ันเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรูรายวิชา)  บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ก็เปนไปได 
 
๔.๒ องคประกอบ ปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน 
วิถีพุทธ 
 ๔.๒.๑ องคประกอบ ปจจัย การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ  ดังน้ี 
 ๑.  ปจจัยดานกายภาพ 
                 โรงเรียนวิถีพุทธ  สงผลตอการจัดระบบโรงเรียนปกติทั่วไป  ใหเปนระบบโรงเรียนที่นํา
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน 
อยู  ดู ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐาน
การดําเนินชีวิต  โดยมีผูบริหารโรงเรียนและคณะครูเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาและตองเปนการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองและไมสิ้นสุด  ดวยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา  บาน  วัดและสถานบันตางๆ
ในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตามวิถีแหงพุทธธรรมเพื่อประโยชน
สุขรวมกัน  ทั้งน้ีผูบริหารและครูควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิตจริงในลักษณะ  สอนใหรู  
ทําให ดู  อยู ให เห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการสงเสริมการปฏิบั ติใน
ชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ
พัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล ๕  เปนนิจ ความเปนกัลยาณมิตรตอ
ศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดีเปนตน   
 



๔๙ 
 

 ๒.  ปจจัยดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตในระบบการศึกษาจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
อาศัยพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่
แทจริง มาจัดกิจกรรมพื้นฐานและฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการ
ดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ  กับ
ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  
              พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา ๓ ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา    
คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการ
ฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา ไตรสิกขาน้ีเปนการศึกษาที่ครอบคลุม
การดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกทั้งมีความงายยาก ต้ังแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึง
เรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอื่นใดมาเทียบไดดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูใน
พุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมี
แนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาปจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติของการเปนคนที่ดี  เกง  มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแท
ของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความชัดเจนข้ึน โดยผานการดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปน
ตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป  
 ๓. ปจจัยดานการเรียนการสอน 
  ปจจัยดานการเรียนการสอน  อาศัยหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาน้ัน  โดยการเรียนการสอน  
มีจุดเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรยีนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่งอาจ
เปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน 
คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจรงิตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรยีนดังกลาวจัดผานระบบไตรสกิขา  ที่ผูเรียนไดศึกษา
ปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม   สมาธิ 
หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และ ปญญา ที่
มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด  การแกปญหาที่เหมาะสม(โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุดดวย
ความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา  
 
 
 
 



๕๐ 
 

 ๔.  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธเนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธรรมอยางบูรณาการ ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแหงปญญาวุฒิ
ธรรม  ๔  ประการคือ  สับปุริสสังเสวะ  สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสิการ    ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  
  การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานการบริหารจัดการ การจัดสภาพ
ในแตละดาน   จะมุงเพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ   
และฏิสัมพันธเนนการจัดสภาพทุกๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ  มีดังน้ี 
  วิถีชี วิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได รับการกลอมเกลาจากคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา มาต้ังแตครั้งสรางชาติไทย กลาวไดวา วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ 
จนมีความเปนเอกลักษณ ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก  พุทธธรรม เปนองคความรูที่มุงเนนใหเขาใจ
ธรรมชาติของโลกและชีวิต ใหสามารถ ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม คือ การกิน อยู ดู ฟง และ
การมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ ทําใหผูศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ชวยใหคน
รอบขางและสังคมมีความสุขไปพรอมกันดวย 
  พุ ท ธธรรม   เป น ระบ บ การ ศึกษา   ๓   ป ระก าร เรีย กว า  ไตรสิ กข า   คื อ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซึ่งเปนระบบการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา 
ไตรสิกขาน้ี เปนองคความรูที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน ต้ังแตเรื่องงายๆ ไปจนถึงเรื่องที่
ละเอียดซับซอน ไตรสิกขาจึงเปนระบบการใหการศึกษาที่สมบูรณที่สุด ในการทําใหเปนคนดี เกง และ
มีความสุข 
  การศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาชาวไทยในอดีต มีฐานจากการใชพุทธธรรมมาอบรมสั่ง
สอน และกุลบุตร กุลธิดา ทั้งหลาย ก็ไดยึดมั่นในการนําวิถีพุทธมาเปนวิถีชีวิต ตามครรลองของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี มีการเขาวัด ใหทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟงธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อขจัดขัด
เกลากิเลส  ชีวิตประจําวัน ผูกพันใกลชิดกับวัด มีวัดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุด 
  วันพระ คือ วันที่มีความสําคัญเปนชีวิตจิตใจ เปนวันแหงการทําความดี ในวันพระ
ชาวพุทธจะหยุดปฏิบัติการงานที่เปนขาศึกหรือเปนอกุศล เชน ละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต ละ
อบายมุข เชน สุราเมรัย เปนตน บางคนมีศรัทธามาก ในวันพระก็นุงขาวหมขาว ถืออุโบสถศีลบาง ศีล 
๘ บาง ยามวางก็สนทนาธรรมกัน ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากัน
ถวนหนา 
  เด็กๆ เห็นผูใหญ เปนแบบอยาง ก็พากันประพฤติปฏิบัติตาม สังคมอยูกันอยาง
รมเย็นเปนสุข ยอนมาดู อนุชนรุนหลังที่ผานการศึกษาอบรมในระบบโรงเรียน ซึ่งนําองคความรูตาม
โลกนิยมทางตะวันตกมาใชในระบบการศึกษา ทําใหคนไทยยุคปจจุบัน ดําเนินชีวิตหางเหินจากพุทธ
ธรรม หางเหินจากวัดและศาสนา หากจะถามคนไทยวา วันน้ีเปนวันพระใชไหม ก็จะพบวาสวนใหญ
อ้ําอึ้ง ไมสามารถตอบได ทั้งน้ีเพราะไมเคยเห็นความสําคัญ และไมไดประพฤติปฏิบัติศาสนกิจใดๆ ใน
วันพระ ซึ่งในอดีตเปนวันแหงการทําความดี  
  บัดน้ี ถึงเวลาแลวที่ชาวพุทธจะไดนําพุทธธรรมมาเปนหลักในวิถีชีวิต เพื่อการมีชีวิตที่
งดงามและเพื่อจรรโลงพุทธธรรม  สมบัติของชาติ ซึ่งไดกอรางสรางฐานของวัฒนธรรมไทยมาแตอดีต 
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วิถีพุทธ คือ วิถีแหงปญญาที่จะนําความรมเย็นเปนสุขและความเจริญทางดานจิตใจมาสูสังคมไทย เปน
ที่นายินดี ที่กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบของพุทธธรรม มาประยุกตจัดกับ
ระบบการเรียนการสอน ในสถานศึกษาปจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มี
คุณสมบัติของการเปนคนที่ดี เกง และมีความสุข อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมน่ันเอง โดยการ
ผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
 กอนที่จะกลาวถึง การดําเนินงานของโรงเรยีนวิถีพุทธ จะไดกลาวถึงลักษณะของพุทธ
ธรรมสูการดําเนินชีวิตในแนวทางวิถีพุทธ เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิถีพุทธย่ิงข้ึน พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ไดกลาวถึงลักษณะของพุทธธรรม หรือวิถีพุทธธรรม สรุปไดดังน้ี 
 ๑. คําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เปนสายกลาง ไมสุดโตงในทาง
ความคิดหรือสุดโตงในทางปฏิบัติตน เห็นความสําคัญทางดานจิตใจ และทางดานรางกาย ซึ่งสัมพันธ
กันอยางแยกไมได จึงวางขอปฏิบัติที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติที่
เปนสายกลาง (มรรคมีองค ๘) คือ ความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับ สัจธรรม ก็เปนกลาง ความจริงที่เปน
กลาง ตามเหตุปจจัยไมข้ึนกับใคร (เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท)  
 ๒. พุทธธรรมมีหลักการเปนสากล หรือสอนหลักความจริงที่เปนสากล ความจริงเปน
สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ คือ ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย เปนเชนน้ันเอง เรียกวา เปนกฎธรรมชาติ ในทาง
ปฏิบัติ สอนใหคนมีเมตตากรุณาอยางเปนสากล ชาวพุทธตองมีความเมตตากรุณา ตอสรรพสัตวทั่วกัน
หมดไมเลือกพวกเขาพวกใคร 
 ๓. พุทธธรรมใหความสําคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย)  ธรรมวินัยจึงเปน
ช่ือหน่ึงของพุทธศาสนา ตองมีทั้งสองอยาง "ธรรม" เปนหลักความจริง ซึ่งมีอยูแลวตามธรรมดาของมัน 
และเปนสิ่งที่ผู ศึกษาปฏิบัติสามารถเขาถึงได สวน "วินัย" เปนกฎเกณฑ ขอบังคับ กติกา หรือ
ขอบัญญัติที่กําหนดข้ึนเพื่อใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญ และความสงบสุข วินัย
เปรียบไดกับศีล เชนศีล ๕ เปนตน 
 ๔. พุทธธรรมสอนหลักกรรม  พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทําหรือความประพฤติ
เปนเครื่องจําแนกคน ไมแบงแยกดวยชาติกําเนิด ผิวพรรณ  เนนการรับผิดชอบตอการกระทําของตน 
ไมซัดทอดสิ่งภายนอก มีการสํารวจตนเองเปนเบื้องตนกอน นอกจากน้ี สอนหลักกรรม ใหรูจัก
พึ่งตนเอง ไมฝากไวกับโชคชะตา กรรมสอนคูกับความเพียร ความสําเร็จเกิดข้ึนได จากความเพียร และ
จากการกระทําตามทางของเหตุและผล 
 ๕. สอนใหมองความจริงโดยแยกแยะ จําแนกครบทุกดานทุกมุม  ตัวอยางเชน มีผู
ถามเรื่อง การพูดวาสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไมควรพูด พระพุทธองคตรัสแยกแยะใหฟงวา 
 วาจาใดไมจริง  ไมเปนประโยชน  ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง  ไมเปนประโยชน  ไมถูกใจผูฟง  พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง  เปนประโยชน  ไมถูกใจผูฟง พระองคเลอืกกาลที่จะตรัส 
 วาจาใดไมจริง  ไมเปนประโยชน  ถูกใจผูฟง  พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง  ไมเปนประโยชน  ถูกใจผูฟง  พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง  เปนประโยชน  ถูกใจผูฟง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส 
 



๕๒ 
 

 ลักษณะทาที่ของการสนองตอบ   หรือปฏิกิริยาตอสิ่งทั้งหลาย   แบบชาวพุทธ     
ตองมองอยาง วิเคราะห  แยกแยะ  จําแนกแจกแจง   ครบทุกดาน 
 ๖. หลักการสําคัญของพุทธศาสนา คือ มุงอิสระภาพ  ดังพุทธพจนวา “ มหาสมุทร
แมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม  แตนํ้าในมหาสมุทรที่มากมายน้ัน มีรสเดียว คือ รสเค็มฉันใด ธรรมวินัย
ของพระองคที่สอนไวมากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือ วิมุติรส ไดแก ความหลุดพนจากทุกขและปวง
กิเลส ฉันน้ัน” 
 ๗. เปนศาสนาแหงปญญา ดังพุทธพจนวา  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอด
ย่ิง” หลักปญญาสําคัญ เพราะปญญาเปนตัวตัดสิน ในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา โดยให
ความสําคัญแก ศรัทธา  ศีล  สมาธิ  วาเปนปจจัยที่ขาดไมไดเพื่อเขาถึงจุดหมาย โดยมีปญญาเปนตัว
ตัดสินสูงสุด น่ันคือ ศรัทธา ก็ขาดปญญาไมได  ศีล ก็เพื่อประคับประคองจนเกิดปญญา  สมาธิ ก็ตอง
นําไปสูปญญา มิฉะน้ัน จะหลงผิด หลงทาง  ปญญา  จึงเปนคุณธรรมสําคัญ  เปนเอก  ปญญาในข้ัน
สูงสุด คือ ปญญาในข้ันที่รูเทาทันสัจจธรรม เรียกวา วิปสสนาปญญา 
 ๘. สอนหลักอนัตตา  พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเกี่ยวกับความจริงของ     
สิ่งทั้งหลายหรือของสภาวะธรรมตางๆ คือ หลักอนัตตา เปนหลักใหมที่โลกไมเคยคนพบมากอน ความ
ยึดติดในอัตตาหรือ ตัวตนเปนสิ่งฝงลึกแนบแนนในจติใจมนุษย แตแทจริงผูมีปญญา เห็นวาสิ่งทั้งหลาย
ที่ดํารงอยูเปนไปตามธรรมดาของมันไมมีใครเปนเจาของ  ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามใจปรารถนา
ไดเลย  
  ๙. การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธแหงเหตุและปจจัย  เช่ือมโยงกัน 
อิงอาศัยกันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยน่ันเอง 
 ๑๐. ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย  เช่ือวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา 
เมื่อพัฒนา  แลวก็เปนผูประเสริฐสุด ดังพุทธพจนวา ผูที่ฝกแลวเปนผูประเสริฐสุดในหมูมนุษย         
(ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ) และเมื่อฝกดีแลวมนุษยก็จะประเสริฐกวาเทพทั้งหลาย พระพุทธองคฝก
พระองคดีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอม นมัสการ  
  ๑๑. เปนศาสนาแหงการศึกษา  นําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ เปนเน้ือแท
ของการดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเ รียกวา  มรรค หมายถึง ทางดําเนิน
ชี วิ ต   ดั ง น้ั น  วิ ถี ชี วิต ขอ งชาวพุ ท ธ  คื อ  ก าร ดํ า เนิ น ชี วิต ต ามม รรคมี อ งค  ๘   เรี ย ก ย อ
วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือไตรสิกขา ในที่สุด จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปนมนุษยที่สมบูรณ 
 ๑๒. ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ปจจัยภายในไดแก 
โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใครครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้ง อยางผูมีปญญา คือรูจักคิด            
คิดเปน  ปจจัยภายนอก ไดแก กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี ใหความรูที่ถูกตอง เปน
ตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนที่ให สติปญญา 
 ๑๓. สอนใหต่ืนตัวดวยความไมประมาท พระพุทธเจาทรงเนนยํ้า อัปปมาทธรรม หรือ 
ความไมประมาท ถึงกับตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน วา “สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด” 
 
 



๕๓ 
 

 
 ๑๔. สอนใหเห็นทุกข แตเปนสุข  น่ันคือ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข 
แตใหปฏิบัติดวยความสุข (ทุกข สอนไวในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  และทุกข ใน
หลักอริยสัจ ๔  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค)  เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธศาสนาก็สอนให
เผชิญหนาความทุกขน้ัน ไมเลี่ยงหนี แตใหมองดูทุกขน้ันดวยความรูเทาทัน จึงทําใหมีจิตใจปลอดโปรง 
เปนอิสระ มีปญญา ไมถูกทุกขบีบค้ัน 
 ๑๕. มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน พระพุทธเจาทรงตรัสหลักน้ีเสมอ  เมื่อเริ่มประกาศ
พระศาสนาทรงตรัสแกภิกษุวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชน
ทั้งหลาย เพื่อความสุขแกชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหชาวโลก”  ดังน้ัน การดําเนินชีวิตของชาวพุทธ
ทั้งหลาย จึงควรดําเนินตามพระดํารัสน้ี คือ การทําประโยชนแกผูอื่นและแกสังคม เมื่อทําความเขาใจ
หลักพุทธธรรมที่สําคัญดังกลาวแลว จะทําใหสามารถเขาใจแนวทางการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธได
กระจางชัดเจนย่ิงข้ึน 
 ๕.  ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรรวมกับผูปกครอง
และชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา และความเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ โรงเรียนวิถี
พุทธรวมกัน ทั้งน้ีผูบริหารและครู ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย เพียรพยายามสนับสนุนและเปน
ตัวอยางที่ดี ตามวิถีชาวพุทธ บางสถานศึกษา ประยุกตไตรสิกขาในระดับช้ันเรียนหรือรายวิชา ทุกกลุม
สาระการเรียนรู บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน หรือบางสถานศึกษา 
ทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา 
         ๕.๑  สภาพของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปนมีวัฒนธรรม
แสวงปญญา ทั้งน้ีการจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ  
               ๕.๑.๑  สัปปุรสิสงัเสวะหมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 
ครูอาจารยดีมีขอมลูมสีื่อที่ดี  
              ๕.๑.๒  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมหีลกัสตูร การเรียนการ
สอนที่ดี  
              ๕.๑.๓  โยนิโสมนสิการ  หมายถึงมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหา
เหตุผลที่ดีและถูกวิธี  
              ๕.๑.๔  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไป ใชใน
ชีวิตได  และดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรมปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาไดอยางชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสม
ในดานตาง ๆ มีลักษณะดังตอไปน้ี  
 ดานกายภาพ   สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน และ 
แหลงเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชนมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะ
ชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนา



๕๔ 
 

เหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิด
ธรรมชาติ  ชวนมีใจสงบ และสงเสริมปญญา   เชน  รมรื่น   มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียง  
ตาง ๆ มิใหอึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  
เปนตน  
              ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต   สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจํา
สัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  
และปญญา   โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อ
เปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต   
             ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน      
เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เชน  หลักสูตรสถานศึกษามีการ
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไป  
พรอม ๆ กัน   ซึ่ งกระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ   “สอนใหรู  ทําให ดู อยู ใหเห็น”           
โดยนักเรียนมี กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย(กายภาวนา) ดานความประพฤติ(สีลภาวนา) 
ดานจิตใจ(จิตตภาวนา)  และดานปญญา(ปญญาภาวนา)  โดยมุงใหนักเรยีนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู 
ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เชน “การกิน อยู เปน” เพื่อยังประโยชนใน
ดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรู
เพิ่มพูนปญญา  
              ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู 
และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  ย้ิมแยมแจมใส  การมีความเมตตา  กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอ
นักเรียน  นักเรียนตอครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข    การเสียสละ 
เปนตน  
              ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  รวมกับผูปกครอง  
และชุมชน  สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและ
วิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งน้ีผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงครูและผูบริหารเพียร
พยายามสนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการ
พัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 ๖.  แนวการดําเนินงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๑ การเตรียมการ ( สรางศรัทธาและฉันทะ ) เปนข้ันตอนความพยายามที่จะเตรียม
สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการพัฒนาเปนไปไดโดยสะดวก ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการ
เตรียมการ เชน การหาที่ปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ปรึกษาที่
เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธน้ี ซึ่งอาจจะเปนพระภิกษุหรือฆราวาส ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผู
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนฆราวาสควรเปนแบบอยางในสังคมได 
เชน เปนผูไมของแวะในอบายมุข เปนผูทรงศีล ปฏิบัติธรรม เปนตน ที่ปรึกษาจะมีความจําเปนมาก
โดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนาการเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนที่จะเกิดข้ึน ใหเกิดศรัทธา และฉันทะในการ
รวมกันพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน 
ความสําเร็จในการพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึนไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของน้ีสามารถ
ดําเนินการไดหลากหลายต้ังแตวิธีทั่วไป เชน การประชุมช้ีแจง การสัมมนา จนถึงการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย การรวมกันศึกษาดูงาน เปนตน การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงาน 
ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปก็ตามที่ผูเกี่ยวของเห็นพองกัน 
จะเปนหลักประกันความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี อันเปนสวนสําคัญ
ของการเตรียมการที่ดี 
 ๖.๒ การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ (ปญญาวุฒิธรรม ๔) เปนการ
ดําเนินการจัดปจจัยตาง ๆ ของการพัฒนาผู เรียน ซึ่งประกอบไปดวยสภาพทั้ งกายภาพและ
องคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะนําสูการเปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม 
๔ ประการคือ  

๖.๒.๑  การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมลู มีสื่อที่ดี (สปัปรุิสสงัเสวะ) 
 



๕๖ 
 

๖.๒.๒  การใสใจศึกษาเลาเรียน โดยมฐีานของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี  
(สัทธัมมัสสวนะ) 

๖.๒.๓  การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสรมิ  
(โยนิโสมนสกิาร) 
 ๖.๒.๔ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม       
(ธัมมานุธัมมปฏิปตติ)  
 ๖.๓ องคประกอบที่สําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหเกิดวิถีพุทธ 
  ๖.๓.๑  หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางย่ิง แนวคิดหน่ึงของการ
จัดคือ การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เปนความรู (K) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และการฝกปฏิบัติ
หลักธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาที่แทรกในทุก
องคประกอบหลกัสตูรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรู ที่
ครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไปการเตรียมกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนตองคิดและกําหนดให
เหมาะสมกับผูเรียนของตนมากที่สุด ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่กําหนดมีหลากหลายทั้งที่เปนกิจกรรม
ประจําวัน ประจําสัปดาหหรือประจําโอกาสตาง ๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซึ่งถาโรงเรียนเลือกกําหนด
และเตรียมการไวลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน อีกสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวที่วา        
“ การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกิน อยู ดู ฟงเปน” (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๖.๓.๒ การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่
หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึง
การจัดใหเหมาะสม และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากที่สุด ทั้งที่ผานระบบการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถาน ศึกษาและผานการเรียนรู วิ ถี ชี วิตจริงจาก “การกิน อยู  ดู  ฟ ง"                  
ในชีวิตประจําวัน 
 ๖.๓.๓ การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการ 
รับผิดชอบของบุคลากรในการจัดกจิกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธที่ดีเปนลยาณมิตร
เกิดข้ึนอยางจรงิจังตอเน่ือง โดยจัดผานกิจกรรมทีห่ลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนทําตนเปนวอยาง
ที่ดี การยกยองผูทําดี การปลูกศรทัธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอื่น เปนตน 
 ๖.๔  การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปญญา ) จุดเนนการ
ดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียนของสถานศึกษา โดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เปนลักษณะ
บูรณาการ ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตตาง ๆ ที่สงเสริม “การ
กิน อยู ดู ฟงใหเปน” เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนที่พัฒนาทั้งองครวมของชีวิต ที่จะนําสู
การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณในที่สุด  นอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลวสถานศึกษา
จําเปนตองไมละเลยการพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดดวย เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยางย่ิง คือ 
ครูและผูบริหารจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังน้ันย่ิงบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขามากเทาไร จะสงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากข้ึนเทาน้ัน แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมใน โรงเรียนวิถีพุทธจะไดนําเสนอในลําดับตอไป  การ
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขาน้ีจะดําเนินการไดดีหากในข้ันเตรียมการ ข้ัน



๕๗ 
 

ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ และข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการไดอยางดี เพราะตาง
เปนเหตุปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๕  การดูแลสนับสนุนใกลชิด  ( กัลยาณมิตร ) 
 เปนข้ันตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการพัฒนาเปนไปอยาง
ราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมควรมีลักษณะของความเปน
กัลยาณมิตร ที่ปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน กิจกรรมที่สําคัญของข้ัน
น้ี คือ การนิเทศติดตาม ที่จะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว การใหคําปรึกษาและ 
ช้ีแนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน ทั้งทรัพยากรขอมูลและ
เครื่องมือตาง ๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวมขอมูลและการประเมินผล
ระหวางดําเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเน่ืองตอไป หรือแมเปนขอมูลในการพิจารณา
จัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 ๖.๖  การปรับปรุงและพัฒนาตอเน่ือง ( อิทธิบาท ๔ อุปญญาตธรรม )  เปนข้ันตอนของ
ระบบบริหารจัดการที่กําหนดเพื่อเนนยํ้าการพัฒนาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยนําขอมูลในข้ัน
ตอนตนๆ มาพิจารณาแลวกําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ีองค
ธรรมที่สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานเปนไปอยางชัดเจนตอเน่ือง คือ การมีอิทธิบาท ๔           
( ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และอุปญญาตธรรม ๒ ( ความไมสันโดษในกุศลธรรม และ ความไม
ระยอในการพากเพียร) เปนตน 
 ๖ .๗   การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน (ป ติและช่ืนชมรวมกัน)             
เปนข้ันตอนที่จะสะทอนใหทราบถึงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหน่ึง ๆ อาจเปน ๑ ป หรือ ๓ ป หรือ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเปนตน และในการประเมินจะเนนขอมูลที่เปนเชิงประจักษ เช่ือถือได ใหขอมูลที่
ชัดเจน ที่สามารถนําสูการเผยแพรหรอืรายงานผูเกี่ยวของใหทราบผลการดําเนินงานน้ัน ๆ และนําเปน
ขอมูลในการวางแผนดําเนินการอื่นๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ข้ันตอนน้ีมีความสําคัญไม
นอยตอการเสนอใหผูเกี่ยวของยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
 



๕๘ 
 

 ๗.  จุดเดนโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ใชหลักไตรสกิขาบริหารสถานศึกษา  ใชหลักไตรสกิขาพัฒนาสถานศึกษา  ทําใหเกิด 
วัฒนธรรมแหงเมตตา  วัฒนธรรมแสวงปญญา  สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
หลักธรรม   หลักการ เปาหมาย 
- ศีล           - ปรับพฤติกรรม     - สันติสุข 
- สมาธิ       - ปรับจิตใจ          - ชีวิตสดใส 
- ปญญา       - ปรับวิสัยทัศน      - ใชปญญาแกปญหาชีวิต 
  
 ๘.  ยุทธศาสตรโรงเรียนวิถีพุทธ 

๘.๑. ฉันทะใชสําหรับผูบริหารและคร ู
๘.๒. แนวทางดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปรับเขากบัศักยภาพและบริบทของ

สถานศึกษา 
๘.๓. ทําวิถีพุทธอยางกลมกลืนในระบบบรหิารสถานศึกษา 
๘.๔. รวมเครือขายดานพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายโรงเรียนวิถี

พุทธ 
๘.๕. การสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ คือ ใหผูเรียนรูจักตนเองมากข้ึน รูจักอารมณ มีสติ 

ฉลาดในการดําเนินชีวิต 
๘.๖. โรงเรียนวิถีพุทธ จะดําเนินไปอยางถาวร มปีจจัยช้ีนํา คือ    ผูบรหิาร+ครู ศรัทธา

ตอพระรัตนตรัยและการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๘.๗. โรงเรียนวิถีพุทธ ตองยํ้าความสมัพันธระหวางคร+ูนักเรียน    ฝกตัวเองเปน

ตัวอยางที่ดี 
๘.๘. โรงเรียนวิถีพุทธ เปนการปฏิรูปการศึกษา ทีส่ามารถ   แกปญหาสังคมได  
๘.๙. สิ่งทีป่ระกันคุณภาพได คือ ปจจัยนําเขา/กระบวนการ/   ผลผลิต/ผลกระทบ  
๘.๑๐. หลกัไตรสกิขา เปนเสนดายรอยเรียงทกุสาระเขาดวยกัน 
๘.๑๑. เปาหมายของโรงเรียนวิถีพทุธ สอนเด็กโดยใช ภาวนา  ๔ (กาย,ศีล,จิต,ปญญา)

ตองพัฒนาพรอมกันทัง้ ๔ ดาน แก EQได > ลดปญหาสงัคม >เพิ่มIQ ใชสติสัมปชัญญะ 
๘.๑๒. จุดเปลี่ยนที่ทําใหโรงเรียนวิถีพุทธนาสนใจคือจิตภาวนาบริหารจิตเจริญปญญา 

สติมา ปญญาเกิด ใชสติย้ังพฤติกรรมของมนุษย 
 ตัวอยางแนวทางดําเนินงานกําหนดแผนและยุทธศาสตรโรงเรียนวิถีพุทธระดับสถานศึกษา 
ข้ันการวางแผนปจจัยการบรหิาร 

 (หลกัศรัทธา  -  ฉันทะหลักปญญาวุฒิธรรม)  กระบวนการจดัประสบการณการเรียนรู
(หลกักลัยาณมิตร)  ผลผลิต (กิน  อยู  ดู  ฟงเปน) 

 
 
 



๕๙ 
 

 ๑.  ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา (Input) 
 ตัวช้ีวัดดานปจจัยกําหนดเฉพาะปจจัยสําคัญที่จะเปนเงื่อนไขหลัก  และสงผลอยาง
ชัดเจนตอการพัฒนาผูเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา  ตัวช้ีวัดดานปจจัยน้ีเพื่อให
ทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญเชิงเหตุผลและผลของการดําเนินการพัฒนา  ซึ่งมีจุดเนนในการพัฒนา
ทั้งระบบโรงเรียนมาตรฐานดานปจจัยที่ตองการ  คือ   “โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีในวิถี
พุทธมีการบริการจัดการ  มีหลักสูตร  มีแหลงการเรียนรูเและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา” 

 รายละเอียดตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา (Input) 
 ๑. บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 

อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีพรหมวิหารธรรมประจําใจ มีความซื่อสัตย 
จริงใจในการทํางาน มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย  นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เกิดสัมมาทิฐิ เห็ น คุณ ค า  ม รรค  ๘  เป น แบ บ มาใช ใน โร ง เรีย น
(Modeling)    
  ๒. คร ูมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพระพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) มีศีลธรรม 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีพรหมวิหารธรรม  มีความเปนกัลยาณมิตร  มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา รู  และเขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา
ไตรสิกขาเกิดข้ึนในขณะเดียวพรอมกันทุกอริยาบถ  คือ การน่ังสมาธิ หรือสมาธิในการทํางาน   

กายสงบ – ถือเปน – ศีล      
จิตสงบ  -ถือเปน – สมาธิ    
ความรอบรู –เปน - ปญญา 

   เปาหมายการศึกษา  คือ  ปญญา ทําเรื่องใดที่ใด เกิดไตรสกิขาตรงน้ันที่น้ัน 
 ๒.  ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ ( Process ) 
 ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ  กําหนดโดยวิเคราะหจากเอกสาร “แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ”  เปนหลัก  ซึ่งเปนเอกสารเชิงหลักการและแนวทางกลางของระทรวงศึกษาธิการ     
ที่ใชเปนหลักทั่วประเทศการกําหนดปจจัยดานน้ีเพื่อสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางชัดเจน  
รอบคอบ  มีประสิทธิภาพ  ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางแทจริง  ตามระบบไตรสิกขา 
 มาตรฐานดานกระบวนการที่ตองการใหเกิด  คือ  “โรงเรียนจัดบรรยากาศและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต”
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานกระบวนการ ( Process ) 
 ๑. การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา กระบวนการจัดการเรียนรูจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน 
 ๒. สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเด็กจบ
จากโรงเรียนวิถีพุทธ  แกปญหาเปน  ไมมีความรุนแรง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนความสามารถ
ในการเรียนรูดีข้ึน มีความจําดี  สติปญญาเฉียบแหลม 
  ๓. จัดการเรียนรูทีส่งเสริมการใฝรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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๔. จัดกิจกรรมบรหิารจิตปญญาทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการดํารงชีวิต
ประจําวัน  
 ๓.  ตัวช้ีวัดดานผลผลิต (Output) 
 ตัวช้ีวัดดานผลผลิต  กําหนดเฉพาะผลที่เกิดกับผูเรียน  กําหนดโดยวิเคราะหจากหลัก
ภาวนา  ๔  คือ มีองคประกอบดานกาย ศีล  สมาธิ และปญญา  ซึ่งเปนผลที่ผูเรียนควรไดรับจากการ
พัฒนาตามระบบไตรสิกขา  การกําหนดปจจัยดานน้ีสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมายการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 
 มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการให เกิด  คือ  “"ผู เรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมี
คุณลักษณะ  กิน  อยู   ดู  ฟง  เปน ( ภาวนา ๔ ) ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข ”
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลผลิต ( Output )  

