
 
 

โครงการ  

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way 

 

 

 

 

 

 

 

โดย   ดร.พิเชฐ ท่ังโต และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 2559 

  

 



 สัญญาเลขที่ RDG5840032 

 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 

โครงการ  

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way 

 

 

 

 

 

 

     คณะผูวิจัย                              สังกัด 

 

1. ดร.พิเชฐ ทั่งโต        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  2. พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  3. ดร.ลําพอง กลมกูล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

และสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 
(ความเห็นในรายงานน้ีเปนของผูวิจัย วช.-สกว.ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป) 



บทสรุปสาํหรับผูบริหาร  

(Executive Summary) 
 

เรื่อง    การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

              (Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way) 
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 รายงานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ี
มีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการ
สรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 3) เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติ
และจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ตัวแปรท่ี
ศึกษา คือ 1) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 
2) เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ออกแบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและ
จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติ
และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน ระยะท่ี 3 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะท่ี 1 จํานวน 36 คน ระยะท่ี 
2 จํานวน 18 คน และ 1 โรงเรียน และระยะท่ี 3 จํานวน 50 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงท้ัง 3 ระยะ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณและประเด็นในการสนทนากลุม และ
คูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction) 
สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดแบงเปน 3 ดาน ตามวัตถุประสงคการวิจัย 

คือ ดานแรกคือ การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดี ดานท่ีสอง คือ การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ และดานท่ีสาม คือ การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปผลการวิจัยแตละดานไดดังนี้ 

1. การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดี 

จากการศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

พบวา  แนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 2 รูปแบบการสรางเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และสวนท่ี 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ



ข 

 

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย 6 ข้ัน คือ  1) รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 2) ปรับตัว

ตามหลักไตรสิกขา 3) เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ 4) เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 5) บูรณาการธรรมนําสู

ผูเรียน และ 6) เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

2. การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ พบวา รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึน มี 3 สวน 

คือ 1) หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพ

ครู และหลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) องคประกอบของรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของ

ครูในวิถีพุทธ องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) และ 3) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 

วิถี ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรู

ใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 

เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

3. การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากผลการวิเคราะหการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปไดดังนี้ 1) ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 5 ดาน คือ 1.1) ผลของครูในวิถีพุทธประเมินตนเอง พบวา ครูมี

วิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธท่ีหลากหลาย ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิด

ศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน 1.2) ผูเรียน

ประเมินครูในวิถีพุทธ พบวา ครูดีในดวงใจของผูเรียนคือครูท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลัก

กัลยาณมิตรธรรม 1.3) ผลการบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครู พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ

ของตนเองโดยการตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 

วิถี 1.4)  ผลการวิเคราะหจากบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครูมีความสอดคลองกับผลการประเมินครูโดย

ผูเรียน 1.5) ผลการเรียนรูของครูในวิถีพุทธจากการบันทึกบัตรการสะทอนคิดหลังเขารวมกิจกรรม พบวา ครูได

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับรูวามีครูในวิถีพุทธท่ัวประเทศกําลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัด

กิจกรรมและเขารวมโครงการวิถีพุทธ และ 2) การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธในกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนให

มีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธผานครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง 

และโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.  ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี
พุทธ ไปใชเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิตคณะครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะนิสิตในระดับชั้นปท่ี 5  
 2. ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี
พุทธ ไปใชในสถานศึกษากับครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเปนครูปฏิบัติการ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางเพ่ือนครูและผูบริหารโรงเรียน  
 3. ในการพัฒนาครูท้ังโรงเรียนควรเปนโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักและใหความสําคัญกับ
การนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธไปใชในโรงเรียน  
            4. ในการดําเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางเจตคติและจิตวิญญาณครู ครูหรือโรงเรียนท่ีจะ
นําไปใชควรปรับหรือเพ่ิมรายละเอียดของกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทในแตละสถานศึกษา รวมถึงการ
สงเสริมใหครูไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
              5. ในการพัฒนาครูในวิถีศาสนาอ่ืนๆ สามารถใชเปนแนวทางไดในการออกแบบกิจกรรมและสื่อการ
เรียนรู ท่ีสอดคลองกับบริบทของตน อยางไรก็ตามควรมีการปรับเนื้อหาภายในกิจกรรมใหมีความเปน            
พหุวัฒนธรรมทางศาสนาท้ังนี้เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาครูตามรูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนเผยแพรไปสูครูท่ัวประเทศ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เพ่ือศึกษาความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 
 2. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาเปนทฤษฎีฐานรากเก่ียวกับตัวแปร เจตคติ
และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซ่ึงเปนกระบวนการวิจัยท่ีมีความทาทายและเปนประโยชนอยาง
ยิ่งในการสรางองคความรูใหมหรือขยายองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้  
 3. ควรมีการออกแบบการวิจัยท่ีเปนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง
เก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครูและขยายผลการศึกษาในทุกประเภทของสถานศึกษาใน
ระดับตาง ๆ โดยมีฐานจากงานวิจัยครั้งนี้ 

4. ควรออกแบบการวิจัยโดยการนํารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชแลวออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการจัดการเรียนการสอน

ของครูในวิถีพุทธรวมดวย 

5. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูหรือการพัฒนาเจตคติความเปนครูของประเทศอาเซียนหรือ

อ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ แลวนํามาออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับของไทยเพ่ือตอยอดหรือเติม

เต็มใหแนวทางในการพัฒนาครูของไทยมากยิ่งข้ึน   
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บทคัดยอ 
  

เร่ือง   การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

           (Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way) 

ผูวิจัย  ดร.พิเชฐ ทั่งโต  พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. และ ดร.ลําพอง กลมกูล        

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและ        

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและ    

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 3) เพื่อวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ตัวแปรที่ศึกษา คือ 1) กระบวนการพัฒนาครู

ตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 2) เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธ ออกแบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงเปน 3 ระยะ กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ครู

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ 1 จํานวน 

36 คน ระยะที่ 2 จํานวน 18 คน และ 1 โรงเรียน และระยะที่ 3 จํานวน 50 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงทั้ง 

3 ระยะ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณและประเด็นในการสนทนากลุม และ

คูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ วิเคราะหขอมูลโดยใช

การวิเคราะหเนื้อหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1. แนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี      

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนที่ 2 รูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สวนที่ 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ       

2. รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธที่พัฒนาข้ึน มี 3 สวน คือ 1) หลัก

พุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 2) องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ มี 3 องคประกอบ และ 3) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู  

ในวิถีพุทธ เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ประกอบดวย วิถีที่ 1 รูหนาที่การเปนครูในวิถีพุทธ 

วิถีที่ 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีที่ 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางที่ดี วิถีที่ 4 เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ วิถีที่ 

5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีที่ 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ พบวา 1) ครูมี

วิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธที่หลากหลาย มีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาในวิถี

พุทธจากประสบการณตนเอง และนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน 2) ครูดีในดวงใจของผูเรียนคือครูที่มี

คุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตรธรรม 3) ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของตนเองโดยการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี 4) การสะทอนคิดในวิถี

พุทธของครูมีความสอดคลองกับผลการประเมินครูโดยผูเรียน และ 5) ครูที่เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการไดมีโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับรูวามีครูในวิถีพุทธทั่วประเทศกําลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู

ของผูเรียนและครูมีเจตคติตอการเขารวมโครงการวิถีพุทธ สําหรับผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู  

ในวิถีพุทธ พบวา ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ       

จัดกิจกรรมบูรณาการวิถีพุทธใหผูเรียน และพัฒนาโรงเรียนใหมีรูปแบบการบริหารจัดการในวิถีพุทธอยางเปนระบบ 
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Abstract 
  

Title           Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way         

Researchers   Dr. Pichet Thangto, Phra Raphin Buddhisaro, Ph.D., Dr. Lampong Klomkul  
 

The purposes of this research were 1) to study in practical way of best practice teachers 
who had teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, 2) to develop and examine model of 
creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and 3) to analyze and propose 
developing result of teacher’s attitude and spirituality using model of creation teacher’s attitude and 
spirituality in Buddhist way. The first variable was the process of teacher development using model 
of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and the second variable was teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way. Qualitative research was used for the research design which 
divided into three phases. The target group of this research was Buddhist way teachers from office of 
the basic education commission, Ministry of Education which consisted of 36 teachers in the first 
phase, 18 teachers and 1 school in the second phase, and 50 teachers and educators in the third phase. 
Purposive sampling was used for three phases. Interview questions, topic of focus group discussion, and a 
manual of teacher development using developing model of teacher’s attitude and spirituality in Buddhist 
way were prepared as the measurement design. Qualitative data were analyzed by using both content 
analysis and analytic induction. Research results were as follows:  

1. Best practice teachers who had performed the attitude and spirituality in Buddhist way 
consisted of three parts in practices which were 1) Buddhist principles for teachers, 2) model of 
creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and 3) the process of teacher 
development using model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way.  

2. There were three parts for developing model of creation teacher’s attitude and 
spirituality in Buddhist way. Buddhist principle for teachers was the first part. The second part was the 
three components of model for creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way. The third 
part was the process of teacher development using model of creation teacher’s attitude and 
spirituality in Buddhist way which had been developed and called “Six ways of reflection process in 
Buddhist way”. The first way was to know role of Buddhist way teacher. The second way was to adjust 
oneself followed by threefold training.  The third way was to learn to be a best practice. The fourth way 
was to change a good attitude in Buddhist way. The fifth way was to integrate Buddhist principles into the 
classroom, and the sixth way was to create Dhamma innovation.   

3. There were five aspects of showing results using model for creation teacher’s attitude 
and spirituality in Buddhist way: 1) teachers had variety of learning Buddhist culture and tradition, 
created their own faith in Buddhist way through personal experience, practiced Buddhist way in daily 
life, 2) the best teacher for students normally showed that aspect of qualities of a good man 
(Sappurisa-Dhamma) and qualities of a good friend (Kalayanamitta Dhamma), 3) teachers had 
changed their attitudes and realized of being teacher followed by six ways of reflection process in 
Buddhist way, 4) teacher’s reflection had a correlation with students’ writing assessment, and           
5) teachers who attended the workshop had the opportunity of sharing knowledge, learned how to 
enhance students learning from others, showed intellectual aspects, and had great attitude of joining 
in Buddhist activities. In addition, results of development of teacher’s attitude and spirituality in 
Buddhist way found that teachers realized of self-development to have teacher’s attitude and 
spirituality in Buddhist way, students had gain the usefulness from attending Buddhist integrated 
activities, and school had also shown educational management model with systematically.  

