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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
วัดหนาพระธาตุ ซ่ึงจะนําเสนอเปนลําดับ  ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.1.1 ความเปนมา 
 2.1.2 ภาพสรุป กรอบแนวคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.1.4 การบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ      

2.2 คูมือ  
2.2.1 ความหมายของคูมือ 
2.2.2 ประเภทของคูมือ 
2.2.3 องคประกอบของคูมือ 
2.2.4 ลักษณะที่ดีของคูมือ 

2.3 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
2.3.1 ประวัติโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
2.3.2 ขอมูลทั่วไป 

       2.3.3 ทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.3.4 จุดเนนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 

 2.3.5 กระบวนการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.4 การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   

  2.4.1 กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
2.4.2 กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 
2.4.3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.4.4 กิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

โรงเ รียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนรูปแบบหนึ่งใน  5  รูปแบบ  (1.โรงเรียนวิถีพุทธ     
2. โรงเรียนในกํากับของรัฐ   3. โรงเรียนสองภาษา   4. โรงเรียนสําหรบัเด็กที่มีความสามารถพิ เศษ   
5. โรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ITC) ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําลังเตรียมการพัฒนาใหเปนนวัตกรรมแหงการพัฒนาผูเรียนสูการเปนมนุษยที่สมบูรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาประเทศ 

2.1.1 ความเปนมา 
  สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหมเด็กไทย

พัฒนา”   ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545   ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใหเกียรติเปนประธาน ที่ประชุมไดหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อ
สนองตอบความสามารถที่แตกตางกันของบุคคล เพื่อนําพาเด็กและเยาวชนไทยกาวทันความ
เปล่ียนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัด 

โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม  ที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข  กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นของที่ประชุมมาหารือตออีกหลายครั้ง อีกทั้ง             
ดร.สิริกร  มณีรินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะไดไปกราบขอคําแนะนํา
เรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ  จากพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 1-4 
กุมภาพันธ 2546 นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูงไดไปกราบขอคําแนะนําในเรื่องเดียวกันนี้จาก 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง
นิมนตทานมาใหขอคิดในการประชุมระดมความคิดครั้งแรก 

วันที่  26–27 กุมภาพันธ 2546 เปนการประชุมหารือเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ เปนครั้งแรกมี
พระภิกษุคฤหัสถ ผูทรงคุณวุฒิ มาประชุมประมาณ 50 รูป/คน ไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักสําคัญของ
การจัดโรงเรียนวิถีพุทธ 
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วันที่ 1-4  เมษายน 2546  เปนการประชุมหารือคร้ังที่ 2 มีพระภิกษุและคฤหัสถ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ   มารวมกําหนดแนวการดําเนินการตอจากหลักการที่ไดสรุปไวแลว    

จากการประชุมใหญ 2 คร้ัง ทําใหไดขอสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่อง ภาพสรุปโรงเรียน
วิถีพุทธ  กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ
แนวทางบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2. 1.2 ภาพสรปุกรอบแนวคดิรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช 
หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอยางบรูณาการ 

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มี
ปญญารูเขาใจในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการ
ดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหาร และคณะครูเปนกัลยาณมิตร ชวยกันพัฒนาดําเนินการจัดการศึกษาให
ผูเรียนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลัก  “ไตรสิกขา”  ที่นําไปสู  
“ปญญา” 
 วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขาทั้ง 3 ดาน 

1)  ศีล (พฤติกรรม) 
 (1) มีกิริยามารยาท กิน อยู  ดู ฟงเปน 

(2) รูจักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และส่ือตางๆ ใหเกิดประโยชนดวยปญญา 
 (3) รูจักความพอดี พอประมาณในการแสวงหา บริโภค  สะสมสิ่งตางๆ  
 (4) ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎเกณฑภายนอกที่ถูกตองเพื่อใหเกิดวินัยในตนเอง 

(5) ไมเบียดเบยีนตนเอง และผูอ่ืนโดยมีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 
(6) มีชีวิตที่สัมพันธดวยดีกับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 

  2)  จิตใจ (สมาธิ) 
(1) มีสมรรถภาวะทีด่ี คือ มีสมาธิ มีความตั้งมั่น เขมแข็ง มุงมั่นทําดี ดวยจิตใจ 

กลาหาญ อดทน สูส่ิงยาก ขยันหมั่นเพียร ไมยอทอสามารถฟนฝาอุปสรรคผานความยากลําบากไปได  
พึ่งตนเองได 

(2) มีคุณภาวะ คือ มีความกตญัูรูคุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบออมอารีมีน้ําใจ 
ละอายชั่วกลัวบาป ซ่ือสัตย รับผิดชอบ กลารับผิด  เกิดจติที่เปนบุญกุศลอยางสม่ําเสมอ 
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(3) มีสุขภาวะที่ดี คือ มีความสุข ความราเริง เบิกบาน มองโลกในแงดี มีกําลังใจ  
เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ในการรวมกิจกรรมงานตางๆ  
  3) ปญญา 
       (1) มีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัย ในกฎแหงกรรม และใน
หลักบาปบุญ คุณโทษ 
       (2) มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูที่ดี จูงใจ ใฝรู รูจักการคนควา การจด
บันทึกใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  การคิดวิเคราะหประมวลผล สามารถนําเสนอถายทอด
ไดทั้งแบบกลุม และรายบุคคล    
       (3) มีทักษะชีวิตเทาทันตอส่ิงเราภายนอก และกิเลสภายในตนสามารถแกปญหา
ชีวิตได  สามารถนําหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตได 
       (4) มีฐานชีวิตที่ดีมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม เกิดปญญาเขาใจในสัจธรรม
ในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถตอยอดพัฒนาไปสูการปฏิบัติธรรมใหเกิดความเจริญงอกงาม
ในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป 

ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ  เนนการจัดสภาพทุกๆดาน เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา
ตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ โดยสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญา
วุฒิธรรม 4  ประการ คือ 

 1) สัปปุริสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนด ีใกลผูรู มีครู อาจารยดี มีขอมูล มีส่ือที่ดี 
 2) สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ดี 
 3) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห พิจารณาเหตุผลที่ดี และ 

ถูกวิธี 
 4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถที่จะความรูไปใชในชีวิตไดถูกตอง 

เหมาะสม 
 2.1.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถพีุทธ 
 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  แนวความคิด
เบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตางๆ ใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่มีลักษณะทางกายภาพที่เปน
ธรรมชาติ รมร่ืน  สวยงาม   สะอาด  เปนระเบียบ  ปลอดภัย  ใหความรูสึกที่ผอนคลาย สบายกาย  
สบายใจ สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลงเรียนรูที่สงเสริมลักษณะการพัฒนา  ศีล สมาธิ  ปญญา  
มีศาลาพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย อยูเสมอ  มีมุม
หรือหองใหศึกษาพุทธธรรมบริหารจิตเจริญภาวนา บริเวณโรงเรียนใหเปนธรรมชาติ ชวนมีใจสงบ 
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มีความรมร่ืน มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม ไมใหมีเสียงอึกทึก  การเปดเพลงก็พิถีพิถัน  เลือกเพลงที่
สงเสริมสมาธิประเทืองปญญา 
  บรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ  สะอาด  ครูและนักเรียนมีความสํารวมตน 
อยูเสมอ  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัยและครบครัน ทั้งสื่อที่เกิดจากภูมิปญญาของครู 
นักเรียนและชุมชน ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  สถานศึกษาตองมีความใกลชิดธรรมชาติ  ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ความสะอาด มีระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธจะตองเกิดจากความรวมมือ 
รวมใจของนักเรียนทุกคน โดยครูสรางบรรยากาศของความรักความสามัคคี และความรับผิดชอบ 

สรุปการจัดบรรยากาศใหเอื้อตอโรงเรียนวิถีพุทธได ดังนี้ 
 (1) บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย 
 (2) ใกลชิดกับธรรมชาติ รมร่ืน 
 (3) ใกลชิดชุมชน 
 (4) สะอาดมีระเบียบ 
 (5) ทันสมัย มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 
 (6) เปนแหลงเรียนรูทั้งดานวิชาการ วิชาชีพและคุณธรรม 

 2) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีพุทธ   สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจํา
สัปดาหหรือในโอกาสตางๆ  เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่ปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  สมาธิ ปญญา
โดยเนนมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู  ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไปตามคุณคาแท
ของการดําเนินชีวิต ซ่ึงกจิกรรมที่ดําเนินการควรเปนเรื่อง ตอไปนี้  

(1) กิจกรรมการสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และกอนเลิกเรียนประจําวัน 
เพื่อใกลชิดกับศาสนา 

(2) มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีล และแผเมตตา  เพื ่อใหตระหนักถึง    
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 

(3) มีกิจกรรมทําสมาธิ รูปแบบตางๆ เชน นั่งสมาธ ิเดินสมาธิเจริญพัฒนาสมาธิ 
(4) มีการพัฒนาจิตกอนรับประทานอาหาร เพื่อใหกินเปน กินอยางมีสต ิ
(5) มีกจิกรรมอาสาตาวิเศษ ปฏิบัติวินัย หรือศีล เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข 
(6) มีกจิกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรมประจําวนั เพื่อใหอยูเปน 
(7) มีการสวดมนต ฟงธรรมในวนัพระ เพือ่พัฒนาศีล สมาธิ ปญญา 
(8) มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม เนนย้ําและเสริมแรงการทํา

ความดีโดยเขาใจเหตุผลและประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน 
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3) ดานการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน
ตอเนื่องสม่ําเสมอ การจัดการเรียนรูใหบูรณาการสูการปฏิบัติโดยการนําฐานความคิดของพุทธธรรม
เปนฐาน เชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน กระบวนการเรียนรูควรมี
ลักษณะ “สอนใหรู   ทําใหดู  อยูใหเห็น” โดยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย (กายภาวนา) ดาน
ความประพฤติ (ศีลภาวนา) ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) มุงใหผูเรียนมี
คุณลักษณะ “กิน อยู  ดู ฟง เปน”  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  มีเมตตา  “การกินอยูเปน” เพื่อประโยชนใน
การดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแทหรือการ “ดูเปน”  เพื่อประโยชนในการ
เรียนรูเพิ่มพูนปญญา 

4) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   สถานศึกษาควรสงเสริมบรรยากาศใฝเรียนรู  
มีความเปนกัลยาณมิตร เคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีเมตตากรุณาตอกัน อยางจริงจัง
ตอเนื่อง โดยผานกิจกรรม ที่หลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนใหทําตนเปนตัวอยางที่ดี การยกยอง
ผูทําดี การปลูกฝงศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน โดยครู ตองเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน และบุคคลอื่น 

5) ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาควรแสวงหาความรวมมือจากชุมชนโดย
สรางความเขาใจวิธีการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธโดยจัดการศึกษาตามสภาพความพรอม  คํานึง
ภาพงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชพัฒนาผูเรียน  
ดังนี้ 

(1) หลักสูตรสถานศึกษา   
ก. สอดแทรก เพิ่มเติม พุทธธรรม ในวิสัยทัศนคุณลักษณะพึงประสงค 

ของผูเรียน 
ข. เพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรมในผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ค. ใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 ง. สอดแทรกความรู  และการปฏิบัติจริงในการเรียนรูทุกกลุมสาระ   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน โดยการบูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจําวัน 
(2) ผูสอน 

ก. เปนตัวอยางที่ดีของลักษณะ “สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” อยาง
สม่ําเสมอ 

ข. เปนกัลยาณมิตรของผูเรียน มีเมตตาธรรมออนโยน อดทน อดกล้ัน 
และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูเรียนอยูเสมอ 
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(3) การจัดการเรียนรู 
ก. พัฒนาผูเรียนรอบดาน สมดุล สมบูรณทั้งกาย (กายภาวนา) ความ 

ประพฤติ (ศีลภาวนา)  จิตใจ (จิตตภาวนา) ปญญา (ปญญาภาวนา) 
    ข. จัดโอกาสสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติธรรมอยาง สอดคลอง
กับวิถีชีวิต (กินอยู ดู ฟง) 
 ค. สรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา 
 ง. เนนใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ  เขาใจ และคนพบคุณคาแท
ของสรรพสิ่ง 
 (4) คุณลักษณะสําคัญของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ผูบริหารสถานศึกษา 
   ก. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
   ข. ละเลิกจากอบายมุข 
   ค. ถือศีล 5 เปนนิจ 
   ง. มีอุดมการณที่จะพัฒนาตนเอง และดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
   จ. เปนผูนํา และปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี 
 ครูอาจารยและบุคลากร 
   ก. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
   ข. ละเลิกจากอบายมุข 
   ค. ถือศีล 5 เปนนิจ 
   ง. มีอุดมการณที่จะพัฒนาตนเอง และดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
   จ. มีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย 
 2.1.4   การบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในระดับสถานศึกษามีกิจกรรมหลัก ไดแก 
 1) ประชาสัมพันธสรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน ครู และบุคลากรทุกคน   
ผูปกครอง นักเรียน องคกรสงฆที่สถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห 
 2) ปรับสภาพบรรยากาศของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3) ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนรูทุกสาระการ
เรียนรู 
 4) ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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 5) นิเทศ เยี่ยมเยียน ชื่นชมใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหดียิ่งๆ ขึ้น 
 6) รวมสัมมนาเพื่อรับฟงประสบการณการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อนํามาปรับกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาตนเองตอไป 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นเตรียมการ ที่จะใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธา
และฉันทะ 
 2) ขั้นตอนการจัดสภาพ และองคประกอบที่จะเปนปจจัย เปนกิจกรรม เปนเครื่องมือสู
การพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 
 3) ขั้นดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เปน
หัวใจของการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 4) ขั้นดูแลใกลชิดสนับสนุน ที่จะชวยใหการดําเนินการทุกสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพดวยทาทีความเปนกัลยาณมิตร 
 5) ขั้นปรับปรุง พัฒนาตอเนื่อง ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้นๆ ดวยหลัก
อิทธิบาท 4 และอุปญญาตธรรม 
 6) ขั้นประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินการที่จะนําขอมูลผลการดําเนินงานสู
การเตรียมการที่จะดําเนินการในรอบตอๆไป เชน ในปตอๆไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอื่น และ
นําผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

15 
 

ขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ แสดงดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 29) 
 

1) เตรียมการ 
 (ศรัทธาและฉันทะ) 

 หาที่ปรึกษา แหลงศึกษา 
    เอกสารขอมูล 

 เตรียมบุคลากร กรรมการ 
    สถานศึกษา 

 เตรียมนักเรียน 
 เตรียมผูปกครอง ชุมชน 
กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
จัดแผนปฏิบัติการ 

 ฯลฯ 

2) ดําเนินการจัดสภาพและ 
   องคประกอบ 
  (ปญญาวุฒิธรรม) 

 จัดหลักสูตรสถานศึกษา/ 
    หนวยการเรียนรู/ 
    แผนการจัดการเรียนรู 

 เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
 จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
 จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 

 ฯลฯ 

6) ประเมินผล และเผยแพร 
   ผลการดําเนินงาน 
  (ปติและชื่นชมรวมกัน) 
 

3) ดําเนินการพัฒนาตามระบบ 
  ไตรสิกขา (อิทธิบาท 4) 

 นักเรียน 
 บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ 

4) ดูแลสนับสนุนใกลชิด 
  (กัลยาณมิตร) 

 นิเทศ ติดตาม 
 สนับสนุน 
 รวบรวมขอมูลและประเมิน 

ผลระหวางดําเนินงาน 
 

5) ปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง 
  (อิทธิบาท 4 อุปญญาตธรรม) 
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2.2 คูมือ  
 
 2.2.1 ความหมายของคูมือ 

 คูมือ (Manual or Handbook) เปนหนังสือที่จัดทําเรียบเรียงเนื้อหาสาระคูมือ 

โดยนํามาเขียนดวยภาษาใหมที่เขาใจงายหรืออาจมาในรูปแบบของการตั้งคําถามตามประเด็นตางๆ 
และผูเขียนใหแนวคําตอบไวแตเดิมคูมือจะชวยเหลือผูที่มีเวลานอย และไมมีโอกาสหาความรูใน
ช้ันเรียน (วิชิต นันทสุวรรณ, 2536, หนา 6) ดังนั้นคูมือนับเปนตําราหรือบทความชนิดหนึ่งที่เปนสื่อ
แนะนําใหผูที่ตองการอานแลวนําไปปฏิบัติ คูมือจะแนะนําเรื่องสั้นๆ ที่ใชวิชาการทางปฏิบัติเฉพาะ
อยางเทานั้น (สุรพันธ  ยันตทอง, 2539,  หนา 15) ซ่ึงสอดคลองกับ ปรีชา  ชางขวัญยืน และคนอื่นๆ 
(2539, หนา 153) ที่ไดใหความหมายของหนังสือคูมือวา  เปนหนังสือวิชาการชนิดหนึ่งที่เปนสื่อ ที่
ใชควบคูไปกับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนหนังสือที่ใหแนวการปฏิบัติแกผูใชใหสามารถกระทํา
ส่ิงนั้นๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ ฉัตรา บุญนาค และคนอื่นๆ (2542, หนา 26) 
ที่อธิบายความหมายของคูมือวา เปนหนังสือที่ผูจัดทําเรียบเรียง เนื้อหาสาระวิชาการบางแขนงโดย
อาจนํามาเขียนดวยภาษาใหมที่เขาใจงายหรืออาจออกมาในรูปแบบการตั้งคําถามตามประเดน็ตางๆ 
และผูเขียนไดใหแนวตอบไวหนังสือประเภทนี้แตเดิมไดจัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือผูที่มีเวลานอยและ
ไมมีโอกาสหาความรูในหองเรียนซ่ึงตอมาไดมีการทําหนังสือประเภทนี้มากขึ้นทุกสาขาวิชา ซ่ึง
สอดคลองกับ สุนิตย  เย็นสบาย (2543, หนา 103) ที่ไดใหความหมายของหนังสือคูมือวา เปน
หนังสืออางอิงประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ
แนวโนมเฉพาะดานหรือเร่ืองราวที่นาสนใจเฉพาะดานหรือเร่ืองในสาขาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ 
โดยใหรายละเอียดของเรื่องราวนั้นอยางสั้นๆ หรืออาจใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานและใชเปน
แหลงอางอิงหาขอเท็จจริงที่จะตอบคําถาม 
 สรุปไดวา คูมือเปนหนังสือ ตํารา เอกสารแนะนํา ที่รวบรวมเรื่องราว และขอเท็จจริง 
เฉพาะดานใดดานหนึ่ง เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน  แนวทางในการปฏิบัติงานโดยให
รายละเอียดส้ันๆ ที่ผูอานสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 2.2.2 ประเภทของคูมือ 

