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วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
The Culture of Teaching in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province
อุมาพร ภูศรีโสม1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
2) สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เลือกพื้นที่วิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
เก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน
65 คน ประกอบด้ว ย กลุ่ม ผู้ร ู้ จำนวน 10 คน กลุ่ม ผู้ป ฏิบ ัต ิ จำนวน 20 คน และกลุ่ม ผู้ให้ข ้อ มูล ทั่ว ไป จำนวน 35 คน
มีการตรวจสอบแบบสามเส้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชารัฐ
ซึ่งเป็น ความร่ว มมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม โรงเรีย นไม่เก็บ ค่าเล่าเรีย น ระบบการคัด เลือ กครู
พิจารณาจากคนที่มีจิตใจดี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และการพัฒ นาจิตใจของนักเรียนและครู ใช้หลักความรักความเมตตา ผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ตามแนวทางสัตยาไส
สภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ประจำ จัดการ ศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่เน้นการจัดการศึกษา แบบคุณ ธรรมนำความรู้ มีระบบการคัดเลือก
นักเรียนเข้าใหม่ที่เน้นผู้ปกครองของนักเรียนเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับ
ปรัช ญา หลัก การและนโยบาย ของโรงเรีย น ใช้ห ลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแม่บทในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามแบบวิถีพุทธ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กับกิจกรรมของหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมเหนือ
สิ่งใด การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสใช้รูปแบบคุณธรรมนำความรู้ ใช้หลัก“Educare” ในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้เรียน มุ่งการดึงเอาสิ่งที่ดีงามออกมาจากจิตใจของผู้เรียน ยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือ ความรัก
ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และความไม่เบียดเบียน ผ่านระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือตามทฤษฎี
การเรีย นรู้ แบบพหุป ัญ ญา ในรูป แบบการเรีย นการสอนแบบบูร ณาการคุณ ค่า ความเป็น มนุษ ย์ใ น 8 กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแบบใช้แสงสว่าง เพื่อพัฒนานักเรียนด้าน
การมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และเน้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการเป็นแบบอย่างที่ดี
คำสำคัญ : วัฒนธรรมการเรียนการสอน, วิถีพุทธ, โรงเรียนสัตยาไส
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ของผู้มีอุปนิสัยที่ดีงาม พัฒนาครูในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ในวิชาการ เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมของนักเรียน
Abstract
The research was intended to study; 1) Culture of teaching and learning of Sathyasaith School,
Lop Buri Province. 2) The state of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop
Buri Province. 3) Forms of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri
Province. Select a specific research area in Sathyasaith School, Lop Buri Province. Document and field data
collection by observing, interviews, 65 samples of the sample consisted of 10 knowledgeable groups, 20
practitioners and 35 general informants. Describe the results by descriptive analysis.
The research results were as follows: The Culture of Teaching in the Buddhist way of Sathyasaith
School, Lop Buri Province. Under the management of Dr. Ajoong Choomsai Na Ayutthaya. Adhere to the
principles of participatory management. There is a pattern of public administration. This is the cooperation
of the public, private and civil society sectors. The school does not charge tuition fees. Selection system
the teacher was considered by the people who have a good heart. By allowing students to participate in
the selection. The environment and learning resources are appropriate. Conducive to learning And the
development of the minds of students and teachers. Use the principle of love, compassion. Through an
integrated learning process, human value are guide Sathyasaith.
Teaching management, Sathyasaith School is a private school on a regular basis. Education in
kindergarten to Mathayomsuksa 6 is classified as an alternative school. The emphasis on moral education
led to knowledge. There is a new student recruiting system that emphasizes students' parenting. To get
parents and students who have a philosophy of philosophy. Principles and policies of the school using the
Core Curriculum for Basic Education 2008. The Ministry of Education is the master of the curriculum
development. Administering educational institutions and conducting studies in accordance with Sufficiency
Economy Philosophy. Make yourself stronger and more sustainable. Daily practice According to the
Buddhist way Integrate the integrated learning process into the ethics and curriculum activities. In all
subject matter to create a good person with morals above anything.
