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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธ วิธีการสอนตาม
แนววิถีพุทธ และวิเคราะห์วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบล
เขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบ ลราชธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
พบว่า 1) โรงเรีย นวิถี พุ ท ธของโรงเรีย นเขื่ อ งในเจริญ ราษฎร์ เป็ น โรงเรีย นระบบปกติ ที่ น า
หลักธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริห ารและการพั ฒ นาผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างบูรณาการ โดยผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน
อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ของชีวิตและสังคม 2) วิธีการสอนตามแนววิถี
พุทธของโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้ตามแนว
วิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรี ยนรู้วิชาการและหลักจริยธรรมที่สัมพันธ์
ด้วยหลักสังคม (ศีล) ความสงบสุข (สมาธิ) และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ สติปัญญา
ที่รอบคอบ (ปัญญา) ผ่านรายวิชาและกิจกรรมพุทธบูรณาการประจาเดือน 3) วิธีการสอนตาม
แนววิถีพุทธของโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ นั้น มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ทั้งการอบรมสั่ง
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58 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
สอน การจัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร สามารถสร้าง
เด็กนักเรียนให้มีคุณลักษณะมีภูมิรู้ภูมิธรรม สร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างวัด โรงเรียน และ
ชุมชน จนได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังความดี แก่บุคคลและชุมชนมากมาย รวมถึง
นาความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุข และการเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: โรงเรียนวิถีพุทธ; วิธีการสอนแนววิถีพุทธ

Abstract
This research aims to study of the Buddhist oriented schools, to study
the Buddhist teaching method and to analyze the teaching method by means
of the Buddhist way of Khuangnai Charoenrat School, Khuangnai district, Ubon
Ratchathani province. This study employed a method of qualitative research to
collect the data from the relevant research and in-depth interview of the set
target. The data then were interpreted by means of the descriptive analysis. The
research results were as follows: 1) The Buddhist oriented school is the school
that uses and applies Buddhist teachings in administration and student
development according to the principles of the Three Buddhist Learning Modes
(tisikkhā): precept, meditation, wisdom. The students were developed through
all the activities ‘eating, living, looking, listening, being’ and having the wisdom
to understand in the true values. 2) Khuangnai Charoenrat School has the
learning and teaching process applied with the Buddhist teaching method that
allowed the students to learn the ethical principles related to the principles of
society (precepts), peace (meditation) and to create the human resource
endowed with consciousness and wisdom (wisdom). The school organized the
training activities according to traditions or cultures in each month to educate
the youth about the Buddhist principles, dhamma and ethics. 3) The
administrators, teachers and personnel of Khuangnai Charoenrat School gave an
importance to the student development, according to Buddhist ways in the

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 4 No. 2 (May - August 2019)

59

positions of the trainers, preachers, learning providers and a good example of
good behaviors. All personnel have been developed based on the Buddhist
Three Learning Modes so that they have good knowledge in Dhamma, perform
good deeds in collaboration with school and community. This leads the school
to earn many achievements such as National Youth Award, Regional Ethical
School Award and Best Teacher Award. The moral training project of the school
has the reputation in teaching people morality, creating the moral and ethical
community, promoting volunteer mind for students, developing their quality of
life, happiness and building the good citizens for this country.
Keywords: Buddhist oriented school; Teaching Method by Means of Buddhist