คูมือมีความสําคัญ และเปนแหลงปฐมในดานความคิดตางๆ ดังนั้นหนวยงาน และ
นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประเภทของคูมือไวมากมาย ดังนี้ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2534, หนา 19) ไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมเปนเอกสารใช
ประกอบการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร   
ลักษณะการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534, หนา 3-5) ไดจัดทําคูมือการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา เปนคูมือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สําหรับผูที่ เกี่ ยวของกับการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา   
ประกอบดวย บทนํา กิจกรรมเด็ก  หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเดก็ แนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็ก กิจกรรมตางๆ และวิธีการปฏิบัติและบันทึกความกาวหนา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หนา 1-2) ไดจัดทําคูมือนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา เปนคูมือที่หนวยศึกษานิเทศกจัดทําขึ้นเพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
กรมสามัญศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักเรียนให
เหมาะสมกับสถานการณในการพัฒนาประชาธิปไตย ประกอบดวยคําชี้แจงการใชคูมือ บทนํา 
รูปแบบการจัดกิจกรรม ตัวอยางกิจกรรม แนวทางการใช และรายงานผล 
 กรมวิชาการ (2538, หนา 1–2) ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพ
การเรียนรูควบคูการทํางาน เปนคูมือจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องราวการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย วัตถุประสงค การดําเนินการ 
หลักสูตรการลงทะเบียน   แนวทางดําเนินงานในโรงเรียน   การวิเคราะหงาน  การจัดการเรียนการสอน   
การวัดผลประเมินผลการเรียน บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการประเมิน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 
 ปรีชา  ชางขวัญยืน และคนอ่ืนๆ (2539, หนา12) มีความเห็นตรงกันวาโดยทั่วไป
หนังสือที่พบ มี 3 ประเภทใหญ ไดแก 
 1) คูมือครู เปนหนังสือที่ใหแนวทางและคําแนะนําครูเกี่ยวกับสาระ วิธีการ 
กิจกรรม ส่ือ วัสดุ อุปกรณ  และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติใชควบคูกับตําราเรียน 
  2) คูมือเรียน คือ หนังสือที่ผูเรียนใชควบคูไปกับตําราเรียนปกติ  ประกอบดวย
สาระ คําสั่ง แบบฝกหัด  ปญหาหรือคําถามมีที่วางสําหรับเขียนคําตอบ และการทดสอบ 
  3) คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกผูอานโดย
มุงหวังใหผูอานหรือผูใชเขาใจ  และสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
 สุนิตย  เย็นสบาย (2543, หนา 103) ไดแบงประเภทของหนังสือคูมือ เปน 4 ประเภท
ไดแก 
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  1) คูมือชวยปฏิบัติงาน  เปนหนังสือทําหนาที่แนะแนวทางใหคําสั่งสอน และ
แนะนํา เชน หนังสือแนะนําอาชีพ ตําราประกอบอาหาร คูมือซอมรถ เปนตน 
  2) หนังสือรวบรวมความรูเบ็ดเตล็ด เปนหนังสือที่รวบรวมความรูที่คนไดยากใน
สาขาวิชาตางๆ 
  3) หนังสือคูมือเปนหนังสือที่ใหคําอธิบายและตีความหมายของเรื่องราวของ
เนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งในแงมุม หลายๆดานๆ 
  4) หนังสือที่ใหเรื่องราวหรือเนื้อหาสําคัญโดยยอเปนหนังสือที่ใหความรูในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเฉพาะที่สําคัญโดยยอภายใตหัวขอเรื่องหรือช่ือเรื่องที่เกี่ยวของ 
 ทัศนีย  ทิพยคงคา (2547, หนา 13) ไดสรุปแนวคิดวา คูมือแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก  
  1) คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนคูมือท่ีเสนอแนะแนวทางหรือ
เทคนิควิธีสอน การใชส่ือ หรือนวัตกรรมที่สัมพันธกับรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือระดับชั้นเรียนตางๆ 
ที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ เชน คูมือรายวิชา คูมือระดับชั้นเรียน คูมือการใชสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน เปนตน 
  2) คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค
วิธีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไว  และเปนคูมือที่มิไดเกี่ยวของสัมพันธกับเนื้อหา หรือคําอธิบายรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยตรง เชน คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  คูมือปฏิบัติกิจกรรมสรางนิสัยสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา เปนตน  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนนั้น สรุปไดวา คูมือแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
  1) คูมือทั่วไป เสนอสารนิเทศในเรื่องทั่วไปเปนหนังสือที่รวบรวมความรูหลายๆ ดาน 
ไมจํากัดสาขาวิชา เชน ความรูรอบตัว หนังสือรวมเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งแรก สุภาษติ และคําพังเพย 
หนังสือรวมอัญพจนของบุคคลสําคัญ เชน หนังสือส่ิงแรกและใหมในสยาม 
  2) คูมือที่ใหความรูเฉพาะดานหรือเฉพาะวิชา เสนอสารนิเทศในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ใหคําอธิบายและเรื่องราวในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจใหเนื้อหาสําคัญโดยยอ เพื่ออธิบายสรุปสั้นๆ
ไดใจความ แตไมใชลักษณะตาํราเรียน เปนหนังสือที่รวบรวมคําแนะนําในการปฏิบัติงานตางๆ เปน
หนังสือที่ทําหนาที่แนะแนวทาง ใหคําสั่งสอน เสนอแนะ การดําเนินการจัดกิจกรรม เชน คูมือซอม
รถยนต คูมือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คูมือการใชยา คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาที่พลเมือง
ศีลธรรม ระดับประถมศึกษา คูมือการจัดกิจกรรม 
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 จากการศึกษาคูมือประเภทตางๆ ผูศึกษามีแนวคิดในการประยุกต และพัฒนาคูมือเพื่อ
ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใชศึกษา คนควา จากคูมือการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ  ใหสอดคลองกับหลักสูตร สภาพของชุมชน ทองถ่ิน 
 2.2.3 องคประกอบของคูมือ 
 ในการจัดทําคูมือนั้นมีสวนประกอบที่สําคัญๆ สามารถนําไปใชปฏิบัติงาน ดังได
รวบรวมความเห็นของนักวิชาการไว ดังตอไปนี้ 
 นิพนธ  เสือกอน (2537, หนา 23) ไดจดัทําคูมือการจดัทําแผนการสอนที่เนนกระบวนการ
มีสวนประกอบ คือ 
 1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 2) การจัดกิจกรรมการสอนที่เนนกระบวนการ 

3) การจัดทําแผนการสอนที่เนนกระบวนการ  
 ปรีชา  ชางขวัญยืน และคนอื่นๆ (2539, หนา 129) อธิบายองคประกอบของคูมือไวดังนี้ 
  1) คําชี้แจงการใชคูมือ 
  2) ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จําเปนตางๆ เชน วัสดุอุปกรณ ส่ือ เปนตน 
  3) เนื้อหาสาระ และกระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการ 
  4) ความรูเสริมหรือแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อชวยในการฝกฝน 
  5) ปญหา และคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกัน และการแกปญหา 
  6) แหลงขอมูล และแหลงอางอิง 
 เอกวุฒิ  ไกรมาก (2541, หนา 54) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาองคประกอบของคูมือ
ควรประกอบดวยรายละเอียดที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
  1) คําชี้แจงการใชคูมือ โดยปกติจะครอบคลุมถึง 
 (1) วัตถุประสงคของคูมือ 
 (2) ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการใชคูมือ 
 (3) วิธีการใช 
 (4) คําแนะนํา 
  2) เนื้อหาสาระที่จะสอน ปกติจะมีการใหเนื้อหาสาระที่จะสอนโดยมีคําชี้แจง หรือ
คําอธิบายประกอบ และอาจมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระใหผูอานเกิดความเขาใจที่จะอาน 
  3) การเตรียมการสอน  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) การเตรียมสถานที่ วัสดุ  ส่ือ อุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปน 
 (2) การเตรียมวัสดุ เอกสารประกอบการสอน แบบปฏิบัติขอสอบ คําเฉลย 
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 (3) การติดตอประสานงานที่จําเปน 
    4) กระบวนการ วิธีการ  กิจกรรมการเรียนการสอน สวนนี้นับวาเปนสวนสําคัญ

ของคูมือ  คูมือครูจําเปนตองใหขอมูลหรือรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 
  (1) คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดําเนินการสอน 
  (2) คําแนะนําและตัวอยางกับกิจกรรมการสอนที่จะชวยใหการสอนบรรลุผล 

 (3) คําถาม ตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ และส่ือตางๆ ที่ใชในการสอน 
  (4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งควรทํา ไมควรทํา ซ่ึงมาจากประสบการณของ

ผูเขียน 
 5) การวัดผลและประเมินผลคูมือที่ดีควรจะใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการสอน
อยางครบถวน  การวัดผลประเมินผลการสอนนับเปนองคประกอบสําคัญของการสอนอีก
องคประกอบหนึ่งที่คูมือจําเปนตองใหรายละเอียดตางๆ เชน 
 (1) เครื่องมือวัด 
 (2) วิธีวัดผล 
 (3) เกณฑการประเมินผล 
 6) ความรูเสริม คูมือครูที่ดีจะตองคํานึงถึงความตองการของผูใชและสามารถ
คาดคะเนไดวา ผูใชมักจะประสบปญหาในเรื่องใดๆ และจัดหาหรือจัดทําขอมูลที่จะชวยเสริม
ความรูของครูอันจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7) ปญหาและคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันและการแกปญหา ผูเขียนคูมือควรจะ
เปนผูที่มีประสบการณในเรื่องการเขียนมามากพอสมควร ซ่ึงจะชวยใหรูวาในการดําเนินการใน
เร่ืองนั้นๆมักจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้น และจุดออนในเรื่องนั้นมีอะไรบาง การเปนผูมีประสบการณ
และสามารถนําเอาประสบการณเหลานั้นมาชวยผูใชหรือผูอานใหสามารถกระทําสิ่งนั้นๆไดอยาง
ราบร่ืน ไมเกิดอุปสรรค ปญหา นับวาเปนจุดเดนของคูมือ ผูเขียนคูมือครูที่สามารถใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผูอานหรือผูใชคูมือ จึงถือวาไดทําหนาที่ของ
ผูเขียนหนังสือที่ดี 
    8) แหลงขอมูลหรือแหลงอางอิงตางๆ หนังสือที่ดีไมควรขาดการใหแหลงอางอิง 
หรือแหลงขอมูล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอานในการในการศึกษาคนควา ตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คูมือครูนั้นจะเปนหนังสือที่ใชเปนแนวทางในการสอน หากครูไดรับขอมูลเกี่ยวกับแหลงขอมูล
ตางๆ ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสอน 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวาองคประกอบของคูมือนั้นเปนเรื่องที่เขียนใหมีเนื้อหาสาระแนะแนวทาง  
และขอเสนอแนะ เพื่อใหความรูแกครู และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 2.2.4 ลักษณะที่ดีของคูมือ 
ในการพัฒนาคูมือขึ้นมานั้นจําเปนจะตองคํานึงถึงลักษณะของคูมือเปนสําคัญเพราะผูที่ใช