The teaching and learning of Sathyasaith School use the moral form to bring knowledge. Use
the moral form to bring knowledge. Use the “Educare” to inspire learners. Focus on pulling good things
out of the learner's mind. Five principles of human values are love, compassion, truth, behavior, peace
and non-persecution. Through cooperative learning system. Based on the multidisciplinary learning theory
in the integrated teaching style of human values in 8 groups of learning and activities. Use the teaching
process with light meditation prayer. To develop student morality and ethics. Create a good atmosphere
and focus on the role of the management to be a role model of the good person. Develop teachers to be
role models. Have knowledge in academic Is an important part in promoting the moral education of students.
Keywords : The Culture of Teaching, Buddhist way, Sathyasaith School
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บทนำ
ความเจริญก้าวหน้าในโลกยุคโลกาภิวัตน์นำมา
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นไปตามกระแส
ของการวิวัฒนาการ ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการพัฒนาเป็น
ลำดับอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนานั้นไม่ได้เป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตราบใดที่ทุกคนมุ่งแต่หาผลประโยชน์ โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลที่ได้รับ จากการที่พ ัฒ นา ถึงแม้ก ารศึก ษาสูง
เพียงใดก็ตาม หากขาดความพอดีของสังคมที่เป็นอยู่ ก็จะ
ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากฝีมือ
มนุษย์เองขาดคุณธรรมจริยธรรม
จากกรอบวิส ัย ทัศ น์แ ละทิศ ทางแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ได้มุ่งพัฒนาคนบนหลักการพื้นฐานสำคัญที่คนไทย
ต้อ งมีค วามรู้ ใฝ่เรีย นรู้ ตัด สิน ใจด้ว ยความระมัด ระวัง
มีสำนึกในศีลธรรมและจริยธรรม ดำเนินชีวิตด้วยความ
เพียร อดทน มีสติ ใช้ปัญญา จะนำไปสู่ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลง สามารถดำเนิน ชีว ิต อย่า งสมดุล ทุก ด้า น
จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนและสังคมไทย มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่อง
การศึกษา ทักษะการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันสำคัญ ในการดำรงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักของ
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง และเสริม สร้า งสถาบัน ทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่และบทบาทของตนเอง
ได้อ ย่าง เหมาะสมกับ สถานการณ์ท ี่ม ีก ารเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลาท ั ้ ง สถาบ ั น ครอบ ครั ว สถาบ ั น ศาสน า
สถาบั น การศึ ก ษา และชุมชนให้เป็นสถาบันหลักในการ
พัฒนาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
(สำนัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ, 2554)
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา
ให้ค วามสำคัญ กับ การศึก ษามาก มีการหยิบ ยกประเด็น
การศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มา
กล่าวถึงเกือบทุกครั้ง ผ่านรายการ “คืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ทำให้ม องเห็น ภาพปัญ หาและข้อเสนอทางออกที่
เป็น นโยบายในการพัฒ นาการศึกษาไทย จุดเน้นสำคัญ

อยู่ท ี่ “การใช้ค ุณ ธรรมและความรู้ การมีส ติป ัญ ญา
ความเพีย ร จะนำไปสู่ค วามสุข ในการดำเนิน ชีว ิต อย่า ง
แท้จริง” ทั้งนี้การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมที่เข้มแข็งให้
เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยต้องกระทำตั้งแต่เด็กๆ และที่
สำคัญ ผู้ใหญ่ต้องทำตนให้เป็นแบบอย่าง และครูจะต้อง
พัฒ นา คือ ปรับ และพัฒ นาวิธ ีก ารสอนให้ม ีค ุณ ภาพ
ยึดการพัฒ นาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากขึ้นในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อ
ตัวเด็ก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
ก ระ ท รวงศ ึก ษ าธิก าร (2549) ก ำห น ด
นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการจัดการศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษาที่ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งนักการ