 
 



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” สําเร็จลงดวยดี

เนื่องจากไดรับทุนสนับสนุนจากทุนวิจัยมุงเปาป 2558 ซ่ึงไดรับการอนุเคราะหจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยโดย

มีเปาหมายเพ่ือแสวงหาองคความรูตามกรอบการวิจัยนี้ โดยงานวิจัยนี้ไดมีสวนเก่ียวของกับบุคคล คณะบุคคล 

หนวยงาน ซ่ึงจะไดขอบคุณไวในคุณูปการตอความอนุเคราะหดวยดีนับแตดําเนินโครงการมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

2558 – เดือนตุลาคม 2559  

  คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะครู จากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําประจําป 2558 ผูใหขอมูล

เบื้องตนและรวมถอดรูปแบบในกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การฝกอบรมพัฒนาคูมือ 

การนําไปทดลองใช และรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีโรงเรียนท่ีสนับสนุนกิจกรรมแตละข้ันตอน 

ประกอบดวย ภาคเหนือ จากโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา โรงเรียนเทิงวิทยาคม  จ.เชียงราย ภาคกลาง 

จากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  โรงเรียนแจงรอนวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคใตจาก โรงเรียนสุราษฎรธานี 2      

จ.สุราษฎรธานี และโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ จ.กระบี่ ภาคตะวันตกจากโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และ

โรงเรียนรุจิรพัฒน จ.ราชบุรี  ภาคตะวันออก จากโรงเรียนบานคลองน้ําใส โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง จ.สระแกว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนวัดทุงสวาง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา 

รวมท้ัง โรงเรียนวัดสวนสม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) (สมุทรปราการ) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

(กรุงเทพมหานคร) โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบํารุง) โรงเรียนวัดจันทร (นนทบุรี)  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนวัดกก (กรุงเทพมหานคร) โรงเรียนอนุบาลศาลา

แดง (สระบุรี) โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห 1 (พระนครศรีอยุธยา) โรงเรียนสังขอํ่าวิทยา โรงเรียนปทุมรัตน 

(ปทุมธานี) และผูทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร สาขาพุทธบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ขอขอบคุณคณะผูสังเคราะหงานวิจัย ประกอบดวย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี (ผูทรงคุณวุฒิ) เปน

หัวหนาคณะ และประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.อํานวย กิฐาพันธ รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน ผศ.ดร.พีรธร       

บุญยรัตพันธ อาจารยณุสุระ ปทมดิลก อาจารยวิปศยกร คลายเกตุ อาจารยวรพจ ทําเทียบ ท่ีตรวจเยี่ยมประเมิน

โครงการในแตละชวงเวลาและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกงานวิจัยอยางยิ่ง โดยมาเยี่ยมตรวจประเมินโครงการ

ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 ครั้ง คือ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 

และวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 และใหขอเสนอแนะจากการรายงานความกาวหนา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) จํานวน 2 ครั้ง คือ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 และวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

  งานวิจัยสําเร็จลงดวยการท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยท้ังในแตละสวนงานนับตั้งแตพระพรหมบัณฑิต, 

ศ.ดร. ในฐานะอธิการบดี พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูบริหารศูนยอาเซียนศึกษาของ

นักวิจัย และพระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี   

ฝายกิจการท่ัวไป  ในฐานะผูบริหารและผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวม ท่ีใหการสนับสนุน

ในสวนของทรัพยากรภายในหนวยงานอันเปนสวนสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ท้ังเปดโอกาสและใหเวลากับผูวิจัย

ไดทํางานวิจัยตามขอบขายและกําหนดตามชวงเวลา จนกระท่ังแลวเสร็จตามท่ีปรากฏ จึงขอระลึกถึงและ

ขอขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพไวเปนอยางสูงยิ่ง  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ครูคือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูใหญท่ีมี

คุณภาพในอนาคต สวนหนึ่งท่ีทําใหบุคคลในอาชีพครูประสบความสําเร็จในการทําความเขาใจผูเรียน 

คือมีความสามารถในการถายทอดความรู กระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน รวมท้ังมีความเขาใจ

ในจิตวิทยาการศึกษาไดเปนอยางดี การสอนเปนศิลปะ ไมใชศาสตร ฉะนั้น คนท่ีสอนไดดีทําใหผูเรียน

เกิดความเขาใจ และมองเห็นปญหาในสิ่งท่ีเรียนได จึงจะสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิผล (ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน, 2548) ดังนั้น ครูจึงควรมีเจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูซ่ึงเปนหัวใจสําคัญยิ่ง

ในการเปนครูผูซ่ึงมีบทบาทในการสรางคนใหเปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนางานในยุคโลกาภิวัตน  

อนึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) มีการกําหนดวิสัยทัศนอยางชัดเจน คือ 

คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลัก 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและการเรียนรูของคนไทย (quality) 2) โอกาสทางการศึกษา (opportunity) และ           

3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารการจัดการศึกษา (participation) 

โดยท้ังสามประเด็นหลักนี้จะสงผลใหคนยุคใหมมีความรูความเขาใจเนื้อหาอยางลุมลึก  สามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง สื่อสาร วิเคราะห สังเคราะหแกปญหาไดอยางสรางสรรค รวมท้ังมีนิสัยในการเรียนรู

ตลอดชีวิต (พิมพันธ เดชะคุปต, 2554) อยางไรก็ตาม ครูผูท่ีจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม

เปาหมายดังกลาวนี้ไดนั้นจําเปนจะตองมีเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังมีจิตวิญญาณของ

ความเปนครูอยางยั่งยืน จึงจะเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาตามเปาหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนี้  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีนักวิจัยหลายทานพยายามทําวิจัยเพ่ือ

แสวงหาแนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ไดแก อุบลวรรณ หงษวิทยากร (2555) ท่ีทํา

การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครู ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทาน ความชวยเหลือทางการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพหุกรณี  สําหรับออมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร จันประเสริฐ (2554) ไดทําวิจัย

เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากแนวคิดสูแนวทางการปฏิบัติ เรขา อรัญวงศ และคณะ 

(2549) ไดทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการคิดของนักเรียน  นอกจากนี้ สิรินภา กิจเก้ือกูล (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการสังเคราะห

รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป: ประสบการณจากวิทยานิพนธ พุทธศักราช 2543 – 2551 พบวา 

กระบวนการพัฒนาครูท่ีงานวิจัยหลายเรื่องไดศึกษา ลวนมุงเนนการพัฒนาในเรื่องการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน แมจะมีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบาง แตผูวิจัยก็ไดนําเสนอไวเพียง

แนวคิดซ่ึงยังขาดการศึกษาวิจัยใหลงลึกถึงกระบวนการทดลองหรือฝกปฏิบัติจริง อนึ่ง ในสังคมปจจุบัน
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อาชีพครูนั้นแมจะเปนอาชีพท่ีสําคัญและเปนอาชีพท่ีผูคนในสังคมใหการยอมรับและยกยอง แตผูปฏิบัติ

หนาท่ีครูนั้นหาเพียงการทําหนาท่ีใหความรูแลวก็หมดหนาท่ี หากแตครูนั้นเปนอาชีพท่ีตองอาศัยใจรัก 

มีความอดทน เอาใจใสศิษย มีเจตคติและท่ีสําคัญตองมีจิตวิญญาณความเปนครู ซ่ึงถือวาเปน

คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับครู โดยท่ีครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูตองมีคุณสมบัติประกอบดวย 7 

องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาท่ี ความรักในอาชีพ การรักและเมตตาเพ่ือมนุษย ความ

เสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเปนแบบอยางท่ีดี อยางไรก็ตามครูท่ีมีเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูท่ีปรากฏใหเห็นเปนเพียงระดับมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ (ณัฏฐภรณ หลาวทอง 

และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2553) แตการจัดการศึกษาของสังคมไทยไดขยายกวางขวางออกไป 

เชน กลุมโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีมีลักษณะการจัดการศึกษาในแนวคิดพัฒนาทางเลือกและแนวคิดการ

พัฒนากระแสหลัก ซ่ึง ปยะมาศ ยินดีสุข (2548) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิต

วิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิธีพุทธ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนวิธีพุทธ และเม่ือพิจารณาถึงกลุมผูจัดการศึกษาใหเกิดข้ึนก็คือกลุมครู ดังนั้น ครูท่ีมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ และครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูท่ี

แทจริงแลวควรมีคุณลักษณะอยางไร จึงเปนประเด็นใหคณะผูวิจัยสนใจในการศึกษาครั้งนี้ 

โครงการวิจัยนี้ไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรวิจัยของชาติ คือ 

ยุทธศาสตรการสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม ประกอบดวย กลยุทธในการ

ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนท้ังในและนอกระบบตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู 

และเปนโครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเนนการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด

ชีพอยางยั่งยืน โดยมีเปาประสงคเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยในโครงการวิจัยนี้ไดมุงเนนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามวิชาชีพ และท่ีสําคัญคือการเปนครู

ท่ีมีเอกลักษณและมีคุณสมบัติเฉพาะตามบริบทท่ีแตกตางกัน  และดวยทางคณะผูวิจัยมีบทบาทในการ

จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในบริบททางพระพุทธศาสนา และจากความเปนมา

ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงทําใหสนใจในการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแบบวิถี

พุทธ ซ่ึงสอดคลองกับโจทยการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูอยางยั่งยืนและตอเนื่อง และเพ่ือใหเขากรอบในการพัฒนาตาม

แบบอยางวิถีพุทธ  ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจในการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ โดยเนนกระบวนการออกแบบการวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดี  

2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

3. เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เนื่องจากตัวแปรท่ีศึกษา

ในการวิจัยครั้งนี้เปนตัวแปรท่ีศึกษาเก่ียวกับเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู ท่ีตองใชวิธีการศึกษา

เชิงคุณภาพท่ีมีการศึกษาเชิงลึกและติดตามผลอยางตอเนื่องเพ่ือใหทราบผลจากสภาพจริง ดังนั้น 

คณะผูวิจัยจึงไดแบงการศึกษาเปนระยะท่ี 1 เปนการศึกษาภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการ

สนทนากลุม กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา และโรงเรียนวิถีพุทธ

พระราชทาน จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และในระยะ

ท่ี 2 การทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธในภาคสนาม 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไปท่ียังไมไดรับรางวัล  

2. ตัวแปรท่ีสนใจในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ 

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ  

 3.  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเจตคติตอวิชาชีพ

ครูในวิถีพุทธ จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ความเปนครูในวิถีพุทธ พุทธวิธีในการสอน และสื่อ

การเรียนรูและอุปกรณการสอน 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 ครูในวิถีพุทธ หมายถึง ครูผูสอนโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ ปฏิบัติหนาท่ีของครูในวิถีพุทธ ปฏิบัติตน

ตามแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 3 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การพัฒนาตน

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้ันท่ี 2 การปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 และ การพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7 สามารถวัดไดจากแบบประเมินตนเอง

ความเปนครูในวิถีพุทธ และครูจะทําหนาท่ีในการฝกฝนผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมตามหลักไตรสิกขา 

ประกอบดวย 1) การฝกใหผูเรียนมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา       

2) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพ่ือใหมีความมุงม่ันและใสใจในการเรียน และ 
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3) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดปญญาโดยฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได วัดได

จากแบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน ซ่ึงจะปรากฏอยูในข้ันท่ี 3 ของแบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  

 เจตคติตอวิชาชีพครูในวิถีพุทธ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของครูท่ีสอนในโรงเรียนวิถี

พุทธท่ีมีตอการเปนปฏิบัติหนาท่ีครูในสิ่งแวดลอมของความเปนวิถีพุทธ ประกอบดวย  การเรียนรู

วัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ การสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง 

และเปดรับเอาวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน  

 จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ  หมายถึง การเปนกัลยาณมิตร การเปนผูนําทางปญญา 

มีศาสตรและศิลปในการสอน มีความยินดีและเต็มใจในการชวยเหลือเด็กใหเขาเหลานั้นไดคนพบตนเอง 

เชื่อม่ันในตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง เปนครูท่ีทํางานอยางเสียสละและทุมเท โดยในการวิจัยครั้งนี้    

จิตวิญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คือ ครูท่ีสอนในโรงเรียนวิถีพุทธและมีคุณสมบัติท่ีเรียกวา “สัตตวิธี