หรือศึกษาคูมือนั้นจะใหความสนใจหรือไม ก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะของคูมือที่ดีนั้นเอง 
 ปรีชา  ชางขวัญยืน และคนอื่นๆ (2539, หนา132) ใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะการเขียน
คูมือที่ดี วา คูมือจะตองมีความชัดเจนใหรายละเอียดครอบคลุม เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจแจมแจง 
การเขียนคูมือครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1) ควรระบุใหชัดเจนวา คูมือนั้นเปนคูมือสําหรับใคร ใครเปนผูใช 
  2) กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ตองการใหผูใชไดอะไรบาง 
  3) คูมือชวยผูใชไดอยางไร ผูใชจะไดประโยชนอะไรบาง 
  4) ควรมีสวนที่ใหหลักการ หรือความรูที่จําเปนแกผูใชในการใชเครื่องมือเพื่อให
การใชคูมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  5) ควรมีสวนที่ใหคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับการเตรียมตัว การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
  6) ควรมีสวนที่ใหคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการในการทําส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง 
  7) ควรมีคําถามหรือกิจกรรมใหผูใชคูมือทํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน 
หรือการปฏิบัติขั้นตอนที่เสนอแนะ และเวนที่วางสําหรับผูใชคูมือในการเขียน  คําตอบรวมถึง
คําถามหรือแนวในการตอบ 
  8) ควรใชเทคนิคตางๆในการชวยใหผูใชคูมือไดโดยสะดวก เชนการจัดทํารูปเลม  
ขนาดการเลือกตัวอักษร  การใชตัวดํา การใชสี  การใชภาพ การเนนขอความบางตอนหรือแนวใน
การตอบ 
  9) การใชแหลงอางอิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน ซ่ึงอาจเปนบรรณานุกรม รายช่ือ
ชมรม รายช่ือส่ือ รายช่ือบุคคลสําคัญ เปนตน 
 การจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานั้นผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตองมีความรู
ความเขาใจแนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  คูมือเปนสื่อท่ีจะ
ชวยสนองตอความจําเปนดังกลาวใหบรรลุผลได  แตการจัดทําคูมือผูเขียนตองมีความรูความเขาใจ
ในความหมาย  องคประกอบ และแนวทางการเขียนคูมือใหกระจางเสียกอน ดังนั้นการสรางคูมือจึง
ตองนําหลักการเขียนคูมือที่ดีขางตนมาสรางเปนคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 เอกวุฒิ  ไกรมาก (2541, หนา 57) ไดใหความหมายของลักษณะที่ดีของคูมือ ดังนี้ 
  1) สามารถเขาใจลักษณะเนื้อหา ขอบขาย หรือส่ิงที่จะสอนไดอยางกระจางชัด 
  เชน มองเห็นโครงรางของการสอนทั้งหมด 
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  2) ชวยใหสามารถดําเนินตามแนวทางและขั้นตอนตางๆ ไดดีโดยสามรถดัดแปลง 
และยืดหยุนไดเองไมเปนแนวทางบังคับ ตองเสนอแนะแนวทาง โดยสามารถใหปฏิบัติงาน
คลองขึ้น 
  3) กิจกรรมที่เสนอแนะหรือกําหนดไวควรมีการทดลองใชกับเด็กวัยนั้นๆ เด็กจะ
สนใจและปฏิบัติได  จึงควรใชและเลือกเปนกิจกรรม 
  4) แนวการเขียนเนนย้ําแนวปฏิบัติที่มุงไปสูจุดมุงหมายอยางตอเนื่องนั้นคือ มี
จุดเนนย้ําไปทางเดียวกัน เชน มุงฝกทํางานเปนกลุมก็ฝกอยางตอเนื่อง จนเด็กมี แนวทางไดแลวจึง
ฝกเปนรายบุคคล เปนตน 
  5) ความแปลกใหมของกิจกรรม ควรสงเสริมแกผูปฏิบัติโดยคอยเปนคอยไปมิได
มุงกระจายใหแนวใหมทั้งหมด  แตการใชแนวปฏิบัตินั้นๆตองเปนการปฏิบัติได และไดผลดวย 
  6) รูปแบบและวิธีการ (ขั้นตอน) ที่เปนแนวทางในการเขียนคงรูปแบบ และ
ขั้นตอนโดยสม่ําเสมอเพื่อสะดวกแกการใช เปนตน 
 จากการศึกษาจัดทําคูมือประเภทตางๆกลาวโดยสรุปวา การจัดคูมือการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีความ
เขาใจแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดจนการจัดกิจกรรมแนวทางวิถีพุทธให
สอดคลองกับหลักสูตร สภาพของชุมชนทองถ่ิน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง มีความสุข บนรากฐาน
ของความเปนไทย 
 

2.3 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
         
 2.3.1 ประวัติโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ   ตั้งอยูหมูที่ 10 ตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เร่ิมเปดทาํการสอน  ตั้งแตวันที่  22  มกราคม พ.ศ. 2480 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ
วัดหนาพระธาตุ เปนสถานที่ เ รียนโดยเปดทําการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และตอมาไดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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 ในป พ.ศ. 2502โรงเรียนไดงบประมาณจากทางราชการและเงินจากทางวัดหนาพระธาตุ
รวมสมทบในการกอสรางอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 พิเศษ โดย ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใน
ที่ดินของนายบุญ   นางนาก  บุญชุม   ซ่ึงนางสุม  บุญชุม  ผูเปนทายาทไดยกมอบที่ดินใหสวนหนึ่ง   
และอีกสวนหน่ึง นายแดง นางแมนโสมทอง ไดมอบใหในนามของนายฉาย จันทรเฉื่อย ผูเปนบิดา
ของนางแมน ไดทําการกอสรางอาคารเรียนเสร็จเรียบรอย ทางราชการไดตรวจรับและอนุญาตใหใช
สถานที่ศึกษาเลาเรียน ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2502 เปนตนมา และใหชื่อวาโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
(ผุยบุญฉายราษฎรบํารุง) ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอาจารยผุย  มังครัตนภิกขุ เจาอาวาสวัดหนาพระธาตุ
ขณะนั้น  และนายบุญ นายฉาย  ที่ทายาทอุทิศที่ดินให    
 ป พ.ศ. 2516  ทางโรงเรียนไดขออนุญาตเปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และ
เปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6–7 ในปถัดไป จนถึงปการศึกษา 2521 ไดยุบเลิกชั้นประถมศึกษาปที่ 7 
จึงเปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  ตามหลักสูตรพุทธศักราช  2521  เปนตนมา 
 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุไดมีการพัฒนาดานการจัดการศึกษาขึ้นเปนลําดับ ในปพ.ศ. 2525  
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียน แบบ  017 ก .โดยไดทําการกอสราง
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้  ในปงบประมาณ 2525 ไดรับงบประมาณการกอสรางจํานวน 4 หองเรียน  
งบประมาณการกอสราง 580,000 บาท และในปงบประมาณ 2528ไดกอสรางเพิ่มเติมอีก  4  หองเรียน  
งบประมาณการกอสราง 400,000  บาท 
 ปจจุบันโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1,2 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เขตบริการของโรงเรียนมี 5 หมูบานดังนี้ หมูที่ 1,4,9,10 ตําบลหนาพระธาตุ 
และหมูที่ 11 ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการและระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโรงเรียนได
จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิ รูปการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ  ตามแนวทางใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
 2.3.2 ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ เปดสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2550 
นักเรียนในระดับปฐมวัยมีจํานวน 32 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษา มีจํานวน 103 คน รวมมี
นักเรียนทั้งหมด 135 คน  
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 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนทั้งหมด 10 คน เปนชาย 3 คน หญิง 7 คน โดยมี
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน ครูชํานาญการ 7 คน ครูชํานาญการพิเศษ 1 คน และ
ลูกจางประจํา 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญา 1 คน ปริญญาตรี 8 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 คน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  ทํานา เล้ียงปลา รับจาง ฐานะทางเศรษฐกิจรายไดครอบครัวเฉลี่ยปละ 44,617 บาท 
 แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ไดแก 
หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองพยาบาล หองสหกรณ สนามกีฬา สนามเด็กเลน โรงอาหาร 
แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ไดแก วัดหนาพระธาตุ องคการบริหารสวนตําบลหนาพระธาตุ 
กําแพงเมืองพระรถ  สถานีอนามัย โบราณสถานเนินพระธาตุ โรงหลอพระ  ฟารมเลี้ยงสุกร  
ฟารมเลี้ยงไก  ศูนยปฏิบัติธรรม และศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 2.3.3 ทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 วิสัยทัศน 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานเต็มตาม
ศักยภาพ  ทั้งดานความรู  ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม  ดําเนินวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา  
นําพาสูกายใจ  ที่สมบูรณ  เพิ่มพูนปญญา โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และยอมรับ
วาเปนโรงเรียนแหงคุณภาพ 
 พันธกิจ 
 1) พัฒนาและสงเสริมนักเรียนอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการ
เรียนรูบูรณาการหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2) พัฒนาครูและบุคลากรตามแนวปฏิรูปการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ 
  3) จัดทรัพยากร สภาพแวดลอม ส่ือ และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู        