ศึก ษาได้ใ ห้ค วามสนใจเกี่ย วกับ กระแส ของทฤษฎี
การศึก ษาใหม่ๆ ที่ส นใจเกี่ย วกับ การเรีย นรู้ข องผู้เรีย น
ซึ่ง เป็น แนวคิด ที่ศ ึก ษาเกี่ย วกับ การใช้ป ัญ ญาเป็น ฐาน
ที่สามารถควบคุมความประพฤติที่ถูกต้อง จิตใจที่มั่นคง
และการใช้ปัญญาในการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าใจสรรพสิ่ง
ต่า งๆ และการจัด การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ในขณะที่ความรู้ใหม่ๆ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากมาย
ทั้งมีความรู้ที่แยกส่วนเฉพาะด้านเกิดใหม่ตลอดเวลา อันมี
ผลจากการวิจัยและพัฒนา แต่การจัดการเรียนการสอน
แบบแยกส่ว น ทำให้ผ ู้เรีย นรู้ส ึก ว่า วิช าต่า งๆ ที่เรีย นไม่
สัมพันธ์กับชีวิตจริง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจัด
ป ระ ส บ ก ารณ ์ก ารเรีย น รู้ท ี่ช ่ว ย ให ้ผ ู้เ รีย น เห ็น ถ ึง
ความสัม พัน ธ์ข องเรื่อ งราวต่า งๆ อย่า งเป็น องค์ร วม
ที่เชื่อ มโยงเข้า ด้ว ยกัน (Jacob, 2001 : 5-12) วิธ ีส อน
รูปแบบหนึ่งที่เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์
รวม รู้แ ละเข้า ใจถึง ความเป็น จริง ของธรรมชาติท ี่
สัมพันธ์กับชีวิตจริง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนว
พ ุท ธ (พ ระพ รห ม ค ุณ าภ รณ ์, 2548 : 4) สำห รับ
พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการศึกษา เป็นศาสนา
แห่งการเรีย นรู้ มีก ระบวนการเรีย นรู้ท ี่ช ัด เจน คือ เพื่อ
ความหลุดพ้นจาก ความบีบคั้นทั้งปวง เพราะฉะนั้นอุดม
คติ ของการเรียนรู้ของเราจึงอยู่ที่ว่ามนุษย์สามารถพบจุด
ร่วมกันได้ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะ
แสวงหาและช่ว ยให้เพื่อ นมนุษ ย์ได้พ บ การเรีย นรู้ท ี่ด ี
ให้ได้ (ประเวศ วะสี, 2546)
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จากแนวคิด ข้างต้น จึงเกิด แนวคิด โรงเรีย น
ทางเลือก หลายแนวทางเกิดขึ้นด้วยมีความมุ่งหวังว่าจะ
สามารถพัฒ นาการศึกษาของไทยให้ผู้เรียนมีความดี เก่ง
และสุข โรงเรียนสัตยาไส ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนทางเลือกที่
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน
สัตยาไสเป็นโรงเรียนที่เกิดมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ
ท่านศรี สัตยา ไสบาบา ซึ่งเป็นนักศาสนา และนักการศึกษา
ของอิน เดีย ดร.อาจอง ชุม สาย ณ อยุธ ยา ได้ก ่อ ตั้ง
โรงเรียนสัตยาไสในรูปแบบโรงเรียนประจำ ในปี พ.ศ. 2535
ที่ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วย
เหตุผ ลว่า อยู่ท ่า มกลางสิ่งแวดล้อ มที่ด ี อากาศบริส ุท ธิ์
เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของท่าน
ศรีสัตยา ไสบาบา ในเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยจัดการ
เรีย นการสอนที่บ ูรณาการความรู้ และจิต วิญ ญาณ จัด
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ การหลอมรวมของ
ชีวิต ความรัก และศีลธรรม เข้าไว้ด้วยกัน เริ่มเปิดสอนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อรองรับ
นักเรียน ในรุ่นแรก จนในปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นการสร้างคนดี ให้กับสังคม โดยได้นำหลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือความ
รัก ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบ
สุข และความไม่เบียดเบียน เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม
ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งคุณค่าความเป็น
มนุษย์เป็นเสมือนขุมทรัพย์ในตน คือ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้ว หากขาดแต่เพียงกระบวนการจัดการ
นำเอาความรู้หรือขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนทุกคนออกมา
พัฒนาและหล่อเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมา นวัตกรรม ที่โรงเรียนสัต
ยาไส ค้น พบ คือ การจัด กระบวนการเรีย นรู้ท ี่ด ึง เอา
ศัก ยภาพความเป็น มนุษ ย์ม าพัฒ นาให้ส มบูรณ์ (อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2543 : 40)
โรงเรีย นสัต ยาไส ตั้ง ขึ้น โดยมีแ นวคิด ที่ม ุ่ง
สร้างคนดีก่อนคนเก่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความดีสำคัญกว่า
ความเก่ง เมื่อเป็นคนดีแล้วจะเก่งได้เอง แต่การเป็นคน
เก่งยากที่จ ะเป็น คนดี และเมื่อ ผู้เรีย นมีค ุณ ธรรม หรือ