พัฒนากาย  ศีล จิต และปญญาอยางบรูณาการ  (ภาวนา ๔)  
๑. กาย (กายภาพ) บริโภคใชสอยปจจัย ๔ ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมได

คุณคาแท การดูแลรางกายและการแตงกายสะอาด  เรียบรอย ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลสิ่งแวดลอม  
 ๒. ศีล  (สังคม) มีศีล ๕ เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีวินัย  ซื่อสัตย  มีความ
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลา สามารถพึ่งตนเองไดหรือทํางานเลี้ยงชีพดวยความสุจริต หลักเบญจธรรม 
 ๓. จิต  (จิตใจ/อารมณ) มีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณ  มีจิตใจ  เมตตา กรุณา 
(เอื้อเฟอ เผื่อแผ  แบงปน) ตอกัน  ทํางานและเรียนรูอยางต้ังใจ  อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสุขภาพจิตดี  
แจมใส ราเริงเบิกบาน วิถีพุทธเนนในดานการควบคุมอารมณ  มีความถนัดในการควบคุมอารมณ       
มีวินัยในตนเอง 
 ๔.ปญญา มีศรัทธาและความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย รูบาป-บุญ คุณ-โทษ  
ประโยชน – มิใชประโยชน ใฝรู  ใฝศึกษาแสวงหาความจริง  และใฝสรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอ       
รูเทากัน แกไขปญหาชีวิและการทํางานไดดวนสติปญญา เปาหมายในวิถีชีวิต 
 ๔.  ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ (Outcomes / lmpact) 
 ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ  กําหนดจากผลการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษา
ดําเนินการทั้งระบบแลวกอใหเกิดผลที่ตอเน่ืองกับผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย       
บาน ( ผูปกครอง ชุมชน ) วัด และราชการอื่น ๆ  การกําหนดปจจัยดานน้ีเพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธจะกอใหเกิดผลตอเน่ืองและสงผลดีตอสังคมในวงกวาง 
 มาตรฐานดานผลกระทบที่ประสงคใหเกิด  คือ  “วัด บาน โรงเรียน  ไดรับประโยชน
จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความสมานฉันทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามวิถี
พุทธอยางตอเน่ือง”  
 รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลกระทบ ( Outcomes / Impact ) 

๑. บาน (ผูปกครองและชุมชน) บานและชุมชนมสีมาชิกทีเ่ปนคนดีไมยุงเกี่ยวกับ 
อบายมุขเพิม่ข้ึน ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากข้ึน เด็กไมทิ้งถ่ิน  ลืมถ่ิน มุงมั่นพัฒนาถ่ิน 
 ๒. วัด วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสรมิพระพุทธศาสนามากข้ึน เปน
แหลงเรียนรู เปนบอพกัเพือ่เติมเต็ม 
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  ๓. โรงเรียน โรงเรียนไดรับความไววางใจ  เช่ือมั่น  ศรัทธาและไดรับความรวมมือ  
จากผูมีสวนเกี่ยวของ (บาน  วัด  ราชการ) ไดศรัทธาจากชุมชน เปนศูนยการเรียนรู 
 การใชตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จุดมุงหมายการพัฒนาตัวช้ีวัด ฯ น้ีเพื่อใหโรงเรียนวิถีพุทธนําไปเปนเครื่องมือในการ
ทบทวนและพัฒนาตนเองไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจนมากข้ึน  และผูเกี่ยวของทุกระดับสามารถนําไปใช
เปนเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  หรือประเมินผลการพัฒนา 
 สําหรับเกณฑความคาดหวังหรือเกณฑการประเมินของตัวช้ีวัด ฯ แตละดาน  โรงเรียน
และผูเกี่ยวของสามารถกําหนดตามความเหมาะสมของสถานสภาพแวดลอมและเงื่อนไขความพรอม
ของตนเอง  อีกมีการปรับปรุงไดตามความเหมาะสมของชวงเวลาและพัฒนาการที่มี 
 ในสวนการกําหนดรายละเอียดเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ
เอง  ซึ่งเปนเกณฑกลาง ๆ  จะไดมีการศึกษาพัฒนาใหรอบคอบเปนลําดับไป 

 พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพทุธ 
ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่ เปนแนวคิด ทฤษฎี 

เกี่ยวกับพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ไดจาก
การศึกษาพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ เพื่อสรุปสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการ
เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ และนํามาสูการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพมา
สังเคราะหเปนรูปแบบในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๔ คน ดังตอไปน้ี 

๑. วาที่ รต.ธนศักด์ิ เปาริก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยานุสรณ)  
๒. นายอัครินทร โพธ์ิเหมือน ผูอํานวยการโรงวัดหวยจรเข 
๓. นางอัจฉรา  คหินทพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง    
๔. นายสุระพล  เฉลิมสถาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดูทรงธรรม (จียพันธบํารุง)   
๕. นายเสรี  ปาระแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)   
๖. นายสุชิน  มั่นศิล  ผูอํานวยการโรงเรียนบางซายวิทยา  
๗. นายวิฑูณร  นัยยุติ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค) 
๘. นายลําเพย  เย็นมนัส  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห) 
๙. นางสมบูรณ  แกวสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารงุ   
๑๐. นายประยูร  กิจสมุทร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน   
๑๑. นายธํารงศักด์ิ  สุขศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามเพลง   
๑๒. นายแจม  ธาราวร  ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)  
๑๓. นายอุดม  คลายสังข  ผูอํานวยการโรงเรียนคอตัน     
๑๔. นายธีรรัฐ  สุวรรณศิรริัฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกระสั้น 
๑๕. นายณรงค  แยมประดิษฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนลาดงาประชาบํารุง   
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๑๖. นางจุฑามาศ  รอดภัย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
๑๗. นายธงชาติ  ปองกันประเสริฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางซายใน 
๑๘. นายสมนึก  อ่ําพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) 
๑๙. นางสุธิดา  ทับทิมทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ)  
๒๐. นางธนาวรรณ  เกิดนาวี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางยาว 
๒๑. นายสุขเกษม  รัชนีกร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมเหยงค 
๒๒. นางพิมพชนา กีรติอมรเกียรติ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีกุก (สุนสามัคคีราษฎร

วิทยา) 
 ๒๓.นายประจวบ  เงินเหรียญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีประชา 

๒๔.นายวันชาติ ขอพร ผูอํานวยการโรงเรียนพระอินทรศึกษา 
ผ ล ก ารสั ม ภ าษณ เ ชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)  จ ากผู ให ข อ มู ล สํ า คัญ  (Key 

Informants) ขางตน ถือเปนแนวทางสําคัญในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ซึ่งสามารถสรุปผลโดยจําแนกเปนรายดานของการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

๑) พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการ 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการ จากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา การจัดประชุมเพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจ
กับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 0

๑ เพราะมีปญหาที่ระบุใหเห็นวา บุคลากรยังขาดความเขาใจ ขาดการ
สื่อสาร และประสานงานกันเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากทุกฝายควรรวมมือกัน
กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานของแตละโรงเรียนแลว ควรรวมกันปลูกจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธใหมากข้ึน1

๒ และมอบหมายใหบุคลากรมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานตามแนววิถีพุทธอยางชัดเจน  

แนวทางการพัฒนาพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
บริหารจัดการ ในประเด็นปญหาดังกลาวน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา 
การจัดประชุมสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายที่
เกี่ยวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่มีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน 
ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมดําเนินงานอยางชัดเจน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรทุกๆ ฝายไดมีสวนในการรับผิดชอบ เพื่อเปนการสรางแรงกระตุนใหมีความต่ืนตัว 2

๓ และ
เรียนรูวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธเพิ่มมากข้ึน เมื่อมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแลว กําหนดนโยบายใหมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและ

๑สัมภาษณ นายสมนึก  อํ่าพันธ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค),       
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 

๒สัมภาษณ  นายวิฑูณร  นัยยุติ , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค ),              
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 

๓สัมภาษณ  นางสุธิดา  ทับทิมทอง, ผู อํานวยการการโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ),          
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 

                                                



๖๓ 
 

ของชุมชน รวมถึงวางแผนการดําเนินงานรวมกันทุกฝาย มอบหมายภาระงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
จริง ดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อคนหาจุดบกพรอง และ
ดําเนินการแกไขตอไป3

๔  
ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการน้ัน แบงออกเปน     

๓ สวน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเขาไปในวิสัยทัศนของผูเรียน 
เพิ่มเติมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรูและการปฏิบัติจริงดวยการบูรณาการ
พุทธธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ๒) ผูสอน 
ควรเปนตัวอยาง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ในลักษณะที่เรียกวา “สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” 
อยางสม่ําเสมอ4

๕ และมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน มีเมตตาธรรม ออนโยน อดทน อดกลั้น และ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรียนอยูเสมอ และ ๓) การจัดการเรียนรู ควรพัฒนาผูเรียนรอบดาน     
ใหมีความสมดุล สมบูรณทั้งทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) 
และปญญา (ปญญาภาวนา) โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวิถี
ชีวิต (กิน อยู ดู ฟง) รวมถึงเนนกระบวนการใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบ
คุณคาที่แทจริงของสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง5

๖  
อีกประเด็นหน่ึงที่คอนขางเปนปญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ น่ันคือเรื่องของ

งบประมาณ ที่จําเปนควรมีกระบวนการที่ชัดเจน โดยควรมีการประสานงานรวมกันของทุกฝาย6

๗ แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดูแล มีการวางแผน กระบวนการสรรหา การบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด 
มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบใหเปนไปตามนโยบายหรือแผนงานที่ไดกําหนดไว7๘ 

การที่องคกรใดองคกรหน่ึงบริหารจัดการงานใหประสบความสําเร็จได ก็ยอมที่มีหลัก
หรือแนวทางสําหรับบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักที่นําไปสู
ความสําเร็จไว คือ อิทธิบาทธรรม 8

๙ ไดแก ๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจที่รักอันเกิดจาก
ความศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร ซึ่งมักจะเคยไดยินคําวา "ขอฉันทามติจาก
ประชุม" บอยๆ หรือ "มีฉันทะรวมกัน" กอนเลิกการประชุมบางอันเปนเสมือนสัญญาระหวางกันวาจะ
ทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีรวมกันหรือละเวนบางสิง่รวมกัน ความหมายของ "ฉันทะ" ที่แทจริงน้ัน เปนสัญญาใจและ
เปนใจที่ผูกพัน เปนใจที่ศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่งน้ันอยูเต็มเปยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได
กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัย เพื่อคนหาความจริง      ซึ่งอาจมี
มากนอยตางกัน ไมมีใครสามารถบอกได นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดข้ึนจริงเปนที่

๔สัมภาษณ นายอัครินทร โพธ์ิเหมือน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยจรเข, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
๕สัมภาษณ นายธํารงศักดิ์  สุขศรี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามเพลง, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
๖สัมภาษณ นางจุฑามาศ  รอดภัย, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี), ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๗สัมภาษณ นายประจวบ เงินเหรียญ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีประชา, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
๘สัมภาษณ นายสมนึก  อํ่าพันธ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค),       

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘. 
๙สัมภาษณ นายสุระพล  เฉลิมสถาน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดูทรงธรรม (จียพันธบํารุง),        

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘. 

                                                



๖๔ 
 

ประจักษตอสาธารณะชน 9

๑๐ การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก ไมใชทําใจใหรักเพื่ออะไรสักอยาง หรือ 
หามใจไมใหรกั มันก็ยากย่ิงพอๆ กัน หากไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของจริงๆ ฝนทําไปก็จะ
เปนเรื่องทุกขทรมาน แมจะไดบางสิ่งที่มุงหวังแลวก็ตาม ๒) วิริยะ คือ ความมุงมั่นทุมเท เปนความ
มุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถาหากกระทําก็จะทํา
จนเช่ียวชาญจนเปนผูรู ถาหากศึกษาก็จะศึกษาใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวน้ันๆ ดังน้ัน คําวา 
"วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอยางสูงที่จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากไมมีความ
เพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ดังน้ัน จึงตองมีใจรักในสิ่งที่ทํา อันเปน
ศรัทธาสูงสุด วิริยะน้ีมาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทนเปน
เครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามดวย ไมมุทะลุดุดันรบเราและรุมรอน เพราะมันจะทําใหมีโอกาส
ผิดพลาดไดงาย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังน้ัน ความวิริยะอุตสาหะ จึงเปนวิถีทางของบุคคลที่
หาญกลาและทายทาตออุปสรรคใดๆ ทั้งมวล ๓) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จด
จอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม การมีใจที่จดจอตอสิง่ที่คิดที่ทาํและรบัผดิชอบแลว ไมวาจะเปนการ
เรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง จะมีความรอบรูมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยใจที่จดจอต้ังมั่น
และใฝเรียนรูของเรา เมื่อมีความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแลว
การตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผดิพลาดนอยตามไปดวย ความรอบคอบจะดํารงอยูคูกับความรอบรู 
และยังตองอาศัยความดีงามเปนเครือ่งเตือนสติดวย จึงจะสามารถใชจิตพินิจพิจารณาและตรึกตรองใน
เน้ือแทของสิ่งตางๆ น้ันไดอยางเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอยางของคุณธรรมตามหลัก
ศาสนาและจริยธรรมของสังคม 10

๑๑ น่ันเปนสิ่งเดียวที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางปกติสุข และ       
๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความ
มุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ    
จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ไดคิดสิ่งไดทํา
ผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิดรวมทํากับคน
อื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดีย่ิงข้ึน  

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีของชาวตะวันตก ก็จะพบวา อิทธิบาทธรรม ๔ 
ประการดังกลาว สอดคลองกันกับวงจรคุณภาพ (PDCA) น่ันเพราะ P- (Plan) คือ การวางแผนโดยมี
วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการระยะเวลา บุคคลากรทรัพยากร/อุปกรณ/
เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนลวนแตตองเริ่มมาจาก "ฉันทะ" ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 
เชน ถาจะลงทุนลงแรงทํางานสักอยางใหสําเร็จ ก็ควรมีความชอบและรักที่จะทําจริงๆ จึงจะประสบ
ความสําเร็จได เปนตน D-(Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเขาใจ และทําตามแผนงานที่วางไว ลงมือ
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง หรือเรียกวาตองมี "วิริยะ" คือ ความพากเพียร C-(Check) คือ การตรวจสอบมี
การติดตามผลและความกาวหนาของงานเก็บสถิติเพื่อเปนขอมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับ

 ๑๐สัมภาษณ  นายวิฑูณร  นัยยุติ , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค ),             
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘. 
 ๑๑สัมภาษณ นายลําเพย  เย็นมนัส, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห), ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๘. 

                                                



๖๕ 
 

แผนงานที่วางไว หรือ "จิตตะ" อันหมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งน้ันไปจากความรูสึกของตัว และ       
A-(Act) คือ การดําเนินการนําผลของการปฏิบัติงาน พรอมขอมูลทางสถิติ มาประเมินผล หรือ 
"วิมังสา" หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ ใหลึกซึ้งย่ิงๆ ข้ึนไป
ตลอดเวลา และนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไข น่ันเอง11

๑๒ 
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรปุไดวา การบริหารจัดการทีป่ระสบ

ผลสําเร็จ ควรอาศัยความรวมมอืจากหลายๆ ฝาย มีมมุมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน 
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การช้ีแจงใหทกุฝายไดรบัทราบขอมลูและเขาใจถึงแนวทางหรอืกระบวนการใน
การบริหารงาน กจ็ะทําใหการบรหิารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเรจ็ได 
ซึ่งแนวทางการพฒันาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย 

๑. สรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย 
๒. มอบหมายหนาที่และความรบัผิดชอบอยางชัดเจน 
๓. กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมสีวนรวม 
๔. รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย 
๕. บูรณาการพุทธธรรมในการบรหิารจัดการ 
๖. ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
๗. บริหารงบประมาณอยางเหมาะสม 
๘. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการอยางแทจริง 
๙. บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ 
๑๐. ควบคูหลักบรหิารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒) พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ พบวา บางโรงเรียน

ยังไมมีหองพระพุทธศาสนาสําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ที่เปนเอกเทศ และไมสามารถจัดสถานที่
ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได สภาพแวดลอมบางโรงเรียนยังไมเอื้อตอการจัดการตาม
รปูแบบวิถีพุทธมากนัก รวมถึงบางโรงเรยีนมีหองจริยธรรมที่ไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน เพราะ
นักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได 12๑๓ โดยปญหาและอุปสรรคดังกลาว
น้ัน เน่ืองจากงบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพียงพอที่จะนํามาจัดสรางและปรับปรุงหองพุทธธรรม
ใหเปนสัดสวนอยางเหมาะสมได ซึ่งบางโรงเรียนยังตองใชหองสมุดของโรงเรียนเปนหองพุทธธรรม
รวมกัน เพราะการจะดําเนินการจัดหองพุทธธรรมใหมีสามารถรองรับกับจํานวนนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ ตองใชงบประมาณมากพอสมควร รวมถึงการปรับปรุงใหมีความสะอาด สงบ ใหมีบรรยากาศ
ในการศึกษาพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมเจริญภาวนาอยางเหมาะสม 

แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ ในประเด็น
ปญหาดังกลาวน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา การสรรหางบประมาณเปน
เรื่องสําคัญที่ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ 

๑๒สัมภาษณ นายวันชาติ ขอพร, ผูอํานวยการโรงเรียนพระอินทรศึกษา, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๓สัมภาษณ นางสุธิดา  ทับทิมทอง, ผูอํานวยการการโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ), ๒๕ 

กันยายน ๒๕๕๘. 

                                                



๖๖ 
 

เพราะงบประมาณของภาครัฐน้ัน มีไมเพียงพอในการที่จะทํากิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางไดทั้งหมด จึง
จําเปนตองมกีารวางแผนการสรรหางบประมาณ โดยการสรางเครือขายความรวมมือการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรที่มีความเกี่ยวของและเล็งเห็นซึ่งประโยชนรวมกัน ตามหลัก บ ว ร 
คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกันเปนคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน มีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่สามารถดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึงการวางแผน การปฏิบัติ 
การประเมินผล และการระดมพลังในการปรับปรุงแกไข เพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน 13

๑๔ โดยการนํา
กระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) เริ่มตนที่  

๑) ใหมีการประชุมระหวางสวนงานหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดแผน
นโยบายในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ  

๒) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบและปฏิบัติไปตามแผนนโยบายที่ไดวางไว  
๓) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลงานวาเปนไปตามแผนหรือไม อยางไร ประสบ

ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด14

๑๕ และ  
๔) สรุปผลและวิเคราะหผลลัพธหรือผลงานที่ไดเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาให

แผนมีประสิทธิภาพมากย่ิงๆ ข้ึน และควรใหมีการขยายเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานให
กวางขวางออกไปสูระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปสูองคการภายนอก เชน พุทธสมาคม สภาวัฒนธรรม 
ฯลฯ เพื่อเปนการระดมทรัพยากรในการพัฒนารวมกัน15

๑๖  
การระดมทุนก็เปนวิธีการหน่ึงที่จะเปนตัวชวยในการสรรหางบประมาณมาเพื่อแกไข

ปญหาเรื่องงบประมาณไปไมเพียงพอ โดยขอความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดสรรทุนผานกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน เชน การทอดผาปาสามัคคีเพื่อสรางอาคาร
เรียน สรางหองเรียน เปนตน 16

๑๗ หรือการเสนอโครงการฯ กับองคการบริหารสวนทองถ่ินใหเขามามี
สวนรวม ซึ่งความเปนจริงแลว วิถีชีวิตชุมชนเปนวิถีชีวิตแหงการพึงพาอาศัยกันและกันมานาน จึงไมนา
เปนอุปสรรคในการสรางเครือขายและสรางความรวมมือกันใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว
ได ทั้งน้ี การสรางความเขาใจและเลง็เห็นความสาํคัญในการดําเนินชีวิตประจาํวันใหเปนไปตามวิถีพุทธ 
จึงเปนสิ่งสําคัญระดับตนๆ 17

๑๘ ที่ควรใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพื่อสงเสริมใหเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป 

การจัดสถานที่ภายในโรงเรยีนใหมีองคประกอบตางๆ สอดคลองกับแนวทางที่เปนไปตาม
หลักพุทธธรรมหรือวิถีพุทธ สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนการเรียนรูและสรางเสริม

๑๔สัมภาษณ นายวิฑูณร  นัยยุติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค), ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘. 

๑๕สัมภาษณ นางสมบูรณ  แกวสุวรรณ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๑๖สัมภาษณ นางจุฑามาศ  รอดภัย, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี), ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๑๗สัมภาษณ นายอุดม  คลายสังข, ผูอํานวยการโรงเรียนคอตัน, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๑๘สัมภาษณ นางสุธิดา  ทับทิมทอง, ผูอํานวยการการโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ), ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 

                                                



๖๗ 
 

ประสบการณใหกับนักเรียนได18๑๙ โดยอาศัยหลักธรรม ช่ือวา สัปปายะ คือ สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล 
ชวยสนับสนุนในการบําเพ็ญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิต้ังมั่น ไมเสื่อมถอย ประกอบดวย           

๑) อาวาสสัปปายะ อยูในที่ซึ่งเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ  
๒) โคจรสัปปายะ อยูในที่ที่เดินทางสัญจรไปมาไดสะดวก อยูไมใกลไมไกลเกินไป  
๓) ภัสสสัปปายะ อยูในที่ที่พูดคุยเหมาะกัน ไดแก  การพูดแตสิ่งที่ดีๆ มีประโยชน พูดแต

พอประมาณ19

๒๐  
๔) ปุคคลสัปปายะ อยูในที่ที่บุคคลเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญา

เปนที่ปรึกษาเหมาะใจ20

๒๑  
๕) โภชนสัปปายะ อยูในที่มีอาหารที่เหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ 

รับประทานไมยาก  
๖) อุตุสัปปายะ อยูในที่ที่ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาว

เกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน และ  
๗) อิริยาบถ สัปปายะ อยูในที่ที่มีอิริยาบถที่เหมาะกัน เชน การยืน การน่ัง การนอน 

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี  
ซึ่งทั้ง ๗ ประการน้ี จะเปนแนวทางในการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเหมาะสมกับการดําเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไดเปนอยางดี21

๒๒ 
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา เรื่องงบประมาณที่ไม

เพียงพอตอพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ เกี่ยวกับหองพุทธ
ธรรม และสถานที่ที่ไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอน้ัน เปนเรื่องสําคัญที่ตองไมควร
เพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานที่ หองเรียน หองพุทธธรรม เปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่จะทํา
ใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิง่แวดลอมรอบๆ ตัว สําหรับแนวทางการพัฒนาที่ได
จากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย 

๑. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบายรวมกัน 
๓. ระดมทุนปจจัยในการปรบัปรุงสถานที่และจัดสรางหองพทุธธรรม 
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ 
๕. สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ 
๖. จัดอาคารสถานที่ใหเปนไปตามหลกัสปัปายะ ๗ 
 
 

๑๙สัมภาษณ นายธงชาติ  ปองกันประเสริฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางซายใน, ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘. 
๒๐สัมภาษณ นายประยูร  กิจสมุทร, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๑สัมภาษณ นางพิมพชนา  กีรติอมรเกียรติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีกุก (สุนสามัคคีราษฎรวิทยา), 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๒สัมภาษณ  นายลําเพย  เย็นมนัส, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห ),               

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๖๘ 
 

๓) พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

พบวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และมีความเปนวัตถุนิยม ฟุงเฟอ 
สะดวกสบายมากเกินไป อีกทั้งนักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได เพราะคิด
วาหลักธรรมเกี่ยวของกับวัดและพระเทาน้ัน บางสวนก็มีสภาพครอบครัวแตกแยก จึงเปนเหตุผลใหไม
เอื้อตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ รวมถึงสภาพความเปนอยูและฐานะ
ครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน22

๒๓ การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมจึงเปนเรื่องที่ยาก และพื้นฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก ทําใหการ
ดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง ซึ่งจากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและผูปกครองในการทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะใหแกผูเรียนน้ัน เปนไปไดนอยและ
คอนขางยาก เน่ืองจากบริบททางสังคมที่มีการแขงขันในเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน 
เพื่อใหไดมาซึ่งคาครองชีพในชีวิตประจําวัน การนอมนําเอาหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตจึงไมคอย
ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว กิจกรรมที่โรงเรียนจดัก็ไมคอยไดรับความรวมมือจากผูปกครองมากนัก
23

๒๔ กิจกรรมที่จัดข้ึนจึงไมคอยที่จะบรรลุตามเปาหมายที่วางไว เปาหมายกลับเปนเพียงแคปริมาณ
เทาน้ัน 

แนวทางการพัฒนาพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต ในประเด็นปญหาดังกลาวน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตองช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักให
บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 24

๒๕ 
กับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความ
ทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีห่ลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลอง
กับแนวทางวิถีพุทธ และสถานการณปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสราง
เครือขายและประสานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการ
นิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงาน
ที่ประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสู
การพัฒนาข้ันตอๆ ไป25

๒๖ 
ในสวนที่เปนประเด็นสําคัญ คือ ครอบครัวหรือผูปกครองที่มีผลตอการกําหนดแผน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแนวทางวิถีพุทธน้ัน ก็ควรทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขามามีสวน
รวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน26

๒๗ โดยจัดสรร

๒๓สัมภาษณ นางอัจฉรา  คหินทพงศ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ นายประยูร  กิจสมุทร, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๕สัมภาษณ นางสมบูรณ  แกวสุวรรณ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๖สัมภาษณ นายธีรรัฐ  สุวรรณศิริรัฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกระส้ัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ นายประยูร  กิจสมุทร, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๖๙ 
 

เวลาใหเหมาะสมและไมกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอื่นๆ มากนัก และผูปกครองเองก็
ควรที่จะยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
ที่ดีงาม และใหรวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูเรียน เพื่อใหกิจกรรมน้ันๆ สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคที่แทจริง27

๒๘ 
โดยเฉพาะวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมน้ัน ก็เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานวิถีชีวิตที่

สอดคลองกับวิถีพุทธ เรียนรูหลักธรรมที่จะนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได เชน อริยสัจ ๔ คือ 
๑) ธรรมที่ควรรู (ทุกข) สภาพปญญาที่เกิดข้ึนในชีวิตหรือในจิตใจและเกิดผลไมดีข้ึนแลว 

ซึ่งจําเปนตองเพงพิจารณา ไตรตรองใหเขาใจใหรูอยางถวนถ่ี ละเอียดลออวา ทุกขน้ันมันเกิดข้ึนได
อยางไร เกิดจากสาเหตุใด  

๒) ธรรมที่ควรละ (สมุทัย) เปนสาเหตุแหงการกอใหเกิดการกระทําที่เลว ที่ช่ัว ที่ไมดี อัน
จะสงใหเกิดผลที่เปนทกุขหรอืเปนปญหาแกชีวิต และจิตใจ ดังน้ัน เมื่อพอรูแลววาการทําตามเหตุที่เลว 
ที่ช่ัว หรือเหตุที่ไมดี ยอมจะสงใหเกิดผลเลว ผลช่ัว หรือผลที่ไมดี ไมเปนที่พึงประสงคแกทกุชีวิต จึง
เปนสิ่งที่ควรละเวน ไมสมควรกระทํา เพราะมันเปนสาเหตุที่ชวนใหกระทําช่ัว หากกระทําลงไปก็จะ
เกิดผลช่ัวตามมาอยางแนนอน ตามหลักกฎแหงกรรมที่วา บุคคลใดทําดีเปนเหตุยอมไดดีเปนผลตามมา
ตอบแทน และบุคคลใดทําช่ัวเปนเหตุก็ยอมไดช่ัวเปนผลตามมาตอบแทน เชนกนั28

๒๙  
๓) ธรรมที่ควรเจริญหรือควรปฏิบัติ (มรรค) เปนแนวปฏิบัติที่ดีงาม นับเปนสาเหตุที่ดีที่

เราเลือก ที่จะปฏิบัติ เปนวิถีทาง เปนครรลองที่เห็นสมควรวาควรนําไปปฏิบัติ เพราะเราเช่ือในกฎแหง
กรรมที่วาทําดีเปนเหตุ ยอมไดรับดีเปนผล เปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนอดีตที่ไมดี (ทุกข) ซึ่งเราพอจะ
ทราบแลววามาจากการกระทําตามเหตุที่ไมดี (สมุทัย) ทุกขและสมุทัย จึงเปนเพียงอดีตเพื่อเปน
บทเรียนใหเปลี่ยนแปลงการกระทําในปจจุบัน (มรรค) เพราะมรรคหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม หากทํา
ลงไป ยอมหวังผลไดเลยวาจะไดรับผลดี มีความสุข หรือเปนสภาพที่คลี่คลาย ไมมีปญหาอีกตอไป ซึ่งก็
คือ ความดับทุก (นิโรธ) และ  

๔) ธรรมที่ควรบรรลุ หรือธรรมที่ควรเขาใหถึง (นิโรธ) มีสภาพเปนผลที่ดี ที่สําเร็จ หรือ
ผลที่นาพึงพอใจ สภาพที่ผอนคลายปญหาใหเบาบางลง จนหมดสิ้นไปในที่สุด สรุปวา นิโรธ เปนผล
จากการการกระทาํดีเปนเหตุ (มรรค) ซึ่งทําใหเกิดผลดี (นิโรธ) ดังที่เห็น นิโรธจึงเปนผลดีที่เกิดจากการ
ทําตามเหตุที่ดี (มรรค) น่ันเอง29

๓๐ 
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา แผนในการจัดกิจกรรมเพื่อ

พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแกผูเรียน จําเปนควรศึกษาถึง
บริบทของชุมชน วิถีชีวิตของแตละครอบครัวอยางชัดเจน ซึ่งการดําเนินชีวิตในปจจุบันน้ัน สงผลตอ
การดําเนินการจัดกิจกรรมพอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควรเชิญผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัว

๒๘สัมภาษณ นางพิมพชนา  กีรติอมรเกียรติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีกุก (สุนสามัคคีราษฎรวิทยา), 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

๒๙สัมภาษณ นางสมบูรณ  แกวสุวรรณ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๐สัมภาษณ นายธงชาต ิ ปองกันประเสริฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางซายใน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๗๐ 
 

รวมดวย บางครอบครัวก็ไมสามารถใหความรวมมือได เพราะภาระการประกอบอาชีพหรือการงาน ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย 

๑. ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน  
๒. ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน 
๓. ควรมีการติดตามและประเมินผล  
๔. ควรประสานงานแลกเปลีย่นขอมูลซึ่งกันและกัน  
๕. บูรณาการตามหลักอริยสจั ๔ 
๖. ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
๗. จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย 
๘. ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 
๔) พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการสอน 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการสอน พบวา 

โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มคีวามรูอยางแทจรงิเกี่ยวกับคําสอนและหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา ขาด
ความเช่ียวชาญที่จะนําคําสอนมาประยุกตใชและเปนแบบอยางที่ชัดเจนได 30๓๑ และ กิจกรรมวิถีพุทธ
บางกิจกรรมทบัซอนกับช่ัวโมงเรยีนปกติ ทําใหเกิดปญหาเวลาเรียนไมพอ31

๓๒ อีกทั้งการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติมีนอย และที่สําคัญเครื่องมือวัดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิถีพุทธที่ชัดเจน 
และเปนเอกภาพน้ัน ยังไมมีและไมสามารถวัดไดอยางชัดเจน ซึ่งจากปญหาดังกลาว จะพบวา การ
ตรวจสอบประเมินผลในการเรียนรูตามแนววิถีพุทธอยางแทจริง ดวยเครื่องมือน้ัน เปนไปไดคอนขาง
ยาก และยังไมมีความชัดเจน ถึงแมวาจะกําหนดใหมีตัวช้ีวัดในดานตางๆ แตก็ยังเปนเพียงการประเมิน
ที่เปนเรื่องของกายภาพมากกวา ซึ่งจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธน้ัน คือการ
สอดแทรกหลักธรรมเขากับกระบวนการเรียนการสอนอยางสอดคลองกัน และผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง 32

๓๓ แตเน่ืองจากไมมีเครื่องมือที่
จะวัดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิถีพุทธไดอยางชัดเจน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การ
ติดตาม และขอความรวมมือจากผูปกครองจากครอบครัวของผูเรยีน จึงเปนเรื่องสาํคัญอีกประการหน่ึง  

แนวทางการพัฒนาพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียน
การสอน ในประเด็นปญหาดังกลาวน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยางใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการ
การเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะเรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ัน
เรียน 33

๓๔ แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไปตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียน
การสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปนการเรียนการสอนที่สอดแทรก
หลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรู

๓๑สัมภาษณ นางอัจฉรา  คหินทพงศ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๒สัมภาษณ นางพิมพชนา  กีรติอมรเกียรติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีกุก (สุนสามัคคีราษฎรวิทยา), 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๓สัมภาษณ นายธีรรัฐ  สุวรรณศิริรัฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกระส้ัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๔สัมภาษณ นายณรงค  แยมประดิษฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนลาดงาประชาบํารุง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๗๑ 
 

ของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วาผูเรียนจะสามารถจําได หรือเขาใจมากนอยเพียงใด แต
ประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางไร 34

๓๕ ดังน้ัน การเรียนการ
สอนจึงไมไดเนนที่ควรเรียนภายในหองเรียนเทาน้ัน การจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูนอก
พื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานที่ที่เหมาะในการนําไปสูการประยุกตใชไดจริงและควร
ประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ 
รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับ
ตนเองและสังคม35

๓๖  
การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ จะเนนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา3 6

๓๗ เปนการ
สอนที่ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติสิ่งที่เรียนดวยตนเองอยางแทจริง และใชปญญารูจักคิดพิจารณาฝกฝน 
จนสามารถกําหนดรูสามัญลักษณะ สามารถวิเคราะหพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ และ
แยกแยะไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดช่ัว จนสามารถกําหนดขอควบคุมพฤติกรรมใหผูเรียน สวนในการปฏิบัติ
นักเรียนตองปฏิบัติดวยตนเอง วิธีสอนน้ีครูจะเปนผูประคับประคองช้ีจุดสําคัญ การสอนแบบไตรสิกขา 
สรุปเปนกระบวนการเรียนรู โดยข้ันตนการเรียนรูที่ควรพึ่งพิงครู ผูเรียนตองเรียนตามแบบของรายวิชา
น้ันๆ ลงมือฝกปฏิบัติตามหลักการทฤษฎีเลียนแบบคร ูเปนข้ันศีล 37

๓๘ ที่ควรศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง 
ทฤษฎี หลักการ หลังจากน้ัน ผูเรียนจะเริ่มสรางรูปแบบการคิดของตนเอง โดยอาศัยแนวหลักการ
ทฤษฎีที่เรียนรูจากภายนอก เขาไปสูการคิด วิเคราะห ทบทวน ลงมือฝกปฏิบัติ ฝกฝนใหคลองแคลว
โดยอัตโนมัติ วางแผน สรางโครงการ โครงงาน เพื่อการคนหาคําตอบดวยตนเองถือเปนข้ันสมาธิ และ
สุดทาย ผูเรียนใชความคิดในการสรางรูปแบบใหมๆ สรางสรรคช้ินงาน ผลงานใหมๆ ดวยความคิด 
ดวยปญญาของตนเอง ถือเปนการเรียนรูที่แทจริงและเปนการเรียนรูที่บูรณาการเขาดวยกัน ระหวาง
ความรูรอบและรูลึกจากการรับขอมูลแหลงความรูภายนอกตัวผูเรียน (ปรโตโฆสะ) ความรูรอบและรู
ลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) และความรูรอบและรูลึก
จากการลงมือปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา)๓๙ 

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา การตรวจสอบประเมินผล 
เปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะการตรวจสอบประเมินผลจะเปนข้ันตอนที่
นําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลจะไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตอง
ใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน ในการประเมินผล ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย 

๑. ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ 
๒. ผูบรหิาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูที่ดี 
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจรงิ 
๔. เนนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 

๓๕สัมภาษณ นายเสรี  ปาระแกว, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา), ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๖สัมภาษณ นายประยูร  กิจสมุทร, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๗สัมภาษณ นายแจม  ธาราวร, ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓(วัดบางไทร),๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๘สัมภาษณ นายธีรรัฐ  สุวรรณศิริรัฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกระส้ัน, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๓๙สัมภาษณ นางสมบูรณ  แกวสุวรรณ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๗๒ 
 

๕. พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมีความชัดเจน 
๖. จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา 
๗. บูรณาการหลักพุทธธรรม 
๕) พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและ

ปฏิสัมพันธ 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

พบวา ครูและนักเรียนยังไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มที่ เพราะบุคลากรบางกลุมยัง
ไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ รวมถึงผูปกครองของนักเรียนที่นับถือตางศาสนา39

๔๐ ไม
ยินยอมใหนักเรยีนรวมทํากิจกรรม และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธไดอยาง
เดนชัด เปนเพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทาน้ัน 4 0

๔๑ ซึ่งจากปญหาดังกลาว พบวา ครูและ
ยังไมสามารถสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธไดเทาที่ควร เพราะสวนหน่ึงยังไมเขาใจในการสราง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธแบบวิถีพุทธ ซึ่งหมายถึงการมีกัลยาณมิตรตอกัน ยกยอง ช่ืนชมกัน   มี
ความยินดีเมื่อผูมีอื่นประสบความสําเร็จหรือมีความสุข เหลาน้ีเปนตน  

แนวทางการพัฒ นาพุท ธบู รณ าการเพื่ อการบริห ารจัดการโรง เรียน วิถีพุท ธ                
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ในประเด็นปญหาดังกลาวน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) พบวา การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันใน
โรงเรียนของครูและนักเรียนเปนเรื่องที่สําคัญ การแสดงใบหนาที่ ย้ิมแยมแจมใส 41

๔๒ และมีนํ้าใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผกันดวยความจริงใจ4 2

๔๓ จะเปนการสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการ
แสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควรที่จะย้ิมแยมแจมใส 
ทักทายกันดวยความจริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 43

๔๔ ตามหลักของการบริหารจัดการน้ัน 
ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ใน
การสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียน
ไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น รมเย็น ดอกไมมีสีสัน
สวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําให เกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน 44

๔๕ และควรมีการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน 
เพื่อเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป45

๔๖ 
 
 

๔๐สัมภาษณ นายอํานวย บุญรอด, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธ์ิ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๑สัมภาษณ นายณรงค  แยมประดิษฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนลาดงาประชาบํารุง, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.  
๔๒สัมภาษณ นายเสรี  ปาระแกว, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา), ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ นางพิมพชนา  กีรติอมรเกียรติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีกุก (สุนสามัคคีราษฎรวิทยา),   ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๔สัมภาษณ นางธนาวรรณ  เกิดนาวี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางยาว, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๕สัมภาษณ นายณรงค  แยมประดิษฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนลาดงาประชาบํารุง, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๖สัมภาษณ นางอัจฉรา  คหินทพงศ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

                                                



๗๓ 
 

ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรยึดหลักพรหมวิหารธรรม ไดแก  
๑) เมตตา รูสึกสงสารผูอื่น46

๔๗ เอ็นดูผูอื่นอยูเสมอ สิง่น้ีจะทําใหทุกคนมีความสุข ไมมีการ
เบียดเบียน ทะเลาะเบาะแวงกัน  

๒) กรุณา ย่ืนมือชวยเหลือผูประสบทุกข ชวยเหลือแมกระทั่งคนที่คิดราย หรือไมชอบ
กัน โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนใดๆ  

๓) มุทิตา ยินดีในสิ่งที่ผูอื่นมี ยินดีในสิ่งที่ผูอื่นเปน ยินดีเมื่อคนอื่นไดดี ไมอิจฉาริษยา ไม
นินทาใหราย และ  

๔) อุเบกขา การวางเฉย การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดียอมไดดี 
ใครทําช่ัวยอมไดช่ัว ไมควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมในเรื่องที่เกิดข้ึน ควรมีความปรารถนาดี4 7

๔๘ คือพยายาม
ชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขในลักษณะที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๔ 
ประการน้ี จะทําใหการปฏิสัมพันธภายในโรงเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน48

๔๙ 
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา ผูบริหาร ครู บุคลากรของ

โรงเรียน ควรใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนรวมกัน ความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน มีเมตตาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เปนการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธตาม
แบบวิถีพุทธไดอยางดีย่ิง เพราะโดยปกติวิถีชีวิตของคนไทย จะย้ิมแยมแจมใสและมนํ้ีาใจเปนทุนเดิม
อยูแลว ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย 

๑. สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกนั 
๒. ย้ิมแยมแจมใสทักทายกัน 
๓. มีความเปนกลัยาณมิตร 
๔. ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสสีวยกลิ่นหอมเย็น 
๕. บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม 
๖. ผูบรหิาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 
๗. ติดตามและประเมินผลจากการสังเกตและสอบถาม  
๘. ปรับปรงุแกไขปญหาทีบ่กพรอง 
๖) สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา พุทธบูรณาการเพื่อการ

บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการ ควรที่จะอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย   
มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายได
รับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการ
เปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัย
น้ัน ประกอบดวย  

 

๔๗สัมภาษณ นายอุดม  คลายสังข, ผูอํานวยการโรงเรียนคอตัน, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๘สัมภาษณ นายอัครินทณ โพธ์ิเหมือน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยจรเข, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๙สัมภาษณ นายสุชิน  ม่ันศิล, ผูอํานวยการโรงเรียนบางซายวิทยา, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
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๑) สรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย  
๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน  
๓) กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมสีวนรวม  
๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย  
๕) บูรณาการพุทธธรรมในการบรหิารจัดการ  
๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ  
๗) บรหิารงบประมาณอยางเหมาะสม  
๘) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการอยางแทจริง  
๙) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๑๐) ดําเนินการควบคูหลัก

บรหิารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ มีปญหาเกี่ยวกับ

หองพุทธธรรม และสถานที่ที่ไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอน้ัน เปนเรื่องสําคัญที่
ตองไมควรเพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานที่ หองเรียน หองพุทธธรรม เปนสภาพแวดลอม
เบื้องตนที่จะทําใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว สําหรับ
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย  

๑) ดําเนินการตามข้ันตอนการบรหิารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒) บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบายรวมกัน  
๓) ระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานที่และจัดสรางหองพทุธธรรม  
๔) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  
๕) สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ และ  
๖) จัดอาคารสถานที่ใหเปนไปตามหลักสปัปายะ ๗ 
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต   

ควรจัดทําแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแกผูเรียน      
โดยจําเปนควรศึกษาถึงบริบทของชุมชน วิถีชีวิตของแตละครอบครัวอยางชัดเจน ซึ่งการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบันน้ัน สงผลตอการดําเนินการจัดกิจกรรมพอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควรเชิญผูปกครองหรือ
บุคคลในครอบครัวรวมดวย บางครอบครัวก็ไมสามารถใหความรวมมือได เพราะภาระการประกอบ
อาชีพหรือการงาน ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) ควรกําหนดแผน
และนโยบายรวมกัน ๒) ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน ๓) ควรมีการติดตามและประเมนิผล 
๔) ควรประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน ๕) บูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ ๖) ตระหนักถึง
ความสําคัญของกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ๗) จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย และ ๘) ประพฤติ
ตนใหเปนแบบอยางที่ดี 

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการสอน          
ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญอยางมาก      
เพราะการตรวจสอบประเมินผลจะเปนข้ันตอนที่นําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผลจะไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน 
ในการประเมินผล ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) ควรกําหนด
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หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ ๒) ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบ
ในการเรียนรูที่ดี ๓) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง ๔) เนนการ
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน ๕) พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมี
ความชัดเจน ๖) จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา และ ๗) บูรณาการหลักพุทธธรรม 

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
หองพุทธธรรมหรอืหองปฏิบัติกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนอีกสถานที่หน่ึงที่ควรใหความสําคัญใน
การสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนรวมกัน ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีเมตตาและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เปนการสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางย่ิง เพราะโดยปกติวิถีชีวิตของคน
ไทย จะย้ิมแยมแจมใสและมีนํ้าใจเปนทุนเดิมอยูแลว ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน 
ประกอบดวย ๑) สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกัน ๒) ย้ิมแยมแจมใสทักทาย
กัน ๓) มีความเปนกัลยาณมิตร ๔) ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวยกลิ่นหอมเย็น ๕) บูรณาการ
หลักพรหมวิหารธรรม ๖) ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง ๗) ติดตามและ
ประเมินผลจากการสังเกตและสอบถาม และ ๘) ปรับปรุงแกไขปญหาที่บกพรอง 

ปญหาและอุปสรรคในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
บริหารจัดการ พบวา งบประมาณในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธมีนอย ไมเพียงพอ, บุคลากรบางกลุมยัง
ขาดขาดความสนใจที่จะใหความสําคัญกับเรื่องวิถีพุทธ, บุคลากรยังขาดความเขาใจในระเบียบวิถี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิถีพุทธและความเปนกัลยาณมิตรตอกัน, การติดตามความกาวหนาและการ
ประเมินผลเปนระยะๆ ยังมีนอย และขาดการสื่อสารกับบคุลากรในโรงเรยีนใหรบัรูและปฏิบัติตามแนว
วิถีพุทธไดอยางถูกตอง  

ขอเสนอแนะในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหาร
จัดการ พบวา ควรขอความรวมมือจากทุกฝาย ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน วัด ตองรวมกันกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ, ควรกําหนดใหเปนนโยบายที่สําคัญของ
สถานศึกษาทีค่วรดําเนินงาน, ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานดานวิถีพุทธเพื่อใหทราบบทบาท
และภารกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานและเขารวมกิจกรรมนิทรรศการตางๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอยางตอเน่ือง, 
ควรมีการนิเทศติดตามผลอยูเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และควรสงเสริมการ
ฝกอบรมบุคลากรใหมากข้ึนตามความเหมาะสม โดยเนนถึงความเขาใจและการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

ปญหาและอุปสรรคในพุทธบูรณาการเพื่ อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ           
ดานกายภาพ พบวา ยังไมมีหองพระพุทธศาสนา สําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ที่เปนเอกเทศ,      
ไมสามารถจัดสถานที่ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได, สภาพแวดลอมยังไมเอื้อตอการ
จัดการตามรูปแบบวิถีพุทธ และนักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได  

ขอเสนอแนะในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ 
พบวา ควรมีการวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรม และสวนงานที่เกี่ยวของ
จัดต้ังงบประมาณใหเหมาะสม, ควรจัดหางบสนับสนุน เพื่อทําหองพระพุทธศาสนา หองศึกษาพุทธ
ธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาที่เหมาะสมกับผูเรียน, ควรใหความสําคัญกับวิถีพุทธ จัดสภาพแวดลอม
ใหใกลชิดธรรมชาติ เพื่อใหจิตใจสงบและสงเสริมปญญา และควรเปดโอกาสใหพระสงฆเขามามีสวน
รวมในการปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน เพื่อสรางบรรยากาศวิถีพุทธในโรงเรียน  
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ปญหาและอุปสรรคในพุทธบูรณาการเพื่ อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ           
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต พบวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และมี
ความเปนวัตถุนิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป, นักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได เพราะคิดวาหลักธรรมเกี่ยวของกับวัดและพระเทาน้ัน, นักเรียนบางสวนมีสภาพ
ครอบครัวแตกแยก จึงเปนเหตุผลใหไมเอื้อตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ, 
สภาพความเปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัย
ตางกัน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเรื่องที่ยาก และพื้นฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความ
แตกตางกันมาก ทําใหการดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง  

ขอเสนอแนะในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต พบวา ควรจัดใหพระสงฆเขามาสอนประจําในวิชาพระพุทธศาสนา, ควรจัดกิจกรรมให
ครูและนักเรียนปฏิบัติอยางตอเน่ืองตามหลักการทางพระพุทธศาสนา, ครูควรสรางความเขาใจและ
ตระหนักในเรื่องของความประพฤติใหมาก ทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อเปนแบบอยางที่ดี, ผูบริหารและ
ครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและสํานึกในหนาที่ของตนเอง และควรรวมกัน
ปรึกษาหารือระหวางบาน วัด โรงเรียน เพื่อสรางกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

ปญหาและอุปสรรคในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
เรียนการสอน พบวา ขาดบุคลากรที่มีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับคําสอนและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซอนกับช่ัวโมงเรียนปกติ ทําใหเกิดปญหาเวลาเรียน
ไมพอ, การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีนอย และไมมีเครื่องมือวัดความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิถีพุทธที่ชัดเจน และเปนเอกภาพ  

ขอเสนอแนะในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการ
สอน พบวา ควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจมากย่ิงข้ึน, ควรจัดตาราง
กิจกรรมตามแนววิถีพุทธลวงหนา โดยไมใหกระทบกับเวลาเรียนปกติ, ควรสรางความเขาใจใหกับ
นักเรียนถึงการนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถทําไดตลอด ไมจําเปนตองเปนที่วัดหรือที่
โรงเรียนเทาน้ัน และควรจัดหลักสูตรและโครงการอบรมตางๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีการนํา
พุทธธรรมมาบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ดวย  

ปญหาและอุปสรรคในพุทธบูรณาการเพื่ อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ           
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา โรงเรียนมีพื้นที่จํากัด ไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธได
อยางเต็มที่, บุคลากรบางกลุมยังไมเหน็ความสําคัญและไมคอยใหความรวมมอื, ผูปกครองของนักเรียน
ที่นับถือตางศาสนา ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปนเพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทาน้ัน  

ขอเสนอแนะในพทุธบรูณาการเพือ่การบรหิารจัดการโรงเรยีนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ พบวา ควรปรับปรงุพื้นทีภ่ายในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศตามแนววิถีพุทธ, ควรสงเสริมใหมี
การปฏิบัติตอกันและกันอยางถูกตอง ตามสถานภาพและโอกาสตามแนววิถีพุทธ, ควรขอความรวมมือ
จากผูปกครอง โดยการจดัอบรมเกี่ยวกับแนวทางของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธใหเขาใจอยางถูกตอง และ
ควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญในการสรางบรรยากาศตามแนววิถีพุทธ  
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๔.๓  เสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่ เปนแนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ไดจากการศึกษาพระไตรปฎก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนําไปสูการ
สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพื่อประมวลผล จากความคิดเห็นของประชากรกลุมเปาหมาย เพื่อ
สรุปสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ นําไปสูการสัมภาษณเชิงลึก    
(In-depth Interview) จากผู ใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่ อสรุปและวิเคราะหหารูป
แบบจําลองในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (Basic Model) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๒ คน 
และไดนําหลักวงจรคุณภาพ PDCA ของ William Edwards Deming มาเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามกระบวนการ คือ  

Plan (วางแผน) การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนด
หัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน การจัดอันดับ
ความสําคัญของเปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณที่จะใช ซึ่งแผนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสมของลักษณะการดําเนินงาน  

Do (ปฏิบัติตามแผน) การดําเนินการตามแผน ประกอบดวยการมีโครงสรางรองรับการ
ดําเนินการ เชน การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการ มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามที่กําหนดไว 
มีการประสานงานกับผูที่เกีย่วของ ดําเนินการตามระยะเวลาที่กาํหนด และดําเนินการตามงบประมาณ
ที่กําหนดไว  

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) การประเมินแผน ประกอบดวยการประเมิน
โครงสรางที่รองรับการดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของการ
ดําเนินงานตามแผนที่ไดต้ังไว โดยการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมิน มีรูปแบบของการประเมิน
เหมาะสม ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคที่วางไว มีปญหา/จุดออนที่พบในการดําเนินการ 
และขอดี/จุดแข็งของการดําเนินการ  

Act (ปรับปรุงแกไข) การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบดวยการนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู
แลวใหดีย่ิงข้ึนไปอีก และสังเคราะหรูปแบบการดําเนินการใหมที่เหมาะสม สําหรับการดําเนินการใน
คราวตอไป ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจนไดรูปแบบจําลองในพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๖ ดาน ดังน้ี 

รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
บริหารจัดการ 

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการ จากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา การบริหารจัดการที่ประสบผลสําเร็จ 
ควรอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรอืกระบวนการในการ
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บริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย ๑) สรางความเขาใจในกระบวนการ
บริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) 
กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยาง
เหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

จากสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่คนพบจาก
การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางพุทธ
บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เช่ือมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรมเปนรูปแบบข้ันตน (Basic Model) โดยรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการน้ัน ควรอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะบาน 
(ชุมชน) วัด และโรงเรียน มีการประชุมรวมมือประสานงานกัน มีการแตงต้ังคณะกรรมดําเนินงานอยาง
ชัดเจน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรทุกๆ ฝายไดมีสวนในการรับผิดชอบ เพื่อ
เปนการสรางแรงกระตุนใหมีความต่ืนตัว และเรียนรูวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนวิถีพุทธเพิ่มมากข้ึน เมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแลว กําหนดนโยบายใหมี
ความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและของชุมชน รวมถึงวางแผนการดําเนินงานรวมกันทุกฝาย 
มอบหมายภาระงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง ดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อคนหาจุดบกพรอง และดําเนินการแกไขตอไป  

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการน้ัน ไดแก 
๑) หลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเขาไปในวิสัยทัศนของผูเรียน เพิ่มเติมการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรูและการปฏิบัติจริงดวยการบูรณาการพุทธธรรมใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ๒) ผูสอน ควรเปน
ตัวอยาง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ในลักษณะที่เรียกวา “สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” อยาง
สม่ําเสมอ และมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน มีเมตตาธรรม ออนโยน อดทน อดกลั้น และ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรียนอยูเสมอ และ ๓) การจัดการเรียนรู ควรพัฒนาผูเรียนรอบดาน ให
มีความสมดุล สมบูรณทั้งทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) และ
ปญญา (ปญญาภาวนา) โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวิถีชีวิต 
(กิน อยู ดู ฟง) รวมถึงเนนกระบวนการใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบคุณคาที่
แทจริงของสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนรปูแบบข้ันตน เพื่อนําไปสูกระบวนการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ในลําดับตอไปดังน้ี 
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แผนภาพท่ี ๔.๑  รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
     ดานการบรหิารจัดการ 
 
 จากรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหาร
จัดการ ตามแผนภาพที่  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหข้ึนเปนรูปแบบเบื้องตน (Basic Model) 
อธิบายไดวา การที่องคกรใดองคกรหน่ึงบรหิารจัดการงานใหประสบความสําเร็จได ก็ยอมที่มีหลักหรือ
แนวทางสําหรับบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักที่นําไปสู
ความสําเร็จไว คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก    ๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจที่รักอันเกิดจาก
ความศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร ซึ่งมักจะเคยไดยินคําวา "ขอฉันทามติจาก
ประชุม" บอยๆ หรือ "มีฉันทะรวมกัน" กอนเลิกการประชุมบางอันเปนเสมือนสัญญาระหวางกันวาจะ
ทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีรวมกันหรือละเวนบางสิง่รวมกัน ความหมายของ "ฉันทะ" ที่แทจริงน้ัน เปนสัญญาใจและ
เปนใจที่ผูกพัน เปนใจที่ศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่งน้ันอยูเต็มเปยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได
กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัย เพื่อคนหาความจริง ซึ่งอาจมีมาก

ดาน    
การบริหาร

จดัการ

ฉันทะ

วิริยะ

จิตตะ

วิมังสา
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นอยตางกัน ไมมีใครสามารถบอกได นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานทีเ่กิดข้ึนจริงเปนทีป่ระจักษ
ตอสาธารณะชน การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก ไมใชทําใจใหรักเพื่ออะไรสักอยาง หรือ หามใจไมใหรัก 
มันก็ยากย่ิงพอๆ กัน หากไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของจริงๆ ฝนทําไปก็จะเปนเรื่องทุกข
ทรมาน แมจะไดบางสิ่งที่มุงหวังแลวก็ตาม  
 ๒) วิริยะ คือ ความมุงมั่นทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรูและทํา
ใหเขาถึงแกนแทของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถาหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเปนผูรู ถาหากศึกษาก็จะ
ศึกษาใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวน้ันๆ ดังน้ัน คําวา "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอยางสูง
ที่จะทําตามฉันทะหรือศรทัธาของตัวเอง หากไมมีความเพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะหลอกๆ หรือ
ศรัทธาหลอกๆ ดังน้ัน จึงตองมีใจรักในสิ่งที่ทํา อันเปนศรัทธาสูงสุด วิริยะน้ีมาคูกับความอดทนอดกลั้น 
เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมคีวามหวังทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวง โดยมีศรัทธาเปนเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทนเปนเครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามดวย ไมมุทะลุ
ดุดันรบเราและรุมรอน เพราะมันจะทําใหมีโอกาสผิดพลาดไดงาย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด 
ดังน้ัน ความวิริยะอุตสาหะ จึงเปนวิถีทางของบุคคลที่หาญกลาและทายทาตออุปสรรคใดๆ ทั้งมวล  
 ๓) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบ
ตาม การมีใจที่จดจอตอสิ่งที่คิดที่ทําและรับผิดชอบแลว ไมวาจะเปนการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุก
อยางก็จะดีข้ึนไปเอง จะมีความรอบรูมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยใจที่จดจอต้ังมั่นและใฝเรียนรูของเรา เมื่อมี
ความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแลวการตัดสินใจทําอะไรก็จะ
เกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวย ความรอบคอบจะดํารงอยูคูกับความรอบรู และยังตองอาศัยความดี
งามเปนเครื่องเตือนสติดวย จึงจะสามารถใชจิตพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเน้ือแทของสิ่งตางๆ น้ัน
ไดอยางเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอยางของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของ
สังคม น่ันเปนสิ่งเดียวที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางปกติสุข และ  
 ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลว
ทําดวยความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรบัผดิชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ
รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ไดคิด
สิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิดรวมทํา
กับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดีย่ิงข้ึน  

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีของชาวตะวันตก ก็จะพบวา อิทธิบาทธรรม ๔ 
ประการดังกลาว สอดคลองกันกับวงจรคุณภาพ (PDCA) น่ันเพราะ P- (Plan) คือ การวางแผนโดยมี
วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการระยะเวลา บุคคลากรทรัพยากร/อุปกรณ/
เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนลวนแตตองเริ่มมาจาก "ฉันทะ" ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 
เชน ถาจะลงทุนลงแรงทํางานสักอยางใหสําเร็จ ก็ควรมีความชอบและรักที่จะทําจริงๆ จึงจะประสบ
ความสําเร็จได เปนตน D-(Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเขาใจ และทําตามแผนงานที่วางไว ลงมือ
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง หรือเรียกวาตองมี "วิริยะ" คือ ความพากเพียร C-(Check) คือ การตรวจสอบมี
การติดตามผลและความกาวหนาของงานเก็บสถิติเพื่อเปนขอมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับ
แผนงานที่วางไว หรือ "จิตตะ" อันหมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งน้ันไปจากความรูสึกของตัว และ A-
(Act) คือ การดําเนินการนําผลของการปฏิบัติงาน พรอมขอมูลทางสถิติ มาประเมินผล หรือ "วิมังสา" 
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หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ ใหลึกซึ้งย่ิงๆ ข้ึนไป
ตลอดเวลา และนําไปปรับปรุงแกไขสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไปน่ันเอง 

รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดาน
กายภาพ 

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา เรื่องงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ ดานกายภาพ เกี่ยวกับหองพุทธธรรม และสถานที่ที่ไมสามารถรองรับจํานวนนักเรยีนไดอยาง
เพียงพอน้ัน เปนเรื่องสําคัญที่ตองไมควรเพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานที่ หองเรียน หองพุทธ
ธรรม เปนสภาพแวดลอมเบื้องตนทีจ่ะทาํใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิ่งแวดลอม
รอบๆ ตัว สําหรับแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย  
๑) ดําเนินการตามข้ันตอนการบรหิารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒) บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบายรวมกัน  
๓) ระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานที่และจัดสรางหองพทุธธรรม  
๔) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  
๕) สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ และ  
๖) จัดอาคารสถานที่ใหเปนไปตามหลักสปัปายะ ๗ 
รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดาน

กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการสัมภาษณเชิงลึก  (In-
depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา แผนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะชีวิตใหแกผูเรียน จําเปนควรศึกษาถึงบริบทของชุมชน วิถีชีวิตของแตละครอบครัวอยางชัดเจน 
ซึ่งการดําเนินชีวิตในปจจุบันน้ัน สงผลตอการดําเนินการจัดกิจกรรมพอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควร
เชิญผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวรวมดวย บางครอบครัวก็ไมสามารถใหความรวมมือได เพราะ
ภาระการประกอบอาชีพหรือการงาน ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย  

๑) ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน  
๒) ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน  
๓) ควรมีการติดตามและประเมินผล  
๔) ควรประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  
๕) บูรณาการตามหลักอริยสจั ๔  
๖) ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
๗) จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย และ  
๘) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 

 จากสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่คนพบจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมถึง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดให
แนวทางในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงขอสรุป
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วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เช่ือมโยง
ประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเปนรูปแบบข้ันตน (Basic Model) โดยรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตน้ัน จําเปนตองกําหนดแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตอง
ช้ีแจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมสีวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและ
รวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และสอดคลองกับ
เหตุการณหรือสถานการณปจจุบันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควรสรางเครือขาย
และประสานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด 
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ 
ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผล พรอมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่
ประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการ
พัฒนาข้ันตอๆ ไป 

ครอบครัวหรือผูปกครอง ซึ่งมีผลตอการกําหนดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตาม
แนวทางวิถีพุทธน้ัน ควรทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน โดยจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและไม
กระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอื่นๆ มากนัก และผูปกครองเองก็ควรที่จะยอมรับใน
ศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกทํา
กิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงาม และให
รวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อให
กิจกรรมน้ันๆ สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคที่แทจริง ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนรูปแบบข้ันตน  
 รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
เรียนการสอน 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
วิเคราะหแลวพบวา การตรวจสอบประเมินผล เปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะ
การตรวจสอบประเมินผลจะเปนข้ันตอนที่นําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลจะ
ไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน ในการ
ประเมินผล ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย  