บทนา

วิกฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจและสังคมที่ป ระเทศไทยได้เผชิญ อยู่ในขณะนี้เป็นเหตุให้
เกิ ดผลกระทบ ต่ อวิถีชี วิต ความเป็ น อยู่ข องบุ ค คลและสังคมเป็ น อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ ม
เยาวชนได้รับอิทธิพลกระแสค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้มี
ผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัย ความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ
และเทคโนโลยี ขาดการพัฒนาด้านจิตใจก่อให้เกิดปัญหาบุคคลและสังคมที่ไม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 บัญญัติว่า รัฐต้อง
จัดการศึกษาอบรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (สานักนายกรัฐมนตรี, 2560 ) ได้
มุ่งให้พัฒนาไปสู่“สังคมที่เข้มแข็งและมีสมดุลยภาพ” โดยยึดหลักความสมดุล ความพอดี สร้าง
คนให้เป็นคนดีคนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสานึกใน
สาธารณประโยชน์พึ่งพาตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการศึกษา เพื่อสนองความ
ต้องการของชีวิตและสังคม ให้คนมีคุณภาพ ปลอดภัย พ้นจากความรุนแรงเบียดเบียนกันในทุก
ด้าน เนื่องจากความรุนแรงเบียดเบียนได้ขยายแผ่ทั่วไป
สภาพปั ญ หาและวิก ฤตการณ์ คุ ณ ธรรมของคนในสั งคมไทย จึงมี ข้ อ เสนอให้ น า
หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนามาใช้อย่างจริงจังในโรงเรียน ก่อเกิดเป็นโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธในปลายปี พ.ศ.2545 และมุ่งมั่นดาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงเกิดโรงเรียน
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วิถีพุทธขึ้นมา โดยโรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลัก คาสอนของพระพุทธเจ้า
โดยดาเนินตามมรรคซึ่งเป็นวิถี แห่งการดาเนินชีวิต โดยเน้นหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิและ
ปัญญา พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน 20,310 โรงเรียน (สานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา, 2558: 14) รวมไปถึงโรงเรียนเขื่องในเจริญ ราษฎร์ ตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนประจาอาเภอได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเช่นกัน มีการ
จั ด การเรีย นการสอนตามแนววิถี พุ ท ธอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผลการเรียน จนปรากฏชัดเจนได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรอบและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าสามารถช่วยผู้เรียนที่มีปัญ หาจากครอบครัวที่ขัดสน แตกแยก หรือสุ่มเสี่ยงให้มี
คุณภาพด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดมี ากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิธีการสอนตามแนววิถีพุทธโรงเรียนเขื่องในเจริญ
ราษฎร์ ตาบลเขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผลการเรียนและโดยรวมอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายผลแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธให้บรรลุประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ
การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบลเขื่อง
ใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาวิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบลเขื่องใน
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบลเขื่อง
ใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การทบทวนวรรณกรรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2547) ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธว่า
คือโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยดาเนินตามมรรค ซึ่งเป็นวิถีแห่ง
การดาเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ที่แปลว่า ทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ พัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา สรุปว่า โรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งใน
และนอกสถานที่ฝกอบรมผู้เรียนให้กินอยู่ดูฟัง เป็น คาว่า เป็น ในกรณีนี้หมายถึงกิน อยู่ ดู และ
ฟังตามหลักไตรสิกขาคือให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม (ศีล) เกิดความมั่นคงในอารมณ์ (สมาธิ)
เกิดความรอบรู้เท่าทัน (ปัญญา) ประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ใช้ในชีวิตประจาวันได้และสามารถ
บู รณาการหลั ก ธรรมให้ เข้ า กั บ รายวิช าอื่ น ๆ คื อ สอดแทรกวิ ถี แ ห่ งความเป็ น พุ ท ธลงในทุ ก
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รายวิชา ที่ทาการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักในการดาเนินชีวิตให้มีความสุข มีวิถีแห่ง
การดาเนินชีวิตที่ชัดเจนนั่นคือหลักของมรรคมีองค์ 8 ประการ
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2546) ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่า
คือ โรงเรียนวิถีพุทธดาเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่าง
บูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจใน
คุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการ
ดาเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดาเนินการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีวิถีการทางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก“ไตรสิกขา”ที่
นาไปสู่ “ปัญญา” วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้าน แน่นอนหลักการของโรงเรียนวิถี
พุ ท ธ ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาสอนให้ เดิ น สายกลาง เพราะศาสนาที่ แ ท้ จ ริงไม่ มี ส งคราม
โรงเรียนวิถีพุทธจึงเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไป แต่เน้นกรอบการพัฒนาตามหลัก “ไตรสิกขา
อย่างบูรณาการ” เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” ด้วย
การดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ให้ความหมายของ
โรงเรียนวิถีพุทธว่า คือโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการผูเรียนได้เรียนรูผ่านการพัฒนา “การ
กิ น อยู่ ดู ฟั ง เป็ น ” คื อ มี ปั ญ ญารู้เข้ าใจในทางคุ ณ ค่ าที่ แ ท้ ใช้ ก ระบวนการทางวัฒ นธรรม
แสวงหาปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดาเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็น
กัลยาณมิตรในการพัฒนา
เมตตา ภิรมย์ภักดิ์ (2547) ได้กล่าวถึง โรงเรียนวิถีพุทธว่า การจัดการศึกษาใน
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธนั้นมิใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยู่โดยทั่วไป
จนกว่าจะเรียกได้ว่า เป็นวัฒนธรรมโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าแสดงพระธรรมเทศนาหรือ มาสอนวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา การมี ห้ อ ง
จริยธรรมมีพระพุทธรูปประจาโรงเรียน การฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิ การจัดให้นักเรียนสอบธรรม
ศึกษา การจัดกิจกรรมค่ายคุณ ธรรมเท่ านั้น เพราะโรงเรี ยนวิถีพุทธ ต้องทามากกว่านั้น คือ
นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมโรงเรียนดังกล่าวแล้ว โรงเรียนวิถีพุทธยังได้นา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบด้วยคือ ทั้ง
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและสังคม การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน วัดและชุมชน
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สรุปว่า โรงเรียนวิถีพุทธก็คือโรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ฝึกอบรมผู้เรียนให้กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม
(มีศีล) เกิดความมั่นคงในอารมณ์ (มีสมาธิ) เกิดความรอบรู้เท่าทัน (มีปัญญา) ประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมให้ใช้ในชีวิตประจาวันได้และสามารถบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับรายวิชาอื่น ๆ คือ
สอดแทรกวิถีแห่งความเป็นพุทธวิถีแห่งปัญญาลงในทุกรายวิชา ที่ทาการเรียนการสอน เป็น
โรงเรียนที่เน้นหลักในการดาเนินชีวิตให้มีความสุข มีการดาเนินชีวิตที่ชัดเจนตามทางสายกลาง
คือหลักของมรรคมีองค์ 8 ประการ