คุณ ค่าความเป็น มนุษ ย์อยู่กับ ตัวแล้ว จะเป็น คนเก่งเอง
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และยิน ดีท ี่จ ะใช้ค วามเก่งเพื่อ ช่ว ยเหลือ ผู้อ ื่น และสังคม
ต่อ ไป โรงเรีย นสัต ยาไสถือ ได้ว ่า เป็น ตัว อย่า งการจัด
ก า ร ศ ึก ษ า โด ย ให ้เ ด ็ก เป ็น เล ิศ ใน เร ื่อ งค ุณ ธ ร ร ม
จ น เป ็น โร ง เร ีย น ต ้น แ บ บ โร ง เร ีย น ว ิถ ีพ ุท ธ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
จากสภาพและแนวคิด ดังกล่าว ทำให้ผ ู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถี
พุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาด้าน
การเรีย นการสอนของนัก เรีย น เพื่อ นำไปสู่ค วามเป็น
มนุษ ย์ท ี่ส มบูรณ์ อุป นิส ัย ที่ด ีงาม ในด้านร่างกาย จิต ใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม
ในการดำรงชีว ิต และสามารถอยู่ร ่ว มกับ ผูอ้ ื่น ได้อ ย่า งมี
ความสุขโดยแท้จริง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาวัฒ นธรรมการจัด การเรียนการ
สอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
วิธีการวิจัย
ใช ้ว ิธ ีศ ึก ษ าวิจ ัย เช ิง ค ุณ ภ าพ (Qualitative
Research) โดยผู้วิจ ัย ใช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล ทั้งข้อ มูล
ป ฐ ม ภ ูม ิแ ล ะ ท ุต ิย ภ ูม ิด ้ว ย ก ารว ิเ ค ราะ ห ์เ อ ก ส าร
(Document Analysis) ใช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล ใน
เชิง ลึก (In-depth Study) การสังเกตแบบมีส ่ว นร่ว ม
(Participator Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-Participatory Observation) สัม ภาษณ์แ บบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) และสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Un Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม
(Field Study) เลือ กพื้น ที่แ บบเจาะจง ที่โ รงเรีย น
สัตยาไส ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิง
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ลึก กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป (General Informants) มีการตรวจสอบแบบสาม
เส้าและวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เสนอผลการวิจัย
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผล
การศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมการเรียนการ
สอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
สรุปตามความมุ่งหมายได้ดังนี้
1. วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
1.1 ด ้า น ก า ร บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล
โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนสัตยาไส มีการกำหนด
โครงสร้างการบริห ารงานอย่างชัด เจน โดยแบ่งออก 3
ระดับ คือ ผู้บริหารสูงสุด ผู้อำนวยการ โดยผู้อำนวยการ
จะมีที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ 2 ฝ่าย
คือ รองผู้อ ำน วยการฝ่า ยน ัก เรีย น ชาย และรอง
ผู้อ ำนวยการฝ่า ยนัก เรีย นหญิง แบ่ง โครงสร้า งการ
บริห ารงานออกเป็น 5 ฝ่า ย คือ ฝ่า ยกิจ กรรมพัฒ นา
ผู้เรีย น ฝ่า ยประกัน คุณ ภาพ ฝ่า ยวิเทศสัม พัน ธ์ ฝ่า ย
ทรัพ ยากรบุคคล และฝ่ายขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ยึดหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการ
มูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สนับสนุนโรงเรียน
มีคณะกรรมการนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เป ็น ระ บ บ แ ล ะ ม ชี ม รม ผ ู้ป ก ค รอ งแ ล ะ ค รู เป น็
ค ณ ะ ก รรม ก ารท ี่ป รึก ษ าร่ว ม ก ารส รรห าค ณ ะ
กรรมการบริห ารโรงเรีย น จะใช้ม ติจ ากการประชุม
คณะกรรมการ โดยจะพิจ ารณาคุณ สมบัต ิแ ละความ
เหมาะสม ระบบการคัดเลือกครู โรงเรียนสัตยาไสได้วาง
เกณฑ์ในการคัดเลือกครู โดยพิจารณาจากคนที่มีจิตใจดี
มีความรักความเมตตาต่อเด็กเป็นส่วนสำคัญที่สุด โดยให้
นักเรียนมีส่วนคัดเลือกครู
1.2 การบริห ารงานวิชาการโรงเรียน
สัตยาไส เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ประจำ เปิดการสอนตั้งแต่ปี
การศึก ษา 2535 ตั้ง แต่ร ะดับ ชั้น อนุบ าล–ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ใช้ห ลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุท ธศักราช 2551 เป็น กรอบและทิศทางในการพัฒ นา