๑) ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ  
๒) ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูที่ดี  
๓) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง  
๔) เนนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน  
๕) พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมีความชัดเจน  
๖) จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา และ  
๗) บูรณาการหลักพุทธธรรม 
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จากสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่คนพบจาก
การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางพุทธ
บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เช่ือมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรมเปนรูปแบบข้ันตน (Basic Model) โดยรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการสอนน้ัน โรงเรียนมีบุคคลสําคัญ คือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน ที่เปนแบบอยางใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําให
ดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะเรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองใหดําเนินไปตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธน้ัน เปนการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอน จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรูของแตละรายวิชา ซึ่งประเด็นไมไดอยูที่วา
ผูเรียนจะสามารถจําได หรือเขาใจมากนอยเพียงใด แตประเด็นอยูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางไร ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงไมไดเนนที่ควรเรียนภายในหองเรียน
เทาน้ัน การจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรยีนรูนอกพื้นที่ เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานทีท่ี่
เหมาะในการนําไปสูการประยุกตใชไดจริงและควรประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมี
คุณลักษณะ กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับตนเองและสังคม ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนรูปแบบข้ันตน  
  รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธ             
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
วิเคราะหแลวพบวา การสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการสรางบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธที่ดีตามแบบวิถีพุทธน้ัน    ควรที่จะมีปฏิสัมพันธที่ดีรวมกัน โดยมีความเปนกัลยาณมิตรตอ
กัน มีเมตตาและชวยเหลือซึ่งกนัและกนั ก็เปนการสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางดีย่ิง เพราะโดยปกติ
วิถีชีวิตของคนไทย จะย้ิมแยมแจมใสและมีนํ้าใจเปนทุนเดิมอยูแลว ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยน้ัน ประกอบดวย  

๑) สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกนั  
๒) ย้ิมแยมแจมใสทักทายกัน            
๓) มีความเปนกลัยาณมิตร  
๔) ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวยกลิ่นหอมเย็น  
๕) บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม  
๖) ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง  
๗) ติดตามและประเมินผลจากการสงัเกตและสอบถาม และ  
๘) ปรับปรุงแกไขปญหาทีบ่กพรอง 
จากสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่คนพบจาก

การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ
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ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางพุทธ
บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เช่ือมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรมเปนรูปแบบข้ันตน (Basic Model) โดยรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธน้ัน สิ่งแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนกเ็ปนสิ่งสําคัญ
ที่สามารถสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธที่ดี นอกเหนือจากการจัดสถานที่และการใชสอยพื้นที่
ภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการบริหารจัดการดานกายภาพแลว สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การตกแตงเล็กๆ นอย ใหมีบรรยากาศวิถีพุทธ เชน การทําปายกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การเปด
เครื่องขยายเสียงบรรยายธรรมหรือเพลงที่เอื้อตอการพัฒนาสมาธิและปญญา ก็ถือวาเปนการสราง
บรรยากาศใหโรงเรียนมีความเปนวิถีพุทธเพิ่มข้ึนได โดยเฉพาะการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน 
ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวน
สามารถแสดงกัลยาณมิตรตอกัน ย้ิมแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ ตามหลักของการบริหาร
จัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อรับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น รมเย็น 
ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และสิ่งสําคัญ ก็คือ 
ควรมีการติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อน
รวมงาน เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสรุปเปนรายงานนําเสนอและนําเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงแกไขในจุดที่มีความบกพรองหรือมีขอเสีย หรือใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากจุดที่ดีอยูแลวใหดี
ย่ิงข้ึนและเปนไปอยางย่ังยืน ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนรูปแบบข้ันตน  

รูปแบบเบ้ืองตนในพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธ            
ดานการพัฒนาบุคลากร 

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจดัการโรงเรยีนวิถีพุทธ ผูวิจัยไดนําประเด็นปญหาดังกลาว 
ไปสูการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) พบวา ครู
และบุคลากรสวนใหญสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนได และกระบวนการถายทอดความรู
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมใหกบัผูเรยีนน้ัน ทําไดเพียงใหผูเรียนสามารถเรียนรูและจดจําได แตการที่จะทํา
ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันน้ัน ยังไมสามารถทําใหเกิดผลสาํเรจ็ไดอยางแทจรงิ 
เน่ืองจากครูและบุคลากรเอง ไมมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมไดอยางแทจริง ลึกซึ้ง ซึ่ง
กระบวนการแกไขเบื้องตน คือ นิมนตพระสงฆเขามาบรรยายใหความรูและอบรมผูเรียนบางเปนครั้ง
คราว และคอยๆ สอดแทรกเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ เปนกรณีตัวอยาง
ใหกับผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งยังตองมีการสงเสริมและพัฒนาตอไป  

จากผลผลการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู วิจัยจึงไดวิเคราะหและ
สังเคราะหประเด็นปญหาดังกลาว นําไปสูการพุทธบูรณาการเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดาน
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเพิ่มเติมจากพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ดาน 
คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และ
ดานการบริหารจัดการ ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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พัฒนาบุคลากร พอสรุปความไดวา การพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดเรื่องหน่ึง เพราะ
บุคลากรเปรียบเสมือนกลไกและฟนเฟองสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการดําเนินไปตามแผนงาน
หรือนโยบายที่วางไวไดอยางตอเน่ือง และนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวได มีโรงเรียน
หลายแหงไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรข้ึนเปนแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน และโรงเรียนบางแหงได
กําหนดกิจกรรมประจําสาํหรับพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เชน จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมสําหรับ
บุคลากร การสนทนาธรรมกับผูรูหรือผูเช่ียวชาญหลักพุทธธรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
โรงเรียนวิถีพุทธดวยกัน เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ประสบการณ และการถายทอดสู
ผูเรียนตอไป  

จากการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา การพัฒนา
บุคลากร เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิง เมื่อบุคลากร ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในโรงเรียนทุกคน เปรียบเสมือนครผููใหความรูและเปนแบบอยางสําหรับผูเรยีนโดยตรง แมวาจะ
ไมไดสอนในช้ันเรียนหรือหองเรียนก็ตาม เพราะการถายทอดความรูน้ัน ควร “สอนใหรู ใหทําดู อยูให
เปน” จึงจะถือวาประสบความสาํเรจ็ในการสอน และในการบริหารจดัการก็เชนเดียวกัน บุคลากร เปน
ตัวแปรสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จได ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ัน 
ประกอบดวย ๑) กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ๒) จัดกิจกรรมพัฒนาบคุลากร (เพิ่มเติม
ทักษะ) ๓) สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรู ๔) สนทนาหรือสอบถามผูรูหรือ
ผูเช่ียวชาญ ๕) ติดตามและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และ ๖) บูรณาการหลัก
ภาวนา ๔ 

จากสภาพทั่วไปของพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่คนพบจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมถึง
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดให
แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะห
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เช่ือมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธ
ธรรมเปนรูปแบบข้ันตน (Basic Model) โดยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการ
พัฒนาบุคลากรน้ัน ตามหลักการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวผูเรียน ควรเกิดจากความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมุงเนน
ลกัษณะการพัฒนาโดยมีโรงเรียนเปนฐาน (SBD) (Site Based Development หรือ School Based 
Development) ควรมีหลากหลายรปูแบบใหเลือกตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ควรสอดคลอง
กับภารกิจและหนาที่ที่ปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรดําเนินการในรูปของเครือขาย
กระจายทั่วประเทศ ควรสอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ และควร
กระทําอยางทั่วถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตขอจํากัด
ดานงบประมาณ ซึ่งเนนในเรื่องของวิชาการและการบริหารโรงเรียนเปนสวนใหญ โดยการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน ควรประยุกตเอาหลักพุทธธรรมเขามาสอดแทรกเพิ่มเติมในการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนดวย ในสวนของครูและบุคลากรของโรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาความรูและทักษะ
การถายทอดพุทธธรรมสูผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูชัดและเขาใจอยางถองแท สามารถนําไปประยุกตใช



๘๖ 
 

ในจริงในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยการพัฒนาบุคคลดวยหลักพุทธธรรม (ภาวนา ๔) ควบคูไปกับการ
บริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนรูปแบบข้ันตน  

ดังน้ัน การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนจึงมีความสําคัญมาก การพัฒนาบุคลากร 
ตามหลักพุทธธรรม จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการพัฒนาบุคลากร โดยใชหลักภาวนา ๔ ซึ่งเปนหลัก
พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคน ดวยการพัฒนาทางกายเพื่อใหเกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย ๕ หรือ
ทวาร ๕ ไดแก ชองทางการติดตอสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย 
การพัฒนากายจึงเปนการสงเสริมใหความสัมพันธทั้ง ๕ ทางเปนไปอยางปกติ ไมเปนโทษ ไมมีพิษภัย
อันตราย เชน รูจักสัมพันธทางตา เลือกรับเอาสิ่งดีมีประโยชนจากการเห็นทางตามาใช รูจักสัมพันธ
ทางหู เลือกรับฟงสิ่งดีมีประโยชน ไมรับฟงสิ่งเลวรายเขามา เปนตน (กายภาวนา) และใหมีการเรียนรู
ดานพฤติกรรมหรือการเรียนรูทักษะทางสังคมที่จะทํางานรวมกันเปนกลุมรวมกับผูอื่นอยางเอื้ออาทร 
พรอมที่จะใหกําลังใจและใหอภัยแกกัน การระมัดระวังคําพูด ระมัดระวังการกระทํา ที่จะไม
เบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทัง่กันบางก็มีศีลกํากับที่จะไมใหเกินเลยไปจนกระทบกระแทกให
แตกทําลายความสัมพันธระหวางกัน การสํารวมระวังทั้งทางคําพูดและการกระทํา การยอมรับสํานึก
ผิด การใหอภัยกัน กอใหเกิดพัฒนาการทางดานพฤติกรรมไมใหเปนมลภาวะเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น (ศีลภาวนา) พรอมทั้งตองฝกฝนการเรียนรูทางดานจิตใจ ที่ตองเผชิญสถานการณจริงจากการ
ทํางาน ทําใหตองมีความมุงมั่นต้ังใจ ความขยันหมั่นเพียรกระทําอยางตอเน่ืองไมทอถอย มีความอดทน 
ทั้งตอภาระงาน และทั้งตอคนและสถานการณที่เขามา นอกจากน้ียังหมายถึงการเจริญงอกงามของคุณ
ความดีหรือคุณธรรมในจิตใจ อันนําไปสูภาวะความสขุสดช่ืน แจมใสผองใสในจิตใจ ต้ังมั่นเปนสมาธิ 
(จิตตภาวนา) และนําเอาการเรียนรูที่มาจากกระบวนการสังเกต สํารวจ การคิดการพิจารณาไตรตรอง 
การตัดสินใจอยางเปนเหตุเปนผลเปนระบบ นําไปสูภาวะที่ออกจากปญหา นําออกจากทุกข นําไปสู
ภาวะที่ดีงามเปนบุญกุศล การเรียนรูทางปญญาเริ่มจากการเรียนความรูจากหลักธรรม คําสอน ขอมูล 
ขอเท็จจริง การจดจํา การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู อันเปนปญญาข้ันรูจํา และ
พัฒนาข้ึนไปสูปญญาข้ันรูคิด อันเกิดจากการฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การคิดเช่ือมโยง
เหตุปจจัย และพัฒนาไปสูปญญาข้ันรูแจงที่ทําใหแสวงหาทางออกจากปญหาได ตลอดจนปญญาที่กอ
เกิดจากการลงมือปฏิบัติ รูจักติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบเพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน นําสูการสั่ง
สมเปนประสบการณและปรีชาญาณรูแจงในเรื่องน้ันๆ (ปญญาภาวนา) 

จากการประมวลปญหาและขอเสนอแนะที่นําไปสูการพัฒนาพุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ผูเช่ียวชาญไดใหแนวทางและขอเสนอแนะที่เห็นภาพไดชัดเจนข้ึนมาก 

 เน่ืองจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
กําหนดแผนและนโยบายรวมกัน ทั้ งน้ี เพราะการปลูกฝงวิถีพุทธใหกับเยาวชนน้ัน ไมใชความ
รับผิดชอบของโรงเรียนเพียงฝายเดียว แตตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย ซึ่งไดแก บาน 
(ชุมชน) วัด โรงเรียน หรือที่เรียกวา “บวร” เขามาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน ซึ่งกัน
และกัน การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงจะสัมฤทธ์ิผลไดตามวัตถุประสงคอยางแทจริง ผูวิจัยจึง
วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญทั้งหมด ดังนํามาแสดงในแผนภาพ ดังน้ี 
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 แผนภาพท่ี  ๔.๒  พุทธบูรณาการเพือ่รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
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จากแผนภาพ อธิบายไดวา พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ    ควร
ไดรับความรวมมือจากองคการทั้งสาม ไดแก บาน วัด โรงเรยีน (บวร) เปนองคกรหลักที่คอยใหการ
สนับสนุนคํ้าจุน รวมปรึกหาหารือ กําหนดแผนงานรวมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะสามารถ
ดําเนินการไปจนสําเร็จตามเปาหมายของโครงการได  

บาน เปนแหลงเรียนรูแรก สําหรบัการดําเนินชีวิต ซึ่งจะไดรับการถายทอดทั้งในดานของ
พฤติกรรมและทัศนคติตางๆ จากรุนสูรุน ใหเยาวชนหรือผูเรียนไดรูจักการใชชีวิตรวมกันในครอบครัว 
เรียนรูภูมิปญญาที่ไดจากบรรพบุรุษ เปนตนทุนที่แตละครอบครัวก็จะมีมาแตกตางกัน ดําเนินไปอยาง
สม่ําเสมอจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละครอบครัว (วิถีชีวิต) 

วัด เปนแหลงเรียนรูอีกแห งห น่ึงที่ มีความผูกพันกับคนไทย กับ วิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมาต้ังแตสมัยอดีตกาล ซึ่งมีระเบียบและพิธีการที่เปนเอกลักษณ จนไมสามารถที่จะแยก
ความสัมพันธกันระหวางบานและวัดใหออกจากกันได ดวยการพึ่งพาอาศัยกันและสงเสริมซึ่งกันและ
กันเสมอมา จนกลายเปนวัฒนธรรมประจําของแตละทองถ่ิน (วิถีวัฒนธรรม) 

โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูวิชาการตางๆ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนไดมีความรูในศาสตรตางๆ 
อยางเหมาะสมและควรจะเปน โดยพื้นฐานโรงเรียนมีบทบาทในการใหความรูในแขนงวิชาตางๆ เพื่อ
การประกอบสัมมาอาชีพตอไปในอนาคต นอกเหนือจากน้ี ยังชวยสรางการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรียน เปนการเรียนรูที่ไมมีวันหมดสิ้น (วิถีการเรียนรู) 

ทั้ง ๓ องคกรน้ี จึงมีบทบาทสําคัญที่จะเปนแรงผลักดันและเกื้อหนุนใหโรงเรียนวิถีพุทธ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรวมมือกัน ประสานกําลังและความคิดที่จะถายทอดความรู 
หลักในการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับสูสังคมปจจุบันได
อยางดีย่ิง โดยผานกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน วงจรคุณภาพ (PDCA)  

ในพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน แบงเปน ๖ ดาน ดวยกัน 
และมีแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี 

๑) ดานการบริหารจัดการ มีการประชุมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ และใหความรวมมือใน
การบริหารงานรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําภารกิจใหชัดเจน ครอบคลุมงานทั้งหมดและมีการกําหนด
กลุมงานที่มีความสอดคลองกัน เพื่อใหเกิดความคลองตัว สรางความพอใจใหเกิดข้ึนในการบริหารงาน
รวมกัน และไมยอทอในการบริหารงานแมวาจะพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย แตกลับมาคิด
ทบทวนอยางมีสติและแกไขปญหาและอุปสรรคน้ัน ใหคลี่คลายไดดวยปญญา จนสามารถบรรลุตาม
เปาหมายที่ต้ังไว เหมือนกับหลักพุทธธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ ไดแก อิทธิบาท ๔ น่ันเอง 

๒) ดานกายภาพ มีการวางแผนหมอบหมายหนาที่ใหผูเรียนมีสวนรวมกันการกําหนด
กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการรูจักบาปบุญคุณโทษ กิจกรรม
เสียงตามสายภายในโรงเรยีน โดยเนนธรรมะใหแกผูเรยีน และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนของโรงเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักพุทธธรรม และในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ยึดหลักสัปปายะ ๗ ประการ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมในดานตางๆ เพื่อใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอม (กายภาพ) เหมาะแกการเปน
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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๓) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โรงเรียนจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหผูเรียนมี
สวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมที่เกีย่วของกับการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกบัผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทั้งบาน วัด โรงเรียน โดยสม่ําเสมอ สรางแรงจูงใจในการยกยองคนดี และใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการติดตามผลที่เกิดข้ึนกับผูเรียน พรอมทั้ง
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูจริงตามหลักของอริยสัจ ๔ เขาใจปญหา รู
สาเหตุความเปนมา และมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

๔) ดานการเรียนการสอน มีการวางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดใหนักเรียนไดเรียนธรรม
ศึกษา น่ังสมาธิกอนการเรียนการสอน จัดหาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมาสอนประจําในโรงเรียน 
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูวัฒนธรรมพื้นบานอยางตอเน่ือง พรอมทั้งติดตามการเรียนรูของผูเรียนวามี
ประสิทธิผลเปนอยางไร เพื่อใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค รวมถึงใหมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปญญา น่ันเอง 

๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ บาน วัด โรงเรียนควรประชุมประสานงานกันเพื่อให
การจัดกิจกรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหผูปกครองไดเสนอแนวคิดในการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน เพื่อสรางคานิยมที่ดีตอกัน จัดใหมีการต้ังชมรมหรือชุมนุมพุทธสาสตรในการ
พัฒนาผูเรียนโดยสม่ําเสมอ และติดตามกิจกรรมอยางตอเน่ือง ครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมสราง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธดวยหลักพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาและกรุณาตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มี
ความยินดีและคิดอคติใดๆ ตอกัน ซึ่งจะเปนแบบอยางแกผูเรียนดวย 

๖) ดานการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง สามารถสรางเทคนิคหรือวิพีการที่เหมาะสมที่จะ
ถายทอดหลักพุทธธรรมใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง รวมถึงการ
เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดีแกผูเรียนดวย โดยผานกิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจําเดือน การฟง
บรรยายธรรมะจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญ การสนทนาปญหาธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
องคกร (บาน วัด โรงเรียน) เปนตน เปนการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ คือ มีความสมบูรณทั้ง
ทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) และปญญา (ปญญาภาวนา) 

ดังน้ัน ความรวมมือรวมใจกัน จะเปนเครื่องชวยนําพาใหพุทธบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธประสบผลสําเร็จได โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ ซึ่งไดแก ดานกายภาพ ดานการพัฒนาบุคลาการ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการ
สอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ใหเปนไปตามหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และพระสงฆ เปนผูขับเคลื่อน
แผนงานหรือนโยบายรวมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธก็จะสามารถดําเนินไปไดอยางย่ังยืนถาวรตอไป   
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๔.๔  องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ และขอมูลที่มาจากการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนองคความรูที่เปนรูปแบบพุทธบูรณาการ
เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ไดดังน้ี 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ น้ัน สิ่งสําคัญคือการประสานงานรวมกันของแตละ
ฝายที่มีสวนเกี่ยวของ และรวมมือในการบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของบาน 
(ชุมชน) วัด และโรงเรียน ควรรวมดวยชวยกัน มีแนวคิดและการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้ง ๓ 
องคกรน้ี ดําเนินการโดยยึดหลักของการบรหิารงานคุณภาพ ที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ควบคูไป
กับการประยุกตหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงแกไขสวนที่
บกพรองและพัฒนาอยางตอเน่ือง  

จะเห็นไดวา บาน วัด และโรงเรียน จะรวมกันเปนผูกําหนดแผน/นโยบายรวมกัน และ
รวมกันลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนของการบริหารจัดการดานตางๆ ดวย ผานข้ันตอนของ
วงจรคุณภาพ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี   

ดานการบริหารจัดการ ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหาร
จัดการน้ัน แบงออกเปน ๓ สวน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเขาไปใน
วิสัยทัศนของผูเรียน เพิ่มเติมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรูและการปฏิบัติ
จริงดวยการบูรณาการพุทธธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน ๒) ผูสอน ควรเปนตัวอยาง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ในลักษณะที่เรียกวา “สอน
ใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” อยางสม่ําเสมอ และมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรยีน มีเมตตาธรรม ออนโยน 
อดทน อดกลั้น และเสริมสรางขวัญกําลงัใจใหแกผูเรียนอยูเสมอ และ ๓) การจัดการเรียนรู ควรพัฒนา
ผูเรียนรอบดาน ใหมีความสมดุล สมบูรณทั้งทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ 
(จิตตภาวนา) และปญญา (ปญญาภาวนา) โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
สอดคลองกับวิถีชีวิต (กิน อยู ดู ฟง) รวมถึงเนนกระบวนการใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 
เขาใจและคนพบคุณคาที่แทจริงของสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง 

ดานกายภาพ ควรมีการระดมทุน เพื่อเปนตัวชวยในการสรรหางบประมาณมาเพื่อแกไข
ปญหาเรื่องงบประมาณไปไมเพียงพอ โดยขอความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดสรรทุนผานกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน เชน การทอดผาปาสามัคคีเพื่อสรางอาคาร
เรียน สรางหองเรียน เปนตน โดยการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม
หรือวิถีพุทธ โดยอาศัยหลักธรรม ช่ือวา สัปปายะ ทั้ง ๗ ประการน้ี จะเปนแนวทางในการจัดอาคาร
สถานที ่สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการดําเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได
เปนอยางดี 

ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ครอบครัวหรือผูปกครองน้ัน มีผลตอการกําหนดแผน
กิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะตามแนวทางวิถีพุทธ จึงตองทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขามามีสวนรวม
ในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน โดยจัดสรรเวลา
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ใหเหมาะสมและไมกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอื่นๆ มากนัก และผูปกครองเองก็ควรที่
จะยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
และใหรวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานวิถีชีวิตที่สอดคลองกับวิถีพุทธ เรียนรูหลักธรรมที่จะนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตได เชน อริยสัจ ๔ คือ ๑) ธรรมที่ควรรู (ทุกข) สภาพปญญาที่เกิดข้ึนในชีวิตหรือในจิตใจ
และเกิดผลไมดีข้ึนแลว ซึ่งจําเปนตองเพงพิจารณา ไตรตรองใหเขาใจใหรูอยางถวนถ่ี ละเอียดลออวา 
ทุกขน้ันมันเกิดข้ึนไดอยางไร เกิดจากสาเหตุใด ๒) ธรรมที่ควรละ (สมุทัย) เปนสาเหตุแหงการ
กอใหเกิดการกระทําที่เลว ที่ช่ัว ที่ไมดี อันจะสงใหเกิดผลที่เปนทุกขหรือเปนปญหาแกชีวิต และจิตใจ 
ดังน้ัน เมื่อพอรูแลววาการทําตามเหตุที่เลว ที่ช่ัว หรือเหตุที่ไมดี ยอมจะสงใหเกิดผลเลว ผลช่ัว หรือผล
ที่ไมดี ไมเปนที่พึงประสงคแกทุกชีวิต ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่ควรละเวน ไมสมควรกระทํา เพราะมันเปน
สาเหตุที่ชวนใหกระทําช่ัว หากกระทําลงไปก็จะเกิดผลช่ัวตามมาอยางแนนอน ตามหลักกฎแหงกรรม
ที่วา บุคคลใดทําดีเปนเหตุยอมไดดีเปนผลตามมาตอบแทน และบุคคลใดทําช่ัวเปนเหตุก็ยอมไดช่ัวเปน
ผลตามมาตอบแทน เชนกัน ๓) ธรรมที่ควรเจริญหรือควรปฏิบั ติ (มรรค) เปนแนวปฏิบั ติที่ ดี
งาม นับเปนสาเหตุที่ดีที่เราเลือก ที่จะปฏิบัติ เปนวิถีทาง เปนครรลองที่เห็นสมควรวาควรนําไปปฏิบัติ 
เพราะเราเช่ือในกฎแหงกรรมที่วาทําดีเปนเหตุ ยอมไดรับดีเปนผล เปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนอดีตที่ไม
ดี (ทุกข) ซึ่งเราพอจะทราบแลววามาจากการกระทําตามเหตุที่ไมดี (สมุทัย) ทุกขและสมุทัย จึงเปน
เพียงอดีตเพื่อเปนบทเรียนใหเปลี่ยนแปลงการกระทําในปจจุบัน (มรรค) เพราะมรรคหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีงาม หากทําลงไป ยอมหวังผลไดเลยวาจะไดรับผลดี มีความสุข หรือเปนสภาพที่คลี่คลาย ไม
มีปญหาอีกตอไป ซึ่งก็คือ ความดับทุก (นิโรธ) และ ๔) ธรรมที่ควรบรรลุ หรือธรรมที่ควรเขาให
ถึง (นิโรธ) มีสภาพเปนผลที่ดี ที่สําเร็จ หรือผลที่นาพึงพอใจ สภาพที่ผอนคลายปญหาใหเบาบางลง จน
หมดสิ้นไปในที่สุด สรุปวา นิโรธ เปนผลจากการการกระทําดีเปนเหตุ (มรรค) ซึ่งทําใหเกิดผลดี นิโรธ
จึงเปนผลดีที่เกิดจากการทําตามเหตุที่ดี  

ดานการเรียนการสอน การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ จะเนนการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา โดยข้ันตนการเรียนรูที่ควรพึ่งพิงคร ูผูเรียนตองเรียนตามแบบของรายวิชาน้ันๆ  ลงมือฝก
ปฏิบัติตามหลักการทฤษฎีเลียนแบบครู เปนข้ันศีล ที่ควรศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง ทฤษฎี หลักการ 
หลังจากน้ัน ผูเรียนจะเริ่มสรางรูปแบบการคิดของตนเอง โดยอาศัยแนวหลักการทฤษฎีที่เรียนรูจาก
ภายนอก เขาไปสูการคิด วิเคราะห ทบทวน ลงมือฝกปฏิบัติ ฝกฝนใหคลองแคลวโดยอัตโนมัติ 
วางแผน สรางโครงการ โครงงาน เพื่อการคนหาคําตอบดวยตนเองถือเปนข้ันสมาธิ และสุดทาย 
ผูเรียนใชความคิดในการสรางรูปแบบใหมๆ สรางสรรคช้ินงาน ผลงานใหมๆ ดวยความคิด ดวยปญญา
ของตนเอง ถือเปนการเรียนรูที่แทจริงและเปนการเรียนรูที่บูรณาการเขาดวยกัน ระหวางความรูรอบ
และรูลึกจากการรับขอมูลแหลงความรูภายนอกตัวผูเรยีน (ปรโตโฆสะ) ความรูรอบและรูลึกจากการคิด 
กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) และความรูรอบและรูลึกจากการลงมือ
ปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา) 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การจัดอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสม เปนการสราง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทางวิถีพุทธ นอกจากหองพุทธธรรมหรือหองที่ใชปฏิบัติกิจกรรม
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ทางพระพุทธศาสนาแลว สิ่งแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรยีนก็เปนสิ่งสําคัญที่สามารถสรางบรรยากาศ
และการปฏิสัมพันธที่ดี ดวยการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ทั้งระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนสามารถแสดงกัลยาณมิตรตอกัน ย้ิม
แยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ ตามหลักของการบริหารจัดการน้ัน ควรจัดประชุมเพื่อ
รับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ในการสราง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็น
และปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมที่ใหความรมรื่น รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มี
กลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และควรมีการติดตามประเมินผล ซึ่งสามารถ
ใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพื่อนรวมงาน เพื่อนนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการ
สรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป 

ผูบริหาร ครู และบุคลากร จึงควรยึดหลักพรหมวิหารธรรม ไดแก ๑) เมตตา รูสึกสงสาร
ผูอื่น เอ็นดูผูอื่นอยูเสมอ สิ่งน้ีจะทําใหทุกคนมีความสุข ไมมีการเบียดเบียน ทะเลาะเบาะแวงกัน ๒) 
กรุณา ย่ืนมือชวยเหลือผูประสบทุกข ชวยเหลือแมกระทั่งคนที่คิดราย หรือไมชอบกัน โดยไมคํานึงถึง
ผลตอบแทนใดๆ ๓) มุทิตา ยินดีในสิ่งที่ผูอื่นม ียินดีในสิ่งที่ผูอื่นเปน ยินดีเมื่อคนอื่นไดดี ไมอิจฉาริษยา 
ไมนินทาใหราย และ ๔) อุเบกขา การวางเฉย การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดียอม
ไดดี ใครทําช่ัวยอมไดช่ัว ไมควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมในเรื่องที่เกิดข้ึน ควรมีความปรารถนาดี คือพยายาม
ชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขในลักษณะที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๔ 
ประการน้ี จะทําใหการปฏิสัมพันธภายในโรงเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

ดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความสําคัญมาก โดย
การนําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเปนหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคน ดวยการพัฒนาทางกายเพื่อใหเกิดการ
เจริญงอกงามาและสงเสรมิใหความสมัพันธในทางที่เปนไปอยางปกติ เชน รูจักสัมพันธทางตา เลือกรับ
เอาสิ่งดีมีประโยชนจากการเห็นทางตามาใช รูจักสัมพันธทางหู เลือกรับฟงสิ่งดีมีประโยชน ไมรับฟงสิ่ง
เลวรายเขามา เปนตน (กายภาวนา) และใหมีการเรียนรูดานพฤติกรรมหรือการเรียนรูทักษะทางสังคม
ที่จะทํางานรวมกันเปนกลุมรวมกับผูอื่นอยางเอื้ออาทร พรอมที่จะใหกําลังใจและใหอภัยแกกัน การ
ระมัดระวังคําพูด ระมัดระวังการกระทํา ที่จะไมเบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทั่งกันบางก็มีศีล
กํากับที่จะไมใหเกินเลยไปจนกระทบกระแทกใหแตกทําลายความสัมพันธระหวางกัน การสํารวมระวัง
ทั้งทางคําพูดและการกระทํา การยอมรับสํานึกผิด การใหอภัยกัน กอใหเกิดพัฒนาการทางดาน
พฤติกรรมไมใหเปนมลภาวะเบียดเบียนตนเองและผูอื่น (ศีลภาวนา) พรอมทั้งตองฝกฝนการเรียนรู
ทางดานจิตใจ ที่ตองเผชิญสถานการณจริงจากการทํางาน ทําใหตองมีความมุงมั่นต้ังใจ ความ
ขยันหมั่นเพียรกระทําอยางตอเน่ืองไมทอถอย มีความอดทน ทั้งตอภาระงาน และทั้งตอคนและ
สถานการณที่เขามา นอกจากน้ียังหมายถึงการเจริญงอกงามของคุณความดีหรือคุณธรรมในจิตใจ อัน
นําไปสูภาวะความสุขสดช่ืน แจมใสผองใสในจติใจ ต้ังมั่นเปนสมาธิ (จิตตภาวนา) และนําเอาการเรียนรู
ที่มาจากกระบวนการสังเกต สํารวจ การคิดการพิจารณาไตรตรอง การตัดสินใจอยางเปนเหตุเปนผล
เปนระบบ นําไปสูภาวะที่ออกจากปญหา นําออกจากทุกข นําไปสูภาวะที่ดีงามเปนบุญกุศล การเรียนรู
ทางปญญาเริ่มจากการเรียนความรูจากหลักธรรม คําสอน ขอมูล ขอเท็จจริง การจดจํา การจับ
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ประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู อันเกิดจากการฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ
คิดเช่ือมโยงเหตุปจจัย ตลอดจนปญญาทําใหกอเกิดจากการลงมือปฏิบัติ รูจักติดตามและประเมินผล
อยางเปนระบบเพื่อปรับปรงุใหดีข้ึน นําสูการสั่งสมเปนประสบการณและแจมแจงในเรื่องน้ันๆ (ปญญา
ภาวนา) 

การสรางเครือขายและประสานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่ง
กระบวนการที่กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผล พรอมทั้งควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดศึกษาผลการดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป 

ทั้งน้ี การปลูกฝงความศรัทธาใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของโรงเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญตอการ
บริหารจัดการ สงเสริมใหตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนที่จะไดรับในการดําเนินงานของโรงเรียน
วิถีพุทธใหประสบความสําเร็จ  

แนวทางสําหรับบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลัก 
อิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่งที่
ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร วิริยะ คือ ความมุงมั่นทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ที่จะ
เรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถาหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเปนผูรู ถาหาก
ศึกษาก็จะศึกษาใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวน้ันๆ จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่
จดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม การมีใจที่จดจอตอสิ่งที่คิดที่ทําและรับผิดชอบแลว ไมวาจะเปน
การเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง จะมีความรอบรูมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยใจที่จดจอต้ัง
มั่นและใฝเรียนรูของเรา เมื่อมีความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบ
แลวการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวย ความรอบคอบจะดํารงอยูคูกับความ
รอบรู และยังตองอาศัยความดีงามเปนเครื่องเตือนสติดวย จึงจะสามารถใชจิตพนิิจพิจารณาและตรึก
ตรองในเน้ือแทของสิ่งตางๆ น้ันไดอยาง และประการสุดทาย วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดได
ทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ 
(จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกร
หรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งทีเ่ปนเรื่อง
สวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิดรวมทํากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดีย่ิงข้ึน 

จากที่ไดอธิบายมาทั้งหมด มีเพียงสิ่งเดียวที่เปนเปาประสงค คือ การพัฒนาผูเรียนใหมี
การเรียนรูทั้งทางดานวิชาการ กิจกรรม และหลักพุทธธรรมควบคูกันไป เปนบุคคลที่มีคุณภาพ           
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม ทั้งที่ บาน โรงเรียน ชุมชน สังคม หรือที่ใดๆ 
ก็ตามไดอยางมีความสุข และสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตในกับตนเองและชวยเหลือผูอื่นได
อยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคมและประเทศชาติตอไป 

 
 
 
 



๔๔ 
 
 

บทท่ี  ๓ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่ อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”               
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยทําการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary) จากน้ันจะดําเนินการสัมภาษณเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือในเชิง
ประจักษขอมูล และทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สาํคัญ มีความครอบคลุมในเน้ือหา
สาระสําคัญที่ทําการศึกษาอยางครบถวน มีวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังน้ี 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  ผูวิจัยไดการวิจัย

เอกสารและสัมภาษณเชิงลึกเพื่อพิจารณาถึงประเด็นของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
๓.๒ ผูใหขอมูลสาํคัญ        

 ผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง 
จํานวน ๒๐ ทาน โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง  ในโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรอียุธยา  ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purpose Sampling)๑   

  
๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามข้ันตอน

ดังตอไปน้ี 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview)  

 ๒) ใหผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ จํานวนอยางนอย ๕ ทาน เชน ดานการจัดการเชิงพุทธ 
ดานการวิจัยดานสังคมศาสตร เปนตน ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยวามีความเที่ยงตรงและสามารถ
ใชในการเก็บขอมูลไดหรือไม  

๑ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรมนุษยทางพระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ และผูบริหารองคกรเทานั้น 

                                                



๔๕ 
 
 
 ๓) ติดตอขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความรวมมือถึงผูบริหาร หรือ หัวหนาหนวยงานกลุมเปาหมาย และเวียน
หนังสือขออนุเคราะห ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่จะเขาเก็บขอมูล 
 ๔) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานที่เปน
กลุมเปาหมายโดยกําหนดวันที่จะไปแจกแบบสอบถามดวยตนเอง 
 ๕) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
   
๓.๕  การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะห เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) การ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ  โดยวิเคราะหขอมูลจําแนกตามกลุมขอมูล 
Content Analysis) ทางการวิจัยที่ทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณโดยการ
นําเสนอเปนความเรียง การนําเสนอขอมูล โดยแบบตาราง โครงสราง แผนภาพ การบรรยาย และ
ภาพประกอบเอกสาร 
   

 
    
 



๗ 
 
 

บทท่ี  ๒ 
 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่อง  พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธผูวิจัยไดศึกษาคนควาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยไดทําการศึกษาหัวขอตาง ๆ      
ที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 

 ๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
  ๒.๑.๑  ความหมายของการบริหารจัดการ 
  ๒.๑.๒  ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
  ๒.๑.๓  ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา 
  ๒.๑.๔  พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
 ๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒.๒.๑  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒.๒.๒  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒.๒.๓  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
๒.๑  แนวคดิเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ 

ในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ซึ่งมี
นักปราชญ นักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึง “การบริหารจัดการ” ไวมากมาย ดังน้ี 

๒.๑.๑  ความหมายของการบริหารจัดการ 
 ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเขาใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเปนเบื้องตนกอน กลาวคือ สืบเน่ืองจากมนุษยเปนสัตวสังคม ซึ่งหมายถึง 
มนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดยเด่ียว แตอาจมีขอยกเวนนอยมากที่มนุษย
อยูโดดเด่ียวตามลําพัง เชน ฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียก
ตางกัน เปนตนวา ครอบครัว (family) เผาพันธุ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และ
ประเทศ (country) เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปนธรรมชาติอีกที่ในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํา
กลุม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุม” เพื่อใหเกิดความสุขและความสงบ
เรียบรอย สภาพเชนน้ีไดมีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผูนํากลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศของ
ภาครัฐ ในปจจุบันอาจเรียกวา “ผูบริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุมน้ัน เรียกวา การ
บริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) ดวยเหตุผลเชนน้ี 
มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการไดงาย และทําใหกลาวไดอยางมั่นใจ
วา "ที่ใดมีประเทศที่น่ันยอมมีการบริหาร"คําวา “การบริหาร” น้ัน นอกจากใชคําภาษาอังกฤษวา 
“Administration” ยังมีคําอีกคําหน่ึงที่ ใชแทนกันได คือ คําวา “Management” ซึ่ งเปนคําที่มี



๘ 
 
 
ความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการจะเลือกใชคําวา “Administration” ก็ดวยเหตุผล ๒ ประการ 
คือ เหตุผลประการแรก เมื่อไมตองการใชคําวา “ผูจัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจํากัดลงไปวาเปน
ผูบริหารงานขององคการแหงใดแหงหน่ึง หรือหนวยงานในหนวยงานหน่ึงเทาน้ัน ดังน้ัน เมื่อพูดถึงการ
บริหารงานโดยทั่วๆ ไปหรือการบริหารราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration” 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กลาววา ผูบริหารงานที่ ดีจะตองมีวิธีการ
บริหารงานที่จะทาํใหชนะใจลกูนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนนมั่นคงและ
สามารถเปนเสาหลักในการสรางความเช่ือมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนอง
ทาํตามความชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของ
ตนเอง ดังน้ันผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ0

๑ 
    พะยอม  วงศสารศรี กลาววา การบริหารจัดการ มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค   ไดมี นักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดงน้ี  การบริหารจัดการ หมายถึง  
กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ  ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยความ
รวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ  การตระหนัก  ความสามารถ  ความตองการ  ความถนัด และ
ความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย  องคการจึง
จะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว1๒   
 สมพงษ เกษมสิน มีความเห็นวา “การบริหาร” คือ การใชศาสตรและศิลปะการนําเอา
ทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นวาการ
บริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ คือ  
 ๑) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
 ๒) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบที่สําคัญ 
 ๓) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคกอบพื้นฐาน 
 ๔) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 
 ๕) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 
 ๖) การบริหารอาศัยความรวมมือ รวมใจของบุคคล ฉะน้ัน จึงตองอาศัยความรวมใจ
(Collective Mind) เพื่อใหเกิดความรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลัง
รวมกลุม (Group Effort) ในอันที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 ๗) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
 ๘) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 ๑พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 

 ๒พะยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๕๒),  หนา  ๓๖. 

                                                



๙ 
 
 
 ๙) การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย2๓ 
 สมพงษ เกษมสิน กลาววา การบริหารจัดการ  หมายถึง  กระบวนการทํางานกับคนและ
โดยอาศัยคน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง3

๔  
 เสนาะ ติเยาว กลาววา  การบริหารจัดการ  คือ งานของหัวหนาหรือผูนําที่จะตอง
กระทํา  เพื่อใหกลุมตาง ๆ  ที่มีคนหมูมากมาอยูรวมกัน และรวมกันทํางานเพื่อวัตถุประสงคที่ต้ังไวจน
สําเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ4

๕  
 ชุบ กาญจนประกร กลาวถึงการบริหารวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การบริหาร และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนหมายถึงการทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดอาศัยบุคคลอื่นๆ5

๖ 
 บุญทัน ดอกไธสง ใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดการระบบและ
การแกไขปญหาโดยใชแนวทางบวก (Positive Approach) เพื่อใหสังคมไดรับผลประโยชนที่เปนธรรม 
การจัดระบบตองอาศัยโครงสรางทางการเมืองและทางการศึกษาเขามาเปนตัวแปร 6

๗ 
 สรุปวาการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลต้ังแต ๒ ข้ึนไป
รวมกันทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดโดยอาศัยกระบวนการและ
ทรัพยากรที่มีอยู คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ อยางเหมาะสม การบริหารจึงเปนกระบวนการที่ผูบริหารตอง
ใชในการชักจูงใหคนหันมาชวยเหลืองานขององคการเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางานให
ไดรับผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับสถานการณ โดยที่ผูบริหารตองเปนทั้งหัวหนา 
ผูนําและผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพนอกากน้ีการบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการที่จะ
รวมมือการทํากิจการขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยใชกระบวนการที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานซึ่งสืบเน่ืองและใชทรัพยากรที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จ  
 ๒.๑.๒ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
 การบริหารโดยทั่วไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธีหรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือเปนลําดับรายการในการบริหาร คือ  ในการบริหารจะตองมีลําดับรายการกอนหลังวา
จะตองทําสิ่งใดกอนและตอๆ ไปจะทําอะไร  ซึ่งจัดไววาหลักเกณฑตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(scientific  Management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขตและหนาที่ตามข้ันตอนตางๆ ไว

 ๓ สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒาพานิช, ๒๕๒๖), 
หนา ๔๑. 
 ๔เสนาะ ติเยาว,  หลักการบริหาร,  พิมพครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๕๑), หนา  ๓.   
  ๕ธงชัย สันติวงษ,  องคการและการบริหาร,  พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอรพริ้น, 
๒๕๕๐), หนา  ๑๘. 
 ๖ชุบ กาญจนประกร , หลักรัฐประศาสนสาสตร (เอกสารโรเนียว) คณะรัฐประศาสนสาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๑๐, เอกสารประกอบคําบรรยาย ๒๕๐๖, หนา ๑๐ - ๑๒. 
 ๗อางแลว, บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองคการ, หนา ๙๗. 

                                                



๑๐ 
 
 
อยางชัดเจน  ซึ่งนักบริหาร  นักวิชาการ  ตลอดจนนักการศึกษา  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว  ดังน้ี 
 การบวนการบริหารของกูลิค และเออรวิค (Gulick&Urwick) ไดเสนอกระบวนการ
บริหารไว  ๗  ประการ  ซึ่งเรียกยอๆวา “POSDCORB’ โดยมีกระบวนการบริหาร ดังน้ี7

๘ 
 (๑) การวางแผน (Planning)หมายถึง การคิดเลือกหาทางที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มี
อยางประหยัดใหไดผลคุมคาที่สุด โดยดําเนินการตามข้ันตอนอยางมีแบบแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
 (๒) การจัดหนวยงาน (organizing)หมายถึง การจัดโครงสรางอํานาจหนาที่การแบงสวน
งานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
 (๓) การจัดตัวบุคคล(staffing) หมายถึงการบริหารดานบุคลากรอันไดแกการจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทํางาน การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (๔) การอํานวยการ (direction)หมายถึง การดําเนินการในการตัดสินใจและการสั่งการ
ในกิจกรรมตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะทั่วๆ ไปและในลักษณะเฉพาะ
ตลอดจนการใหคําแนะนํา 
 (๕) ควบคุมการปฏิบัติงาน (controlling)หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กิจการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และวัตถุประสงค 
 (๖) การประสานงาน  (co-ordination)หมายถึงการรวมมือกันในการปฏิบัติงานในสวน
ตางๆ ใหประสานงานสอดคลองและกลมกลืนกัน 
 (๗) การรายงาน (reporting)หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานให
ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงาน ไดทราบความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของกิจการใน
หนวยงาน 
 (๘) การงบประมาณ (budgeting)หมายถึงการควบคุมการใชจายเงินใหรอบคอบและ
รัดกุม  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการทําบัญชี 
 การบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (deming) คือ แบบ PDCA  ดังน้ี   
 (๑) การวางแผน  (plan - P) 
 (๒) การปฏิบัติตามแผน (do -D) 
 (๓) การตรวจสอบ  (check - C) 
 (๔) การปฏิบัติ  (action - A) 
 กระบวนการบริหารงานทั้ง ๔ ข้ันตอนจะตองปฏิบัติตอเน่ืองกันไปไมสิ้นสุดซึ่งเขียนไดวา
(plan-do-check-act)  PDCA  ซึ่งเสมือนกับเปนวงจรอันหน่ึงเรียกวา วงจรเดมมิ่ง(the  deming  
cycle) วงจรหรือวงลอ (PDCA) เปนเครื่องมือการบริหารอยางตอเน่ืองในการติดตามพัฒนาใหบรรลุ

 ๘Dessler, G., Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders,  
(Florida : UG/GGS Information Services, 2011), p.3. 

                                                



๑๑ 
 
 
เปาหมาย โดยวงจรเดมมิ่งหรือ PDCA  เปนการบวนการหน่ึง  ซึ่งสามารถที่จะนํามาใชไดเปนอยางดีใน
การควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ8

๙ 
 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร (behavioral science) ของเวเบอร(Weber)  ได
อธิบายการบริหารงานองคการในรูปแบบอุดมคติวา องคประกอบของการบริหารระบบราชการจะตอง
มีลักษณะสําคัญๆ ดังน้ี9

๑๐ 
 (๑) องคการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน (hierarchy)ผูมีอํานาจสูงสุดมี
อํานาจสั่งการผูใตบังคับบัญชา 
 (๒) องคการกําหนดตําแหนงและอํานาจหนาที่ (authority) แตละคนในองคการจะมี
ตําแหนงและอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
 (๓) มีกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน (rules and regulations)   เพื่อกําหนด
วิธีการทํางานและแกไขปญหาการปฏิบัติงาน 
 (๔) มีการแบงงานกันตามความชํานาญเฉพาะดาน  (division  of  work)ทําใหเกิดการ
บรรจุบุคคลากรเฉพาะดาน และเกิดการรวมกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานคลายคลึงกัน 
 (๕)มีระบบการจูงใจการทํางาน โดยการกําหนดอัตราเงินเดือนตามตําแหนงและ
ระยะเวลาในการทํางาน 
 (๖) มีระบบความสัมพันธภายในองคการอยางเปนทางการ ไมมีการติดตอกันเปนสวนตัว
หรือขามสายงานการบังคับบัญชา 
 (๗) ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานมีเหตุผลในการตัดสินใจแกไขปญหาทั้งน้ีอาศัย
กรอบ  กฎเกณฑที่วางไวเปนลายลักษณอักษร 
 กระบวนการบริหารของคิมบรอทและนันเนอร่ี (Kimbrough & Nunnery) ไดเสนอ
หลักการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตย ๕ ประการ ดังน้ี10

๑๑ 
 (๑) สนับสนุนใหแตละคนในทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทางการศึกษา 
 (๒) ยอมรบัวาภาวะผูนําเปนงานของทุกคน และเปนการกระตุนใหคนแสดงภาวะผูนําที่
สอดคลองกบัผลประโยชนความตองการและความสามารถ 
 (๓) อํานวยการใหบุคคล ไดวางแผนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณกันและรวมกัน
ประเมินผลสําเร็จของงาน 
 (๔) ดําเนินการใหการตัดสินใจ มผีลกระทบตอคนสวนใหญในองคการอยูในความ
รับผิดชอบของคณะบุคคลมากกวาความรบัผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 
 (๕) จัดองคการใหมีความคลองตัว เพื่อใหการปรับตัวสนองกับการเปลี่ยนแปลง 

 ๙ สมเดช  สีแสง. คูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  
(ชัยนาท : อมรการพิมพ,  ๒๕๔๔), หนา ๑๙๘-๑๙๙. 
 ๑๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๐. 
 ๑๑ Taylor, F.W, The Principles of Scientific Management,  (New York : Harper, 2002), 
p.27. 

                                                



๑๒ 
 
 
 กระบวนการบริหารของฟาโยล (Fayol) นักวิชาการเหมืองแรชาวฝรั่งเศสเปนตน
กําเนิดในการเสนอองคประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ โดยไดอธิบายกระบวนการ
บริหารงานประกอบดวยข้ันตอนการบริหารไว   ๕   ประการคือ11

๑๒ 
 (๑) วางแผน  (to  plan) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานลวงหนา 
 (๒) จัดหนวยงาน (to  organize) หมายถึง การรวบรวมเครือ่งมือ วัสดุ และกําลัง 
 (๓) บังคับบัญชา (to  command)  หมายถึงการสั่งงาน  ควบคุม  บังคับบัญชาใหบุคคล
ปฏิบัติงานตามหนาที่ 
 (๔) ประสานงาน (to coordinate)  หมายถึง การประสานกิจกรรมตางๆ  ของ
หนวยงานใหดําเนินไปตามเปาหมาย 
 (๕) ควบคุม  (to  control)  หมายถึง การควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎเกณฑ 
 กระบวนการบริหารของ ที เกรกก (T.Gregg)  รายการของกระบวนการตามความเห็น
ของนักบริหารทั้งหลายที่ไดแยกไวถึง  ๓๕  รายการ  แลวนํามาวิเคราะหและประมวลกระบวนการ
บริหารใหม  โดยแบงกระบวนการบริหารได ๗ ประการ คือ12

๑๓ 
 (๑) การตัดสินใจสั่งการ(decision-making) เปนหัวใจของกระบวนการบริหารงาน 
 (๒) การวางแผน (planning) มีความสําคัญตอการบริหารทุกประการ ถาขาดการ
วางแผนกิจกรรมน้ัน  จะไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๓) การจัดองคการ (organizing)   คือ  การกระทําใหเกิดความมีระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน  กําหนดอํานาจหนาที่และตําแหนงตางๆ  อยางชัดเจน 
 (๔) การติดตอสื่อสาร (communication)   เปนกระบวนการสงขาวสาร  คําสั่ ง
คําอธิบาย ฯลฯ จากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง จากหนวยงานหน่ึงไปยังอีกหนวยงานหน่ึง           
ซึ่งจะตองชัดเจนไดใจความกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 (๕) การใชอิทธิพลกระตุนใหบุคลากรทํางาน (influencing)   ในหนวยงานทุกชนิด
จําเปนตองมีระบบควบคุมบังคับบัญชา เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น  โดยการปฏิบัติ
ตามคําสั่งรวมทั้งกระตุนใหผูนํางานปฏิบัติอยางเต็มที่ 
 (๖) การประสานงาน (coordinating)  เปนความรวมมือระหวางบุคคลตอบุคคลหรือ
หนวยงานตอหนวยงาน  มีการติดตอสัมพันธกันชวยเหลือกันในดานบุคคล  และทรัพยากรอื่นๆ   
 (๗) การประเมินผล  (evaluation)  คือ  การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอยาง
ตอเน่ือง  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 กระบวนการบริหารของเซียส (Sears)  ไดรายงานการบริหารตามความเห็นชอบของ
นักบริหารทั้งหลายที่ไดแยกไวถึง  ๓๕  รายการ แลวนํามาวิเคราะหและประมวลกระบวนการบริหาร
ใหม  โดยแบงกระบวนการบริหารไว  ๓  ประการ คือ13

๑๔ 

 ๑๒ อางแลว, Taylor, F.W, The Principles of Scientific Management,  (New York : Harper, 
2002), p.27.  
 ๑๓ อางแลว, หนา ๑๓. 

                                                



๑๓ 
 
 
 (๑) การวางแผน  หรือการวางโครงการ  (planning) 
 (๒) การจัดองคการ (organizing)โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละ  ตําแหนงไวอยาง
แนนอนและรัดกุม 
 (๓) การวินิจฉัยสั่งการ  คือ  การมอบหมายงาน  (directing) 
 กระบวนการบริหาร ของสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา(American  
Association  of  School Administrator) ได เสนอแนวคิด เกี่ ยวกับกระบวนการบริห ารไว             
๕  ประการคือ14

๑๕ 
 (๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตใหตรงเปาหมายที่ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทํา วิธีการ และวัตถุประสงคของงานน้ันๆ ไว
ลวงหนา 
 (๒) การแสวงหา  และกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (allocation)  หมายถึง  การ
แสวงหากําหนดตัวบุคคล  และวัสดุทุกชนิดที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน 
 (๓) การเสริมกําลังบํารุง (stimulation) หมายถึง  การบํารุงขวัญ  กระตุนและสงเสริม
ใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 (๔) การประสานงาน (co- ordination)การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุกหนวยงาน
พบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผูอื่นและ
เพื่อใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 
 (๕) การประเมินผลงาน(evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให
ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดข้ึน  เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและการประเมินผลข้ัน
สุดทาย  เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะไดตามเปาหมายที่ต้ังไวต้ังแตตนเพื่อวางแผนใหม
สําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 ๒.๑.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา 
 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมายของการบรหิารกจิการไวดังน้ี 
 พุทธทาสภิกขุ พูดถึงการบริหารวา เปนการดําเนินไปไดแหงกิจการที่กระทําดวยปญญา 
กระทําดวยความหวังและตองทําเพื่อสังคมหรือนอยที่สุดทําเพื่อตัวเอง ตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา15

๑๖ 
 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กลาวสรุปไววาการบริหารหมายถึง ศิลปะแหง
การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น และนักบริหารมีหนาที่วางแผน จัดองคกร แตงต้ังบุคคลอํานวยการ 
และควบคุมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกันเพื่อสูเปาหมายที่วางไว สวน
ความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการบริหารตางๆ ที่ใชกันทั่วไปพอสรุปได ๓ ลักษณะ 
แตที่ดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเปนสําคัญโดยยึดเอาความสําเร็จเปนพื้นฐานทําใหงานสําเร็จ 

 ๑๔ อางแลว, หนา  ๑๔. 
 ๑๕ อางแลว, Taylor, F.W, The Principles of Scientific Management,  (New York : Harper, 
2002), p.27,  หนา  ๑๒ -๑๓. 
 ๑๖ พุทธทาสภิกขุ, การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป.), หนา ๙-๑๒. 

                                                                                                                                       



๑๔ 
 
 
ไมเอาความขัดแยงสวนตัวมาเกี่ยวของ และยินดีรับคําแนะนําจากทุกฝาย เพื่อใหทุกคนมีโอกาสแสดง
ความสามารถจะไดทั้งนํ้าใจคนและผลของงานวิธีน้ีเรียกวา“ธรรมาธิปไตย”คือใชทั้งพระเดชและ
พระคุณ16

๑๗ 
 สุลักษณ ศิวรักษ (ส. ศิวลักษ) แสดงทรรศนะการบริหารงานในเชิงพุทธศาสนาไววา 
การบริหารงานทั้งหมด คือ การบริหารตนเอง เปนการปฏิบติัเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางาน การพัฒนา
ตนตองรูเทาทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง สําคัญตองมีสติ17

๑๘ 
 สุรพล  สุยะพรหม  ไดใหทัศนวา การจัดการเชิงพุทธ(Buddhist management)ถือวา
เปนสาขาหรือวิชาเอกแขนงหน่ึงของสาขาวิชาการจัดการ(Management) ที่เปนการจัดประมวล
ความรูระหวางศาสตร ๒ ศาสตรเขามาบูรณาการดวยกัน  กลาวคือเปนการนําเอาศาสตรแหงการ
จัดการ(Management  Science) และพุทธศาตร (Buddhist Studies) มาผสมผสานเปนเน้ือ
เดียวกัน เมื่อนําเอาศาตร ๒ ศาตรเขามาบูรณาการเขาดวยกันจึงไดจัดใหมีองคความรูสาหรับสาขาวิชา
น้ีออกเปน ๒ แนวทางกลาวคือ18

๑๙ 
 แนวทางที่ ๑ เปนการศึกษาความรูการจัดการทั่วไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชา
เหลาน้ีเปนอาทิ  ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ  การจัดการเชิงยุทธศาสตรตามแนว
พระพุทธศาสนา  การจัดการพฤติกรรมของมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา  การควบคุมทางการ
จัดการตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานตามแนวพระพุทธศาสนา และ
มนุษยสัมพันธกับการจัดการเชิงพุทธ 
 แนวทางที่ ๒  เปนการศึกษาความรูเรื่องขงการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือตาม
หลักที่มหาเถรสมาคมที่เปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆประกาสใชประกอบดวยองคการทาง
พระพุทธศาสนา ๖ องคการไดแก การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห19๒๐ 
 จะเห็นไดวา ความเห็นของนักวิการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการบริหารน้ันเหมือนกับ
นักวิชาการทั่วไปใหไว แตในทางพระพุทธศาสนาจะเนนการนําธรรมมาใชรวมและเสริมในการบริหาร 
 สรุปวาการบริหาร ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการที่จะรวมมือกันทํากิจการขององคกร
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยใชกระบวนการดําเนินงานซึ่งสืบเน่ืองและใชทรัพยากรที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จ การบริหารแบบใหมไมไดยกเลิกการใชทฤษฎีหรือ
หลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตรหรือยุคการบริหารแบบมนุษยสัมพันธแตกลับนําเอา

 ๑๗ พระเม ธีธรรมาภรณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต ), คุณ ธรรมสําห รับนักบ ริหาร, พิมพครั้งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๒ - ๓. 
 ๑๘ สุลักษณ ศิวรักษ, การบริหารงานแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสองสยาม จํากัด, ๒๕๓๘), 
หนา ๘-๑๕. 
 ๑๙ สุรพล  สุยะพรหม, พื้นฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๕๓-๑๘๖. 
 ๒๐ สุรพล  สุยะพรหม,  ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๘-๑๙. 
 

                                                



๑๕ 
 
 
หลักการและทฤษฎีเหลานน้ันมาทาํการทดลองและวิจยัเพิ่มเติม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู
และความคิดที่ชัดเจนข้ึน สวนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นในเรือ่งการบริหารเหมือนกับ
นักวิชาการทั่วไป ตางกันที่วาทางพระพุทธศาสนาจะเนนกานําธรรมะมาใชรวมและสงเสริมในการ
บริหาร 20

๒๑ 
 การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ตาง ๆ เชน (๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) (๓) การ
บริหารคุณธรรม (Morality) (๔) การบริหารที่ เกี่ยวของกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน 
(Planning) (๖) การจัดองคการ (Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (๘) การ
อํานวยการ (Directing) (๙) การประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) และ 
(๑๑) การงประมาณ (Budgeting) เชนน้ี เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวน
สําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางใน
การใหความหมาย  
 พรอมกันน้ี อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และ
หนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ  เชน (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การบริหารเงิน (Money) (๓) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (๔) การบริหารงานทั่วไป (Management) (๕) การบริหารการ
ใหบริการประชาชน (Market) (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารขอมูลขาวสาร 
(Message) (๘) การบริหารเวลา (Minute) และ (๙) และการบริหารการวัดผล (Measurement) 
เชนน้ี เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา ๙M แตละตัวมาเปนแนวทางในการ
ใหความหมาย 
 การใหความหมายทั้ง ๒ ตัวอยางที่ผานมาน้ี เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารเชนน้ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดวย 
นอกจาก ๒ ตัวอยางน้ีแลว ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา 
๓M ซึ่งประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) และ “๕ ป” ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน 
และประชาสัมพันธ 

๒๑ อางแลว,สัมฤทธ์ิ ทาเหล็กเจริญ, “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, หนา ๑๔๐. 