ของครูในวิถีพุทธ” มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 2) หนาท่ีของครูในวิถี

พุทธ และ 3) แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และมีแนวทางการสรางเจต

คติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 3 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ข้ันท่ี 

2 การปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 และข้ันท่ี 3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7 สามารถพัฒนาไดตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี 

 แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ หมายถึง เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหครูใชประเมินตนเองภายหลังจากเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ แบงเปน 3 

ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครู ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะครูในวิถีพุทธ และ

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับเจตคติของความเปนครูในวิถีพุทธ พัฒนาข้ึนเพ่ือใชเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีสอดคลองตามสภาพจริงเก่ียวกับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใชการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความ

เปนไปไดในการนําไปใชจากครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหไดกรอบในการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ เพ่ือนําเสนอแนวทางไปสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาครูอยางยั่งยืน  

   2. ทําใหไดรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และไดคูมือการ

พัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ทําใหทราบผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสรางเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพครู 

รวมท้ังตระหนักในการประกอบอาชีพครูดวยการมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คณะผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยไดแบงประเด็นการศึกษาเปน 8 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 

แนวคิดเก่ียวกับเจตคติ ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณของความเปนครู ตอนท่ี 3 แนวคิดเรื่อง

ความเปนครูในวิถีพุทธ ตอนท่ี 4 พุทธวิธีในการสอน ตอนท่ี 5 สื่อการเรียนรูและอุปกรณการสอน    

ตอนท่ี 6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ตอนท่ี 7 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และตอนท่ี 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงรายละเอียดของการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ 
 เจตคติเปนเรื่องของความชอบ ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก ความ

เชื่อฝงใจของเราตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด มักจะเกิดข้ึนเม่ือเรารับรูหรือประเมินผูคน เหตุการณในสังคม เราจะ

เกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไปกับการรับรูนั้น และมีผลตอความคิดเห็นและปฏิกิริยาในใจของ

เรา ดังนั้น เจตคติจึงเปนท้ังพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได หรือพฤติกรรมภายในมากกวาพฤติกรรม

ภายนอก  

 เจตคติบางครั้ งเรียกวาทัศนคติ (Attitude) มีความหมายแตกตางกัน ซ่ึงเธอรสโตน 

(Trustone, 1978) อธิบายวา เจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบท่ีมีตอ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงสามารถบอกความรูสึกเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ในขณะท่ีอันพอท (Allport, 1960) ให

ความหมายสภาวะของความพรอมทางดานจิตใจ ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะ

เปนแรงท่ีกําหนดทิศทางปฏิกิริยาของบุคคลท่ีจะมีตอบุคคล สิ่งของ และสถานการณท่ีเก่ียวของ เจตคติ

จึงกอรูปได 1) เกิดจากการเรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในสังคม 2) การสรางความรูสึกเกิด

จากประสบการณของตนเอง 3) ประสบการณเดิมท่ีไดรับมีท้ังดีและไมดี รุนแรงหรือไมรุนแรงจะสงผล

ถึงเจตคติตอสิ่งใหมท่ีคลายคลึงกัน และ 4) การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองใหความสําคัญ และรับเอา   

เจตคตินั้นมาเปนของตน 

 สําหรับประเภทของเจตคติ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เจตคติท่ัวไป (General Attitude)

ไดแก สภาพของจิตใจโดยท่ัวไป เปนแนวคิดประจําตัวของบุคคล เจตคติโดยท่ัวไปไดแก ลักษณะของ

บุคลิกภาพอันกวางขวาง  เชน การมองโลกในแงดี การเครงในระเบียบประเพณี เปนตน และ 2) เจตคติ

เฉพาะอยาง (Specific Attitude) ไดแกสภาพทางจิตใจท่ีบุคคลมีตอวัตถุ สิ่งของ บุคคล สถานการณ 

และสิ่งอ่ืน ๆ เจตคติเฉพาะอยางนี้จะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นคนนั้น  ถาชอบหรือ

เห็นดีดวยก็เรียกวามีเจตคติท่ีดีตอสิ่งนั้น แตถาไมชอบและเห็นวาไมดีตอสิ่งนั้น เปนการจําเพาะเจาะจง 
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เชน นักเรียนไมชอบครูคนนี้ก็เรียกวาเจตคติ ท่ีไมดีตอครูคนนี้ ถามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ก็แสดงวานักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ เปนตน นอกจากนี้เจตคติยังแบงไดเปน 5 ชนิด ดังนี้  

 1) เจตคติในดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Attitude) ประสบการณท่ีคนหรือ

สิ่งของไดสรางความพึงพอใจและความสุขใจ จะทําใหมีเจตคติท่ีดีตอสิ่งนั้นคนนั้น ตลอดจนคนอ่ืน ๆ ท่ี

คลายคลึงกัน แตถาประสบการณในคนนั้นสิ่งนั้น ตลอดจนคนอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน แตถาประสบการณ

ในคนนั้นสิ่งนั้นทําใหเกิดความทุกข เจ็บปวด ไมพอใจ ก็จะทําใหมีเจตคติท่ีไมดีตอคนนั้นสิ่งนั้น เชน 

นักเรียนไมชอบเรียนคณิตศาสตร เรียกวา เจตคติท่ีไมดีตอการเรียนคณิตศาสตร เนื่องจากเคยสอบตก 

เรียนแลวไมเขาใจ ถูกครูดุ และเขมงวด เปนตน  

 2) เจตคติทางปญญา (Intellectual Attitude) เปนเจตคติท่ีประกอบดวยความคิดและ

ความรูเปนแกน บุคคลอาจมีเจตคติตอบางสิ่งบางอยางโดยอาศัยการศึกษาความรูจนเกิดความเขาใจ 

และมีความสัมพันธกับจิตใจคือ อารมณและความรูสึกรวม หมายถึง มีความรูจนเกิดความซาบซ้ึงเห็นดี

เห็นงามดวย เชน เจตคติท่ีดีตอศาสนา เจตคติท่ีไมดีตอยาเสพติด 

 3) เจตคติทางการกระทํา (Action-oriented Attitude) เปนเจตคติท่ีพรอมจะนําไป

ปฏิบัติเพ่ือสนองความตองการของบุคคล เจตคติท่ีดีตอการพูดจาไพเราะออนหวาน  เพ่ือใหคนอ่ืนเกิด

ความนิยมชมชอบ เจตคติท่ีดีตองานในสํานักงาน เปนตน  

 4) เจตคติทางดานความสมดุล (Balanced Attitude) ประกอบดวย ความสัมพันธ

ทางดานความรูสึกหรืออารมณ  เจตคติทางปญญา  และเจตคติทางการกระทํา เปนเจตคติท่ีตอบสนอง

ความตองการพ้ืนฐานท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีนําไปสูจุดมุงหมายของตน 

และเสริมแรงกระทําเพ่ือสนองความตองการของตนตอไป 

 5) เจตคติในการปองกันตัว (Ego-defensive Attitude) เปนเจตคติเก่ียวกับการปองกัน

ตนเองใหพนจากความขัดแยงภายในใจ ประกอบดวยความสัมพันธท้ัง 3 ดาน คือ ความสัมพันธดาย

ความรูสึก หรืออารมณ ดานปญญา และดานการกระทํา เชน ความกาวราวของนักเรียน เกิดจากถูก

เพ่ือนรังแก จึงแสดงออกเปนการระบายความขัดแยงหรือความตึงเครียดภายในไดอยางหนึ่ง  ทําให

จิตใจดีข้ึน 

ในดานองคประกอบของเจตคติ  โดยท่ัวไปเจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ 

คือ 1) องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรู

ความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเรานั้น ๆ เพ่ือเปนเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเปนความเชื่อหรือชวย

ในการประเมินสิ่งเรานั้น ๆ  2) องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Component) 

เปนองคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณของบุคคล  ท่ีมีความสัมพันธกับสิ่งเรา  เปนผลเนื่องมาจาก

การท่ีบุคคลประเมินผลสิ่งเรานั้นแลววา พอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว และ     

3) องคประกอบพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนองคประกอบทางดานความพรอมหรือ

ความโนมเอียง ท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือคัดคาน  
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ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคล ท่ีไดจากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีคิดจะแสดง

ออกมา จะสอดคลองกับความรูสึกท่ีมีอยู เชน คนท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอศาสนา ก็จะไมสนใจเขาวัดฟง

ธรรม หรือผูท่ีมีเจตคติตอการเรียนดีก็จะมานะพยายามท่ีจะเรียนใหดี และเรียนตอในระดับสูงข้ึนไป 

 เจตคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะตองประกอบดวยท้ังสาม

องคประกอบนี้เสมอ แตจะมีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป โดยปรกติบุคคลมักจะแสดงพฤติกรรมใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับเจตคติท่ีมีอยูแตก็ไมเสมอไปทุกกรณี  ในบางครั้งเรามีเจตคติอยางหนึ่งแตก็ไมได

แสดงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยู เชน  เจตคติไมดีตอเพ่ือนบางคนจนอยากจะแกลง แตก็ไมไดทํา

เพราะเปนสิ่งท่ีจะถูกตําหนิได ดังนั้น การท่ีเราจะไดทราบถึงความคิด ความรูสึก ความเชื่อ เจตคติของ

บุคคล จึงไมใชแนนอน และอาจจะไมถูกตองเสมอไป 

ในดานคุณลักษณะของเจตคติ ประกอบดวย 1) เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตาง ๆ 

รอบตัว บุคคลการอบรมเลี้ยงดู การเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด

เจตคติ แมวามีประสบการณท่ีเหมือนกัน ก็จะมีเจตคติท่ีแตกตางกันไปดวยสาเหตุหลายประการ เชน 

สติปญญา อายุ เปนตน  2) เจตคติเปนการตระเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปนการ

เตรียมความพรอมภายในของจิตใจ มากกวาภายนอกท่ีจะสังเกตได สภาวะความพรอมท่ีจะตอบสนองมี

ลักษณะท่ีซับซอนของบุคคล ท่ีจะชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ และจะเก่ียวเนื่องกับอารมณ

ดวย เปนสิ่งท่ีอธิบายไมคอยจะได และบางครั้งไมเคยมีเหตุผล 3) เจตคติมีทิศทางของการประเมิน 

ทิศทางของการประเมินคือ ลักษณะความรูสึกหรืออารมณท่ีเกิดข้ึน ถาเปนความรูสึกหรือการประเมิน

วาชอบ พอใจ เห็นดวย ก็คือเปนทิศทางท่ีดี เรียกวา เปนทิศทางในทางบวก และถาการประเมินออกมา

ในทางไมดี เชน ไมชอบ ไมพอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ เจตคติทางลบไมไดหมายความไมควรมีเจตคติ

นั้น แตเปนเพียงความรูสึกในทางไมดี 4) เจตคติมีความเขม คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถา

ชอบมากหรือไมเห็นดวยอยางมาก ก็แสดงวามีความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุด ก็แสดงมี

ความเขมสูงไปอีกทางหนึ่ง 5) เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งท่ีบุคคลยึดม่ันถือม่ันและมีสวนในการ

กําหนดพฤติกรรมของคนนั้น การยึดม่ันในเจตคติตอสิ่งใด ทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดยาก 

6) เจตคติมีท้ังพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน เปนสภาวะทางจิตใจซ่ึงหาก

ไมไดแสดงออก ก็ไมสามารถจะรูไดวา บุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น เจตคติท่ีเปนพฤติกรรม