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้ผู้เรียน
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยออกแบบหลักสูตรและ
การแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือ
ความรัก ความเมตตา ความจริง ความสงบสุข ความ
ประพฤติชอบ และความไม่เบียดเบียน เข้าไปในทุกวิชาและ
ทุกกิจกรรม โดยผ่านระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตาม
ทฤษฎีการเรียนรูพ้ หุปัญญา ตลอดจนการออกแบบวิถีชีวิต
ของนักเรียน ตามกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
และแนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้รม่ รื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่
อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจระหว่างครู นักเรียน
และบุคลากร
1.3 การบริหารงบประมาณ
โรงเรีย นมีค ณะกรรมการบริห าร
โรงเรียน เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย และนโยบาย ในการจัด
การศึกษา มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชา
รัฐ ซึ่งเป็น ความร่วมมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม กล่าวคือ ภาครัฐให้เงินอุดหนุนรายหัว
แก่น ัก เรีย น ภาคเอกชน หลายบริษ ัท ให้ก ารสนับ สนุน
งบประมาณด้านการศึกษา ส่วนภาคประชาสังคมจะให้
การสนับสนุนงบประมาณ โดยมูลนิธิต่างๆ เป็นผู้บริจาค
เงินให้แก่โรงเรียนในการดำเนินกิจการ โรงเรียนไม่เก็บค่า
เล่า เรีย น แต่เ ก็บ ค่า ใช้จ ่า ยส่ว นตัว ของนัก เรีย น ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรา 10 ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสัตยาไสมีการวางแผนเลือก
ทำเลที่ต ั้ง เหมาะสม มีค วามสงบ เป็น ธรรมชาติ มีป ่า
มีภูเขา และแม่น้ำ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของนักเรียนและครู มีความ
พร้อ มด้า นอาคารสถานที่ท ั้ง ด้า นอาคารเรีย น อาคาร
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ส่ง เสริม กิจ กรรมการเรีย นการสอน อาคารที่พ ัก อาศัย
มีค วามพร้อ มทางด้า นเทคโนโลยีท างการศึก ษาและ
สาธารณูปโภค
2. สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนว
วิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
โรงเรีย นสัต ยาไสจัด การศึก ษาใน
ระดับชั้นอนุบาล โดยเน้นและยึดแนวทางการเรียนการ
สอนตามหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2546
ของกระทรวงศึก ษาธิก าร มีก ารบูร ณาการคุณ ธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธตามแบบของโรงเรียนสัตยาไส
การเรีย นจะเป็น แบบไป-กลับ เรีย นฟรี ไม่ม ีค ่าเล่าเรีย น
ผู้บ ริห ารสูง สุด และคณะกรรมการ จะเป็น ผู้ค ัด เลือ ก
นักเรียนเข้าเรียนเองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ประจำ เพื่อ ที่จ ะได้ส ังเกตเด็ก ฝึก เด็ก รวมทั้งวิจ ัย และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการอยู่ประจำ
จะทำให้นักเรียนรู้จักการปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ด ี รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา รัก หมู่รัก คณะ เป็น ได้ท ั้ง
ผู้น ำและผู้ต ามที่ด ี โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็น
กรอบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สู่การปฏิบัติให้
สอดคล้อ งกับ ธรรมชาติข องโรงเรีย น จัด กระบวนการ
เรียนรู้โดยการใช้สมาธิ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน และใช้หลักคุณ ค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ
คือ ความรัก ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ
ความสงบสุข และความไม่เบียดเบียน สอดแทรกใน 8
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ และในทุก กิจ กรรม ใช้ร ะบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือตามทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา มีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
และเทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนำไปสู่การสร้างคน
ดีเหนือสิ่งใด
โรงเรีย นสัต ยาไส กำหนดให้ม ีก าร
คัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะคัดเลือกโดย
การสอบข้อ เขีย นเฉพาะผู้ป กครอง ครั้ง ที่ 2 จะสอบ
สัม ภาษณ์ผ ู้ป กครองและนัก เรีย น โดยการ เข้าค่ายทำ
กิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะได้คัดเลือก

26

ผู้ป กครองและนัก เรีย นที่ม ีแ นวความคิด สอดคล้อ งกับ