 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเนนการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 เปาประสงค 
  1) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ  
รูรักสามัคคี และรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
  2) นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะการกิน อยู ดู ฟงเปน ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และมี
ความสุข 
  3) นักเรียนมีความรูและทักษะ รักการทํางาน รักการเรียนรู รูจักแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได 
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  4) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี  
  5) ครูมีความรู ความสามารถ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6) โรงเรียนมีทรัพยากร ส่ือ สภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ของนักเรียน สงผลใหนักเรยีนไดเรียนรูอยางมีความสุข  
  7) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเปนที่พึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน 
 กลยุทธสถานศึกษา 
  1) จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย โดย
บูรณาการหลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  2) สงเสริมและพัฒนานักเรียนดานสุขภาพกาย และจิต เพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดอยาง
มีความสุข 
  3) สงเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทั้งดานความรู และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4) ผลิต จัดหา ปรับปรุง พัฒนา จัดหา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และ
สภาพแวดลอมทั้งในและนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู  
  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 
 2.3.4 จุดเนนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
 จุดเนนดานกายภาพ 
  1) ความสะอาด มีระเบียบ 
  2) บรรยากาศสงบเงียบ รมเย็น เปนธรรมชาติ 
  3) พระพุทธรูปประจําสถานศึกษา 
  4) ปายนิเทศ ปายคุณธรรม ปายพุทธศาสนสุภาษิต 
 จุดเนนดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
  1) การสวดมนตไหวพระและแผเมตตาประจําวัน  
  2) กิจกรรมระลึกถึงคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
  3) การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
  4) การทําบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ 
  5) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  6) การจัดกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

26 
 

  7) เรียนธรรมศึกษา 
  8) กิจกรรมศิษยไหวครู ลูกไหวแมพอ นองไหวพี่  
  9) การอบรมคุณธรรม “คายพุทธบุตร” 
  10) การรับประทานอาหารแบบพุทธบุตร 
  11) การปฏิบัติสมาธิ (ทําสมาธิ) 
  12) การจัดกิจกรรมวันไหวครู วันแมแหงชาติ และวันพอแหงชาติ 
  13) การสวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 
  14) กิจกรรมคนดีศรีหนาพระธาตุ 
  15) กิจกรรมเด็กดีรักความสะอาด 
  16) กิจกรรมเสียงธรรมกลอมจิต 
  17) กิจกรรมปายคุณธรรม 
  18) กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 
 จุดเนนดานการเรียนการสอน 
  1) กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา 
  2) จัดเนื้อหาสาระและหนวยการเรียนรูใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู
และปฏิบัติทั้งในกลุมสาระเดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู 
 3) การจัดการเรียนในแตละแผนการเรียนรูตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ทุกครั้ง 
  4) ยึดหลักปฏิบัติ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” 
 จุดเนนดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 1) เสริมสรางความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรระหวางครูตอครู  ครูตอนักเรียน  
นักเรียนตอนักเรียน  ครูตอผูปกครอง  และผูปกครองตอนักเรียน 
 2) เสริมสรางบรรยากาศใฝรู  ใฝเรียน  ใฝสรางสรรค และใหกําลังใจ 
  3) สงเสริมครู บุคลากร  ผูปกครอง  ผูนําชุมชนปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี 
  4) ยกยอง เชิดชู ใหเกียรติผูกระทําความดี  ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
 1) กําหนดอุดมการณโรงเรียนวิถีพุทธ  วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย และกลยุทธ
ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวม 3 ฝายไดแก บานวัด และโรงเรียน   
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  3) จัดตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู  กรรมการเครือขายนักเรียน
ประจําหมูบานเพื่อรวมกันพัฒนาเด็กและชุมชน 
  4) รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพื่อชวยเหลือ แกไขปญหา และพัฒนา
ผูเรียนทุกดาน 
  5) นิเทศ กํากับ  ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
  6) ตรวจสอบ ประเมนิผล และรายงานผลการดําเนนิงานเพื่อเผยแพรผลงานตอ
สาธารณชน 
 2.3.5 กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ ไดบริหารจัดการสูโรงเรียนวิถีพุทธโดยใชกระบวนการ 8 ขั้นตอน 
ไดแก 
  1) การศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา การสํารวจและวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อจะนําขอมูลไปใชในการวางแผนใน
ระยะตอไป 
  2) พัฒนาเปนแผนกลยุทธ การนําขอมูลสารสนเทศจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการมาวางแผนเพื่อกาํหนดทิศทางในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามแนวทาง
วิถีพุทธ โดยการกําหนดเปนวิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค และกลยุทธในการดําเนนิงาน 
  3) การตั้งชุดดําเนินงาน การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ ที่
กําหนดไวในแผนไดแก  คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานในโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และคณะกรรมการเครือขายนักเรียน 
  4) รวมดําเนินการอยางสรางสรรค การที่คณะกรรมการแตละฝายรวมดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไว โดยรวมมือรวมใจกันทุกฝายที่เกี่ยวของใชหลัก
พุทธธรรมไตรสกิขาบูรณาการทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 
  5) นิเทศงานอยางตอเนื่อง การติดตาม  นิเทศ  ใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความ
สะดวก  ใหการสนับสนุนชวยเหลือคณะทํางานในขณะดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งรวม
ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง  และประเมินเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง 
  6) ฟูเฟองเรื่องปรับปรุง การนําขอบกพรองที่เกิดจากขณะปฏิบัติงาน และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลวในสวนที่ไมเปนไปตามเปาหมายก็นํามาปรับปรุง  พัฒนา และแกไขให
ดียิ่งขึ้น 
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  7) มุงสูความภูมิใจ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นตามระยะการดําเนินงานแลว   
ผูเกี่ยวของทุกฝายรวมภูมิใจและชื่นชมยินดีในผลสําเร็จของงาน รวมทั้งมอบเกียรติบัตร ใหรางวัล    
ยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดน และเปนตัวอยางได 
  8) รายงานตอสาธารณชน  การสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นระยะการดําเนินงานแลว จัดทํา
รายงานแสดงถึงความสําเร็จของงานเพื่อแจงแกผูเกี่ยวของทราบและเผยแพรใหเปนประโยชนตอ
สาธารณะตอไป 
 โดยสรุปโรงเรียนวัดหนาพระธาตุไดบริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธทั้งใน
กระบวนการ  เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตชาวพุทธ จนทําใหนักเรียนเปน
มนุษยที่สมบูรณเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  
 

2.4 การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  แบงออกเปน 4  ลักษณะ คือกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระ
ตามหลักสูตร  กิจกรรมประจําวัน /ประจําสัปดาห  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ   

2.4.1 กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ไดแก 
 1) กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 2) กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ 
 3) กิจกรรมอบรมคุณธรรม “คายพุทธบุตร” 
 4) กิจกรรมเรียนธรรมศึกษา 
 2.4.2 กิจกรรมประจําวัน/ ประจําสัปดาห ไดแก 
 1) กิจกรรมระลึกถึงคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2) กิจกรรมการสวดมนตไหวพระ และแผเมตตาประจําวัน 
 3) กิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตสอนใจ 
 4) กิจกรรมรับประทานอาหารแบบพุทธบุตร 
 5) กิจกรรมการปฏิบัติสมาธิ (ทําสมาธิ) 
 6) กิจกรรมสวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห 
 7) กิจกรรมทําบุญวันธรรมสวนะ 
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 2.4.3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก  วันวิสาขบูชา                  
วันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วันอัฎฐมีบูชา  โรงเรียนจัดนิทรรศการ  ทําบุญตักบาตร  
นํานักเรียนไปฟงเทศน เวียนเทียนที่วัด   
 2.4.4 กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ไดแก 
 1) กิจกรรมวันไหวครู 
 2) กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
 3) กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
 4) กิจกรรมคนดีศรีหนาพระธาตุ 
 5) กิจกรรมปายคุณธรรม 
 6) กิจกรรมเสียงธรรมกลอมจิต 
 7) กิจกรรมเด็กดีรักความสะอาด 
 8) กิจกรรมศิษยไหวครู ลูกไหวแมพอ นองไหวพี่  
 