ภายนอกจะแสดงออก เนื่องจากถูกกระตุน และการกระตุนนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ รวมอยูดวย เชน บุคคล

แสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอ่ืน นอกจากไมชอบคนนั้นแลวอาจจะเปนเพราะถูกทาทายกอน  

และ 7) เจตคติจะตองมีสิ่งเราจึงมีการตอบสนองข้ึน  แตก็ไมจําเปนวาเจตคติท่ีแสดงออกจากพฤติกรรม

ภายใน  และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกบุคคลนั้น ตองปรับปรุงใหเหมาะกับ

ปทัสถานของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก 
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 เจตคติเกิดจากการเรียนรู และประสบการณของบุคคลจึงเกิดข้ึนจากเง่ือนไข 4 ประการ 

ดังนี้ 

 1. การเพ่ิมและการรวมกันของการตอบสนอง ท่ีเกิดจากการเรียนรูในดานตางๆ และจาก

บุคคลตาง ๆ เชน จากบาน โรงเรียน และสังคม 

 2. แบบแผนของตนเอง ความแตกตางของประสบการณ ทําใหเกิดเจตคติของคนแตละคน

แตกตางกันไป เจตคติบางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของตนแลวแตพัฒนาการและความเจริญเติบโตของ

คนนั้น  

 3. อิทธิพลของประสบการณท่ีเกิดข้ึนอยางกะทันหัน หรือความตกใจ จะเปนผลใหจดจํา

ประสบการณนั้นไดนาน ๆ เปนสิ่งท่ีทําใหคนมีเจตคติตอสิ่งนั้น ๆ เชน เคยข้ึนรถเมลแลวประสบ

อุบัติเหตุ ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไมข้ึนรถเมลสายนั้น 

 4. การเลียนแบบ คนเราชอบหรือมีแนวโนมท่ีจะเลียนแบบบุคคลสําคัญท่ีเราชื่นชอบ เจตคติ

จึงเนนการถายทอดจากคนท่ีเราพึงพอใจและนับถือ เชน เจตคติจากพอแมมาถึงลูก 

เจตคติกับพฤติกรรม 

 เจตคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมของบุคคลเปนปฏิกิริยากับสภาพแวดลอม  

อาจจะสังเกตไดหรือสังเกตไมได แตสามารถวินิจฉัยไดวา มีหรือไมมี โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือทาง

จิตวิทยา ซ่ึงพฤติกรรมท่ีมีสวนสัมพันธกับเจตคติมีอยู 3 สวน คือ 1) พฤติกรรมดานความรูความเขาใจ 

(Cognitive Domain) ซ่ึงพฤติกรรมดานนี้เก่ียวของกับการเรียนรู การจํา ความคิด ขอเท็จจริงตาง ๆ 

รวมท้ังการพัฒนาความสามารถและทักษะทางปญญา การใชวิจารณญาณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

พฤติกรรมดานความรู ความเขาใจ จะประกอบดวยความสามารถระดับตาง ๆ ซ่ึงเริ่มจากความรูใน

ระดับงาย ๆ และเพ่ิมการใชความคิดและพัฒนาสติปญญาข้ึนเรื่อย ๆ โดยมีความรูความเขาใจ การแปล

ความหมาย การใหความหมาย การคาดคะเน และความสามารถในการนําไปใช รวมท้ังความสามารถ

ในการวิเคราะหและสังเคราะหได 2) พฤติกรรมดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Domain) นี้เปน

ความสนใจ ความรูสึกทาทีความชอบ พฤติกรรมดานนี้เกิดข้ึนภายในซ่ึงตองใชเครื่องมือพิเศษในการวัด

พฤติกรรม และ 3) การตอบสนอง (Response) เปนการตอบสนองตอสถานการณหรือสิ่งเราตาง ๆ 

พฤติกรรมในข้ันตอบสนองจะมีลักษณะของความยินดีเต็มใจ และพอใจท่ีจะตอบสนอง 

 เจตคติจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรม เปนสาเหตุของพฤติกรรมและเปนผลของพฤติกรรม 

เพราะเวลาท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความคิดความตองการของเขา เขาก็จะไดรับประสบการณทํา

ใหเขาเกิดมีความคิดความตองการของเขา เขาก็จะไดรับประสบการณทําใหเขาเกิดมีความคิด 

ความรูสึกบางอยางตอการกระทํานั้นดวย เชน นักเรียนท่ีไดรับคําชมจากครู เม่ือทําขอสอบได ก็จะรูสึก

พอใจและเจตคติตอการทํานั้น จะพยายามตั้งใจในการสอบ ดังนั้นเจตคติจึงเปนผลของพฤติกรรมซ่ึงมี

อิทธิพลในการกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลจะกระทําในครั้งตอไปดวย  
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ในดานการวัดเจตคติ เนื่องจากเจตคติคอนไปทางนามธรรมมากกวารูปธรรม เปนความรูสึก

ความเชื่อของบุคคล ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง การวัดเจตคติจึงไมสามารถจะวัดไดโดยตรง แตวัดไดจาก

แนวโนมของบุคคลท่ีแสดงออกทางภาษา และวัดในรูปของความเห็น  การวัดเจตคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่ง

ใดและผูใด อาจจะใชวิธีการสังเกตจากการกระทํา คําพูด การแสดงสีหนาทาทาง หรือสัมภาษณ

ความรูสึกนึกคิดของเขา  แตแบบวัดหรือเครื่องมือท่ีนักจิตวิทยานิยมใชกันมาก จะอยูในรูปของ

แบบสอบถามหรือแบบสํารวจ เรียกวา แบบวัดทางเจตคติ  

 ในการวัดนั้นควรมีขอตกลงเบื้องตนดังนี้  

 1. การศึกษาเจตคติเปนการศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลท่ีมีลักษณะคงเสนคงวา 

หรืออยางนอยก็เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาหนึ่ง  

 2. เจตคติเปนสิ่งท่ีไมสามารถวัดหรือสังเกตไดโดยตรง การวัดเจตคติจึงเปนการวัดทางออม 

จากแนวโนมท่ีบุคคลแสดงออก หรือพฤติกรรมท่ีมีแบบแผนคงท่ี  

 3. การศึกษาเจตคติของบุคคล  มิใชแตเปนการศึกษาทางเจตคติของบุคคลเทานั้น ๆ แตตอง

ศึกษาถึงระดับความมากนอย หรือความเขมของเจตคตินั้นดวย  

เครื่องมือวัดเจตคติ 

 กระบวนการสรางแบบวัดทางเจตคติมีหลายมาตรา ดังนี้  

 1. การสรางแบบวัดเจตคติตามวิธีการของเธอรสโตน (Thurston’s Equal Appearing 

Interval Scale 1929) เธอรสโตนเสนอหลักการวา ขอความท่ีใชเปนเครื่องวัดแตละขอความ จะแทน

ความมากนอยของเจตคติในเรื่องนั้น ๆ และชวงระหวางขอความมีระยะหาง ๆ กัน ตามแบบวัดโดย

ทฤษฎีนี้ ถาคน ๆ หนึ่งยอมเห็นดวยกับขอความใดบางขอแลว สามารถบอกไดวาเจตคติของเขาอยู ณ 

ท่ีใดในแบบวัดเจตคตินั้น ข้ันตอนการสรางมีดังนี้ 

 1.1 การรวบรวมขอความข้ันตน ขอความนี้จะครอบคลุมแบบวัดเจตคติท่ีตองการจะวัดจาก

ทางดานท่ียอมรับมากท่ีสุด เม่ือไดขอความมากพอและครอบคลุมแลว ทําการตรวจและพิจารณาเขียน

ใหม ใหไดขอความท่ีรัดกุม 

 1.2 การกําหนดคาของขอความ  โดยทําการประเมินคา เพ่ือกําหนดน้ําหนักของขอความวา 

ควรอยูในตําแหนงใดในแบบวัดเจตคติ โดยใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางดานการวัดเจตคติเปน

ผูกําหนด โดยเรียกบุคคลเหลานี้วาเปน ผูตัดสิน แลวจัดดําเนินการพิมพขอความท่ีตองการลงบัตร

ขอความละ 1 บัตร เลือกกลุมตัวอยางผูตัดสิน ใหผูตัดสินแตละคนเลือกจัดขอความในบัตรแยกเปน 11 

กลุม  เรียงจากกลุมขอความท่ีไมชอบเลยไปจนถึงกลุมขอความท่ีชอบท่ีสุดตอเรื่อง ๆ นั้น ๆ การจัดกลุม

ขอความเปนอันตรภาคตางเทากัน ดังนั้น จึงมีแบบวัดเปน 11 ตําแหนง  

 1.3 กําหนดคาของขอความ โดยนําผลการตัดสินท้ังหมดมาแจงนับวาขอความหนึ่ง ๆ ถูก

จัดอยูในกลุมใดก่ีครั้ง และหาคามาตราสวน (scale value) ของขอความแตละขอความโดยพิจารณา
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คามัธยฐาน และวิธีการเลือกขอความนั้น พิจารณาจากคาท่ีได ซ่ึงเรียกวาคา Q (Q value) คา Q ต่ํา 

ถือวาขอความดี และคา Q สูง ถือวาขอความไมดี  

  ตัวอยางของแบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

  ใหกา X ในวงเล็บหนาขอความท่ีเห็นดวย  

  (  ) การใหเด็กเรียนขามชั้นไมควรทํา เพราะจะทําใหการพัฒนาของเด็กเร็วเกินไปและ

ไมเปนไปตามข้ันตอน 

  (  ) การจัดชั้นเรียนควรจัดคละกันไป ระหวางเด็กท่ีมีสติปญญาสูง ปานกลาง และต่ํา 

 2. การสรางแบบวัดเจตคติตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s Summated Rating Scale, 

1932 อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548) มีหลักการสรางวาการจัดใหมีขอความท่ีแสดงเจตคติ

ตอท่ีหมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็น คําตอบของแตละขอความจะมีให

เลือกตอบ 5 ชวง ตั้งแตเห็นดวยอยางมาก เห็นดวยเฉย ๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางมาก ลําดับ

ข้ันตอนของการสรางมี ประกอบดวย 1) การรวบรวมขอความ แตละขอความตองมีลักษณะท่ีคนมีเจต

คติตาง ๆ กัน ตอบตางกัน และหลีกเลี่ยงขอความท่ีมี 2 ความหมาย 2) ตรวจสอบขอความนั้นวา

เหมาะสมกับการตอบเพียงใด ในลักษณะของ 5 ชองดังกลาว 3) ทดลองดูวามีขอความใดไมชัดเจนหรือ

คลุมเครือ เพ่ือการแกไข และ 4) การใหน้ําหนักคะแนนของความคิดเห็น ในแตละระดับตามวิธีการของ

ลิเคิรท  ทําใหมาตราวัดของเขาใชไดสะดวกมาก เพราะใชการกําหนดคาแบบจงใจ เพ่ือใหเปนคา

น้ําหนักประจําของแตละระดับความเห็นเหมือนกันทุกขอความ 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนําแนวทางการพัฒนาแบบวัดเจตคติของวิธีการของ       

ลิเคิรท มาใชในการพัฒนาแบบวัดเจตคติของครูในวิถีพุทธ 

 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของความเปนครู 
ในทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกับจิตวิญญาณ พบวา มีการนําองคความรูดานจิตวิญญาณมาใชกับ

บุคลากรในสายอาชีพตางๆ แตท้ังนี้ก็ยังไมมีความเปนเอกภาพในการศึกษาและยังไมพบขอสรุปท่ีเปนท่ี