ปรัชญา หลักการและนโยบายของโรงเรียน
โร งเร ีย น ส ัต ย าไส ม ีร ูป แ บ บ ก าร จ ัด
การศึกษาแบบวิถีพุทธ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมกับกิจกรรมของหลักสูตร ใน
ทุก กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ เชื่อ มโยงสมาธิเข้า กับ ชีว ิต ให้
นักเรียนเห็นความสำคัญ กิจวัตรแบบวิถีพุทธที่นักเรียน
ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน คือ กิจกรรมสวดมนต์
นั่งสมาธิด้วยแสงสว่าง รับประทานอาหารมังสวิรัติ เรียน
วิช าคุณ ค่า ความเป็น มนุษ ย์ ซึ่ง จะเน้น ให้น ัก เรีย นเกิด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้ง 5 ประการ เรียนวิชาตามกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ที่จัดไว้ในตารางสอน โรงเรียนสัตยาไสได้
นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับ
การดำเนิน ชีว ิต ในโรงเรีย น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
3. รูป แบบการจัด การเรีย นการสอนตาม
แนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
โรงเรีย นสัต ยาไสมีว ัต ถุป ระสงค์ท ี่
ต้องการจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้
และรู้จักที่จะใช้ทั้งสองประการควบคู่กันไป มีการพัฒนาทั้ง
ทางร่างกาย ใจ และจิตวิญ ญาณ รวมทั้งสร้างอุปนิสัยที่ดี
งามให้กับผู้เรียน โรงเรียนจึงมีรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรูต้ ามแนววิถีพ ุท ธ
โดยนำหลักการของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของโรงเรียน ผู้บริหารมีบทบาทใน
การเป็น ผู้น ำด้านองค์ค วามรู้ ด้านการจัด การเรีย นการ
สอนใหม่ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตการทำงานและชีวิต
ส่วนตัวให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครูมีบทบาทในการ
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน สัตยาไสและชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา
เพื่อ ให้เ กิด การเรีย นรู้ร ่ว มกัน ผู้ป กครองมีบ ทบาทมี
ความสำคัญ ในกระบวน การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรีย นในลัก ษณะของชมรมผู้ป กครอง และครู
โรงเรีย นมีบ รรยากาศที่เต็ม ไปด้ว ยความสงบ ความรัก
ความเมตตา เอื้อต่อการเรียนรู้แบบคุณธรรมนำความรู้
โรงเรียนสัตยาไสจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก “Educare” ในการสร้างแรงบันดาล
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ใจให้กับผู้เรียน มุ่งการดึงเอาสิ่งที่ดีงามรวมถึงคุณ ธรรม
ออกมาจากจิต ใจของผู้เ รีย น โดยใช้ห ลัก คุณ ธรรม 5
ประการ คือ ความรัก ความเมตตา ความจริง การ
ประพฤติช อบ ความสงบสุข และความไม่เบีย ดเบีย น
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน ใช้ระบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นกลุ่ม มีการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมตามทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา โดยให้ผู้เรียนจะ
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและในการวางแผน การ
สอน ใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการนั่งสมาธิโดยใช้
แสงสว่า ง บูร ณาการคุณ ค่า ความเป็น มนุษ ย์เข้า ไปใน
รายวิช าและกิจกรรม โดยใช้รูป แบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการคุณธรรม และความดีงามระหว่างวิชา
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมการเรียนการ
สอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสัตยาไส มีการกำหนดโครงสร้าง การบริหารงาน
อย่างชัดเจน วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณา
ด้านคุณ ธรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ปรัชญาของโรงเรียน งานทุกฝ่ายจะอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้บริหารสูงสุด ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในด้า นการคัด เลือ กครูโ รงเรีย นจะให้น ัก เรีย นมีส ่ว น
คัดเลือกครู ผู้บริหารและครูจะเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้หลัก
ความรัก ความเมตตาผ่า นกระบวนการเรีย นรู้ แบบ
บูรณาการคุณ ค่าความเป็น มนุษ ย์ต ามแนวทางสัต ยาไส
การบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ ื้น ฐาน ท ี่เ น ้น คุณ ธรรม เป ็น ห ลัก สอดคล้อ งกับ
พระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.