2. 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สายพิณ  สะอาดเอี่ยม (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชา
พระพุทธศาสนากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ใน
จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนาตามตัวแปร เพศ ระดับชั้น 
และศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี จํานวน 428 คน 
ผลการศึกษาพบวาเจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนาทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงอยูในระดับดี
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนแตเนื้อหาที่นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยของ
เจตคติต่ํากวานักเรียนหญิงอยูเล็กนอย และการเปรียบเทียบความแตกตางของเจตคติตอวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนที่อยูในระดับชั้นเรียนตางกัน  พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05   เจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .001  
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 ครวญศิ ริ  ประยงค  (2539,  บทคัดยอ )ไดศึกษาวิ เคราะหปญหาการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร ในปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน จํานวน 
220 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย             
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  การทดสอบสมมุติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05          
ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา 
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาวามีปญหาพอสมควร จากการตรวจสอบสมมุติฐานพบวา 
อายุประสบการณในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จํานวนคาบที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาตอ
สัปดาห และการฝกอบรมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง คือ ควรมีคูมือใหครูผูสอนทุกคน และมีการอบรมหรือสัมมนาเพื่อให
ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น และผูวิจัยไดเสนอโครงการฝกอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือเพื่อ
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
 จรัล  กาอินทร (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา 
 1) โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกแหงในอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จัดใหวิชา
พระพุทธศาสนาเปนวิชาเลือกทุกภาคเรียน รวม 6 รายวิชา แผนการสอนที่ครูใชครูผูสอนเปน
ผูจัดทําเอง โดยใชจุดประสงคการเรียนรูกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนสวนใหญ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการบรรยาย ไมเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม ส่ือการสอนที่ครูใช
บอย คือ หนังสือ และรูปภาพ ซ่ึงไมเราความสนใจ ทําใหนักเรียนไมกระตือรือรน การวัด และ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ โดยมีการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน 
 2) ปญหาและความตองการดานการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา 
ครูมีปญหาในระดับมาก คือ ขาดสื่อ อุปกรณ แหลงวิทยาการที่จะศึกษาคนควาในการสอน ขาด
เทคนิค  การสอนที่ดี ขาดวิธีการสอนที่หลากหลาย ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือส่ือ และจัดทํา
กิจกรรมเสริม รวมทั้งการจัดสถานที่ บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน นักเรียนและผูปกครองมี
ความตองการพัฒนาในดานสื่ออุปกรณการสอน การวัดและประเมินผลที่เนนการปฏิบัติการไป  
ทัศนศึกษานอกสถานที่ และความตองการใหครูเปนแบบอยางที่ดีทางจริยธรรม 
 สุรางค ศรีหร่ิง (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตอวิชาพระพุทธศาสนาในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  โรงเร ียนชั ้นมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จํานวน  439 คน            
ผลการศึกษาพบวา  
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 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ มีความคาดหวังตอวิชาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยมี
ความคาดหวังในแตละดานดังนี้   
 (1) ดานหลักสูตร พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคาดหวังวาเมื่อเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาแลวสามารถพัฒนาตนเอง และสังคมใหเจริญกาวหนา อยูรวมกันไดอยางสันติสุข
มากที่สุด (มีคาเฉลี่ย 4.09) รองลงมาไดแก พระพุทธศาสนาเปนวิชาที่ฝกใหผูเรียนสามารถใชเหตุผล
ทางพรพุทธศาสนาในการคิดพิจารณา และวินิจฉัยความถูกตอง (มีคาเฉลี่ย 4.05) และเนื้อหาวิชาที่
หลักสูตรกําหนดเกี่ยวกับพระไตรปฎก  พุทธศาสนาสุภาษิต   ภาษาบาลีและคําศัพททาง
พระพุทธศาสนา ชวยใหเขาใจพระพุทธศาสนาอยางแทจริง และนําไปใชไดถูกตองเหมาะสมนอย
ที่สุด (มีคาเฉลี่ย 3.56)    
     (2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียนคาดหวังวาเมื่อวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแลวควรแจงผลใหนักเรียนทราบทุกครั้งมากที่สุด            
(มีคาเฉลี่ย 3.91) รองลงมาไดแก การเรียนการสอนไมจําเปนตองอยูในหองเรียนอาจพาไปนอก
สถานที่ที่สอดคลองกับบทเรียน เชน วัด โบสถ วิหาร เปนตน (มีคาเฉลี่ย 3.90) และนักเรียนไดมี
สวนรวมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยที่สุด (มีคาเฉลี่ย 3.20) 
 (3) ดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา พบวา นักเรียน
คาดหวังวา ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรมีความเปนกัลยาณมิตรกับนักเรียน และมีวิธีสราง
แรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความประทับใจ เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก
ที่สุด (มีคาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาไดแก  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู ทําใหนักเรียนสนใจ
และมีทัศนคติที่ดีตอครูและวิชาพระพุทธศาสนา (มีคาเฉลี่ย 4.22) และครูควรฝกใหนักเรียนนั่งสมาธิ
ประจํากอนมีการเรียนการสอน เพื่อฝกทําใจใหสงบนิ่งนอยที่สุด (มีคาเฉลี่ย 3.78) 
 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอวิชา
พระพุทธศาสนา ระหวางเพศชายกับเพศหญิง  
  (1) ความคาดหวังของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงดานหลักสูตร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  (2) ความคาดหวังของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ดานกิจกรรมการเรียน
การสอนไมแตกตาง  
  (3) ความคาดหวังของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงดานพฤติกรรมการเรียน 
การสอนของครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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 กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  จํานวน  
182 คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ผลการวิจัย  
พบวา ระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนบุญเลิศอนุสรณโดยภาพรวมองคประกอบดานความใฝรู  
ดานการประหยัด  ดานความสามัคคี  ดานความเสียสละ ดานความเมตตากรุณา  ดานการตรงตอเวลา  
อยูในระดับปานกลาง  องคประกอบดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที  
ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยูในระดับมาก สวนดาน
ความอดทน ดานความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม อยูในระดับนอย นอกจากนั้นยังพบวานักเรียน
หญิงมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางจากนักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ .05  โดยนักเรียนหญิงจะมี
คุณธรรมจริยธรรมมากกวานักเรียนชาย  และนักเรียนที่ระดับชั้นแตกตางกันก็มีคุณธรรมจริยธรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยนักเรียนในระดับชั้นสูงกวาจะมีคุณธรรมจริยธรรม
มากกวานักเรียนในระดับชั้นที่ต่ํากวา 
 วรวิทย  พรหมคช (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12          
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามเพศ สถานที่ตั้งโรงเรียน และระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 5 ดาน ดานจุดประสงครายวิชา ดานเนื้อหารายวิชา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 450  
คน  เปนนักเรียนชาย 217 คน  นักเรียนหญิง 233  คน  จาก 8 จังหวัด  ในเขตการศึกษา 12  ผลการศึกษา
พบวา ระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา จําแนกตามเพศ  สถานที่ตั้งโรงเรียน  และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยรวมมี
ระดับการปฏิบัติปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจุดประสงครายวิชาและดานเนื้อหา
รายวิชามีระดับการปฏิบัติมาก  สวนอีก 3 ดาน  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง เรียงลําดับดังตอไปนี้ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล  และดานการใชสื่อการเรียน
การสอน ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนจําแนกตามเพศ และสถานที่ตั้ง
โรงเรียน พบวา ทั้ง 5 ดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลการศึกษา
เปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกัน  พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาในดานจุดประสงครายวิชานักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนระดับต่ําและระดับสูง ดานเนื้อหารายวิชา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง 
มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ําและระดับปานกลาง และใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการสอน ดานการวัดและประเมินผลแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วีราภรณ  อุทัย (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)   
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)   
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ สาขาวิชา และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนในโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2544 จํานวน 261 คน  
ผลการศึกษา พบวา 
 1) ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานจุดประสงครายวิชามีความเหมาะสมอันดับ
แรก  รองลงมาไดแก ดานเนื้อหารายวิชา ดานการวัดและประเมินผล และดานการใชส่ือการสอน
ตามลําดับ 
 2)  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระหวางเพศชาย
กับเพศหญิง พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตมีดานเนื้อหารายวิชาเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  นักเรียนสาขาวิชาพาณิชยการกับสาขาชางอุตสาหกรรม พบวา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน แตรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา
รายวิชาและดานกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา 2.00 
กับ 2.00 ขึ้นไป มีความคิดเห็นโดยภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4 ดาน มีเพียงดาน
กระบวนการเรียนการสอนเทานั้นที่ไมแตกตางกัน 
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 พุทธทาสภิกขุ (2505, หนา 199; อางถึงใน อัมพร สาระพันธ, 2547, หนา 25) ไดแสดง
ความคิดเห็นวาการที่เราจะมีการศึกษาดี คือจริยธรรม โดยเฉพาะจะสําเร็จประโยชนตอนักเรียนได
จริงนั้น เราตองมีองค 3 เปนอยางนอย คือ 
  1) มีครูดี คือ มีครูซ่ึงเปนผูมีคุณลักษณะสมบูรณพรอมทั้งดานความรู และความ
ประพฤติเหมาะสมตอการเปนผูสอนคนใหเปนคนดี มีความรูไดแทจริง 
  2) มีวิธีการสอนดี คือ เปนผูที่สามารถสอนหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
แหงความเปนพลเมืองดีตามที่สังคมตองการ 
  3) มีส่ิงแวดลอมดี คอื จัดหรือพัฒนาสิ่งทั้งปวงที่นักเรียนจะเรียนรูไดดวยประสาท
สัมผัสจากทางดานกายและใจ เปนตน ใหมีคุณลักษณะเอื้อตอการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความ
ประพฤติดี 
 ลออ  การุณยวนิช (ม.ป.ป., หนา 110) ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาในโรงเรียนควรดําเนนิการ ดังนี้ 
  1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมทางศาสนาภายในโรงเรียนตามโอกาสเนื่องในวันสําคัญ
ทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนตน 
  2) ใหนักเรยีนปฏิบัติตนใหเปนผูมีระเบียบ และสอดแทรกบรรยากาศทางศาสนา
ในกจิวัตรประจําวัน ตามทีแ่ตละโรงเรียนจะจัดใหเมาะสม เชน การฟงอภิปรายธรรม การทําสมาธิ 
หรือพานักเรยีนไปวดัตามโอกาสสมควร    
  3) จัดแขงขนัการตอบปญหาที่นักเรียนตองอานหนังสือทีโ่รงเรียนกําหนดไวจึงจะ
ตอบได เชน หนังสือนิทานชาดก ประวัติพทุธสาวก  
 4) ประกาศยกยองนักเรียนที่ประพฤติดีใหปรากฏในที่ประชุม 
  5) ใหคะแนนความประพฤติเปนเครื่องมือในการอบรมจริยศึกษาในโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9-11) ไดกลาวถึงกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
วา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต
ยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวา วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ
จะมีความเปนเอกลักษณทั่วโลกตระหนัก และใหการยอมรับ   
  พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุ งเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติ
ของโลกและชีวิตที่แทจริง และฝกผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมตั้งแตระดับ
การดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดูฟง จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของ
นักบวชผูมุงชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษามีความสุขพรอมๆกับชวยใหคน
รอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 
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  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา  3 ประการ  เรียกวา
ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
ซ่ึงเปนการฝกหัด อบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ  จิตใจ และปญญา ไตรสิกขานี้เปนการศึกษา
ที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย  อีกทั้งมีความงายยากตั้งแตเร่ืองเบื้องตนทั้งของเด็ก
และผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบได 
  การศึกษาของกุลบุตรธิดาและผูใหญทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทยมีฐาน
จากการใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับอยางในยุคปจจุบัน  
แมนในปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแกคนสวนใหญ แตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของ
การศึกษา แตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนใน
การจัดการศึกษา  ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากขึ้น ซ่ึงเปนที่
นาเสียดายในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติซ่ึงไดกอรางสรางฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแตอดีต 
  ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนใน
การใหการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมให
สถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด ที่มี
คุณสมบัติของการเปนคนดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลว ให
มีความชัดเจนขึ้น โดยผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสู
การพัฒนาในโรงเรียนอื่นในวงกวางตอไป 
 เมตตา  ภิรมยภักดิ์ (2546, หนา 66-67) ไดกลาวถึงโรงเรียนวิถีพุทธวานวัตกรรมการจัด
การศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธนั้น มิใชเปนเพียงการจัดกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดกันอยู
โดยทั่วไปจนเกือบจะเรียกไดวาเปนวัฒนธรรมโรงเรียน อาทิเชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา การนิมนตพระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนา หรือมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การมี
หองจริยธรรม มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียน การฝกใหนักเรียนนั่งสมาธิ การจัดใหนักเรียนสอบ
ธรรมศึกษา การจัดกิจกรรมคายคุณธรรม ฯลฯ เทานั้น เพราะโรงเรียนวิถีพุทธตองทํามากกวานั้น คือ 
 นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะที่เปนวัฒนธรรมโรงเรียนดังกลาวแลวโรงเรียนวิถีพุทธ
ยังไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบดวย 
คือ ทั้งดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม การ
จัดกิจกรรมตางๆ รวมตลอดจนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน วัด และชุมชน
หลักธรรมอันเปนหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย 
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 1) หลักธรรมที่เปนหลักการใหญ คือ ไตรสิกขา เปนกระบวนการของระบบทุก
ระบบในโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้งระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน 
 2) หลักธรรมที่เปนหลักการรอง คือ ปญญาวุฒิธรรม 4 และสัปปายะ 7 เปนทั้ง
ปจจัยและกระบวนการที่ชวยใหโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อตอการเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  รวมทั้งยังเสริม
ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธใหเดนชัดขึ้น 