วิธีธดี าเนินการวิจัย

การศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
มีการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยมีวิธีในการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
การศึกษาภาคเอกสาร
ก. ขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คัมภีร์พระไตรปิฎก
ข. ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ
ทางวิชาการเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมจากข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎก
การศึกษาภาคสนาม
ก. ออกแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา เนื้อหา
โครงสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรง ก่อนนาไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ข. เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย (stakeholder)
ได้แก่ พระสอนศีลธรรม คณะกรรมสถานศึก ษา ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูผู้สอน ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือกให้
ครบตามจานวนที่ระบุ รวมทั้งหมด 30 รูป/คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย (stakeholder) นั้น ได้อาศัย
การช่วยพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. ในการศึกษาภาคเอกสารผู้ศึกษาได้รวบรวมเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก รวมไปถึงเอกสารวิชาการ ตาราและเอกสารอื่นๆ
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาเขียนเป็นแบบบรรยายเชิงพรรณนา
ข. ในการศึกษาภาคสนาม มีขั้นตอนในการศึกษา คือ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ บันทึกภาพถ่ายข้อมูลที่ได้อย่างละเอียด และ
การสังเกต(แบบมีส่วนร่วม) การร่วมกิจกรรม
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การนาเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและภาคสนาม นามาวิเคราะห์ นามาเขียนเป็นแบบ
เชิงพรรณนาเพื่อนาเสนอข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป

ผลการวิจัย
1) ความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบลเขื่องใน
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ได้บริหารการศึกษา
ภายใต้กรอบแนวคิดหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ การบริหารจัดการโรงเรียน, การจัดวิถี
พุทธสู่การเรียนรู้, กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา, การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรที่
คาดหวัง และการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ซึ่งต้องการบูรณาการผ่านหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธศาสนาและสามารถ
พัฒนาชีวิตให้เกิดความเจริญงอกงาม จัดสภาพในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับวิถีพุทธในด้าน
ต่ าง ๆ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นกายภาพ คื อ การจั ด อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น แหล่ งเรี ย นรู้
สภาพแวดล้อม เป็นต้น ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามระบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 2.
ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต คือ การจัดกิจกรรมวิถีชีวิต กิจกรรมประจาวันกิจกรรม วันสาคัญ
กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เป็นต้น ที่เน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น เช่น
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ฯลฯ 3. ด้าน
การเรียนการสอน คือ การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
จนถึงกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการพุ ทธธรรมเข้าในทุกกลุ่มสาระ 4. ด้านบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ์ คือ การส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เช่น การเคารพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตา
กรุณาต่อกัน เป็นต้น 5. ด้านการบริหารจัดการ คือ การที่สถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน
สร้างความเข้าใจในหลักการและวิธีดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดเน้น การกาหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
ต่ อ เนื่ อ ง การสอนบู ร ณาการพุ ท ธธรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ ชั ด เจนด้ า นบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์เอื้ออาทร เป็นกัลยาณมิตรต่อกันส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตาและวัฒนธรรมแสวง
ปัญญา เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 4 ด้านดังนี้ คือ 1. ด้านปัจจัยนาเข้า
คื อ โรงเรี ย นมี บุ ค ลากรที่ มี ลั ก ษณะที่ ดี มี ก ารบริ ห ารจั ด การมี ห ลั ก สู ต รมี แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 2. ด้านกระบวนการ คือมีแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมีกรอบกาหนดที่ชัดเจนซึ่งกาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นหลัก
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ทั้งประเทศ 3. ด้านผลผลิต คือการที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 4. ด้านผลกระทบ คือผลกระทบต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดี
ต่อสังคมในวงกว้างเกิดความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบลเขื่องใน
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญ
ราษฎร์ ใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วยศาสตร์สมัยใหม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปและบูรณาการ
ตามแนววิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้หลัก พุทธธรรมที่สัมพันธ์ด้วย
หลักสังคม (ศีล) ความสงบสุข (สมาธิ) และการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ สติปัญญาที่
รอบคอบ (ปัญญา) ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการกิจกรรมรวมไปถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ประเพณี พื้ น บ้ า นในเขตชุ ม ชนมี แ หล่ งเรีย นรู้ร่ว มกั บ ชุ ม ชน การจั ด การเรีย นมุ่ งเน้ น พั ฒ นา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตอาสาและทักษะชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทยและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมใน 5 ด้าน
ดังนี้ 1. ด้านกายภาพ จัดให้มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน มีพระพุทธรูป
ประจาห้ องเรียน มี พุ ท ธศาสนาสุภ าษิ ต วาทธรรม พระราชดารัสติดตามที่ ต่าง ๆ มีความ
สะอาด สงบ ร่มรื่น มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 2. ด้าน
กิจกรรมประจาวัน วันพระจัดให้มีการใส่เสื้อขาวทุกคน ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ เป็นต้น 3.
ด้านการเรียนการสอน จัดให้มีกิจกรรมการบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้ง
ครู และ นักเรียน บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ครูพา
นักเรียนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุก
คน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุก
คนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารและนักเรียน จัดให้
มีการรักษาศีล 5 เน้นพฤติกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็นต้น 5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ครูไม่ดุด่านักเรียน แต่ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวันและโฮม
รูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทาความดี ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึก
ความดี มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและสืบ
สานประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เช่น การร่วมกิจกรรมเทศกาลตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่
เช่น ท าบุ ญ เข้าพรรษาท าบุ ญ พระเวสสั นดร บุ ญ บั้งไฟ ประเพณี วัน สงกรานต์เป็น ต้น มีการ
สนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยยึดหลักพุทธศาสนาทุ่มเท
แรงกายแรงใจและมีจิตศรัทธาในการทางาน ทาให้โรงเรียนและนักเรียนมีโอกาสได้รับรางวัลต่าง
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ๆ อาทิ เช่น รางวัลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้รับ
รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ร่วมไปถึงให้ความสาคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการเยี่ยม
บ้านของเด็กนักเรียนการเยี่ยมบ้านครูจะได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของครอบครัวนักเรียน และยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความสาพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรี ย นอั น จะส่ งผลให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ ดี ในการช่ ว ยแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นานั ก เรี ย นซึ่ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก มีการติดตามประเมินผลนักเรียนตามความเป็น
จริงทั้งด้านวิชาการที่ตรงตามมาตรฐานการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข โดยการติดตาม
เยี่ยมบ้านประเมินสอบถามสัมภาษณ์ จากผู้ปกครองนักเรียนรวมไปถึงคนในชุมชนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถนามาพัฒนาต่อได้
3) วิเคราะห์วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบล
เขื่ อ งใน อ าเภอเขื่ อ งใน จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี จากการวิ จั ย เชิ งลึ ก ด้ วยการสั ม ภาษณ์ และ
สังเกตการณ์ พบว่า วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ เป็นการสอนทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมไปถึงชีวิตประจาวัน ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม การอบรมบ่มนิสัย การติดตามนักเรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี การส่งเสริมกิจกรรม
ดีในวัดและชุมชน ฯลฯ ได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความอดทน ปฏิบัติตน
อยู่ในหลักศีลธรรมอันดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นประชาชนที่ดี
ของประเทศชาติ 2.ประโยชน์ต่อครูอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ การที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ธรรมะในการด าเนิ น ชี วิ ต ท าให้ อ ยู่ ร่ วมกั น ในองค์ ก รหรือ โรงเรี ย นอย่ างมี ค วามสุ ข 3.สร้ าง
ประโยชน์ต่อองค์กรหรือโรงเรียนทาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรทุกระดับมี ธรรมพื้ นฐานในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงานนักเรียนทุกคนมีสติ
สมาธิ ปัญญาทาให้ผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของสานักเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งส่งผลให้องค์กร
หรือโรงเรียนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 4 .ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ชุ ม ช น สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ ชุมชนมีเยาวชนที่ดี ประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมี
ศีลธรรมประจาใจในการดาเนินชีวิต ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สรุป
โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ใช้แนวทางของหลักพุทธธรรมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างบ้าน โรงเรียนและวัด การจัด
สภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ และ
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พัฒนาผู้เรียนให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมในการดาเนินชีวิต

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนระบบปกติที่
นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการการบริหาร การจัดการผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ผู้เรียน “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญา ตื่นรู้ เข้าใจในคุณค่าแท้ คุณ ค่า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการ สนับสนุนการเปิดโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง
จริงจัง
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 พบว่า วิธีการสอนตามแนววิถี พุทธ เป็นการใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบทั่วไปบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในทุก ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธเชิงบูรณาการทุกมิติเพื่อ
สร้างความรู้ เสริมความดี มีความสุข เกิดสันติแก่ปัจเจกชนและมหภาค
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 พบว่า วิธีการสอนตามแนววิถี พุทธนั้น ไม่ได้
เน้นการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสอนแบบภาพรวมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้ องเรียนรวมไปถึงชีวิตประจาวัน ซึ่ งถูกออกแบบมาเป็ น การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม การอบรมบ่มนิสัย การติดตามนักเรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี การส่งเสริมกิจกรรมใน
วัดและชุมชน ฯลฯ ล้วนสร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ กล่าวได้ว่าวิธีการสอนตามแนววิถีพุทธจะได้ผล ต้องประกอบด้วย
การบริหารจัดการดี สอนดี วิชาการดี และเป็นแบบอย่างที่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมี
การพั ฒ นาตั วบ่ งชี้วิ ธีก ารสอนตามแนววิถีพุ ท ธที่ ห ลากหลายยืด หยุ่ น เพื่ อ บู รณาการให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดในการศึกษาไทย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการได้ศึกษาวิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ ตาบล
เขื่องใน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บ้าน วัด โรงเรียน และภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรแสดงบทบาทในการ
บริห ารจั ด การโรงเรีย นวิถี พุ ท ธอย่างจริงจั ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการจั ด การศึ กษาของไทยให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน
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2. รัฐบาลและมหาเถรสมาคม ควรมีนโยบายร่วมกันเพื่อช่วยเหลื อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของพระสงฆ์ให้มีความรู้ทั้งศาสตร์สมัยใหม่และศาสตร์พระพุทธเจ้า
เพื่ อจะได้เป็ นที่ พึ่งทางปัญ ญาของพุท ธศาสนิกชนพร้อมปรับใช้ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
โรงเรียนวิถีพุทธให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
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