ยอมรับอยางเปนกลาง และเนื่องจากคําวา จิตวิญญาณ เปนคําท่ีมีนามธรรมสูง ในการศึกษาวิจัยจิต

วิญญาณความเปนครูครั้งนี้ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทําความเขาใจท้ังเรื่องบริบททางอาชีพและ

บริบททางสังคมเก่ียวกับวิชาชีพครูเพ่ิมเติม โดยตองเริ่มจากการทําความเขาใจความหมายของคําวาครู

และความเปนครู ซ่ึงไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ (อางถึงใน ธรรมนันทิกา แจงสวาง, 2554) 

ความหมายของครูและความเปนครู 

  คําวาครู มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีวา ครุ-คุรุ หรือมาจากภาษาสันสกฤตวา คุรุ เปนคํานาม

หมายความวา ผูสั่งสอนศิษย หรือผูถายทอดความรูใหแกศิษย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 อางถึงใน 

ธรรมนันทิกา แจงสวาง, 2554) นอกจากนี้คําวา ครู ยังไดมีผูรูหลายทานไดใหความหมายไวในทัศนะ

ตางๆ ไดแก พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ, 2529) อธิบายความหมายของครูและความเปนมาของ
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ครูไววาในอดีตครูนั้นเปนตําแหนงท่ีสังคมยกยอง เปนผูเปดประตูทางวิญญาณ วิญญาณศิษยท้ังหลายยัง

ปดอยูดวยอวิชชา เปนการชวยใหศิษยไดทําลายอวิชชาท้ังหลาย เพ่ือไดพัฒนาความเปนมนุษย มีชีวิต

จิตใจสูงกวาสัตวท้ังหลายแตเดี๋ยวนี้ไดกลายมาเปนผูประกอบวิชาชีพหนึ่ง ในขณะท่ี สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2542) ใหความหมายของคําวาครูวา ครู คือ บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทํา

หนาท่ีหลัก ทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน

สถานศึกษาของท้ังรัฐและเอกชน 

เม่ือศึกษาจากพจนานุกรมศัพทการศึกษาของ Good (1973: 586 อางถึงใน ธรรมนันทิกา 

แจงสวาง, 2554) พบวา “ครู” (Teacher) หมายถึง บุคคลท่ีทางการจางไวเพ่ือทําหนาท่ีในการแนะนํา 

และจัดประสบการณในการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน คือ

บุคคลท่ีมีประสบการณหรือการศึกษาดี หรือมีท้ังประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษ ในสาขาวิชา

ใดวิชาหนึ่งท่ีสามารถทําใหบุคลากรเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการกาวหนาได คือบุคคลท่ีสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันฝกหัดครู และในการฝกอบรมนั้นไดรับการรับรองอยางเปน

ทางการ โดยมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น และครูคือบุคคลท่ีสั่งสอนและอบรมคน

อ่ืนๆ ในขณะท่ี สาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543) ไดกลาววาครูตองมีคุณลักษณะท่ี

ดี ในดานเก่ียวกับการเปนครูชั้นวิชาชีพโดยครูตองเพ่ิมพูนความรูใหแกอาชีพครูโดยการเขียน การพูด 

การคนควาในดานวิชาการ เปนสมาชิกท่ีดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือขนบธรรมเนียมของครูอยาง

เครงครัด สงเสริมตัวเองใหงอกงามในวิชาศึกษาศาสตรอยูเสมอ แนะนําผูท่ีเขามาเปนครูใหมและนักเรียน 

ฝกสอนในโรงเรียน และพระพรหมคุณาภรณ (2548) กลาววา ไดกลาวถึงคุณธรรมท่ีครูพึงมี คือ คุณธรรม

กัลยาณมิตรธรรมไววา องคคุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานท่ีคบหรือเขา

หาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและเจริญ 

ในการศึกษาของ ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) เพ่ือพัฒนา

แบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู ไดทําการรวบคุณลักษณะของครูท่ีดีท่ีสอดคลองกัน 4 ทาน ไดแก อํารุง   

จันทวานิช มัณฑนา ศังขะกฤษณ วัลลภา ณ อยุธยา และสุมน อมรวิวัฒน ซ่ึงพอจะสรุปไดวา ครูท่ีดีตอง

เปนผูมีความรักและปรารถนาดีตอผูเรียน หม่ันแสวงหาความรูเพ่ิมเติมประพฤติดีและคุณธรรม มี

เมตตาศิษยและเอาใจใสชวยเหลือ มีความรูและกระตุนใหผูเรียนใฝรูสอนโดยเนนผูเรียน ตองมีการ

ทํางานดวยความเต็มใจในการพัฒนาศิษย มีความคิดดี ทําดี มีคุณธรรม รักงานสอนและทุมเทใหกับการ

สอนอยางเต็มท่ี เปนกัลยาณมิตร การเปนผูทําทางปญญาและวิญญาณ การมีความเปนมนุษยและดํารง

คํ้าจุนความเปนไทย และการมีศาสตรและศิลปในการสอน 

จากความหมายท่ีกลาวมาท้ังหมดสรุปความหมายของคําวา “ครู” ไดวา ครู คือ บุคลากร

วิชาชีพท่ีทําหนาท่ีในการสั่งสอนศิษยหรือถายทอดความรูใหกับศิษย มีหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการ

สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรอบ

รูเจริญกาวหนาและพัฒนาในทุกๆ ดาน รวมท้ังใหเปนผูท่ีมีศีลธรรม จริยธรรมตามท่ีสังคมปรารถนา 
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และสรุปความหมายของความเปนครูไดวา ความเปนครู คือ การปฏิบัติงานในอาชีพครู ดวยความรักใน

อาชีพ มีความรูและหม่ันแสวงหาความรูเพ่ิมเติม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เปนแบบอยางท่ีดีใหแก

ผูเรียน ตองยึดม่ันในคุณธรรมกัลยาณมิตรธรรม จึงจะทําใหครูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ พรอมท้ัง

ยังเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรมอีกดวย 

 จิตวิญญาณความเปนครู 

 จากศึกษาเอกสาร พบวา “จิตวิญญาณความเปนครู” มีการใชคําศัพทและใหความหมายของ

คําท่ีหลากหลาย ไดแก วิญญาณครู วิญญาณความเปนครู จิตวิญญาณความเปนครู แตกตางกันไป มี

รายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้ (อางถึงใน ธรรมนันทิกา แจงสวาง, 2554) 

 พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ใชคําวา วิญญาณครู หมายถึง ความเสียสละสิ่งท่ีเรา

มีไดเพ่ือประโยชนของศิษย โดยมุงหวังใหศิษยเกิดปญญาความรูความเขาใจอยางแทจริง ยนต ชุมจิต 

(2524) ใชคําวา วิญญาณครู โดยใหความหมายวา ความสํานึกในความเปนครู นั่งคือ รูถึงบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบของครูอยูตลอดเวลา และไดปฏิบัติหนาท่ีของครูโดยยึดถืออุดมการณของครูเปน

แนวทางเสนอ ในขณะท่ี สุมน อมรวิวัฒน (2535) ใหความหมายวา จิตวิญญาณครู ประกอบดวย การ

เปนกัลยาณมิตร การเปนผูนําทางปญญาและวิญญาณ การมีความเปนมนุษยและดํารงคํ้าจุนความเปน

ไทย และมีศาสตรและศิลปในการสอน สวน ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2550) ใหความหมายจิตวิญญาณครูวา 

หมายถึง จิตสํานึก ความคิดทัศนคติ พฤติกรรมแสดงออกท่ีดี ลุมลึกสงบเย็น เปนประโยชนตามกรอบ

ของจริยธรรมคุณธรรม คานิยม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคม อันเปนองค

รวมธาตุแทของบุคคลผูใฝรู คนหา สรางสรรค ถายทอด ปลูกฝง และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ซ่ึงมี

ข้ึนไดในทุกคนไมเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพครูเทานั้น เชนเดียวกับ พะนอม แกวกําเนิด (2552) ให

ความหมายของคําวา จิตวิญญาณของความเปนครูวาหมายถึง เปนความรูสึกนึกคิดท่ีเกิดจากความ

ตระหนัก (เห็นคุณคาตนเอง) และศรัทธา (ความเชื่อและความเคารพในความเปนตนเอง) เปนความเชื่อ

ท่ีอยูเหนือเหตุผล ใหความสําคัญความมีคุณคาของบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาเยาวชน มีความผูกพัน

มุงม่ันกระทําหนาท่ีใหเกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด และดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ใหความหมายวา 

ลักษณะและภาวะทางจิตท่ีบุคคลเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงการมีอุดมการณในการทํางานครู เขาถึงและเขาใจ

ตนเอง เขาถึงและเขาใจผูอ่ืนศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความจริงท่ีเหนือธรรมชาติ เขาถึงคุณคาของจิตใจ

มากกวาวัตถุ  

สําหรับนักวิชาการตะวันตก Palmer (2003) ใหความหมายวา ไมลังเลใจในการชวยเหลือ

เด็กท่ีอยูในภาวะยากลําบาก เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีเรียนออน ใหเขาเหลานั้นไดคนพบตนเอง เชื่อม่ันใน

ตนเองภาคภูมิใจในตนเอง อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเราสามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิต

วิญญาณได Kernochan, McCormick & White (2007 อางถึงใน ธรรมนันทิกา แจงสวาง, 2554) ให

ความหมายวา มีความเมตตากรุณาเปนการกระทําเพ่ือการหยุดความทุกข ลําบากของตนเองผูอ่ืน เปน

การละวางเกณฑความถูกตองของตนเอง ไมไปตัดสินวาผูอ่ืนมีหรือเปนนอยวาท่ีตนเองมีหรือเปน 
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กระทําสิ่งใดโดยไมคํานึงวาจะสงผลอยางไรตอผูอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนๆ ในหองเรียน ครูอาจตองสอนนักเรียนท่ี

มีความเห็น ความเชื่อ ความสามารถ แตกตางจากครู แตความมีเมตตาการุณจะทําใหครูสามารถเขาใจ 

และใหความชวยเหลือ มากกวาการไมพอใจหรือการปลอยใหผูเรียนตองฝาฟนอุปสรรคโดยลําพัง สวน

การมีสติคือการอยูกับปจจุบันอยางรูเนื้อรูตัว การไมปลอยใหจิตพะวงถึงอดีตและอนาคต การสอน

นักเรียนนั้น ถาผูสอนมีสติจะทําใหการสอนมีทิศทาง มีความหมายมากข้ึน เพ่ิมความสามารถในการ

เขาอก เขาใจความตองการของผูเรียน ชวยทําใหการสอนมีความสุขสําหรับครูเม่ือครูตองสอนผูเรียนท่ี

ไมรวมมือในการสอน เชน ผูเรียนท่ีไมตั้งใจ ผูเรียนท่ีกาวราว และชวยทําใหครูกาวราวความคาดหวัง 

อคติของตนเองท่ีมีตอนักเรียน ไปสูความไมเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และอัตตาเปนลักษณะท่ี

มุงความเปนตัวตน ความตองการของตนเองเปนหลัก อนัตตาเปนการละลายขอบเขตของตัวตนกับผูอ่ืน

หรือสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ดังนั้นจึงทําใหความเปนตัวตนของเราลดลง ในหองเรียนครูอาจมีขอบเขตของ

ความเปนครู ความเปนนักเรียน การละลายขอบเขตนี้โดยการท่ีครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึง

ความคิด ความรูสึก อยางเทาเทียม เปนการสรางให เกิดความเชื่อประสานความสัมพันธท่ีดีระหวางครู