 
 

                                                



๑๖ 
 
 
 กระบวนการบริหารตามที่กลาวขางตน จําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารองคกรจะตองทราบ
ทั้งน้ี เพื่อจะไดบริหารงานหลักธรรมาภิบาล เปนกระบวนการบริหารที่วาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสงัคมทีดี่ ซึ่งเปนการบริหารที่เนนลึกถึงรายละเอียด ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมและผลักดัน
องคกรไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ใหมีประสิทธิภาพตาม
หลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคม 
 สวนคําวา การจัดการ (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่ งมี
วัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อมุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับ
ผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (by product) เมื่อเปน
เชนน้ี จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดต้ังหนวยงานภาครัฐที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการสาธารณะ
ทั้งหลาย (public services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกวา การบริหาร
จัดการ (management administration) เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากข้ึน เชน การนําแนวคิดผูบริหาร
สูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวย
ความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจดวยการให
รางวัลตอบแทน เปนตน นอกเหนือจากการที่ภาครัฐไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขามา
รับสัมปทานจากภาครัฐ เชน ใหสัมปทานโทรศัพทมือถือ การขนสง เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดี ภาคธุรกิจก็
ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือประชาชนไดเชนกัน เชน จัดโครงการคืนกําไรใหสังคมดวยการลด
ราคาสินคา ขายสินคาราคาถูก หรือการบริจาคเงินชวยเหลือสังคม เปนตน  
 ๒.๑.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
 จุดกําเนิดองคกรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัม
พุทธเจาแลว มีดําริที่จะเผยแผพระสัจธรรมแกเวไนยสัตว จึงทรงดําริถึงอาจารยคือ อาฬารดาบสและ
อุทกดาบส เมื่อรูวาทานทั้งสอง ไดเสียชีวิตแลว พระพุทธองคจึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ   พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยูปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมช่ือวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดทาน
เหลาน้ัน พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมวา “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความ
เกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงน้ัน มีความดับไปเปนธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันข้ึน 
๑๕ คํ่า เดือน ๘ เรียกวา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเปนวันที่พระรัตนไตรครบ ๓ ประการ คือพระพุทธ พระ
ธรรมและพระสงฆ จึง นับไดวา พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสงฆองคแรกที่ เกิดข้ึนใน
พระพุทธศาสนา สวนอีก ๔ คนที่เหลือ พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุ
อรหันตผลในเวลาตอมา พระพุทธองคทรงประทานการบรรพชาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสวา 
“เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาว ดีแลว เธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทํา
ที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”21

๒๒ ดวยพระดํารัสน้ีทําใหพระสงฆในพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก 
 จากประเด็นที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวาวันอาสาฬหบูชาน้ันเปนจุดกําเนิดองคการ 
พระพุทธศาสนาข้ึนอยางสมบูรณ โดยมีพระพุทธเจาเปนผูนําหรือผูบริหารองคการ และพระสงฆสาวก

 ๒๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
                                                



๑๗ 
 
 
เปนสมาชิก ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อขับเคลื่อนองคการใหเปนไปตามนโยบาย  ที่กําหนดไว
คือ การประกาศพระธรรมวินัย ตอมาพระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมแกยสะกุลบุตร และสหายของยสะ
อีก ๔ คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีในกรงุพาราณสีน้ันเอง เมื่อ ๔ คนน้ี
ไดรับการบรรพชาแลว สหายอีก ๕๐ คน ของพระยสะที่เปนชาวชนบททราบขาวแลวมีความคิดวา 
ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุงหมผากาสายะออกจากเรือนไปบวชเปน
บรรพชิตน้ัน คงจะไมตํ่าทรามเปนแน จึงไดพากันเดินทางมาหาพระยสะและไดเขาเฝาพระพุทธเจารับ
ฟงธรรมเทศนาจนไดดวงตาเห็นธรรมและสําเร็จอรหันตผลในเวลาตอมาทําใหองคการพระพุทธ 
ศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน รวมมีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๖๑ รูป เมื่อพระสงฆสาวกมีจํานวนมาก
พอสมควรแลว จึงมีพระดํารัสที่จะสงพระสาวกออกไปปฏิบัติหนาที่คือ การประกาศเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาโดยไดตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน
สุขแกชนจํานวนมาก  เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล และ ความสุขแกทวยเทพและ
มนุษย จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลางและมีความงามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณครบถวน”22

๒๓ พระดํารัสน้ีนับวาเปน
นโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคการพระพุทธศาสนาในกาลตอมาเมื่อมีผูเลื่อมใสใครจะ
บวชพระพุทธองคก็จะทรงประทานการบวชใหดวยพระองคเองเรยีกวา “เอหิภิกขุอุป สัมปทา” และได
ทําการสั่งสอนพระสาวกในช้ันตนจนไดบรรลุคุณธรรมเปนพระอริยบุคคลพรอมกับไดสงพระสาวก
เหลาน้ันออกประกาศเผยแผพระศาสนายังที่ตาง ๆ 
 ซึ่งจะไดเห็นวาการบริหารองคการในขณะน้ันทุกอยางข้ึนตรงตอพระพุทธเจา ฉะน้ัน การ
ประพฤติปฎิบัติหนาที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฎิบัติตามพระพทุธองคเทาน้ัน   เน่ืองจากใน
กาลน้ันพระพุทธองคยังไมไดบัญญัติพระวินัยเพื่อเปนเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ  
 ดังน้ัน โครงสรางองคการพระพุทธศาสนาในชวงระยะตนของพุทธกาลน้ันจึงมีลกัษณะ
เรียบงาย ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 ๒๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 

อุบาสิกาบริษัท 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท 

ฝายสงฆ ฝายคฤหัสถ 

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 

                                                



๑๘ 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑   โครงสรางองคกรสงฆสมัยพทุธกาล 

 
 ๑) การบัญญัติพระธรรมวินัย 
 พระธรรมวินัย เปนคําที่ใชเรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเปนคําประสมมาจาก
คําวา ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนเรื่องธรรมดามีอยูแลวในธรรมชาติ ไม
วาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูอยางน้ันเปนธรรมดาเปนธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจาคนพบ
ธรรมน้ันแลวก็ทรงนํามาเผยแผเพื่อเกิดประโยชนแกหมูมนุษย จากน้ันก็อาศัยหลักความจริงที่มีอยูใน
ธรรมชาติซึ่งเปนเรื่องของกฎแหงเหตุปจจัยน้ันมาจัดต้ังวางเปนระบบระเบียบในหมูมนุษยเรียกวา วินัย
23

๒๔ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก 
อธิบายความหมายของคําวา วินัยไววา “พระวินัยอันบัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัยทั้งหลาย กลาววา วินัย 
เพราะมีนัยตางๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝกกายและวาจา” 
 ดังน้ันจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเปน ๓ นัย คือ24

๒๕ 
๑) วินัย หมายถึง นัยตางๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข ๒ คือ ภิกขุปาติโมกขและ

ภิกขุนีปาติโมกข มีวิภังค ๒ คือ ภิกขุวิภังคและภิกขุนีวิภังคและมี อาบัติ ๗ กอง 
๒) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพิ่มเติมใหสิกขาบทที่

ทรงบัญญัติไวแลวมีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน หรือผอนผันใหเหมาะสมแกการกระทําความผิดหรือการลวง
ละเมิด 

๓) วินัย หมายถึง กฎหรือขอบังคับสําหรับฝกอบรมกายและวาจา เพราะเปนเครื่อง
ปองกันการประพฤติไมเหมาะสมทางกายและวาจา 
 คําวา วินัย น้ันมีคําที่เปนไวพจนหรือคําที่เขียนตางกัน แตความหมายเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมาก มี ๓ คํา คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เปนขอที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู
พระสงฆ 
 ในชวงแรกของการกอต้ังองคการพระพุทธศาสนา พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ พระวินัย
ทั้งที่เปนปาฎิโมกขและอภิสมาจารพระภิกษุเมือ่เขามาบวชในพระพุทธศาสนากถื็อปฏิบัติตามรปูแบบที่
เปนธรรมเนียมของพระพุทธเจา มีทั้งธรรมและวินัย คําสั่งและคําสอนอยูดวยกัน ซึ่งจัดเปนจารีตศีล
เรียกวา โอวาทปาติโมกข มีใจความสําคัญ ดังน้ี 
  “การไมทําบาปทั้งปวง 
 การทํากุศลใหถึงพรอม 
 การทําจิตของตนใหผองแผว 

 ๒๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), วินัยเร่ืองที่ใหญกวาที่คิด, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๒-๓. 
 ๒๕แสวง อุดมศรี, เรียบเรียง, พระวินัยปฎก ๑ วาดวยมหาวิภังคหรือภิกขุนีวิภังค, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทประยูรวงฆ พริ้น้ิง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๖-๗. 

                                                



๑๙ 
 
 
 น้ีคือคําสอนของพระพุทธเจาทัง้หลาย 
 
  ความอดทน ความอดกลั้นเปนตบะอยางย่ิง 
 พระพุทธเจาทัง้หลายตรสัวา นิพพานเปนบริมธรรม 
 ผูทํารายผูอื่น ไมช่ือวาเปนบรรพชิต 
 ผูเบียดเบียนผูอื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ 
  การไมกลาวรายผูอื่น การไมเบียดเบียนผูอื่น 
 ความสํารวมในพระปาติโมกข 
 ความเปนผูรูจกัประมาณในอาหาร 
 การอยูในเสนาสนะทีส่งัด 
 การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 น้ีคือคําสอนของพระพุทธเจาทัง้หลาย” 25

๒๖ 
 ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจรญิเติบโตข้ืนไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจํานวนมาก ทําให
สังคมสงฆมีความหลากหลาย เปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ
ของแตละทองถ่ิน ชนบทที่ตนอาศัยอยู การประพฤติผิดทั้งทีเ่จตนาและไมเจตนา  จึงเกิดมีข้ึน อันเปน
เหตุใหพระพุทธเจาทรงบญัญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองและใหการศึกษาแก
พระภิกษุโดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ 

๑) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝายบทบัญญัติ หรือขอปฏิบัติอัน
เปนเบื้องตนของพรหมจรรยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเปนพุทธอาณาเพื่อปองกันความประพฤติ
เสียหายและวางโทษแกผูลวงละเมดิโดยปรบัอาบติัหนักบาง เบาบางและมีการสวดทุกกึ่งเดือน เรียกวา 
พระปาติโมกข 

๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาทและความเปนอยูที่ดีงาม สําหรับชักนําความประพฤติ ความเปนอยูของพระสงฆใหดีงาม มี
คุณคา นาเลื่อมใสศรัทธามากย่ิงข้ึน 
 การบญัญัติพระวินัยน้ัน พระพทุธองคทรงคํานึงถึงเหตุปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบ
หลัก ดังที่พระพุทธองค ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครัง้พระสารีไดทลูขอรอง ใหทรงบัญญัติวินัยหรอื
สิกขาบท และแสดงปาติโมกขแกพระสาวก อันจะเหตุใหพรหมจรรย  ดํารงอยูไดนาน ซึ่งพระพุทธองค
ทรงตรัสวา เวลาและเหตุทีจ่ะทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน จะตองประกอบไปดวยปจจัย ๕ ประการ คือ 

(๑) สังคมสงฆต้ังไดเปนเวลานานพอสมควร 
(๒) สังคมสงฆขยายตัวใหญข้ึน 
(๓) มีผลประโยชนเกิดมากข้ึน 
(๔) มีผูทรงความรูมากข้ึน 
(๕) มีผูประพฤติผิดใหเปนที่เสื่อมเสีย26

๒๗ 

 ๒๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๙๐-๙๑. 
 ๒๗ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 

                                                



๒๐ 
 
 
 จะเห็นไดวาการที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยน้ัน พระองคไมไดบัญญัติลวงหนา
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคการโดยทั่วไป แตทรงคํานึงถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทน้ันประกอบดวย 

(๑) เมื่อมีเรื่องไมดีไมงามเกิดข้ึน ทรงรับสั่งใหประชุมสงฆ 
(๒)  ตรัสถามภิกษุผูเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 
(๓)  ทรงตําหนิภิกษุที่กอเรื่อง 
(๔)  ช้ีโทษแหงการลวงละเมิด 
(๕)  แสดงอานิสงสแหงการสํารวมระวัง 
(๖)  บัญญัติสิกขาบทใหภิกษุถือปฎิบัติตาม27

๒๘ 
 ๒) ลักษณะการปกครององคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 ในชวงระยะกาล ๔๕ ป ที่พระพุทธเจาทรงพระชนมาชีพบําเพ็ญพุทธกิจอยูน้ัน ทําใหการ
ปกครององคการพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญข้ึนตามลําดับกาล โดยเฉพาะองคกรคณะสงฆ 
เมื่อพระสาวก ๖๐ รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฎวามีผูมีศรัทธาเลื่อมใสจะขอบวชดวย
จํานวนมาก พระสงฆสาวกไดนํากุลบุตรเหลาน้ัน มาเฝาพระพุทธเจาเพื่อที่จะใหพระองคทรงบรรพชา
ให พระสาวกเหลาน้ันตางไดรับความลําบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไมสะดวก ทําใหงาน
เผยแผเปนไปอยางลาชา พระพุทธองคทรงคํานึงถึงเหตุเหลาน้ี จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกผูใหญที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเปนพระอุปชฌาย ใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรที่มีศรัทธาดวยวิธี “ติสรณ
คมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน” และใหการปกครองดูแลกันเองในกลุม 
 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระสาวกเปนพระอุปชฌายใหการบรรพชา แกกุลบุตร
ผูมีศรัทธาทั่วไปน้ันเปนการมอบอํานาจบางประการใหพระสาวกไดปกครองกัน ในลักษณะของ
อุปชฌายปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารยปกครองอันเตวาสิกของตน  โดยพระพุทธองคทรงแสดง
หลักการของพระศาสนาที่ เรียกวา“โอวาทปาฎิโมกข” เพื่อเปนหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการดําเนินชีวิตรวมกันของพระสาวก 
 ในกาลน้ี พระพุทธองคทรงดําเนินการปกครองและบริหารจัดการใหการศึกษาแกพระ
สาวกดวยตัวพระองค เองและมอบหนาที่ ใหพระอุปชฌาย ดูแลบางเพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนาน้ัน ไดมุงเนนไปในดานการประกาศเผยแผหลักคําสอนของพระพุทธองคเปนสวนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนอนาคาริกที่เรรอนไปตามที่ตางๆ เพื่อประกาศหลักคําสอน
ของพระพุทธเจา ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผไป
อยางรวดเร็วและเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง 
 ตอมาพระพุทธเจาทรงมีพระพุทธานุญาต ใหภิกษุทําการอุปสมบทแกสตรีที่ประสงคจะ
บวชเปนนางภิกษุณี อันสืบเน่ืองมาจากการรองขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมพีระอานนทเปน
ผูทูลชวยเหลือให ไดรับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได เปนภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เปนการบวชดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ  จากพระพุทธองคและตอมาก็บวชใหแก
เหลาบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีทําใหมีพุทธบริษัทเปน ๔ ฝาย ทําใหรูปลักษณการปกครอง

 ๒๘ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 
                                                



๒๑ 
 
 
องคการในชวงระยะกาลน้ีเปนงานดานการปกครองเพื่อใหการศึกษาและการเผยแผพระพุทธศาสนา
เสียเปนสวนมาก 
 เมื่อทรงอนุญาตการบวชใหเปนกิจของสงฆหรือมอบหมายความเปนใหญใหสงฆอยาง
เต็มที่แลว พระองคก็ทรงงดการอุปสมบทใหแกใครๆ ทรงทําหนาที่สั่งสอนและดูแลภายในองคการ
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนน้ีจะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงมีพระพุทธประสงคที่จะใหสงฆ
ปกครองกันเองอยางแนนอน โดยใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลักหรือเปนใหญ  ในการปกครองไมทรง
ปรารถนาใหพระเถระรูปหน่ึงรูปใดมีอํานาจหนาที่ในการปกครอง   ดังปจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับพระ
อานนทกอนที่จะพระปรินิพพานวา “อานนท พระธรรมวินัยใด ที่เราแสดงและบัญญัติไว เมื่อเรา
ลวงลับไปแลว พระธรรมและวินัยน้ันและ จักเปนพระศาสดาของเธอทั้งหลาย”28

๒๙ เปนตนเพราะฉะน้ัน 
มาถึงชวงปลาย ๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองคจึงไดทรงมอบภาระการบริหารการปกครองใหแกคณะ
สงฆเปนผูปกครองกันเองโดยยึดหลกัพระธรรมวินัยเปนใหญในการปกครอง ดังน้ัน เมื่อแสดงรูปลักษณ
การปกครององคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒   โครงสรางการปกครององคกรสมัยพุทธกาล 29

๓๐ 
  

 ๒๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๒๑๖/๑๖๔. 
 ๓๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๔๖. 

พระธรรมวินัย 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท ๔ 

คณะสงฆ คณะคฤหัสถ 

ฝายภิกษุ ฝายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ภิกษุ ภิกษุณี 

สามเณร สามเณรี 

สิกขมานา 

                                                



๒๒ 
 
 
 ๓) การบริหารองคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 เมื่อพระพุทธองคทรงเหน็วามีพระสงฆสาวกและพุทธสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก งาน
ของพระพุทธศาสนาเปนไปอยางกวางขวาง สังคมพุทธกลายเปนสังคมที่มีขนาดใหญ สมควรที่จะ
มอบหมายภาระใหคณะสงฆชวยบริหาร เพื่อเปนการปูพื้นฐานการบริหารใหแก  คณะสงฆ พระพุทธ
องคจึงไดทรงยกเลิกการบวชดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมนแลวทรงอนุญาตใหพระภิกษุทํา
การบวชใหผูที่มีศรัทธาตองการบวชในพระพุทธศาสนาไดดวยวิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และ ไดนํา
วิธีการบวชแบบไตรสรณคมนไปใชกับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธีมอบหมายภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. การแบงงานกันทํา 
 การที่มนุษยเขามารวมกันทํางานในรูปขององคการ และตองการจะดําเนินการ ให
ประสบความสําเร็จบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวไดน้ันจะตองมีการแบงหนาที่และมอบหมายงานให
เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานใหทําตามความถนัดและความรูความสามารถ
ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล 30

๓๑ หากไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวน้ีแลว การปฏิบัติงานก็มี
โอกาสประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเมื่อนําหลักการน้ี มาวิเคราะหลักษณะการแบง
งานในองคกรคณะสงฆสมัยพุทธกาลแลวจะเห็นไดวา พระพุทธองคก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบงงานใน
องค องคการสมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคลายๆ กันกับการจัดแบงงานขององคการในปจจุบัน 
โดยเฉพาะลักษณะงานที่พระพุทธองคทรงจัดแบงใหคณะสงฆสมัยพุทธกาลน้ันสามารถพิจารณาได      
๓ ลักษณะ คือ 

๑) ลักษณะท่ีเปนงานหลัก คือเปนงานที่มีการดําเนินการอยูเปนประจําในองคการ
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกไดเปน ๔ ประเภท คือ 

(๑) งานดานการปกครอง เปนงานที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเกิด  ความเรียบรอยดี
งามในองคการ อันประกอบไปดวยงานที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ การรับบุคคล เขาเปนสมาชิกองคกร
คณะสงฆ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ การสงเสริมความ
สามัคคีและการทําสังฆกรรมประเภทตางๆ 

 (๒) งานดานการใหการศึกษา เปนการสงเสริมใหพุทธบริษัทไดรับประโยชนในสวน
ของตน ดวยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่เปนไปตามกระบวนการหรือ ตามลําดับข้ันของการศึกษา
31

๓๒ มีการจัดสภาพการณที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถเชน การแตงต้ังผูใหการอบรม
ศึกษาหรือแสดงธรรม การใหถืออุปชณายและอาจารยการใหถือนิสัยสัทธิวิหาริกวัตรและอันเตวาสิ
กวัตรเปนตน 
 (๓) งานดานการเผยแผศาสนา เปนการประกาศเผยแผหลักธรรม   คําสอนของ
พระพุทธเจา ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและการปฏิบัติ 32

๓๓ เชน การสงเสริมงานดานการเผยแผ 

 ๓๑พงศสัณห ศรีสมทรัพยและ ชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองคการและการจัดการ, พิมพครั้งที่ ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๑๙๗. 
 ๓๒ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘. 
 ๓๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 

                                                



๒๓ 
 
 
การจัดสงบุคคลไปทํางานดานการเผยแผยังที่ตางๆ และการตรวจเย่ียมแนะนําวิธีการเผยแผ เปนตน
(๔) งานดานสาธารณูปการ คือ การกอสรางเสนาสนะที่อยูอาศัยและการใชคนวัดใหทํางาน33

๓๔ เปนตน 
๒) ลักษณะงานท่ีจัดเปนแผนก (Department) ดวยการพิจารณาลักษณะงานที่

เกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆ เมื่อเห็นวามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไวดวยกันเปนหมวดหมูของงาน ซึ่ง
ลักษณะงานเชนน้ีในองคกรคณะสงฆไดแก การสมมติแตงต้ังเจาหนาที่ทําการแทนสงฆใหเปนผูมีหนาที่
อยางใดอยางหน่ึงตามแตสงฆจะเห็นสมควรดวยกิจน้ันๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆ เพราะการที่คน
มาอยูรวมกันเปนคณะ ยอมมีกิจการอันเปนกลางที่เรียกวาเปนของคณะเกิดข้ึน คณะน้ันตองจัดคนใน
คณะใหรับหนาที่ทํากิจการน้ันเปนแผนกๆ34

๓๕ 
 การแตงต้ังสมมติผูทําการแทนสงฆคือ การมีมติรวมกันหรือการยอมรับรวมกัน  โดย
การที่ประชุมสงฆตกลงมอบหมายหรือแตงต้ังภิกษุใหทํากิจหรือเปนเจาหนาที่ในเรื่องอยางใดอยางหน่ึง
35

๓๖ เพื่อที่จะดําเนินการแทนคณะสงฆตามที่ไดรับมอบหมายหนาที่น้ันๆ เปนการแบงงานตามกิจที่มีข้ึน
ในสงฆ หรือหมูคณะน้ัน ๆ โดยอาศัยความรูความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินการ
รวมกัน ดวยการมอบหมายงานแกบุคคลที่เห็นวา มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูปเดียวแตเปนผูมี
ความรูและความสามารถอาจไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่หลายๆ อยางพรอมกันก็ได โดยประเภทของ
ผูทําการแทนสงฆ ตามพระพุทธองคทรงมีพุทธานุญาตไวมีดังน้ี 
 (๑) เจาอธิการแหงจีวร ประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ ผูรับจีวร 
เรียกวา จีวรปฏคคาหกะ ผูเก็บจีวร เรียกวา จีวรนิทหกะ ผูแจกจีวร เรียกวา  จีวรภาชกะ ภิกษุรูปเดียว
อาจทําหนาที่ทั้ง ๓ ประการก็ได โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 
 (๒) เจาอธิการแหงอาหาร ประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ เปนผูแจก
ภัตร เรียกวา ภัตตุเทสกะ เปนผูแจกยาคู เรียกวา ยาคุภาชกะ เปนผูแจกผลไม เรียกวา ผลภาชกะ เปน
ผูแจกของขบเค้ียว เรียกวา ขัชชภาชกะ 
 (๓) เจาอธิการแหงเสนาสนะ ประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี คือ เปนผูมี
หนาที่แจกเสนาสนะ เรียกวา เสนาสนคาหาปกะ เปนผูแตงต้ังเสนาสนะ เรียกวาเสนาสนปญญาปกะ 
ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง ๒ หนาที่ได  
 (๔) เจาอธิการแหงอาราม ประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ มีหนาที่เปน
ผูใชคนทําการวัดเรียกวาอารามิกเปสกะผูมีหนาที่ใชสมาเณรเรียกวา สามเณรเปสกะ เปนผูมีหนาที่ดู  
นวถกรรม เรียกวา นวกัมมิกะ 
 การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทําหนาที่แทนสงฆในสังฆกรรมตางๆ พระพุทธเจาทรงวาง
หลักการกําหนดคุณสมบัติไวแตกตางกันตามแตละชนิด โดยหลักกวางๆ น้ัน จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ 
คือ เวนจากอคติ ๔ และเปนผูฉลาดและรูจักกิจน้ันๆ เปนอยางดี36

๓๗ จึงจะไดรับ  การแตงต้ังจากสงฆให
ทําหนาตามกิจที่เกิดมีน้ันๆ 

 ๓๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔-๓๒๓/๘๙-๑๕๐. 
 ๓๕ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข (เลม ๓) หลักสูตรนักธรรมช้ันเอก, 
พิมพครั้งที่ ๒๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๕๓-๗๒. 
 ๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งที่๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๓๐๑. 
 ๓๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๒/๒๐๓. 

                                                



๒๔ 
 
 
 ๓) ลักษณะงานท่ีตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนการจัดแบงงานใหสมาชิก
ในองคการเพื่อปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถสวนบุคคลเปนหลัก ซึ่งใน
องคการคณะสงฆตรงกับลักษณะงานในตําแหนง “เอตทัคคะ”37

๓๘ ที่พระพุทธองคทรงแตงต้ังใหแกพระ
สาวกในฐานะที่เปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมในดานน้ันๆ   เปนการเฉพาะเชน พระสารี
บุตรเปนผูมีปญญามากทรงแตงต้ังเปนเลิศกวาภิกษุทั้งปวง ในดานมีปญญาและยังไดช่ือวาเปนพระ
ธรรมเสนาบดี สวนพระโมคคัลลานะ เปนผูมีฤทธ์ิมาก  ก็ไดรับการแตงต้ังเปนผูเลศิกวาภิกษุทั้งหลายใน
ดานมีฤทธ์ิทํางานชวยในดานการปกครองสงฆ เปนตน ตําแหนงเหลาน้ีในระยะกาลแรกๆ มีไมมากนัก 
แตเมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีความสําคัญตอพระสาวกและเหลาพุทธบริษัท จึงไดทรงแตงต้ังใหทั้ง
พุทธบริษัท ๔ ที่มีความรูความสามารถแตละดานที่แตกตางกัน เพื่อเปนการใหกําลังใจและสงเสริมการ
ปฏิบัติใหเปนแบบอยางของพุทธบริษัทรุนหลังๆ 

การแบงงานในองคการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานที่แบงออกเปน 
๓ ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยูเปนประจํา การจัดงานเปนแผนก และการแบงงานตามความ
ชํานาญเฉพาะดาน ตามกิจการขององคการพระพุทธศาสนาในสมัยน้ัน ซึ่งมอบภารหนาที่หลักใหคณะ
สงฆเปนผูดูแล โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕     โครงสรางการมอบหนาที่ในองคกรในสมัยพุทธกาล 38

๓๙ 
 
 

 ๓๘ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๓๔/๒๕-๓๐. 
๓๙ พระยุทธนา รมณียธมฺโม, การศึกษาเชิงวิเคราะหการจัดองคกรคณะสงฆสมัยพุทธกาล, หนา ๖๐. 

ดานการเผยแผ 

สาธารณูปการ 

ดานการศึกษา 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ดานการปกครอง ตําแหนงเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท ๔ 

เจาหนาที่ทาํการสงฆ 

                                                



๒๕ 
 
 

๒. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
อํานาจหนาที่ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาทรงปฏิเสธอํานาจที่ไมเกิดจากพระ

ธรรมวินัย แตใหการยอมรับอํานาจที่มาจากหนาที่ มีศรัทธา เห็นคุณคาของหลักธรรม คําสอนน้ัน และ
ปฏิบัติตามดวยความเคารพ เชน กุลบุตรที่เขามาบวชเปนสมาชิกของคณะสงฆ ลวนเกิดจากศรัทธาที่
ประกอบดวยปญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชนในพระพุทธศาสนาแลว จึงนําไปสั่งสอนคนอื่น
ตอไป  

การมอบอํานาจหนาที่ในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ัน เริ่มจากที่พระพุทธ
องคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏวามีกุลบุตรตองการบวชเปนจํานวนมาก
และเมื่อมีผูตองการจะบวชพระสาวกก็จะนํามาเฝาพระพุทธเจาเพื่อบวชให  ซึ่งเปนความลําบากแก
พระสาวกและผูที่ตองการจะบวช พระพุทธองคจึงทรงประทานอนุญาตใหพระสาวกเปนพระอุปชณาย
บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในทองถ่ินและชนบททีห่างไกลน้ันๆ ได โดยไมตองนํามาเฝาพระองค ดวยวิธีการ
บวชแบบ  “ติสรณคมนูปสัมปทา” 39

๔๐ เมื่อพระสาวกรูปใดไดรับมอบหมายหนาที่แลว ก็จะไดสิทธิใน
การกระทําหรือในการตัดสินใจในสิ่งตางๆ ภายในขอบเขตหนาที่ที่ตนไดรับมอบ ซึ่งเปนบอเกิดของ
อํานาจตามมาคือ มีอํานาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถทําการลงโทษ
ผูใตบังคับบัญชาได 
 สวนความรับผิดชอบน้ัน จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงอนุญาติใหพระสาวก ผูที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเปนอุปชฌายใหการบวชแกกุลบุตรแลว เพื่อไมใหเปนปญหาในการปกครองจึง
ทรงใหพระสาวกหรือภิกษุน้ันถืออุปชฌายอันเปนขอปฏิบัติระหวางอุปชฌายและสัทธิวิหาริกจะพึง
ปฏิบัติตอกัน เรียกวา อุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  
 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาต ใหมีการถืออุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกลาวน้ี 
ถาพิจารณาใหลึกซึ้งก็จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงมีพระประสงคจะมอบหนาที่ในการปกครอง
พระสงฆในเบื้องตนใหเปนภาระโดยตรงของพระอุปชฌายจะตองรับผิดชอบ เพราะพระอุปชฌายแต
ละรูปน้ันเปรียบเสมือนเปนบิดาบังเกิดเกลาทีใหกําเนิดแกบุตรผูเปนสัทธิวิหาริก ดังน้ัน การอบรมพร่ํา
สอนใหบุตรไดประพฤติดี ปฏิบัติชอบจึงเปนภาระเบือ้งตนของผูเปนบิดามารดาที่จะตองรับผิดชอบดวย
สามัญสํานึกของผูใหกําเนิด 40

๔๑ จะเห็นไดวาหนาที่และความรับผิดชอบจะตองมีความสัมพันธกันจึงจะ
ทําใหการปฏิบัติงานน้ันสําเร็จและเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
 หลักการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
น้ัน พระพุทธองคทรงประทานหลักการที่เปนระเบียบการเพื่อใชในการสรรหา การคัดเลือกและการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแลวสามารถสรุปได ๓ 
ประการ คือ  

 ๔๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒. 
 ๔๑ แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๙. 