จากหลักธรรมอันเปนหลักในการจัดการศึกษาจะนําไปสูเปาหมาย คือการพัฒนา
นักเรียนอยางเปนองครวมตามหลักภาวนา 4 ในพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคลองกับความมุงหมาย 
และหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดวาการ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 พระธรรมปฎก (2546, หนา 1) ไดกลาววา เร่ืองโรงเรียนแนวพุทธ ที่คิดจัดทํากันนี้ เทาที่
อาตมามองเปน 2 แง ดังนี้ 

 1) ขอปรารภดีเดน คือการมองเห็นวา คนไทยที่เปนชาวพุทธ เชนเด็กนักเรียนที่ช่ือ
วาชาวพุทธ มีชื่ออยางนั้น แตไมรูเร่ืองพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสมกบัความ
เปนชาวพุทธ  ทําอยางไรจะใหเด็กนักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูเรื่องพระพุทธศาสนาและประพฤติตน
เปนชาวพุทธที่ดี หรือสมกับความเปนชาวพุทธได อันนี้แงหนึ่ง 
 2) มองกวางออกไปโรงเรียนแนวพุทธ เปนเรื่องของการจัดการศึกษาแนวพุทธซึ่ง
หมายถึง ตัวแนวคิดหรือหลักการในการจัดการศึกษาที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติ
ทั้งหมด เปนการพูดถึงตัวหลักการ เหมือนกับเราพูดถึงการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี  
(John  Dewey) หรือเปสตาลอซซี (Pestalozzi ) หรือรุสโซ (Rousseau) หรืออะไรก็วาไป 
 เต็มใจ  ศรีนวล (2547, หนา 13-18) ไดกลาวถึงโรงเรียนวิถีพุทธวาโรงเรียนเปน
สถานที่ถายทอดความรู และวัฒนธรรมที่ดีงาม การเรียนรูในอดีตโรงเรียนมักจะอยูกับวัดทําให
เกิดการซึมซับเอาวิถีพุทธศาสนาจากการปฏิบัติของชาวบาน ซ่ึงชาวบานเปนแบบอยางในลักษณะ 
“สอนใหรู อยูใหเห็น”  มีสติในการดํารงชีวิตในชุมชน มีการสั่งสมทุนทางปญญาถายทอดสูคน
รุนหลัง รุนแลว รุนเลา  การสอนของชาวบานมีความลึกซึ้งเปนการสอนที่ทําใหไมรูสึกวาถูกสอน 
เปนการปฏิบัติทั้งดานรางกาย (กายภาวนา)  จิตใจ (จิตภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) และ
ปญญา (ปญญาภาวนา) โรงเรียนวิถีพุทธเปนการจัดการศึกษาที่คาดหวังจะเห็นโรงเรียน วัด บาน 
เปนสามประสานที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม  จริยธรรม ซ่ึงสังคม
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กําลังรอความหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปนสังคมแหงการให เห็นคุณคาของวิถีชีวิตที่สงบ  เรียบงาย  
จงใหโอกาสเด็กที่อยูใกลคนดี  ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ดังคํากลาวที่วา “ความดีไมมีขายอยาก
ไดตองทําเอง”  เรามารวมกันจัดโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อคืนวิถีชีวิตชาวพุทธใหสังคม 
ไทยเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติใหยั่งยืนสืบไป เมื่อถึงวันนั้นคุณคาของความเปนครูจะงามสงา
กวาอาชีพอ่ืนๆ ไดอยางภาคภูมิใจ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 24-25) ไดสรุปธรรมกถา 
ของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เร่ือง “โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษา อยางบูรณาการ” ไววา
ในการอยูรวมกันของมนุษยทุกวันนี้  จําเปนตองใหการศึกษาเปนเครื่องมือที่จะพัฒนามนุษยให
สามารถประสานประโยชนของ 3 ดาน ใหดํารงอยูดวยกันอยางเชื่อมโยง กลมกลืน เกื้อกูลกัน และ
สมดุล นั่นคือ ประโยชนของชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม มิใชอยูในภาวะขัดแยงกันดังที่เปนปญหา
ใหญในปจจุบัน การปฏรูิปการศึกษาตองเปนตัวประสานประโยชนนี้ใหเปนการหนุนซึ่งกันและกัน  
ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธมีหลักการอันชัดเจนที่จะนําไปสูจุดมุงหมายนี้ กลาวคือ ส่ิงแวดลอมดียอมหนุน
ใหสังคมอยูดี  สังคมดียอมเปนสวนเกื้อกูลใหมนุษยแตละคนมีชีวิตดี  โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวได
ดีย่ิงขึ้น มีความสุขอยางมีอิสรภาพ  พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคนอยลง เบียดเบียนสิ่งแวดลอมนอยลง รูจัก
หาความสุขจากธรรมชาติไดมากขึ้นพรอมเกื้อกูลสังคมมากขึ้นการทําใหเกิดการประสานของระบบ
ทั้ง 3 คือ ระบบชีวิต ระบบสังคม และระบบสิ่งแวดลอม  นี้เปนจุดหมายสําคัญ ที่โรงเรียนวิถีพุทธ
มุงจะทําใหได ดังคติที่วา “ใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงามในสังคมที่มีสันติสุข ในโลกที่ร่ืนรมยนาอยูอาศัย”
โรงเรียนวิถีพุทธที่จัดการศึกษาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา เพื่อใหทุกคนเปนพุทธะ คือ “วิถีสู
ความเปนพุทธ”  มลัีกษณะสําคัญอยางที่กลาวมา จึงเปนการปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ 
 2.5.2   งานวิจัยตางประเทศ 
 เพียเจต (Piaget, 1960, p. 45; อางถึงใน ปรีชา ริโยธา, 2546, หนา 21-22) เปน ผู เ ริ ่ม
ความคิดที่วาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ้นอยูกับความฉลาดที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะ
ตางๆทางสังคม และขึ้นอยูกับพัฒนาการทางดานสติปญญาของบุคคลนั้นดวยในอายุ 8-10 ป ฉะนั้น
พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กจะสูงขึ้นไดประมาณ 8-10 ป เชนเดียวกัน เพียเจต ไดจัดพัฒนาการ
ทางจริยธรรมไว 3 ขั้น คือ 
  1) ขั้นกอนจริยธรรม เปนขั้นยึดคําสั่งและยึดหลักแหงตน โดยจะเริ่มตั้งแตอายุแรก
เกิดจนถึง 2 ขวบ เด็กในขั้นนี้ยังไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมอยางละเอียด แตมีความ
ตองการทางรางกายที่จะไดรับการบําบัด  โดยไมคํานึงถึงกาลเทศะใดๆ  ทั้งส้ิน  เมื่อเด็กมี
ความสามารถในการพูดก็จะเริ่มรับรูสภาพแวดลอมไดดี 
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  2) ขั้นยึดคําส่ัง อยูในอายุ  2-8 ขวบ เด็กจะมีความรูสึกเกรงกลัวผูใหญ และเห็นวา
คําสั่งของผูใหญคือประกาศิตที่ตองทําตาม โดยจะเกิดความรูสึกขัดแยงขึ้นในใจ เนื่องจากวา ส่ิงที่
ตนตองทํานั้น อาจไมตรงกับความตองการของตนเองแตจําเปนตองทําตามคําสั่งของผูใหญ 
  3) ขั้นยึดหลักแหงตน อยูในระหวางอายุ  8-10 ขวบ  เพียเจต เช่ือวาเกิดขึ้นมาจาก
พัฒนาการทางดานสติปญญา ประสบการณที่ตนเองมีบทบาทในหมูเพื่อดวยกันนั่นเอง ความเกรง
กลัวและอํานาจภายนอก จะกลายเปนหลักภายในจิตใจของเด็กที่มีความเกี่ยวของกับความยุติธรรม 
ซ่ึงหมายถึงการแลกเปลี่ยนกัน และความเทาเทียมกันในกลุมเพื่อวัยเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน จะ
เห็นไดวา ในระยะนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กมาก เด็กที่อยูในสังคม
ปกติจะอยูในขั้นที่ 3  แตเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบถูกบังคับเขมงวดจนไมมีความเปนตัวของตัวเอง
ไมมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่ตนเองตองการแสดงออกมา 
 โคลเบอรก (Kohlberg, 1969, p. 341; อางถึงใน ประภาศรี  สีหอําไพ, 2543, หนา 30-31) 
เปนนักการศึกษาดานจริยธรรมที่มีช่ือเสียงมาก  เปนผูนําทฤษฎีจริยศึกษาที่สังเคราะหเอาขอบเขต
ความรูทางปรัชญา  จิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตรมาประกอบกันขึ้นเปนทฤษฎีบูรณาการ
(integrated  theory) และนําเอามาใชในการจัดการดานจริยศึกษา (moral  education) โคลเบอรก ได
ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวของเพียเจต และไดแบงระดับจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ ซ่ึง
ทั้ง 3 ระดับ จัดเปนขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมได 6 ขั้น  ดังนี้ ดังปรากฏในตาราง  1 
 