และนักเรียน   

 โดยสรุป พบวา ในสังคมตะวันตกมองวา จิตวิญญาณของครูเปนองคประกอบหนึ่งของการเปน

ครูท่ีดี และครูควรไดรับการบมเพาะ ใหเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครูกอนจบการศึกษาและกอนการ

ประกอบอาชีพครู เนื่องจากจิตวิญญาณความเปนครูนี้ เปนความปรารถนาข้ันสูงของบุคคลในการท่ีจะ

เชื่อมโยงกับสิ่งท่ียิ่งใหญกวาตัวตน ความเห็นแกตน ดังนั้น ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูแสดงออกโดย

ครูมิไดลังเลใจในการชวยเหลือเด็กท่ีอยูในภาวะยากลําบาก เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีเรียนออนใหเขา

เหลานั้นไดคนพบตนเอง เชื่อม่ันในตนเองภาคภูมิใจในตนเอง อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเรา

สามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิตวิญญาณได (Palmer, 2003) นอกจากนี้ความเห็นของนักวิชาการ

ตะวันตก บางทานกลาวถึงจิตวิญญาณทางการศึกษาวาประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 2 สวนคือ 

transcendence ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลเปลี่ยนแปลงไปสูการเขาถึงความจริงตามธรรมชาติของสิ่ง

ตางๆ อยางชัดเจน การพยายามกาวผานความความไมรู ไปสูการเรียนรูความหมายของความหมาย

อยางตอเนื่อง และสวนท่ี 2 คือ ความรักความเมตตากรุณา โดยครอบคลุมความรัก (ท่ีมิใชรักแบบ

ฉาบฉวย)  เปนความรูท่ีเกิดข้ึนจากความรัก จะโยงเราเขาสูการรูจักชีวิต ความรูและผูเรียนรูจะผสาน

กันดวยความสุขท่ีเกิดจากการรูและความรับผิดชอบตอการรู แตความอยากรูท่ีอยูในกรอบของการ

บังคับมิใชความรัก จะทําใหความรูท่ีเกิดข้ึนแยกบุคคลออกจากผูอ่ืนและจากสิ่งตางๆ ในการศึกษาของ 

อํานาจ อยูคํา (2550 -2551) ระบุคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผูบริหาร 3 คุณลักษณะยอยท่ี

สามารถจําแนกความเปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบได ไดแก การแสวงหาความรูมาพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง ความเชื่อม่ันในตนเอง และการมุงประโยชนเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน สวนในเอกสารของ

โครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครูของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550 อางถึงใน ธรรมนันทิกา แจงสวาง, 2554)  ไดระบุถึงคุณลักษณะของการ  
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เปนครูดวยจิตวิญญาณครูไววา ตองมีศรัทธาในวิชาชีพ มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเสียสละ มี

ความรักเมตตาและปรารถนาดีตอศิษย ดํารงชีวิตอยางเหมาะสม แบงครึ่งชีวิตใหกับตนเองและสังคม เปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม รวมท้ังสรางคานิยมใหสังคม  

 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเรื่องความเปนครูในวิถีพุทธ 
หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรง

ไดตรัสหนาท่ีของครูหรืออาจารย ไวในหลักทิศ 6 ซ่ึงครูอาจารยยอมอนุเคราะหศิษย ไดแก 1) ฝกฝน

แนะนําใหเปนคนดี 2) สอนใหเขาใจแจมแจง 3) สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง 4) ยกยองใหปรากฏในหมู

คณะ และ 5) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนฝกใหรูจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันท่ีจะดําเนินชีวิตตอไป

ดวยดีรับรองความรูความประพฤติใหเปนท่ียอมรับในการไปประกอบอาชีพเปนอยูไดดวยดี (พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551) สําหรับการทําหนาท่ีของครูผูใหการศึกษาแกศิษยอาจจะพูดไดวาการ

ใหการศึกษานั้น มีหนาท่ีหลัก 2 ประการ (พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), 2532)  

    หนาท่ีท่ี 1 หนาท่ีถายทอดศิลปวิทยา หมายถึง การถายทอด รักษา สงเสริมเพ่ิมพูน

วิชาการและ วิชาชีพตลอดจนสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางวิชาการของมนุษยซ่ึงมีท้ังภารกิจระยะสั้น

และระยะยาว ระยะสั้น ก็คืออารยธรรมท่ีสืบทอด ตอกันไปของมนุษยชาติท้ังหมด ท้ังนี้ไมวาในระยะสั้น

หรือระยะยาวก็ตามมีหลักการพ้ืนฐานวาจะตองใหมีความรูจริง และรูยิ่งข้ึนไป ใหรูจริงหมายความวา 

ถาเปนครูถายทอดความรู ตองถายทอดใหนักเรียนไดรูจริง และนักเรียนเองตองมีความไฝรูท่ีจะไป

ศึกษาคนควาใหไดความรูจริงในวิชาการ และวิชาชีพนั้น ๆ นอกจากรูจริงแลวก็รูยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก 

เพราะวาในแงของการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของมนุษยนั้น  จะตอง มีการเพ่ิมพูนหรือทําใหงอกงาม

ยิ่งข้ึน มนุษยในรุนกอนๆ แสวงหาความรูทําใหวิทยาการ เจริญกาวหนามาไดแคนี้ รุนตอไปคิดคนสราง

เสริมเพ่ิมพูนขยายออกไปอีกใหเจริญ งอกงามยิ่งข้ึนไป แตรวมแลวคือใหรูจริงและรูยิ่งข้ึนไป นอกจาก

ใหรูจริงและรูยิ่งข้ึนไปแลว ยังใหทําไดจริงโดยเฉพาะในดานวิชาชีพ เม่ือเขาเรียนรูแลว ครูตองสอนให

เขาทํา ทําจริงไดดวย นักเรียนเองตองพยายามท่ีจะเรียนปฏิบัติฝกตนใหช่ําชองชํานิชํานาญ จนกระท่ัง

ทําไดจริง สามารถนําไปใชประกอบอาชีพได แลวก็กาวสูข้ันท่ีพูดมาแลว คือ สรางความเปนเลิศ คือทํา

ใหวิชาการและวิชาชีพของตนท่ีตนเรียนตนสอนนั้น มีความเปนเลิศในความหมายอยางท่ีกลาวมาแลว 

เลิศท้ังในสติปญญา ความสามารถสวนตน และเลิศในประโยชนของสังคม ประเทศชาติ นี้เปนเรื่องของ

การถายทอดท่ีพูดสั้น ๆ  

    หนาท่ีท่ี 2 คือ หนาท่ีในการชี้แนะใหรูจักการดําเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตองและการฝกฝน

พัฒนาตนจนถึงความสมบูรณ อันเปนหนาท่ีซ่ึงเปนเรื่องของการศึกษาแท ๆ เปนเนื้อตัวแท ๆ ของ

การศึกษาหนาท่ีอยางท่ีสองนี้ ครอบคลุมงานทางการศึกษาหลายอยาง เชน การทําใหคนมีแรงจูงใจท่ี

ถูกตองในการศึกษา การสรางจิตสํานักในการศึกษา การทําใหคนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ถาเทียบกับ

ความเปนครู ครูจะทําหนาท่ีในนามของการใหการศึกษา โดยมีหนาท่ีหลักอยู 2 อยางนี้ เหมือนกัน คือ 



 

 

15 

 

หนาท่ีท่ี 1 การถายทอดหรือสืบทอดศิลปวิทยา ใหความรูวิชาการ ความรูในการประกอบอาชีพ แกศิษย 

และหนาท่ีท่ี 2 ท่ีครูทําแทนในนามของการศึกษา คือ การชี้แนะแนวทางดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและทําให

เขาฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงามจนถึงความสมบูรณ 

คุณลักษณะของครูตามแนววิถีพุทธ   

พระพุทธศาสนาอยู คู กับคนไทยมาอยางชานาน จนถือไดวาคนไทยสวนใหญนับถือ

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และไดสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามาทุก

ยุคทุกสมัย ถามองในดานของความเปนครูแลว หลักคุณธรรมตามแนววิถีพุทธท่ีบงบอกถึงคุณ ลักษณะ

ของการเปนครูท่ีดีนั้น วัฒนธรรมในสังคมไทยไดปฏิบัติและถือเปนแบบอยางวาครูท่ีดีจะตองมี 

“หลักธรรม 3 สุ” สุวิชาโน คือ เปนผูมีความรูดี สุสาสโน คือ เปนผูสอนดี รูจักชี้แจง ชักจูง ปลุกใจ ให

เกิดความเพลิดเพลินในการเรียนและ สุปฏิปนโน คือ เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนดี  เปน

แบบอยางท่ีดีแกศิษยและบุคคลอ่ืน อันไดแก การเปนผูมีความประพฤติปฏิบัติดี  เปนแบบอยางท่ีดีแก

ศิษยและบุคคลท่ัวไป 

    หลักคําสอนของพระพุทธองค ไดกลาวสรุปคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับความ

เปนครูท่ีดีไวอยูมากมายและหลากหลายคําสอน เม่ือมองกวาง ๆ การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง 

จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซ่ึงเรียกไดวาเปนลีลาในการสอน 4 อยาง ดังนี้ 

1) สันทัสสนา อธิบายใหเห็นความชัดเจน แจมแจง เหมือนจูงมือไปดูใหเห็นกับตา 

2) สมาทปนา ชักจูงใจใหเห็นจริงดวย ชวนใหคลอยตาม จนตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

3) สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกําลังใจ ปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขัน ม่ันใจวาจะทํา

ใหสําเร็จไดไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก 

4) สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมชื่น  ราเริง เบิกบาน ฟงไมเบื่อและเปยมดวยความหวัง 

เพราะมองเห็นคุณประโยชนท่ีตนจะพึงไดรับจากการปฏิบัติ 

โดยสรุปไดวา แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน ครู

อาจารยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ เฉลียวฉลาด เปนนักปราชญ 

เปยมดวยสติปญญาท่ีดี ประกอบดวย สัปปุริสธรรม อันหมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําใหคนเปน

สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี ซ่ึงมีอยู 7 ประการ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2555) ไดแก ธัมมัญุตา (รู เหตุ) อัตถัญุตา (รูผล) อัตตัญุตา (รูตน) มัตตัญุตา           

(รูประมาณ) กาลัญุตา (รูกาล) ปุคคลัญุตา (รูคน) และปริสัญุตา (รูชุมชน) หลักพุทธธรรม คําสอน

ในทางพระพุทธศาสนานั้น ถาหากพิจารณาใหถองแทแลวจะเห็นไดวาการอธิบายจะครอบคลุม

คุณลักษณะและความรับผิดชอบของความเปนครูท่ีดีอยางครบถวนได เม่ือกลาวโดยสรุปแลว 

คุณลักษณะของครูท่ีดีตามแนววิถีพุทธ พอท่ีจะสรุปเปนลักษณะสําคัญ ๆ 3 ดาน คือ ภูมิรู ภูมิธรรม 

และภูมิฐาน ดังนี้  
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 1. ภูมิรู ไดแก ความรูความสามารถดานวิชาการ มีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด เชื่อม่ันใน

ตนเอง มีความคิดสรางสรรครูจักแสวงหาความรูใหม ๆ เปนตน ภูมิรูท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของครู 

ไดแกการสอนดีและการปกครองดี สามารถอธิบาย ไดรวบรัดชัดเจนทําเรื่องยากใหงายได ควบคุมชั้นเรียน