2553 และหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 การบริหารงบประมาณดำเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีรูปแบบการดำเนินงาน
ในลัก ษณะของประชารัฐ นัก เรีย นเรีย นฟรี มีก ารจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒ นาจิตใจ

ของนัก เรีย นและครู มีค วามพร้อ มด้า นอาคารสถานที่
ทั้ง ด้า นอาคารเรีย น อาคารส่ง เสริม กิจ กรรม การเรีย น
การสอน อาคารที่พ ัก อาศัย มีค วามพร้อ มทางด้า น
เทคโนโลยีท างการศึก ษา และสาธารณ ูป โภค ผล
การศึก ษา สอดคล้อ งกับ พัฒ น์ภ ูม ิ กอบกิต ติ์ก สานติ์
(2555 : 119-123) ได้ก ล่า วว่า ดร.อาจอง ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสัตยาไส ให้เป็นสถานที่
ให้การศึกษาด้านวิชาการ และบ่มเพาะมนุษย์ให้มีคุณค่า
5 ประการ อันได้แก่ การเป็นคนที่มีความจริง มีความรัก
ความเมตตา มีความไม่เบียดเบียน มีความประพฤติชอบ
และมีความสงบสุข อันเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิต
อย่างเป็นประโยชน์สุขเพื่อตนเองและเพื่อสังคม
2. สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถี
พุทธของโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียน
ประจำ จัด การศึก ษาในระดับ ชั้น อนุบ าล –ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระบบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ 2
ครั้ง โดยให้ผ ู้ป กครองสอบข้อ เขีย น และสอบสัม ภาษณ์
ผู้ปกครองและนักเรียน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
แม่บทในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบ ัต ิก ิจ วัต ร
ประจำวัน ตามแบบวิถ ีพ ุท ธตามแนวทางของโรงเรีย น
สัตยาไส จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมกับกิจกรรมของหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ เชื่อ มโยงสมาธิแ บบใช้แ สงสว่า ง บริห าร
สถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งทำให้โรงเรีย นสัต ยาไสสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับ กิตติชัย สุธาสิโนบล
(2553 : 194) ได้ศ ึก ษาเรื่อ ง การพัฒ นารูป แบบการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ที่ว ่า ลัก ษณะการจัด การเรีย นการสอนแบบบูร ณาการ
ที่เชื่อ มโยงกับ หลัก พุท ธธรรมกับ หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งประกอบด้วยหลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร
หลัก พรหมวิห าร 4 หลัก โยนิโสมนสิก าร หลัก อริย สัจ 4
และหลัก อิท ธิบ าท 4 มาเป็น แนวทางเพื่อ ส่ง เสริม ให้
นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่าง
เป็น องค์ร วม โดยผู้ส อนจัด การสภาพแวดล้อ มและ
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บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒ นานักเรียน
อย่างรอบด้านด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส
จังหวัดลพบุรี
3. โรงเรีย นสัต ยาไสจัด การศึก ษาแบบ
คุณ ธรรมนำความรู้เป็น หลัก สูต รสถานศึก ษา ใช้ห ลัก
“Educare” ในการสร้า งแรงบัน ดาลใจให้ก ับ ผู้เ รีย น
มุ่งการดึงเอาสิ่งที่ดีงามรวมถึงคุณ ธรรมออกมาจากจิตใจ
ของผู้เรียน ยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือ
ความรัก ความเมตตา ความจริง การประพฤติช อบ
ความสงบสุข และการไม่เบียดเบียน เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน จัดการ
เรีย นรู้แ บบร่ว มมือ ตามทฤ ษฎีก ารเรีย นรู้พ หุป ัญ ญา
บูร ณาการคุณ ค่า ความเป็น มนุษ ย์ใน 8 กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้และในกิจกรรมต่างๆ ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยการนั่งสมาธิโดยใช้แสงสว่าง เพื่อพัฒนานักเรียนด้าน
การมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างบรรยากาศที่ดีและเน้น
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ครูในการเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