ตาราง 1      เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ซ่ึงแบงเปน  3 ระดับ ในทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
                  โคลเบอรก 
 

ระดับของจริยธรรม ขั้นการใหเหตผุลเชิงจริยธรรม 
1. กอนเกณฑ (2 - 10  ป) 1. การหลบหลีกการถูกลงโทษ (2 - 7  ป) 
 2. การแสวงหารางวัล (7 - 10  ป) 
2. ตามเกณฑ (10 - 16 ป) 3. การทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (10-13 ป) 
 4. การทําตามหนาที่ทางสังคม (13-16ป) 
3. เหนือเกณฑ (16 ปเปนตนไป) 5. การทําตามคํามั่นสัญญา (16 ปขึ้นไป) 
 6. การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล (ผูใหญ) 
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  โคลเบอรก วิเคราะหหลักจริยธรรมวาเปนลําดับหรือระบบของแนวทางสําหรับ
เผชิญการเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มีใหเลือกอยางหลากหลายวิธี พัฒนาการทางจริยธรรมมี 6 ลําดับขั้น  
ที่อาจนําไปใชในรูปแบบตางๆ  ที่จะเลือกไดในสถานการณของการพิจารณาสิ่งที่เปนคุณธรรม
ลําดบัขั้นของการพัฒนาการทางจริยธรรม  มีดังตอไปนี้ 
  1) การหลบหลีกการถูกลงโทษ  พิจารณาในดานประเด็นของการถือเอาอัตตาของ
ตัวเองเปนใหญ 
  2) การแสวงหารางวัล เปนเปาหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคล  และการ
แลกเปล่ียนกันอยางเสมอภาคที่ตกลงกัน  เพื่อจะยอมรับความคิดเห็นของกันและกันในสังคม เพื่อ
แสวงหารางวัล 
  3) การทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ ความสัมพันธและการทําตามรูปแบบตามที่ผูอ่ืน
เห็นชอบเปนการแลกเปลี่ยนกันในความคาดหวัง การติดตอประสานงานและความศรัทธายึดมั่น
ไววางใจตอผูอ่ืน โดยการปฏิบัติที่ดีงามตอกันตามบทบาทและหนาที่ของตน 
  4) การทําตามหนาที่ทางสังคม  ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบที่จะใหมีการ
ดําเนินการตามหนาที่ที่ตนกระทําในสังคมนั้น  เพื่อรักษาระเบียบทางสังคมทําหนาที่ของสังคมจึง
ตองรักษาสถาบันใหดําเนินไปอยางราบรื่นโดยสวนรวม 
  5) การทําตามคํามั่นสัญญา สิทธิพื้นฐานและพันธสัญญาทางสังคมที่จะใชกับ
ประชาชนโดยสวนรวม  จะตองยึดถือคานิยมซึ่งมีมากมายแตกตางกันไป  รวมทั้งความคิดเห็นซึ่งมี
อยูเฉพาะกลุม  นํามารวมกันเปนพันธสัญญาของสังคมรวมกัน 
  6) การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล หลักจริยธรรมสากลถือเปนการแนะแนวทาง
ใหมนุษยชาติกระทําตามขอกําหนดของสังคมพื้นฐานของแตละแหงโดยภาพกวางและลึก  การถือเอา
ความเคารพนับถือในบุคคลอื่นเปนจุดหมายมิใชเปนวิธีการ ความยุติธรรม คือ สัจธรรมไมขึ้นกับ
วัฒนธรรมเฉพาะแหงหรือสังคมสังคมใดสังคมหนึ่ง เทานั้น 
  การวิเคราะหจริยธรรมของโคลเบอรก เปดเผยใหเห็นถึงเรื่องสําคัญ  คือ 
  1) หลักจริยธรรม เปนขอปฏิบัติหรือแนวทางเมื่อเผชิญกับทางเลือกในคุณธรรม
หลายทางและการปฏิบัติคุณธรรมตางๆ 
  2) การตัดสินใจที่เปนมาตรฐานจนยึดเปนกฎเกณฑในการแกปญหาขัดแยงตางๆ  
ไดตามความตองการ  หลักคุณธรรมจึงตองเปนไปตามหลักสากลเปนคานิยมที่ไดรับการยอมรับ
นับถือโดยทั่วไป 
 วอรเซอร (Warshaw, 1978, p. 1450A-1451A; อางถึงใน อัมพร  สาระพันธ, 2547, หนา 39) 
ไดทําการศึกษาเด็กชายและหญิง  จํานวน 96 คน โดยใชแบบสัมภาษณการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
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โคลเบอรก ผลการวิจัย พบวา เพศไมมีอิทธิพลตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก แตกลุมเพื่อน
และอิทธิพลของโรงเรียนอาจจะสงเสริมใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นไป 
 มัคมูลเลน (McMullen, 1985, p. 616–A; อางถึงใน ชูพงศ  สุขรัตน, 2546, หนา 30) ได
ศึกษาเกี่ยวกับวินัย และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตเมือง เพื่อเนนพัฒนาวัยรุน พบวา ปญหาทางวินัยสวนใหญมีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมของโรงเรียน เพราะนักเรียนตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  ยืดหยุนได โรงเรียนไดใหความ
สนใจเอาใจใสและมีระเบียบวินัย  การวิจัยไดสนับสนุนใหโรงเรียนจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพ
ไดดังนี้ 
  1) ฝกครูในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอน 
  2) สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
  3) กําหนดความรับผิดชอบตอปญหาโดยการใหคําปรึกษากําหนดแนวทางของ
พฤติกรรม 
  4.) กําหนดโครงการใหนักเรียนหยุดพักการเรียนชั่วคราว 
   5) วางแผนพัฒนาผูทําผิดบอยๆแตละคนเปนอยางดี 
   6) ใหผูปกครองมีสวนรับรูและเกี่ยวของในการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ชารพ (Sharp, 1992, p. 3843 – A; อางถึงใน ณรงค  ศิลารัตน, 2544, หนา 37) ไดศึกษา 
วุฒิภาวะในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและประสบการณชีวิตของวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษาเปนวัยรุนชาย  49  คน วัยรุนหญิง  40  คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบทดสอบดีไฟนิ่ง อิซซู แบบ
สํารวจประสบการณชีวิตในหัวเล้ียวหัวตอของวัยรุน และแบบทดสอบความสามารถทางพุทธิปญญา
ของไอโอวา (Iowa) ผลการวิจัย พบวา  วินัยทางบาน และวุฒิภาวะทางจริยธรรมในเพศหญิงและ
เพศชาย  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบความความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระหวางการเขากลุมทํากิจกรรมกับวุฒิภาวะทางจริยธรรม 
 จากรายงานการวิจัยที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
นั้นเปนสิ่งสําคัญ และเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือ ประสานความสัมพันธกันทั้งระบบ
ครอบครัว โรงเรียน  ศาสนา และระบบอื่นๆ ในสังคม ในอันที่จะสงเสริมเยาวชนของชาติใหเปน
พลเมืองดีของชาติ  ทุกๆฝายในสังคมไทยจําเปนตองรวมมือกันแกไขปญหาคุณธรรม จริยธรรมโดย
เรงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเยาวชน เพื่อความสงบสุข
ของสังคมไทยในอนาคต   ดังนั้นการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  จึงเปน
รูปแบบโรงเรียนที่นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใชในการบริหาร และ
การพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี 
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คนเกง มีความสุขอยางแทจริง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนด อันเปนเปาหมายที่
แทจริงของพุทธธรรม  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ จึงเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนเพื่อให
เกิดการเรียนรูทั้งในดานความประพฤติ (ศีล)  จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญ
งอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1) นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  2) นักเรียนเปนชื่นชอบและชื่นชมของผูปกครอง ครู อาจารยและชุมชน 
  3) ปฏิสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะดีขึ้น 
  4) บุคลากรในโรงเรียนมีความสุข มีคุณคา และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 
 การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแมจะยึดผูเรียนเปนสําคัญ แตบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารและครู มีความสําคัญอยางยิ ่งที่จะเปนปจจัยใหผูเรียนพัฒนาไดอยางดี ทั้งการเปน
ผูจัดการเรียนรูและการเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิต ใหรู ทําใหดู อยูใหเปน การพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษามีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง หลากหลาย  การสงเสริมการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เชน ศรัทธาศาสนา และพัฒนาตน
ใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม ละเลิกอบายมุข การถือศีล 5 เปนนิจ  ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษย   