                                                



๒๖ 
 
 
 ๑) หลักพระวินัย คือ การแตงต้ังสมมติดวยการถือเอาอายุพรรษาเปนเครื่องมือกําหนด 
เพื่อใหพระภิกษุผูไดรับการแตงต้ังสมมติไดทําหนาที่อยางสมบูรณ เพราะผูที่ไดรับการแตงต้ังจะ
ประกอบไปดวยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอื่น  
 ๒)หลักพระธรรม คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทําการแทนสงฆ โดยถือเอา
ความสามารถเปนหลักในการแตงต้ังมอบหมายหนาที่ใหดําเนินการในกิจน้ันๆ ทั้งน้ีเพราะเหตุที่วา 
พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษาตามที่กําหนดแลว แตอาจจะเปนผูมีอุปนิสัยในดานอื่นไมตรงกับหนาที่
น้ันๆ หรืออาจเปนผูที่ไรความสามารถเปนผูโงเขลาไมฉลาดในกิจที่ไดรับการแตงต้ัง ดังน้ัน จึงตอง
อาศัยหลักความสามารถเปนเครื่องกําหนดคุณสมบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงคตามที่วางไว เชน การแตงต้ัง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเปนอัครสาวก     
ชายขวา เปนตน  
 ๓) หลักพระธรรมวินัยรวมกัน คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเปนเจาหนาที่ทําการแทน
สงฆโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนการถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเปนเครื่องในการกําหนด
คุณสมบัติเพื่อแตงต้ังสมมติ ซึ่งผูที่รับการแตงต้ังอาจจะเปนผูที่มีพรรษามากหรือพรรษานอยก็ได 
 การจัดชวงการบังคับบัญชาในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะฝาย
ภิกษุบริษัทน้ัน พระพุทธองคไมไดกําหนดไวตายตัววาผูปกครองคนหน่ึงจะตองมีผูใตบังคับบัญชากี่คน 
แตในกาลหน่ึงมีพระภิกษุไดทกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวทําใหความน้ีทราบถึงพระพุทธเจา 
พระพุทธองคจึงไดทรงรับสั่งเปนอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรูป
เดียวซึ่งเปนผูฉลาดสามารถใชสามเณร ๒ รูปใหอุปฏฐากไดหรืออนุญาตใหใชสามเณรเทาที่สามารถจะ
ตักเตือนพร่ําสอนใหอุปฏฐากได” 41

๔๒ จากพุทธพจนดังกลาวน้ี สามารถอนุโลมไดวาการบังคับบัญชาใน
องคการพระพุทธศาสนา ผูบังคับบัญชาคนหน่ึงสามารถมีผูใตบังคับบัญชามากกวาหน่ึงคนก็ได แตมีขอ
แมวา ผูบังคับบัญชาน้ันจะตองเปนผูฉลาดและมีความสามารถในการปกครอง ฝกอบรมและให
การศึกษาแก  ผูอยูใตบังคับบัญชาน้ันไดทั่วถึง 
 ดังน้ัน ลักษณะการจัดสายการบังคับบัญชาในองคการพระพทุธศาสนาสมัยพทุธกาล
โดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆสามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๘. 
                                                



๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓  สายการบงัคับบัญชาของคณะสงฆในองคกรสมัยพุทธกาล 42

๔๓ 
 
 สรุปวา องคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ันไดกอกําเนิดข้ึน โดยพระพุทธเจา 
ตอมาเมื่อองคการมีความเจริญเติบโตข้ึน พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการบริหารปกครอง และ ใหการศึกษาแกสมาชิกภายในองคการใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อใหไดบรรลุจุดมุงหมายสูงสดุของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระธรรมวินัยครอบคลุมการดําเนินชีวิต
ทุกอยาง เริ่มต้ังแตกําหนดคุณสมบัติ สิทธิหนาที่ และวิธีการรับสมาชิกใหมเขามาสูองคการและคณะ
สงฆ การดูแลสมาชิกใหม การแตงต้ังเจาหนาที่ทําการสงฆและรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา 
การจัดทํา การเก็บรักษาและการแบงสรรปจจัย ๔ เปนตน 43

๔๔ ทั้งหมดน้ี พระผูมีพระภาคเจาทรงใช
พุทธวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ ช้ีแจงวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 
เพื่อประสานงานสมาชิกภายในองคการใหดําเนินงานไปทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลตุามวัตถุประสงคของ
องคการพระพุทธศาสนาที่ไดวางไว 

 
 
 
 

 ๔๓ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบฐิตญาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, หนา๖๘–๗๐. 
 ๔๔ พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพครั้งที่  ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทสหธรรม จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔๔๘-๔๔๙. 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ฝายพระภิกษุ ฝายภิกษุณี 

เจาอาวาส 

อุปชฌายและอาจารย  อุปชฌายและอาจารย 

ภิกษุณี 

สามเณรี พระภิกษุ 

สามเณร สิกขมานา 

                                                



๒๘ 
 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในการวิจัยครั้งน้ีจําเปนตองทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมี
นักปราชญ นักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึง “โรงเรียนวิถีพุทธ” ไวมากมาย ดังน้ี 
 ๒.๒.๑  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ  

กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงโรงเรียนวิถีพุทธ ดังรายละเอียดแตละประเด็นดังน้ี  
๑. ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ใช หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผู เรียนได เรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟงเปน โดยผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต 

๒. ความสําคัญและความเปนมา 
การศึกษาในอดีตอันยาวนานของไทย มีรากฐานมาจากการใชพุทธธรรมมาอบรมสั่ง

สอน ในปจจุบันไมไดนําพุทธธรรมมาเปนฐานในการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ระบบและ
องคความรูถูกจัดตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกเปนแกนในการจัดการศึกษาทําใหพุทธ
ธรรมเริ่มหางจากชีวิตของคนไทยมากข้ึน 

ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการ
ใหการศึกษาพัฒนาผูเรียนทกุวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษา
นําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดใหมีคุณสมบัติ
ของการเปนคนที่ดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลว ใหมีความ
ชัดเจนข้ึน โดยผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ๔๕ 

๓. ลักษณะจุดเดน 
โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่

เปนคําตอบในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน โดยมีจุดเนนที่
สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจเปนการ
เรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษาหรือการจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของ
ผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือ ใชปญญา
และเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ที่ผูเรียนไดศึกษา
ปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัย ในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ หรือ
ดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเขมแข็งและสงบสุข และปญญาที่มี
ความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด การแกปญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผูบริหาร

 ๔๕กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, 
๒๕๔๗), หนา ๓ – ๖๓. 

                                                



๒๙ 
 
 
สถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดีที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด ดวยความเพียร
พยายาม ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขาน้ี โดยพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหแนวคิดในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังแผนภาพที่ ๑  

 
 
 
 

ปญญา 
ปรีชาญาณ ความรู ความเขาใจ 

เหตุผล การเขาถึงความจริง 
รวมทั้งความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม และ 

แนวความคิดตางๆ เพื่อใชปญญาเปนตัวแกปญหา 
เปนตัวปรับจัดทุกอยาง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี 
และเปนตัวนําสูจุดหมายแหงสันติสุขและความมีอิสรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี ๒.๔ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม45

๔๖ 
 

๔. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ภาพอันงดงามขอโรงเรียนวิถีพุทธเปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางย่ิงหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรยีน และแสดงถึงความพยายาม
นําหลักพุทธธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจน โดยใหมีรูปแบบมี
หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับสรางสรรค

๔๖อางแลว, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๔. 

จิตใจ 

ไดแก คุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ 
โดยมีเจตจํานงเปนตัวช้ีนําพฤติกรรม 

มีผลตอความมั่นคงในความดีงาม ความสดช่ืนเบิกบาน และความสุข 

พฤติกรรม 

มุงสรางพฤติกรรมความเคยชินที่ดี สัมพันธอยางเกื้อกลูกับสงัคม สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิง่สรางสรรคทั้งหลายจะสงผลใหเกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม มีความสุข พรอมทัง้เอือ้ตอ 

การแยกแยะและรบัขอมลูความรู การคิดการสรางสรรค ทําใหปญญาเจรญิงอกงาม 

                                                



๓๐ 
 
 
สภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไป
46

๔๗ 
 มติมหาเถรสมาคม ใหความหมายไววา โรงเรียนวิถีพุทธวา คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไป

ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรยีนโดยรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนไดเรียนรูและพฒันาชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและมี
เมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจชีวิตแทจริงสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ คือ  ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา มาใชในการฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน สูการพัฒนาที่สมบูรณได โรงเรียนที่
จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาน้ีเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนมนุษย ที่สมบูรณดวยภาวนา ๔ คือ พัฒนาการ
ทางกาย สังคม จิตใจ และปญญา กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธตองบูรณาการ
ไตรสิกขาเขากับกลุมสาระและกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตรน้ัน  คือ มีศีล สมาธิ ปญญา เปนเหมือน
เสนดายที่รอยเรียงทุกกลุมสาระและกิจกรรมเขาดวยกัน กลาวอีก 

นัยคือ โรงเรียนฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ดังน้ัน ผูเรียนตองปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงตองมีไตรสิกขาในขณะที่กิน 
อยู ดูและฟง ซึ่งเปนกิจกรรมประจําวันของนักเรียน เมื่อมีไตรสิกขาเปนเครื่องมือพัฒนาแลว ผลที่
ตามมา คือ  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้ง ๔ ดานไปพรอมกันไดแก47๔๘ 
 ๑ ) พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย  คือ             
การฝกอบรมกายใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลายดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันในทาง
ที่เปนคุณมิใหเกิดโทษใหเปนกุศลธรรมงอกงาม ใหกุศลธรรมเสื่อมสูญในเบื้องตน คือ ใหกินเปน อยู
เปน ดูเปนและฟงเปน กายภาวนาจึงเปนเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อความสัมพันธที่ ดีกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 ๒) พัฒนาการทางดานสังคม (ศีลภาวนา) หมายถึง การเจริญศีลคือการพัฒนาความ
ประพฤติฝกอบรมใหต้ังอยูในระเบียบวินัย กฎเกณฑและกติกาของสังคม ไมเบียดเบียน หรือกอความ
เดือดรอนเสียหายใหแกสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี 
 ๓) พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา) หมายถึงการเจริญจิต คือพัฒนา ฝกอบรมจิตใจให
เขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ 
สดช่ืน เบิกบาน ผองใส เปนตน 
 ๔) พัฒนาการทางปญญา (ปญญาภาวนา) หมายถึงการเจริญปญญา คือการพัฒนา
ปญญา การฝกอบรมทางปญญา ใหรูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกและชีวิตตามสภาวะที่เปนจริง สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ไมลุมหลงไปตามกระแสนิยม 

 ๔๗สิริกร  มณีรินทร, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
องคการรับสงสินคาและพัสดุครุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๗), หนา ๔.  
 ๔๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๑ - ๓๓. 
 

                                                



๓๑ 
 
 
สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา ผูเรียนที่มีการพัฒนาการทั้ง ๔ ดานน้ี  จะเปน คนเกง ดี 
และมีความสุขดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

(๑) พัฒนาการรางกาย ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลจากการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาการทางดาน 
ปญญาซึ่งสวนหน่ึงเปนผลจากการศึกษาวิชาการทีจ่ะทําใหผูเรียนเปนคนเกง 

(๒) พัฒนาการทางสังคม ซึ่งเปนผลจากการยึดมั่นในศีลธรรม รักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ จะทําใหผูเรียนเปนคนดี 

(๓) พัฒนาการทางจิต ซึ่งเกิดจากการบริหารทางจิตใหมีสติ สมาธิ และคุณธรรมอื่น ๆ   
จะทําใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เปนคนมีความสุข 

โรงเรียนวิถีพุทธ (อังกฤษ: Buddhis Oriented Schools) หมายถึงโรงเรียนในระบบ
ปกติทุกระดับ ภายใตการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เนนการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนในภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหา
ปญญา และมีเมตตาเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของประเทศ48

๔๙ 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ใหความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธไววา เปน

โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 49

๕๐ 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธไววา ช่ือน้ีบอกอยู

ในตัววาเปนสถานศึกษาที่ดําเนินในทางของพุทธะ คือ ทานผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ความรู ความต่ืน ความ
เบิกบานน้ัน เปนลักษณะ ๓ ดาน ของแกนอันเดียวกัน คือ ปญญา ที่พัฒนาประณีตย่ิงข้ึนไป ในจิตใจที่
ดีงาม สุขสดใสมีพลังเขมแข็งดวยสมาธิ โดยมีการสื่อสารและพฤติกรรมที่สัมพันธอยางเกื้อกูลกับเพื่อน
มนุษยและสิ่งแวดลอมเปนฐานรองรับสนับสนุน ทําใหเกิดการพัฒนาที่การศึกษา ๓ ดาน บูรณาการ
เปนไตรสิกขา50

๕๑  
พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส กลาวไววา โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนที่บุคลากรทุก

ฝายเปนกัลยาณมิตร ชวยกันดําเนินการจัดการศึกษาใหมีหนทางการดําเนินชีวิต วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู 
วิถีวัฒนธรรมตางๆ ที่นําไปสู “ปญญา”51

๕๒  

 ๔๙สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานการตรวจเย่ียมประเมิน 
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนที่ ๕ โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสูอัตลักษณ ๒๙ ประการ 
(ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗) : โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําระดับโลพระราชทาน, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๒,  (อัดสําเนา) 

๕๐คณ ะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึ กษา, ตัว ช้ีวั ดการดํ าเนิ น งาน โรงเรียนวิถีพุ ทธ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗), หนา ๓.  

๕๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สูการศึกษาแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อุษาการพิมพ), ๒๕๔๗.  

๕๒พระมหาพงษนรินทร  ตวํโส, “เด็กพันธุใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล”, เนช่ัน
สุดสัปดาห, ๑๒ (๕๙๑), (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๓ – ๑๙.  

                                                



๓๒ 
 
 

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) ไดจัดลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธที่เนนการจัดสภาพทุกๆ 
ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการที่สงเสริมใหเกิดความเจริญงอก
งามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑) สัปปุริสสสงัเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครูอาจารยดี 
มีขอมูล มีสื่อที่ดี 

๒) สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
๓) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได และดําเนินชีวิต

ไดถูกตองตามธรรมปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ี จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาได52๕๓ 
สรุปวา โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทั่ วไปที่ นํ าหลักธรรม

พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน เนนกรอบการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟงใหเปน คือ 
ดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทันและจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 

 ๒.๒.๒  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 วิถี ชี วิตและวัฒ นธรรมของชาวไทย  ได รับการกลอม เกลาจาก คํา  สอนของ
พระพุทธศาสนาต้ังแตยุคแรกของประวัติศาสตรไทย จนกลาวไดวาวิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของไทย
สวนใหญจะเปนเอกลักษณที่ทั่วโลกตระหนักและใหการยอมรับ53

๕๔  
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรมีการพัฒนาเปนระบบการศึกษา ๓ ประการ เรียกวา
ไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปญญา ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา การกิน อยู ดู ฟง เปน คือมีปญญารู
เขาใจในคุณคาใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการ
ดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรการพัฒนารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการจัด
สภาพทุกๆดานเพื่อสนับสนุนผูเรียนใหพัฒนาตามหลกัพุทธธรรมสงเสรมิใหเกิดความเจริญงอกงามตาม
ลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑) สัปปุรสิสงัเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดีใกลผูรูมีครูอาจารยดีมีขอมลูมสีื่อที่ดี 
๒) สัทธัมมสัสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมหีลักสูตร การเรียน การสอนที่ดี 
๓) โยนิโสมนสกิาร หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพจิารณาหาเหตุผลที่ดีถูกวิธี 
๔) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง สามารถนําความรูไปใชไดถูกตองเหมาะสม 
การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่ 

หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เชน กิจกรรมประจําวัน 
กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมนักเรียนตาง ๆ ดานการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ดาน

๕๓พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช), โรงเรียนวิถีพุทธ, พิมพครั้งที่  ๓,  (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๘๒.  

๕๔อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๒-๘๓.  

                                                



๓๓ 
 
 
บรรยากาศและปฏิสัมพันธในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับ
ครู เปนตน และ ดานการบริหารจัดการ ต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน การกําหนดแผนปฏิบัติการ 
การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาตอเน่ือง ซึ่งการจัดสภาพในแตละดานจะมุงเพื่อใหการ
พัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขาดําเนินไดอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพ ดังเชน การจัดดานกายภาพ 
ควรเปนธรรมชาติ สภาพชวนใหมีจิตใจสงบ สงเสริมปญญา กระตุนการพัฒนาศรัทธา และศีลธรรม 
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กระตุนใหการกิน อยู ดู ฟง ดําเนินดวยสติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท 
ดานการเรียนการสอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดเรียนรูชัดเจน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนตน 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ใหความหมายวา โรงเรียนวิถีพุทธไววา วิถีพุทธมี ๒ แบบ 
คือ แบบที่โรงเรียนหลายแหงจัดกนัมา ตามวัฒนธรรมเอื้อ คือ ตามที่ถือกันมา สืบกันมา รูตามกันมาวา
อยางน้ีเปนชาวพุทธ ก็เลยทําอยางน้ัน อันน้ีเปนเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ และอีกแบบหน่ึงคือ การจัด
อยางโรงเรียนที่ออกช่ือมาน้ัน หมายความวาเขาไดศึกษาในแงหลักการวา สาระของพระพุทธศาสนา
เปนอยางน้ี เขาก็ไปถึงข้ันจัดใหเปนไปตามหลักการ54

๕๕ 
 เมตตา ภิรมยภักด์ิ ไดกลาวถึง โรงเรียนวิถีพุทธวา การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
วิถีพุทธน้ันมิใชเปนเพียงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยูโดยทัว่ไปจนกวาจะเรียกไดวาเปน
วัฒนธรรมโรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การนิมนตพระสงฆมาแสดง
พระธรรมเทศนาหรือมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การมีหองจริยธรรมมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
การฝกใหนักเรียนน่ังสมาธิ การจัดใหนักเรียนสอบธรรมศึกษา การจัดกิจกรรมคายคุณธรรมเทาน้ัน
เพราะโรงเรียนวิถีพุทธ ตองทํามากกวาน้ัน คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปนวัฒนธรรม
โรงเรียนดังกลาวแลวโรงเรียนวิถีพุทธยังไดนํา หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบดวย คือ ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการจัด
สภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพและสังคม การจัดกิจกรรมตางๆ รวมตลอดจนการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับบาน วัด และชุมชน55

๕๖ 
 สรุปวา การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพน้ันเปนการดําเนินงานตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา เปนการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด สวาง สงบ รมรื่น 
นักเรียนพักผอนไดอยางปลอดภัย สถานศึกษาและชุมชนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุขสิ่งมอมเมาทุก
ชนิด มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมใหนักเรียนรู และเขาใจเหตุผลตาม
หลัก ศีล สมาธิ ปญญา อาคารสถานที่จัดใหมีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําหองเรียนหรือประจํา
โรงเรียนและมีปายนิเทศ ปายคติธรรมคําขวัญคุณธรรม จริยธรรมตามหองเรียนและแหลงเรียนรูอยาง
เหมาะสม สงเสริมนักเรียนใหรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดกิจกรรมการดูแลรับผิดชอบ
หองเรียนและแหลงการเรียนรูของโรงเรียนอยางครบวงจร 

 

๕๕อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเร่ิมตนเม่ือคนกนิอยูเปน, หนา ๑๔. 
๕๖เมตตา ภิรมยภักดิ์, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน 

วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๖๖. 

                                                



๓๔ 
 
 

 ๒.๒.๓  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ภาพอันงดงามของโรงเรียน วิถีพุทธ เป นภาพที่ สะท อนถึงการ นํา หลักธรรม

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางย่ิงหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรยีน และแสดงถึงความพยายาม
นําหลักพุทธธรรมตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจนโดยใหมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับสรางสรรค
สภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไป
เมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ ชัดเจนจะสังเกตไดถึงความ
เปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา เชน56

๕๗  
๑) นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ

อยางชัดเจนพรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่น ๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
พรอม ๆ กันที่คิดวายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 

๒) การพัฒนาผูเรียนที่เกิดข้ึนชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและช่ืนชมของทั้งผูปกครองครู
อาจารย และชุมชนที่ไดรับทราบ การยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดข้ึนอยางทวีคูณ 
 ๓) สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพนัธของโรงเรียนจะดีข้ึน และเกื้อกูลการพัฒนา
ผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตรแกกันและกันโดยเฉพาะ
อยางย่ิงตอนักเรียน 
 ๔) บุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งวิธีการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพ
การทํางานมีความสุข มีคุณคาเพิ่มข้ึน ชีวิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบ ชัดเจนเพราะความ
เปนวิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
 ๕) โรงเรียนโดย ผูบริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน เปนแบบอยางแกสังคม อีกเปน 
พลังการพฒันาสงัคมวงกวางใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 สรุปวา  แนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหง
จะมีความแตกตางกัน ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตามกาวยางที่ชัดเจนจะมี
โอกาสเกิดข้ึนไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยางบูรณา
การบนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา การกิน อยู ดู ฟง ใหเปน คือ ดําเนินชีวิตได
อยางรูเทารูทันและจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
 

๒.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ธนาวรรณ  สุขเกษม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย
ระบบงานยอย ๔ ระบบ คือ ระบบการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการพัฒนาขอเสนองานวิจัย ระบบการ

๕๗อางแลว, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๘๕-๘๗. 
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๓๕ 
 
 
ประเมินและติดตามผลงานวิจัย และระบบการเผยแพรงานวิจัย ซึ่งรูปแบบของระบบบริหารการจัดการ
งานวิจัยจะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนา คุณภาพดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ57๕๘ 

ทัศนีย  ปทมสนธิ์  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการ
วิจัย” ผลการวิจัยพบวา ๑. ดานการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีโครงสรางการ
บริหารจัดการดานการวิจัยอยางชัดเจน แตในทางปฏิบัติยังขาดผูประสานงานวิจัย ซึ่งถือเปนแนวทาง
สําคัญของการติดตามและสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะการติดตามสนับสนุนในเชิงบวก ๒. ดานการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย การประชุมนักวิจัย หรือการฝกอบรมเพิ่มทักษะการวิจัย ชวยใหนักวิจัย
มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ ดีระหวางนักวิจัยกับผู
ประสานงานวิจัยหรือสถาบัน วิจัย นอกจากน้ันผลการประเมินการจัดอบรมเรื่อง การวิจัยแบบ R&D 
พบวาผู เขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในระดับสูง และเช่ือวาสามารถนําไปสูการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพตอไปได58๕๙ 

สมบูรณ  บุญฤทธิ์ และสุชาติ  ปยะกาญจน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการและผลกระทบทางสังคมที่มีตอประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดําเนินการ
ตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” ผลการวิจัยพบวา 

๑) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดนครศรธีรรมราช สวนใหญใช
รูปแบบในการบริหารจัดการกองทุนตามแนวทางที่ ไดกําหนดไวในคูมือ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีวาดวยการจัดต้ังและบรหิารกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๔ มีภาพรวมของระดับในการบริหารจัดการกองทุนอยูในระดับมาก 

 ๒) ผลกระทบทางสังคมที่มีตอประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดําเนินการ
ตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พบวามีผลกระทบทางสังคม ดังน้ี 

๒.๑) ผลกระทบดานสังคม พบวา มีภาพรวมของผลกระทบตอประชากรอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีผลกระทบในดานบวก คือ มีสวนทําใหเกิดภาวะผูนําในชุมชน มีสวนทําใหความ
เปนอยูของประชาชนดีข้ึน และมีสวนทําใหประชาชนไดมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมทางสังคมมากข้ึน 
สวนผลกระทบในดานลบ คือ มีสวนทําใหประชาชนมีภาระในการหาเงินใชหน้ีมากข้ึน มีสวนทําให
ประชาชนมีการรอคอยโครงการชวยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลมากข้ึน และมีสวนทําใหนักการเมือง
ระดับประเทศมีโอกาสสรางคะแนนนิยมใหแกตนเองและพรรคมากข้ึน 

๒.๒) ผลกระทบดานคุณธรรม พบวา มีภาพรวมของผลกระทบตอประชากร อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีผลกระทบในดานบวก คือ มีสวนทําใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
ตอชุมชนมากข้ึน มีสวนทําใหประชาชนมีสัจจะมากข้ึน และมีสวนทําใหประชาชนมีความซื่อสัตยตอ
ตนเองและสงัคมมากข้ึน สวนผลกระทบในดานลบ คือ มีสวนทําใหประชาชนมีการใชจายฟุมเฟอยมาก

๕๘ธนาวรรณ  สุขเกษม, “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ”, รายงานการ
วิจัย, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๙).  

๕๙ทัศนีย  ปทมสนธ์ิ, “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๐).  
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๓๖ 
 
 
ข้ึน มีสวยทําใหประชาชนขาดวินัยในการใชจายมากข้ึน และมีสวนทําใหประชาชนมีการทะเลาะเบาะ
แวงมากข้ึน 

๒.๓) ผลกระทบดานเศรษฐกิจและอาชีพ พบวา มีภาพรวมของผลกระทบตอ
ประชากรอยูในระดับปานกลาง โดยมีผลกระทบในดานบวก คือ มีสวนทําใหประชาชนมีชองทางใน
การประกอบอาชีพมากข้ึน มีสวนทําใหประชาชนมีความคลองตัวในการประกอบอาชีพมากข้ึน และมี
สวนทําใหประชาชนมีงานทําเพิ่มข้ึน สวนผลกระทบในดานลบ คือ มีสวนทําใหประชาชนมีการใชจาย
เพื่อการบริโภคมากข้ึน มีสวนทําใหประชาชนมีการใชจายเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน และมี
สวนทําใหประชาชนตองทํางานหนักมากข้ึน 

๓) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ พบวา มีปญหาอุปสรรคสําคัญคือ คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงขาดความรูความเขาใจดานการบริหารจดัการที่เปนระบบการจัดทําการ
ตรวจสอบบัญชี ไมมีสถานที่ทําการกองทุนที่เปนศูนยกลางและเปนเอกเทศ และขาดการใหคําปรึกษา
แนะนําจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ประชาชนไมเขาใจหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ 
ขาดความรับผิดชอบในการชําระคืนเงินกูแกกองทุน ไมนําเงินกูไปดําเนินการตามวัตถุประสงค และ
ชุมชนขาดความพรอมในการดําเนินการตามโครงการ สวนขอเสนอแนะในการดําเนินการ คือ ควรมี
การอบรมใหความรูในดานตางๆ ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองการ ควรจัดหา
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการใหเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน ควรมีการจัดอบรมอาชีพเสริมแกประชาชน รัฐควรเขามาสงเสริม
อาชีพและหาตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดจากการนําเงินกูจากกองทุนไปดําเนินการ รัฐควรสงเสริมใหมี
การรวมกลุมหรือจัดต้ังกลุมเพื่อการผลิต ควรมีการเตรียมความพรอมของชุมชนกอนการจัดสรร
เงินกองทุนให ควรมีการระดมทุนเพิ่มจากสมาชิก โดยนําหลักการของกองทุนสัจจะออมทรัพยมาใช 
ควรมีการกระจายเงินกองทุนใหทั่วถึง และควรมีมาตรการในการลงโทษผูที่ผิดสัญญาชําระคืนเงินกูแก
กองทุนและไมนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงค59๖๐ 

 บุญสง  หาญพานิช  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความตองการในระดับมาก
ขณะที่สภาพเปนจริงในปจจุบันเกิดข้ึนในระดับคอน ขางนอยในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
การบริการความรู การสื่อสารความรู การใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ วัฒนธรรมพลังรวม 
นอลลิดจเวอรเคอร สิ่งทาทาย และ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรู ลักษณะงานที่ผูบริหารมี
ความตองการในระดับมาก ใหมีการนําองคความรูใหมๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรูไปใช 
ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
หองสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธํารงรักษาบุคลากร การสรางนักวิชาการ การ
กําหนดภาระงานของบุคลากร และ การบริการความรู ผูบริหารมีความประสงคใหในระดับมาก ใหมี

๖๐สมบูรณ   บุญฤทธ์ิ, ผศ. และสุชาติ  ปยะกาญจน, “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและ
ผลกระทบทางสังคมที่มีตอประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดําเนินการตามโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 
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๓๗ 
 
 
การแบงปนแลกความรูขามหนวยงานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ มากข้ึน ใหมีการบริการ
ความรูในลักษณะของการรวมมือที่ตางฝายตางเปนทัง้ผูให และผูรับบริการใน ๕ ดาน คือ การเผยแพร
ความรูสูสาธารณะ การถายทอดความรู การจัดอบรมสัมมนา การอํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ความรู และการใหคําปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นําเสนอ 
เนนดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการบริการความรู ซึ่งประกอบดวย ๑๐ ดาน ดานวิสัยทัศน 
คือ การเปนสถาบันแหงการเรียนรูและชุมชนนักวิชาการดานภารกิจ คือ การผลิต ถายทอด และ
บริการความรู ดานนโยบาย คือ ใหมีการแบงปนความรูอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดาน
เปาหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมการบริการความรู 
พัฒนานอลลิดจเวอรเคอร พัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธความรู 
ดานการประเมินคือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน ดานยุทธศาสตร ไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรูไว ๖ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรผูบริหาร ยุทธศาสตรนอล
ลิดจ เวอรเคอร ยุทธศาสตรปฏิสัมพันธความรู ยุทธศาสตรการสื่อสารความรูและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรการไววางใจ และยุทธศาสตรพลังรวม ดานสํานักบริหารจัดการความรู คือ การวางแผนกล
ยุทธการบริหารจัดการความรู ดานกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนและบริการความรู คือ การเตรียม
ความพรอม การกําหนดวิธีการแบงปน และเปลี่ยนและบรกิาร การประเมินและปรับปรุงแกไข ดานผล
การดําเนินการ คือ ทําใหได วัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรู และการบริการความรู ชุมชน
นอลลิดจเวอรเคอร ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสปฏิสัมพันธความรู นวัตกรรมการเรียนรู ผลิตภัณฑ และ
การบริการ 60

๖๑ 
พรรณี  แพงกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย
พบวา  ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกอง ทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  

๑) ประสิทธิภาพของการเขาพื้นที่ มีในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายขอ
ทั้งในกลุมผูประเมินโดยรวม ทั้งหมด และจําแนกเปนรายกลุม ยกเวนกลุมคณะกรรมการกองทุนและ
อาจารยนิเทศกในพื้นที่ที่ประเมินวาบัณฑิต มีประสทิธิภาพดานน้ีในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวม
และจําแนกเปนรายขอ  

๒) บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเปนที่พึงพอใจในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวม และจําแนกเปนรายขอทั้งในกลุมผูประเมินโดยรวมทั้งหมด และจําแนกเปนรายกลุมทุกกลุม 
ยกเวนความมีมนุษยสัมพันธของบัณฑิตที่มีอยูในระดับปานกลาง ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุน
และกลุมผูกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

๓) คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเปนที่พึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายขอ ทั้งในกลุมผูประเมินโดยรวมและจําแนกเปนรายกลุมทุกกลุม 
นอกจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ประเมินวาอยูในระดับ ปานกลางทั้งโดย

๖๑บุญสง หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖).  

                                                

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๓๘ 
 
 
ภาพรวมและจําแนกเปนรายขอ ยกเวนการมีคุณธรรมดานความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน ซื่อสัตย 
สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีนํ้าใจชวยเหลือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาหมูบานและชุมชนในระดับมาก  

๔) ศักยภาพการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางทั้งใน
กลุมผูประเมินโดยรวมและจําแนกเปน รายกลุม และเปนรายงานไดแก งานการคิดและวางแผน การ
บริหารจัดการ การประสานและเช่ือมโยง และงานการติดตาม และประเมินผล และโดยรวมทั้ง 4 งาน  

๕) ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของบัณฑิต ประชาชน สมาชิก ผูกูเงิน และ
คณะกรรมการกองทุนไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและ
จําแนกเปนรายขอ ยกเวนการไดรับขอมูลพื้นฐานของหมูบานและชุมชนในระดับมากในทุกกลุม และ
ในกลุมผูประเมินโดยรวม ทั้งหมด  

การเปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

๑) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันประเภทมหาวิทยาลัยปดของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา/ราชมงคล สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกดานไดแก ประสิทธิภาพของการเขาพื้นที่ 
บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
จําแนกเปนรายงาน และโดยรวมทุกงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕และพบวา  

(๑.๑) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน มีศักยภาพ
ดานประสิทธิภาพการเขาพื้นที่สูงกวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยปดของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา/ราชมงคล สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบัน
ราชภัฏอื่นๆ  

(๑.๒) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปดของรัฐ และ
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา/ราชมงคล มีศักยภาพดานบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานสูงกวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 
สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ  

(๑.๓) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปดของรัฐ มี
ศักยภาพการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในงานการคิดและวางแผน การบริหารจัดการการประสาน
และ เช่ือมโยง และการติดตามและประเมินผล ทั้งจําแนกเปนรายงานและโดยรวมทุกงาน สูงกวา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา/ราชมงคล สถาบันราชัฏธนบุร ีและสถาบันราชภัฏอื่นๆ  

๒) บัณฑิตที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตรและศิลปศาสตร มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกดานไดแก ประสิทธิภาพการเขาพื้นที่ 
บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
ทั้งจําแนกเปนรายงานและโดยรวมทุกงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕  

๓) บัณฑิตที่มีชวงเวลาการวางงานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตํ่ากวา ๑ ป ๑-๓ 
ป ๔-๖ ป ๗-๙ ป และมากกวา ๙ ป มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกดาน ไดแก ประสิทธิภาพของการเขา



๓๙ 
 
 
พื้นที่ บุคลิกภาพ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งจาํแนกเปนรายงาน และโดยรวมทกุงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

๔) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ 
ชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  

๔.๑) มีความรูความสามารถทางวิชาการในระดับมาก ๕ อันดับแรก ไดแกการสื่อสาร 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในงานที่ปฏิบัติและบริบทและการวิเคราะหและแกปญหาอยางเปน
ระบบ ความสามารถในการบริหารงาน และความสามารถในการใช แนะนํา และถายทอดเทคโนโลยี  

๔.๒) มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในระดับมาก ๕ อันดับแรกไดแก มีความรักภูมิ
ในใจในบานเกิด และมีความจริงใจในการมีสวนรวมแกปญหาพรอมที่จะชวยเหลือแนะนําผูเกี่ยว ของ 
มีกิริยา วาจา ทาทาง การแตงกายสุภาพเรียบรอย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลาและรับผิดชอบงาน 
ประสานความสามัคคีกับบุคลากรทุกระดับไดดี และประพฤติตนในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ประเพณี ศาสนา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในกรณีที่มีโครงการตอเน่ือง คณะกรรมการกองทุนสวน
ใหญมีความประสงคที่จะรับบัณฑิตกลุมเดิมเขาปฏิบัติ งานตอในพื้นที่เดิม เพราะบัณฑิตสวนใหญมี
ความรูและความสามารถทางวิชาการ บุคลิกภาพ และความประพฤติที่เหมาะสมเปนที่พึงพอใจใน
ระดับปานกลาง-มากที่สุด และสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจนไดผลงานที่มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่ม ข้ึนกวาระยะเริ่มเขาปฏิบัติงานในระดับมาก-มากที่สุด61

๖๒ 
มณกาญจน  ทองใย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบรหิารโครงการโรงเรยีนวิถี
พุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก การกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน 
ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนให
ประพฤติตนเปนคนดี ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการอยางสม่ําเสมอ ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน 
อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได62๖๓ 

พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แพร เขต ๑” ผลการวิจัยพบวา 

๑. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งสิ้น ๒๔๘ คน คิดเปน
รอยละ ๘๐.๕๒ เปนเพศชาย จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๕๕ เปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๐ 
คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๔๕ มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๖๑ วุฒิ

 ๖๒พรรณี  แพงกุล, “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕). 