หลัก ที่จ ะทำให้เกิด ยกระดับ จิต ใจในสูงขึ้น ทั้งระบบ คือ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผลการศึกษา สอดคล้อง
กับ นาถนัด ถา ชื่น แสงเนตร์ (2550 : 97-98) ได้ศ ึก ษา
เรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียน
สัตยาไส ที่ว่า วิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไส
จึง เป็น ไปเพื่อ การบรรลุเ ป้า หมายทางการศึก ษาของ
โรงเรีย น และวิธ ีก ารสอนของโรงเรีย นสัต ยาไสก็จ ะมี
หลัก การสอนที่เน้น การนำเอาคุณ ค่าความเป็น มนุษ ย์ 5
ประการนั้นมาอธิบายในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการ
สอนรายวิชาความรู้ทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมการเรียน
การสอนตามแนววิถีพ ุท ธของโรงเรียนสัต ยาไส จังหวัด
ลพบุรี มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักถึง
ความจำเป็นและความสำคัญของการปฏิรูป การเรียนรู้ โดย
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โรงเรียนสามารถนำแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของ
โรงเรียนสัตยาไส ไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการศึกษาให้
เกิดผลที่ดีในโรงเรียนได้เนื่องจากการจัดการศึกษาในรูปแบบ
นี้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัด การศึก ษา ควรมีก ารจัด สภาพแวดล้อ มและ
บรรยากาศในทุกๆ ด้านให้เหมาะสม สอดคล้องต่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถ
ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
1.3 ในการเสริม สร้า งกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะต้องมี
การประสานความร่วมมือ กัน ระหว่างสถาบัน การศึก ษา
ผู้สอน ครอบครัว และสภาพแวดล้อมทางสังคม ในลักษณะที่
เกื้อกูล สื่อสารข้อมูลระหว่างกัน และมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน โดยยึด ปัจ จัย ด้า นผู้เรีย นเป็น
ศูนย์กลาง
1.4 ในการจัดการเรียนการสอนควร
สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
1.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ และจิตสำนึก
ของนักเรียนเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนประจำ
1.6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถ ีพ ุท ธของโรงเรีย นสัต ยาไสเป็น ทางเลือ กอีก
รูปแบบหนึ่งของครูที่จะนำไปพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม
สำหรับ นัก เรีย น และครูส ามารถนำไปใช้ฝ ึก ฝน พัฒ นา
ตนเอง ให้มีความเป็นกัลยาณมิตร คือพร้อมที่จะแนะนำ
สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
ได้
1.7 ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การทำความดีด้วยตนเอง มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน
การทำความดี
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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2.1 ควรมีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การ
พัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมในรูปแบบของโรงเรียนร่วมกับ
สถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลมาก
ต่อการหล่อหลอมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน
ดัง นั้น สถานศึก ษาควรสร้า งความร่ว มมือ กับ ผู้ป กครอง
อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
ทางวิชาการอย่างสมดุล
2.2 วิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่
ได้ผลจริง เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์กระบวนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดของรัฐ
2.3 การทำวิจ ัย ในส่ว นโรงเรีย นนั้น
ควรแยกการศึก ษาและทำการวิจ ัย ในแต่ล ะส่ว น เช่น
ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อให้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนและ
สามารถแก้ไขปรับปรุงในข้อบกพร่องได้
2.4 ควรมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ
บริหาร การพัฒนาครู และการพัฒนาผู้เรียน ตามแนววิถี
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