ใหอยูในระเบียบวินัย  

 2. ภูมิธรรม ไดแก มีความประพฤติดี กระทําแกสิ่งท่ีสุจริต มีจรรยาบรรณ มีความชื่อสัตย

สุจริตเมตตา ยุติธรรมและมานะอดทน 

 3. ภูมิฐาน ไดแก บุคลิกภาพดี แตงกายสะอาด เรียบรอย พูดจาไพเราะ น้ําเสียงชัดเจน มี

ลักษณะของการเปนผูนํา นอกจากนี้ ครูตองเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดีมีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกเพศ

ทุกวัยและทุกชนชั้น  

 ครูอาจารยท่ีสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐานคุณลักษณะของการเปนครูท่ีกลาวมานี้ได

อยางสมบูรณ ครูอาจารยทานนั้นก็จะไดรับการยกยองวาเปนครูท่ีดีตามแนวทางวิถีพุทธอยางแทจริงได 

และเปนตนแบบใหครูในสังคมไทยไดยึดถือและปฏิบัติตาม เพ่ือกาวเขาสูความเปนครูตามคุณลักษณะ

ของครูท่ีดีในอนาคตตอไปได  

ครูตามวิถีพุทธในสังคมไทย 

หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดกลาวถึงลักษณะของครูท่ีดีตามหลักคําสอน เรื่อง

กัลยาณมิตรธรรม ซ่ึงหมายถึง องคคุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือทานท่ีคบ

หรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในท่ีนี้มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยง

เปนสําคัญ เพ่ือท่ีจะบงบอกถึงการพัฒนาหลักวิชาชีพของครูในสังคมไทย ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนปโย 

   ปโย หมายถึง นารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา ไตถาม  

คําวา  ปยะ หรือปโย คือ การทําตนใหเปนคนนารักของศิษย การท่ีจะทําตนใหเปนคนนารัก จะตองมี

เมตตา รักเด็กมากกวา รักตัว มีหนาตายิ้มแยมแจมใส  

2. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนครุ 

ครุ หมายถึง นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุน เปนท่ีพ่ึงทาง

ใจ และปลอดภัย คําวาครุ หรือครุโก คือ การเปนคนหนักแนน เปนครูจริง ๆ ทําตนใหเปนแบบอยาง  

แกเด็กในทางสรางสรรคจริง ๆ มีใจสงบ มีเหตุมีผล ไมใจรอน ไมเปนคนเจาอารมณ เปนคนหนักแนน

ประดุจหิน ไมเบาเหมือนนุน เปนคนเสมอตนเสมอปลายทุกกรณี ความนาเคารพเปนสิ่งท่ีสําคัญมากตอ

อาชีพความเปนครู  

 3. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนภาวนีโย 

ภาวนีโย หมายถึง นาเจริญใจ หรือนายกยองในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง 

ท้ังเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซ้ึงภูมิใจ 
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กลาวคือ เปนผูอบรมตนใหเจริญ สนใจการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เปนคนสายตายาว มองการณไกล 

เปดใจรับความรูความเขาใจอยูเสมอ 

  4. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนวัตตา จ 

 วัตตา จ หมายถึง รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไรอยางไร คอยให

คําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนท่ีปรึกษาท่ีดี อาจกลาวไดวา เปนคนเคารพระเบียบแบบแผน เปนคนมี

ระเบียบในการแตงกาย มีระเบียบตั้งแตศรีษะถึงเทา ผมตองแตงใหเรียบรอย ใหเด็กเห็นวาครูเปนผูมี

ระเบียบแบบแผน   

 5. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วจนักขโม 

 วจนักขโม หมายถึง อดทนตอถอยคําคือพรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาชักถามคําเสนอแนะ

วิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว เปนผูมีความอดทนตอสิ่งท่ีมากระทบ ปกติเด็กยอมมี

ความสุขท่ีซุกชนตามธรรมชาตินารําคาญ ครู จักรําคาญไมได เบื่อไมได ชอบใจไมชอบใจ ก็ตองทําอยาง

เดียวท้ังนั้น จึงตองอดทนเปนพิเศษ    

6. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนคัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา 

คัมภีรัญจะ กะถัง  กัตตา หมายถึง แถลงเรื่องล้ําลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนให

เขาใจและใหเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป คําวาคัมภีรัง กะถัง กัตตา หรือคัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา คือ 

เปนผูเขาใจหลักการสอนวิชาอะไร ควรสอนอยางไรเด็กจึงจะเขาใจ ของยากตองทําใหงาย ของลึกตอง

ทําใหตื้น ของไมเห็นตองทําใหเห็นชัดเจนแจมแจง สอนแตสิ่งท่ีรูแลวไปหาสิ่งท่ียังไมรู งายไปหายาก   

ต่ําไปหาสูง เปนตน  

7. ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วัฎฐาเน นิโยชเย  

โน วัฎฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไมชักนําในอฐาน คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือการไมซักศิษยไปในทางท่ีต่ําทราม สิ่งใดเปนความเสื่อมโทรมทางใจ ไมควรช้ํานําไป

ในทางนั้น ครูไมควรประพฤติสิ่งท่ีต่ําทรามใหเด็กเห็น ครูควรหลีกเลี่ยงอบายมุข (ทางแหงความเสื่อม

หรือสิ่งไมดี) ท้ังปวง   

จากการศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับครูตามแนววิถีพุทธทําใหทราบตัวแปรท่ีเก่ียวขอกับการพัฒนา

กรอบเพ่ือนําไปใชในการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูโดยท่ีมีหลักพุทธ

ธรรมท่ีเก่ียวของและคณะผูวิจัยไดนําไปใชในการพัฒนารูปแบบ คือ หลักกัลยาณมิตรธรรม 7     

หลักสัปปุริสธรรม 7 และโยนิโสมนิการ ซ่ึงหลักธรรมท้ังสามนี้มีความเดนชัดเก่ียวกับองคคุณของวิชาชีพ

ครู คณะผูวิจัยจึงเลือกนําไปใชในการพัฒนารูปแบบเพ่ือใหมีความแตกตางจากรูปแบบการพัฒนาครู

โดยท่ัวไป 
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ตอนท่ี 4 พุทธวิธีในการสอน 
จากการศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับพุทธวิธีในการสอน พบวา มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย เนื้อหาหรือเรื่องท่ีสอน ผูเรียน การสอน และกลวิธีในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551) 

เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องท่ีสอน  

             1. สอนจากสิ่งท่ีรูเห็นเขาใจงาย หรือรูเห็นเขาใจอยูแลว ไปหาสิ่งท่ีเห็นเขาใจไดยาก หรือยัง

ไมรูไมเห็นไมเขาใจ 

             2. สอนเนื้อเรื่องท่ีคอยลุมลึก ยากลงไปตามลําดับข้ัน และความตอเนื่องกันเปนสายลงไป 

อยางท่ีเรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา (สอบตามลําดับไมรวบรัดใหเสียความ)  

             3. ถาสิ่งท่ีสอนเปนสิ่งท่ีแสดงได ก็สอนดวยของจริง ใหผูเรียน ไดดู ไดเห็น ไดฟงเอง อยางท่ี

เรียกวาประสบการณตรง 

             4. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไมไขวเขว ไมออกนอกเรื่องโดยไม

มีอะไรเก่ียวของในเนื้อหา 

             5. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได อยางท่ีเรียกวา สนิทานํ 

             6. สอนเทาท่ีจําเปนพอดี สําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหเการเรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาท่ีตนรู 

หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมาก 

             7. สอนสิ่งท่ีมีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรู และเขาใจ เปนประโยชนแกตัวเขาเอง  

  เกี่ยวกับตัวผูเรียน  

            1. รู คํานึงถึง และสอนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

            2. ปรับวิธีสอนผอนใหเหมาะกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบุคคล อาจใชตางวิธี 

            3. คํานึงถึงความพรอม ความสุกงอม ความแกรอบแหงอินทรีย หรือญาณ ท่ีบาลี เรียกวา ปริปากะ 

ของผูเรียนแตละบุคคลเปนรายๆ ไปดวย 

            4. สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจชัดเจน แมนยํา

และไดผลจริง เชน ทรงสอนพระจูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไปลูบคลํา 

            5. การสอนดําเนินไปในรูปท่ีใหรูสึกวาผูเรียน กับผูสอนมีบทบาทรวมกัน ในการแสวงความ

จริง ใหมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบเสรี หลักนี้เปนขอสําคัญในวิธีการแหงปญญา ซ่ึงตองการ

อิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีนี้เม่ือเขาถึงความจริง ผูเรียนก็จะรูสึกวาตนไดมองเห็นความจริง

ดวยตนเอง และมีความชัดเจนม่ันใจ หลักนี้เปนหลักท่ีพระพุทธเจาทรงใชเปนประจํา และมักมาใน

รูปการถามตอบ 

           6. เอาใจใสบุคคลท่ีควรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ ไปตามควรแกกาลเทศะ และเหตุการณ 

           7. ชวยเหลือเอาใจใสคนท่ีดอยหรือท่ีมีปญหา 
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เกี่ยวกับตัวการสอน  

            1. ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่ง การเริ่มตนท่ีดีมีสวนชวยใหการ

สอนสําเร็จผลดีเปนอยางมาก อยางนอย ก็เปนเครื่องดึงความสนใจ และนําเขาสูเนื้อหาได พระพุทธเจา

ทรงมีวิธีเริ่มตนท่ีนาสนใจมาก โดยปกติพระองคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมท่ีเดียว แต

จะทรงเริ่มสนทนากับผูทรงพบ หรือผูมาเฝาดวยเรื่อท่ีเขารูเขาใจดี หรือสนใจอยู 

             2. สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลินไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดความอึด

อัดใจ และใหเกียรติแกผูเรียน ใหเขามีความภูมิใจในตัว 

             3. สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งท่ีสอนเปนสําคัญ ไมกระทบตนและผูอ่ืน 

ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใครๆ 

             4. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ทําจริง ดวยความรูสึกวาเปนสิ่มีคา มองเห็นความสําคัญ

ของผูเรียน และงานสั่งสอนนั้น ไมใชสักวาทํา หรือเห็นผูเรียนโงเขลา  

             5. ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย เขาใจงาย 

 กลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามพุทธวิธีในการสอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามพุทธวิธีในการสอนมีวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนมี

ความสนใจในบทเรียนและสามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน จดจําไดแมนยํา เห็นจริง และเกิด

ความเพลิดเพลิน รวมท้ังทําใหการเรียนการสอนมีอรรถรสยิ่งข้ึน ประกอบดวยวิธีการดังตอไปนี้           

(พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551) 

1. การยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ การยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย และการ

เลานิทานประกอบการสอนชวยใหเขาใจความไดงายและชัดเจน ชวยใหจําแมน เห็นจริงและเกิดความ

เพลิดเพลิน ทําใหการเรียนการสอนนาสนใจมากข้ึน 

2. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา คําอุปมาชวยใหเรื่องท่ีลึกซ้ึงเขาใจยาก ปรากฏความหมาย

เดนชัดออกมา และเขาใจงายข้ึน โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายสิ่งท่ีเปนนามธรรม หรือแมเปรียบเรื่องท่ี

เปนรูปธรรมดวยขออุปมาแบบรูปธรรม ก็ชวยใหความหนักแนนมากข้ึน 

3. การใชอุปกรณการสอน ในสมัยปจจุบัน ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีผลตอ

การจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน ดังนั้น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรมีความสามารถในการใชสื่อ

หรืออุปกรณตางๆ ประกอบการสอน ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน  