๖๓มณกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙). 

                                                

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๔๐ 
 
 
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๕ และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๐ มี
ประสบการณการทํางานตํ่ากวา ๑๐ ป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๕ และประสบการณการ
ทํางานต้ังแต ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๕ เปนโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 
๑๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๓ และโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 
๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๗๗ 

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑ ใน๔ 
ดาน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X:๔.๐๙) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร เขต ๑ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ63

๖๔ 
สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถี

พุทธ : ศึกษากรณี โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ เขตพื้นที่ศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนไดรับการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก และอาจารยและผูบริหารมีการจัดการศึกษาในระดับมากแกผูเรียนใน
โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งในการเตรียมปจจัยภายนอก ความเปนกัลยาณมิตร หลักสูตรการบริหารการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูในและนอกช้ันเรียน การวัดและประเมินผล 
และผูเรียนตามวิถีพุทธ ซึ่งเปนปจจัยตาม เมื่อแยกพิจารณาตามเพศทั้งผูเรยีนและอาจารยผูบริหารไมมี
ความแตกตางกันในดานรูปแบบ แยกตามภูมิลําเนา ระดับการศึกษาและตําแหนงอาจารยของผูบริหาร
และอาจารย มีการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกตามอายุ ระดับช้ันที่ศึกษา อายุ 
ที่ต้ังของโรงเรียน และโรงเรียนที่แตกตางกันผูเรียนจะไดรับการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน และ
ผูบริหาร และอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ต้ังของโรงเรียนตางกัน มีการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
ตางกัน โดยภาคกลางมีการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธในระดับดีมากกวาพื้นที่อื่น 

การจัดการศึกษาตามวิถีพุทธใหแกสถานศึกษาในแตละโรงเรียน มีรูปแบบที่เปนไปใน
แนวเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและเสมอภาคกัน จะตองจัดการโดยทุกฝายทั้งชุมชน ผูปกครอง ครู
อาจารย ผูบริหาร นักเรียนและผูบริหารในพื้นที่ และการจัดสรรทรัพยากรใหทั่วถึงเกิดประโยชนแกทั้ง
โรงเรียน และผูเรียนตองไดรับความรวมมือในการเขารวมการจัดสรร และการกําหนดแนวทางการ

๖๔พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร เขต ๑”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 

                                                



๔๑ 
 
 
บริหาร มาตรฐานศึกษาและการจัดการเรียนรูโดยผูบริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับทองถ่ินหรือ
พื้นฐานและระดับโรงเรียนรวมกัน เพื่อใหเกิดโรงเรียนวิถีพุทธตามความตองการของสังคม64

๖๕ 
.สิน  งามประโคน และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา ครูอาจารยและ
นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นตอคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน ดังน้ี 

๑) ดานการพัฒนาตนเองของครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันที่
เดนชัด คือ มีความกตัญูกตเวทีสํานึกในบุญคุณของผูอื่นหรือสิ่งอื่น รูจักเลือกแบบอยางที่ดี นําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตโดยสุจริตและรูจักรับฟงเหตุผลจากผูอื่น
และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตนเอง ในระดับปานกลาง ตํ่ากวาความคิดเห็นของครูอาจารย คือ รู
หลักการปฏิบัติ ตนใหดีในทองถ่ิน ชุมชนและสังคม รูจักประมาณในการบรโิภคและการใชจายทรัพย 
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๒) ดานสังคม ครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันที่เดนชัด คือ นิสิต
นักศึกษาไมลวงละเมิดสิ่งที่รักของหวงแหนของผูอื่น รวมทั้งสิ่งของและขมเหงจิตใจลบหลูเกียรติและ
วงศตระกูล แสดงไมตรีและความหวังตอเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ โดยไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน และเขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว 

๓) ดานคุณลักษณะ การเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของนิสิต นักศึกษาที่เดนชัด คือ เมื่อ
เห็นผูอื่นทําดีประสบความสําเร็จก็พลอยยินดี มีใจเปนกลาง เขาใจดวยเหตุผล และอยากชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนจากความทุกข 

๔) ดานการบําเพ็ญตนสงเคราะหชวยเหลือผูอื่นของนิสิตนักศึกษาที่เดนชัด คือ การรูจัก
ปรับ ตัวให เขากับคนอื่นได  และวางตนเสมอตนเสมอปลาย แนะนําสิ่ งที่ เปนประโยชนและ
เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละ และรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีตอกัน 

๕) ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาที่
เดนชัด คือ นักศึกษาอบอุนใจเมื่ออยูกับครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคมเปนสื่อกลางสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน 
ดังตอไปน้ี 

๑) ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการพัฒนาตนเอง ที่เดนชัด คือปลอย
จิตใจตามกระแสบริโภคนิยม ขาดการควบคุมกาย และจิตใจ และนักศึกษามีคานิยมไมเหมาะสมใน
ดานตางๆ โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาในตนเอง และสังคมมากข้ึน ไมรูจัก
ฐานะตนเองในการดําเนินชีวิต 

๖๕สุทธิพงษ  ศรีวิชัย, ดร. และคณะ, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี 
โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ เขตพื้นที่ศึกษา”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

                                                



๔๒ 
 
 

๒) ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสังคมที่เดนชัด คือ นักศึกษาติดเพื่อน มี
พฤติกรรมเลียนแบบซึ่งกันและกัน แมจะรูวาสิ่งน้ันไมถูกตอง และนักศึกษาสนใจการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและโลกในปจจุบัน 

๓) ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสภาพแวดลอมที่เดนชัด คือ ครูอาจารย 
ยังไมเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษา นักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมแบบตะวันตก เชน การแตงกาย 
การใชจายฟุมเฟอย เปลี่ยนทรงผม สภาพแวดลอมทางสังคมและสื่อประเภทตางๆ มอมเมานักศึกษา
ใหเกิดพฤติกรรมบริโภคอยางขาดสติ และนักศึกษายังหลงคําโฆษณาชวนเช่ือสิ่งบริโภคและอุปโภค
ตางๆ ในทางผิด เชน การโฆษณาทางโทรศัพท โดยขาดวิจารณญาณที่ดี 

๔) ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการเรียนการสอนที่เดนชัด คือ การ
อบรมสั่งสอนและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย มีภาระหนาที่ในการ
สอนและงานอื่นๆ มาก จึงไมมีเวลาเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา 

๕) ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานกลุมเพื่อนที่เดนชัด คือ นักศึกษามักจะ
เช่ือเพื่อนและชวยกันปกปดความลับของเพื่อนในทางที่ไมถูกและบางครั้งนักศึกษาชอบทําตามเพื่อนทาง
ที่ไมถูกไมควร เชน การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ และสารเสพติด เปนตน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ครู
อาจารย และนิสิตนักศึกษา มีความเห็นในขอที่นิสิตนักศึกษาตองปรับปรุงแกไขตนเอง คือ การรูจักคิด
ริเริ่มสรางสรรคและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และมีความขยัน ประหยัด และอดทนซึ่งอยูในเกณฑตํ่า 

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษาที่เดนชัด คือ พอแมใหการ
อบรมสั่งสอน ชวยช้ีแนะพฤติกรรมของตนเปนแบบอยางที่ดีดวย กลุมเพื่อนมีสวนชวยชักจูงใจให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี ควรมีการแนะนําตนแบบที่ดี หรือแบบอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา และควร
จัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวากลาวตักเตือนใหนิสิตนักศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมที่
บกพรองและการจัดสภาพแวดลอมสื่อ เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา65

๖๖ 
เสือ  สัชชานนท และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรม

แนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งในดานลักษณะทาง
กายภาพ พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปญญา คือ รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีล พบวา 
เปนการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใชเครื่องมือในการฝก คือ วินัย กฎหมาย กฎ กติกา 
ระเบียบ การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีลเปนการสรางฐานชีวิตใหแข็งแกรง คนมีศีลเปนคนไมมีโทษ 
เพราะประพฤติสุจริตทางกาย การฝกการสื่อสารที่ดี การประกอบอาชีพที่สงผลใหการดํารงชีวิตมี
ความสุข รูปแบบของการพฒันาจรยิธรรมในข้ันสมาธิ พบวา สมาธิเปนเครื่องมือในการทําจติใจใหหนัก
แนน เปนการรวมกระแสจติเปนหน่ึงเดียว ทําใหใจแนวแนในสิ่งเดียว มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจติ 
ทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง สามารถควบคุมตนเองไดดี ทําใหจิตนุมนวลควรแกการงาน และจิตมีพลังมี
คุณสมบัติความพรอมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของพัฒนาจริยธรรมในข้ันปญญา เปนการพัฒนา

๖๖สิน  งามประโคน, ดร. และคณะ, “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖).  

                                                



๔๓ 
 
 
ฝกฝนศึกษาใหเขาใจ มีความรู เกิดความเขาใจในสรรพสิ่งตามความเปนจริง เขาใจตามความเกิดข้ึน
ของสิ่งน้ัน พิจารณาสภาพปญหาตามเหตุ ตามปจจัยที่สงผลตอกัน ยอมรับความจริงที่เกิดข้ึน ใชหลัก
ความจริงแกปญหาตามที่เกิดข้ึนจริง มีจิตใจเปนอิสระจากสิ่งทีสัมพันธกับชีวิต ดํารงตนอยูอยางรูเทา
ทัน ใชปญญาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต เขาใจจุดมุงหมายของชีวิต รูจักวิธีที่จะนําชีวิตไปในทางที่
ดี รูจักสรางระเบียบวินัยใหกับชีวิตและอยูอยางปลอดภัยไรเวร 66

๖๗ 
สรุปวา โรงเรียนวิถีพุทธน้ัน จะเนนการจัดการเรยีนการสอน และรูปแบบภายในโรงเรียน

ใหสอดคลองกับคําสอนของพระพุทธศาสนา มีหลักไตรสิกขา เปนเบื้องตน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ทางดานคุณธรรมจริยธรรมควบคุมไปกับความรูสามัญศึกษาเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้ง
ยังเนนใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน และสงเสริมใหนักเรียน
สามารถนําเอาหลักธรรมทีส่อดแทรกไปกับสิง่แวดลอมภายในโรงเรียนไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน
และในสังคมได 

 

๖๗เสือ  สัชชานนท และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).   

                                                



 

ฌ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
๑. คํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 
 ในวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๕๐ และ 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เปนหลัก ในการอางอิง ซึ่งจะ
ระบุ เลม/ขอ/หนา หลังอักษรยอช่ือคัมภีร เชน ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๕๓/๗๖.หมายความวา ระบุถึง 
พระสุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ ฉบับภาษาบาลี เลมที่ ๒๗ ขอที่ ๒๓๕ หนาที่ ๗๖ หรือ ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. หมายความวา ระบุถึง พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ฉบับภาษาไทย 
เลมที่  ๒๕  ขอที่ ๙๑ หนาที่ ๕๗ เปนตน ทั้งน้ี โดยใชระบบคํายอ ดังตอไปน้ี 
 

พระวินัยปฎก 
วิ.ม.(ไทย)  = วินยปฎก  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
วิ.มหา.(ไทย)   = วินยปฎก  ภิกขุวิภังค    (ภาษาไทย) 
วิ.จู.(ไทย)   = วินยปฎก  จูฬวรรค    (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
 

ที.ม.(ไทย)    = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 



๑ 
 
 

บทท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยมีความตอเน่ืองมาดวยกันกับความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิงนับต้ังแตสมัยกอนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจนซึ่งชาว
ไทยก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเน่ืองมาโดยตลอด จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของประเทศไทยเปน
ประวัติศาสตรของชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ในดานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยก็ไดผูกพันประสาน
กลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน โดยมีวัดเปน
ศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยเปนแหลงคําสั่งสอนและการฝกอบรม กิจกรรมสวนใหญที่มี
ความสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมีสวนประกอบดวยพระพุทธศาสนาซึ่งเปนพิธีการที่เนนยํ้า
ความสําคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจของมนุษย0๑  

จากสภาพที่กลาวมา พบวา ศาสนาพุทธไดเขามามีบทบาทตอคนไทยเปนเวลาชานานจน
ฝงลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทยกลายเปนเครื่องหลอหลอมกลั่นกรองนิสัยพื้นฐานจิตใจของคน
ไทย 1

๒ ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระราชนิพนธในเทศนาวันเสือปาวาเปนหนาที่
ของเราที่จะตองต้ังใจรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาใน ประเทศไทยอยาใหมีอันตรายมาถึงได 
ตองรักษาพระศาสนาอันน้ีใหคงอยูในเมืองไทยอีกตอไป ตองรักษาไวเพื่อเปนมรดกแกลูกหลานของเรา
ทั้งหลายสังคมไทยเปนสงัคมที่มโีอกาสใกลชิดกับสิง่ล้ําคาของสังคม มนุษยชาติ คือ “พระพุทธศาสนา” 
ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศไทยนับ ถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ ๙๕ ของประชากร
ทั้งหมด ประกอบกับวิถีชีวิตและดานวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ต้ังแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธ คือวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักลักษณ ทั่วโลกตระหนักและใหการยอมรับ พระพุทธศาสนายัง
มีรายละเอียดที่เปนระบบการศึกษา เปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๓ บัญญัติ
ไววา “รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดี
งาม และความสมานฉันทระหวางชนชาติของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนา
มาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” มาตรา ๘๑ บัญญัติไววา “รัฐตองจัดการศึกษา 

๑กรมวิชาการ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : สยาม

สปอรต, ๒๕๔๖), บทนํา.   
๒กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๖), บทนํา.   

                                                



๒ 
 
 
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให เกิดความรูคูคุณธรรม”๓ ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๖ ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
และมาตรา ๒๔ (๔) ไดกลาวไววาการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมทีดี่งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค3๔ พรอมกันน้ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) ไดมุงเนนการพัฒนาคนเปน
หลักสําคัญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ไดบัญญัติ
ไวในขอ ๒ ดาน นโยบายวาคนเกงจะตองถึงพรอมดวยคุณธรรม จากคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดบัญญัติไววาจะมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนา 
ธรรมะ และรวมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน  

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึง
นําแนวทางของพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ“โรงเรียน
วิถีพุทธ” โดยใชกระบวนการสอนแบบพทุธ ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ๑ ใน ๕ รูปแบบ
ตามนโยบายโรงเรียนรูปแบบใหมของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและถือเปนจุดสําคัญ
ของการนําคุณคามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสูสังคมไทย อันจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทย 
สามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
นักเรียนผูมีสุขภาพจิตดียอมเรียนหนังสือไดดีสามารถทํางานไดมากและไดผลดี อยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งสามารถเขากับเพื่อนและชวยเหลือสังคมไดดีและผูมีสุขภาพจิตดียอมมี ความสุขและความสําเร็จใน
ชีวิตซึ่งหากประชาชนโดยทั่วไปไมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาแลว อาจจะตองประสบกับความ
ยุงยากในชีวิตที่สงบสุขไมได มีแตความเดือดรอนสรางปญหาใหกับสังคมสงผลใหกับประเทศชาติใน
ที่สุดจากการศึกษาผลการวิจัย ซึ่งไดวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ใน
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร 4

๕ พบวา สภาพสังคมในปจจุบัน มีความเจริญกาวหนา
ทางดานวัตถุสูงมาก ทําใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบาย คนในสังคมพยายามทุกวิถีทางที่จะให
ไดวัตถุมาสนองตอบตอความตองการของตนเอง มีการเอารัดเอาเปรียบผูอื่น แขงขันชิงดีชิงเดน เห็น
แกตัว จริยธรรมและคุณธรรมของเด็กและเยาชนจึงเสื่อมลง สงผลใหเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลาย
ประการ อาทิ การแตงกายไมเรียบรอย การสงงานไมตรงเวลา การไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
และผลการวิจัยยัง พบวา ระดับของระดับจริยธรรมของนักเรียน ดานการใฝรู ความอดทน ความ

๓กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๒๑ 

– ๒๒.  
๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

การศาสนา, ๒๕๔๕), หนา ๔.   
๕สุมณฑา แกนกูล, “การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยทักษณิ, ๒๕๔๔), หนา ๕๙.   

                                                



๓ 
 
 
เมตตากรุณา ความยุติธรรม และการประหยัดอดออม อยูในระดับปานกลางซึ่งผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยที่พบวาเยาวชนไทยในปจจุบันมีปญหาดานความประพฤติ คือ ขาดความ
เคารพครู และพอแม กิริยามารยาทไมออนนอม ชอบสนุก ชอบยกพวกตีกัน ติดอบายมุข ติดยาเสพติด 
ใชเงินเกง เอาแตใจตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ ไมซื่อสัตย ขาดความอดทน และขาดการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 5

๖ ดานศีลธรรม การสงเสริมจริยธรรมและคานิยมที่สรางสรรค เด็กและเยาวชนก็
เชนเดียวกัน พบวา เกิดปญหาเกี่ยวกับวิกฤตในการเสริมสรางจริยธรรม ศีลธรรม และคานิยม เพื่อ
สรางสรรคเด็กและเยาวชน ปญหาอีกสวนที่เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน ซึ่งมีผลกระทบมาจากปญหาจาก
สังคมหลายๆ ดาน ทําใหผูเรียนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน การแตงกายของเยาวชน 
ความหรูหราฟุมเฟอยเกินฐานะความจําเปน การมั่วสุมหลงใหลในอบายมุข การติดยาเสพติดใหโทษ 
เสรีภาพในทางเพศ การคาประเวณีโดยสมัครใจ หรือถูกบังคับ สิ่งลามก อนาจาร ละเลยการเคารพ
ผูใหญ บุพการ ีและครูอาจารย ความสุภาพออนนอมถอมตน การมีวินัย และเคารพกฎหมายบานเมือง 
การทะเลาะวิวาท นิยมความรุนแรง เปนตน และอีกเหตุผลหน่ึงระบบการศึกษาทําใหขาดศีลธรรม
พื้นฐานทั้งประเทศ ศีลธรรมพื้นฐานคือความเคารพศักด์ิศรีคุณคาของความเปนคนทุกอยางเทาเทียม
กันโดยเฉพาะคนยากจน และนําไปสูปญหาตางๆ มากมาย  

โรงเรียนวิถีพุทธเกิดข้ึนในปลายป ๒๕๔๕ เปน ๑ ใน ๕ ของโครงการโรงเรียนรูปแบบ
ใหมของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม ๕ รูปแบบ ไดแก โรงเรียนในกํากับของ
รัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนใช ICT เพื่อการเรียนรู และโครงการนํารองสรรหา 
พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานตางๆ) การศึกษาแนวพุทธอยูคูกับสังคมไทยตลอดมา 
เมื่อริเริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดศึกษาแนวทางของ 3 โรงเรียนที่ไดใชแนวพุทธเปนหลักในการจัด
การศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนทอสี โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูนอย (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือ
เปนโรงเรียนสยามสามไตร) และไดเชิญบุคลากรทั้งสามโรงเรียนมารวมเปนคณะทํางาน มีพระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโต) เปนประธาน รวมเรียกช่ือโรงเรียนจัดการศึกษาแนวพุทธวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
นับแตน้ันมา คณะทํางานน้ีมีการประชุมหลายครั้งตอเน่ือง เพื่อเรียนรูรวมกันและสรางความเขาใจใน
การดําเนินงาน ตอมามีการเปดรับโรงเรียนวิถีพุทธรุนแรกของโครงการดวยการประกาศรับสมัคร และ
มีโรงเรียนเขารวม จํานวน ๘๙ โรงเรียน จนกระทั่งป  ๒๕๕๘  มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน รวม 
๒๑,๕๗๔ โรงเรียน 

อยางไรก็ดีจากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของโรงเรียนวิถีพุทธแมจะไดผลที่นา 
พอใจในระดับหน่ึงโรงเรยีนก็ยังเหน็วายังจะตองพัฒนาดานน้ีใหมากย่ิงข้ึนประกอบกับสภาพสังคม และ
ชุมชนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ปญหาดานสังคมเกิดข้ึนมากมากมาย นักเรียน ซึ่งเปน
เยาวชนของชาติในอนาคตที่สําคัญ ไมสามารถปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปญหาข้ึน รวมทั้ง
คร ูผูปกครองจะตองมีแนวทางและวิธีการอยางหลากหลายที่จะชวยกันสงเสริมและ ดําเนินการพัฒนา
นักเรียนในดานความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน อยู ดู และฟงเปน ครู บุคลากร ผูปกครองนักเรียน และชุมชนจะตอง

๖โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง, การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและผูบริหารโรงเรียน , 

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๕), หนา ๔๑.  

                                                



๔ 
 
 
เปนแบบอยางที่ดี เปนบุคคลที่ตอง “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” รวมทั้งโรงเรียน จะตองมีระบบการ
บริหารจัดการตามแนวทางวิถีพุทธที่ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดลงทะเบียนเขารวมโครงการแลว 
จํานวน ๓๓๐ โรงเรียนดวยกัน จนกระทั่งป  ๒๕๕๘  จํานวนโรงเรียนวิถีพุทธมีเพิ่มข้ึนเปน จํานวน  
๓๔๓  โรงเรียน และไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานักการศึกษาไดจัดอบรมและไดนําแนวทางการ
ดําเนินงานมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เนนการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๘ ข้ันตอน คือ สรางความตระหนักและความ
เขาใจ ประเมินตนเองตามสภาพจริง ของครูและผูบริหาร วิเคราะหขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนา
รวมกันลงมือปฏิบัติ/ดําเนินโครงการหรือกจิกรรม ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ/
ปรับปรุงแกไข รวบรวมขอมูลและสรุปผล รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนา เมื่อไดดําเนินการมา
ระยะหน่ึงแลว จึงจําเปนตองทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพุทธบูรณาการ
เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันจะชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานในโรงเรียนวิถีพุทธบรรลุผลสําเร็จย่ิงข้ึน กอใหเกิดประสิทธิผลตอการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึง
ประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

 

๑.๒   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑   เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาองคประกอบ ปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๒.๓  เพื่อเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๑.๓  ปญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑  หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร 
 ๑.๓.๒  องคประกอบ ปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
เปนอยางไร 
  ๑.๓.๓  แนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”  
มุงศึกษาใน ๕ ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ 
 ๑.๔.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญที่ ใช ในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง จํานวน ๒๐ ทาน โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูปกครอง ในโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Sampling)๗  
   ๑.๔.๓ ขอบเขตดานระยะเวลา  

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีดําเนินการวิจัยต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเปนระยะเวลา ๒ เดือน 

 ๑.๔.๔  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
        โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑.๔.๕  กรอบแนวคิด 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง  “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  ๑.๑  กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

๗ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรมนษุยทางพระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ และผูบริหารองคกรเทานั้น 

แนวคิดเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ 

แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
- ดานกายภาพ  
- ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
- ดานการเรียนการสอน  
- ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
- ดานการบริหารจัดการ 

 

 
พุทธบูรณาการ 

เพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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๑.๕ นิยามศพัทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
  พุทธบูรณาการ  หมายถึง  การนําหลักคิดหรือหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  การบริหารจัดการ  หมายถึง  การบริหารจัดการของโรงเรียนวิถีพุทธโดยนําหลักธรรม
ทางประพุทธศาสนาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนวิถี พุทธ   หมายถึง  การ ดําเนินงานของโรงเรียน วิ ถีพุ ทธในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา   โดยการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้ง  ๕  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ     
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการ
บริหารจัดการ 

 

๑.๖  ประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย  
 ๑.๖.๑  ทําใหทราบหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๖.๒  ทําใหทราบองคประกอบ ปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑.๖.๓  กอใหเกิดแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 



                                                                                                              ก                                                    

ชื่อรายงานการวิจัย : พุทธบูรณาการเพือ่การบรหิารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ผูวิจัย :   พระมหาสุนันท  สุนนฺโท, ดร./พระมหากําพล คุณงฺกโร, ดร. 
สวนงาน :  ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
                               วิทยาลัย 
ปงบประมาณ :  ๒๕๕๘ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพื่อ     ๑. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ๒. เพื่อศึกษาองคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ และ ๓. เพื่อเสนอแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
จากผูใหขอมูลหลักจํานวน ๒๐ คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและดาน
พระพุทธศาสนาดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกที่มีโครงสรางสัมภาษณเชิงลึกแบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการพรรณนาความ   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ดาน 
เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตให
สามารถกิน อยู ดู ฟงเปน มีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งน้ีการจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญา
วุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ  ๑) สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี ๒)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ดี ๓)  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔)  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 ๒. องคประกอบปจจัย และพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ            
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากการวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธองคประกอบ  ประกอบดวย  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ปจจัยดานการ
เรียนการสอน  ปจจัยดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ปจจัยดานการบริหารจัดการ   
 ๓.  แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑) ดานกายภาพ  การสรรหางบประมาณ
เปนเรื่องสําคัญที่ควรมีกระบวนการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที ่๒) 
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ  ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวใน
หลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งตองช้ีแจง ทําความเขาใจ 

ข 



ข 
 

และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ๓) ดานการเรียนการสอน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน เปนแบบอยางใหกับ
ผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะเรียนรูและ
จดจําไดงายกวาการสอนในช้ันเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหดําเนินไปตามหลักสตูรที่
กําหนด ๔) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การแสดงใบหนาที่ย้ิมแยมแจมใส และมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
กันดวยความจริงใจ จะเปนการสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงการแสดงความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน  ๕) ปจจัยดานการบริหารจัดการ  อาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง 
ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การช้ีแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูล
และเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น 
พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได  
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    Abstract 
 The research entitled ‘Buddhist Integration for Buddhist way School 
Administration’ had the following objectives 1. To study principles and theories of 
Buddhist way School administration, 2. To study the components, factors and Buddhism 
integration Buddhist way School administration and 3. To propose the guideline for the 
Buddhist way School administration. 
 Research methodology was the qualitative method, collected data from 
document and related research works and also from 20 key informants, purposefully 
selected from experts in administration and in Buddhism with structured in-depth-
interview form by face-to-face interviewing. Data were analyzed by descriptive 
interpretation. 
 Findings were as follows: 

1. Principles and theories of Buddhist way School  
administration: Schools managed all areas to support learners to develop according to 
Buddhism integration, supporting learners for life development in the areas of eating, 
living, seeing and listening for wisdom development. The environment management 
supported wisdom development in line with Pannavuttidhamma 4 as:                                    
1) Suppurisusanseva, association with good persons, learned persons, good environment, 
teachers, lecturers and having good data and media, 2) Saddhammassavana, being 
energetic in learning principles with good learning and teaching curriculum,                           
3) Yonisomanasikara, the process of analytical thinking, examining the causes and effects 



ง 
 

in the right methods and 4) Dhammanudhammapatipatti, being able to utilize knowledge 
in daily life and live the life righteously. 

2. Components, factors and Buddhism integration for Buddhist way school  
administration: The most important factors for Buddhist way School administration were 
physical, life-based activity, learning-teaching, reactive atmosphere and managerial factors. 

3. The guideline for Buddhist way school Administration: 1) physical aspect,  
budgeting was very important, there should be well planning that was applicable to the 
operation, 2) Buddhist way basic activity, school administrators should set a plan for 
school development as set in the curriculum, get participation from all parties concerned, 
orientation of personnel to have clear understanding and appreciation of participation in 
learner development activities, 3) learning-teaching aspects: administrators, teachers, 
personnel should act as good examples for students by doing, not by teaching and 
learning activities, by setting good examples so that students would remember and imitate 
the good examples easier that teaching in the classrooms. But teaching is the important 
factor, must be performed as set in the curriculum and 4) reactive atmosphere aspect: 
smiling face, helping hand, charity with sincerity and being good friends were the best 
reactive atmosphere, 5) administrative factors: cooperation from all parties concerned with 
different ideas, attitudes, visions, clear target and unity, orientation of personnel to 
understand data and direction and the process of administration would help operational 
administration move smoothly and successfully. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะไดรับความเมตาอนุเคราะหจาก

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งน้ี เพราะ
เล็งเห็นถึงประโยชนและคุณคาของงานวิจัยฉบับน้ี ขอบคุณพระมหาสุทิตย อาภากโร, ดร. ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหสงเคราหดวยดีตอลดมา 
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ผูอํานวยการศูนย
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการทุกทาน ตลอดจน
คณาอาจารยที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาการตางๆ และไดรับความอนุเคราะหจนทําใหงานวิจัยดําเนินไปได
อยางราบรื่น 
 ขออนุโมทนาคณาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุก
ทาน ที่คอยใหกําลังใจและคําปรึกษาดีๆ ที่มอบใหผูวิจัยตลอดมา  
 คุณงามความดีของงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบใหกับผูมีพระคุณทุกๆทาน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง บิดา มารดา ครู อาจารย และเพื่อนรวมช้ันเรียนที่เปนกําลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่องที่ไดประสิทธ์ิ
ประสาทวิชา และที่รวมกันสรรคสรางงานวิจัยฉบับน้ีใหแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 
     พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ดร. 

พระมหากําพล คุณงฺกโร, ดร. 
๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
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