4. การทําเปนตัวอยาง วิธีสอนท่ีดีท่ีสุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทําเปน

ตัวอยาง ซ่ึงเปนการสอนแบบไมตองกลาวสอน เปนทํานองการสาธิตใหดู ซ่ึงปรากฏตั้งแตสมัยพุทธกาล

ท่ีการสอนโดยทําเปนตัวอยาง ก็คือ พระจริยวัตรอันดีงามท่ีเปนอยูโดยปกตินั้นเอง  

5. การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม การเลนภาษาและการเลนคํา เปน

เรื่องของความสามารถในการใชภาษาผสมกับปฏิภาณ ซ่ึงเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ  
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6. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือชวยใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสามารถจัดเตรียมเนื้อหาไดเหมาะสมกับผูเรียน และชวยให

ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มท่ีตามศักยภาพของตนเอง 

7. การรูจักจังหวะและโอกาส พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักใชจังหวะและโอกาสให

เปนประโยชนในการถายทอดความรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน โดยเฉพาะความรูทางดานศีลธรรมและ

จริยธรรมควบคูกับความรูทางวิชาการ 

8. ความยืดหยุนในการใชวิธีการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองสอนอยางไมมีอัตตา ตัด

ตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียใหนอยท่ีสุด ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใด

ใหการสอนไดผลดีท่ีสุด ก็จะทําในทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติหรือไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ 

9. การลงโทษ และใหรางวัล การสอนไมตองลงโทษ เปนการแสดงความสามารถของผูสอน

ดวย ในระดับสามัญ สําหรับผูสอนท่ัวไป อาจตองคิดคํานึงวาการลงโทษ ควรมีหรือไม แคไหน และ

อยางไร แตผูท่ีสอนคนไดสําเร็จผลโดยไมตองใชการลงโทษเลย ยอมชื่อวาเปนผูมีความสามารถในการ

สอนมากท่ีสุด และท่ีสําคัญอาจมีการใหรางวัล ซ่ึงมีหลายลักษณะแตกตางกันไป เชน เพ่ิมคะแนน ให 

คําชื่นชมหนาชั้นเรียน 

10. กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนตางครั้งตางคราว ยอมมีลักษณะ

แตกตางกันไปไมมีท่ีสิ้นสุด การแกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณ คือ พระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนควรรูจักประยุกตหลัก วิธีการ และกลวิธีตางๆ มาใชใหเหมาะสมในการแกปญหาเฉพาะหนา

เปนเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป 

 เม่ือศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี) (2554) ไดศึกษาวิธีสราง

แรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน ผลการวิจัยพบวา พระพุทธเจาทรงเตรียมความพรอมของบุคคลทุกชั้น

วรรณะท่ีทรงโปรดแสดงธรรม โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ไดแก  

การสรางศรัทธาใหบุคคลนั้น ๆ หรือคณะนั้น ๆ มีตอพระองค คําพูดท่ีโนมนาวใจ การแสดงปาฏิหารย 

สื่อการสอน การอุปมาเปรียบเทียบ นิทานชาดกตาง ๆ และการแสดงอนุปุพพิกถาและหลักการ

ประยุกตใชแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน คือ สรางแรงจูงใจเพ่ือใหทุกคนพ่ึงตนเองได กระตุนใหลงมือ

กระทําอยางตอเนื่องจนเกิดผลเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไมเปนผูหลังหรือผูเสพจนขาดสติ มีความเพียร

อดทนท่ีจะฟนผาอุปสรรคตาง ๆ ดวยตัวของตัวเองจนเกิดผลประโยชนกับตนเองและสังคมรอบขาง 

และพระมหาทรรศน คุณทสฺสี (โพนดวงกรณ) (2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนในอรรถ

กถาธรรมบทกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา พุทธวิธีการสอนในอรรถ

กถาธรรมบท มีความสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 ประการ 

คือ (1) เรียนรูอยางมีความสุข (2) เรียนรูแบบองครวม (3) เรียนรูจากการฝก การปฏิบัติจริง และการ

สรุปองคความรูดวยตนเอง (4) เรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืน และ (5) เรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง 

และพุทธวิธีการสอนในอรรถกถาบทกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการสอนท่ีมี
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ลักษณะคลายคลึงกัน ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ เนนความแตกตางระหวาง

บุคคล เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดการปฏิบัติจริงและสรุปองคความรูดวยตนเอง และมุงใหผูเรียน

ไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู 

 

ตอนท่ี 5 ส่ือการเรียนรูและอุปกรณการสอน 

 สื่อการเรียนรู มี คุณคาตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง  ผูสอนสามารถท่ีจะใชสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนไดทุกระดับชั้น  ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับสื่อการเรียนรูไววา เปนเครื่องมือสงเสริม

สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภทท้ังสื่อธรรมชาติ 

สื่อสิ่งพิมพ  สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน  การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี

ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน สําหรับในการจัดหาสื่อ

การเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจาก

สื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

แทจริง สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ควรดําเนินการดังนี้   

 1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย 

การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

 2. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน   

รวมท้ังจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 3. เลือกและใชสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลายสอดคลอง          

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ   

 5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 6. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อ 

การเรียนรูเปนระยะๆ และสมํ่าเสมอ 

  ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู ท่ีใชในสถานศึกษา                       

ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไม
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กระทบความม่ันคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาท่ีถูกตอง  รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย  

และนาสนใจ 

 สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ สื่อการเรียนรูจะมีความเก่ียวของการการออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยเนนการบูรณาการหลักธรรมเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สื่อการเรียนรูท่ี

ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาฝกฝนใหเกิดการเรียนรูตามแนววิถีพุทธ ควรเปนสื่อท่ีเขาใจงาย มองเห็นไดดวยตา 

สัมผัสไดดวยมือ ท้ังนี้เพ่ือชวยสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ดังท่ีกลาวไวในพุทธวิธีการสอนไว

วา พระพุทธเจาทรงใชอุปกรณการสอนในกรณีสอนผูเรียนท่ีมีอายุนอยๆ โดยทรงใชเครื่องใชท่ีมีอยูเพ่ือ

ชวยใหผูเรียนมองเห็นเปนรูปธรรม นั่นเอง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551) 

 

ตอนท่ี 6 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครใูนวิถีพุทธ 

  6.1 กระบวนการสะทอนคิด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความหมายของการสะทอนคิด สามารถ

สรุปไดวา กระบวนการสะทอนคิด หมายถึง ข้ันของการคิดพิจารณาอยางใครครวญจากประสบการณ

ในการปฏิบัติงานท่ีผานมา และสามารถอธิบายใหตนเองและผูอ่ืนยอมรับไดอยางสมเหตุสมผลท้ังในเชิง

เหตุผลและเชิงประจักษ  ภายใตการมีปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนาความรูใหมและ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแนวใหมท่ีดีข้ึน  (อางถึงใน ลําพอง กลมกูล, 2554) 

 จากการศึกษาโมเดลการสะทอนคิดของนักการศึกษาท่ีไดนําเสนอไวนั้นมีหลากหลาย ไดแก 

โมเดลการสอนและการเรียนแบบสะทอนคิดของ Redmond (2004)  วงจรการทําวิจัยปฏิบัติการแบบ

รวมมือในงานวิจัยของ Moran (2007)   โมเดลการพัฒนาการสะทอนคิดของ Lowe และคณะ (2007)  

และ โมเดลกระบวนการฝกปฏิบัติท่ีเนนการสะทอนคิดของ Schon Redmond, B. (2004) (ปรับปรุง

จาก Schon (1983, 1992)) คณะผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาเปนโมเดลการวัดการสะทอนคิดท่ีสามารถ

นํามาปรับใชกับการพัฒนาทางวิชาชีพครู สามารถสรุปไดดังภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 โมเดลการวัดการสะทอนคิด 
 

รูวากําลังจะทําอะไร 

แกไขในสิ่งท่ีคลุมเครือ 

เรียนรูจากสิ่งท่ีทํามาแลว 

เปลี่ยนความเขาใจในสิ่งท่ีเคยทํา 

สรางวิธีการใหมในการทํา 

ทดลองทําตามท่ีสะทอนคิด 

 

การสะทอนคิด 
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  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสะทอนคิดท่ีใชในการพัฒนา

ทางดานการศึกษามาปรับใชกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธโดย 

คณะผูวิจัยจะนําไปใชเปนข้ันตอนในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงและนําเสนอแนว

ทางการพัฒนาท่ีเปนไปไดเปนลําดับตอไป 

6.2 การเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative learning theory) 
   Mezirow (1996 cited in Taylor, 2015) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของธรรมชาติการสื่อสารของมนุษย โดยเปนสวนหนึ่งของ

ทฤษฎีกระบวนการพัฒนาการเรียนรูท่ีตองทําความเขาใจกระบวนการท่ีใชการแปลความหมายหรือ

ตีความกอนเพ่ือท่ีจะนําไปสูการวิเคราะหหรือการทบทวนในการแปลความหมายของประสบการณของ

คน ๆ หนึ่ง เพ่ือท่ีจะนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติครั้งตอไป ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงนี้

แสดงถึงการอธิบายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยมุงหวังใหเกิดคุณลักษณะของการเรียนรู 2 

คุณลักษณะ ดังนี้ (อางถึงใน ลําพอง กลมกูล, 2554) 

 1) เปนเครื่องมือของการเรียนรู ท่ีมุงเนนไปท่ีการเรียนรูผานการแกปญหาและการ

ตัดสินใจแกปญหาผานการพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผล เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติบน

ฐานของการคนพบอยางวิเคราะหจากประสบการณ   

 2) เปนการเรียนรูเพ่ือการสื่อสาร ท่ีเปนการเรียนรูท่ีตองเขาใจความหมายของสิ่งท่ีผูอ่ืน

สื่อสารท่ีมีความสัมพันธกับ คุณคา อุดมคติ ความรูสึก การตัดสินเชิงจริยธรรม และเปนแนวคิดท่ีมี

อิสระ ยุติธรรม  มีความรัก มีจุดหมาย  สิทธิ คําสัญญา และประชาธิปไตย   

 การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนเม่ือมีขอบเขตของการเรียนรูนี้รวมเขากับการ

ประเมินเชิงสะทอนของหลักฐาน และมีการเคลื่อนผานโครงสรางการเรียนรูดวยการระบุและตัดสินจาก

สมมติฐานท่ีตั้งไว  การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงใชในการอธิบายเก่ียวกับความคาดหวังในการกําหนด

กรอบภายใตสมมติฐานทางวัฒนธรรม อิทธิพลทางตรงท่ีเราไดรับมาจากประสบการณของเราเอง เปน

การทบทวนโครงสรางความหมายจากประสบการณท่ีไดรับการนําเสนอโดยทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง

เชิงทัศนคติ  และจากการศึกษาทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ สามารถพัฒนาไดจากกรอบการ

อางอิงท่ีประกอบดวย 1) รวมเขาดวยกัน 2) บอกความแตกตาง 3) ซึมซับได 4) สะทอนเชิงวิพากษ 5) 

บูรณาการประสบการณ (Mezirow, 1996 อางถึงใน ลําพอง กลมกูล, 2554) 

 Mezirow ไดเสนอการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ โดยแบงเปน 10 ข้ัน ดังนี้  

 1) สภาวะท่ียากลําบากและสับสน 

 2) ตรวจสอบดวยตนเองดวยความรูสึกผิดหรือไมดี 

 3) ประเมินคาเชิงวิพากษของสมมติฐาน 

 4) รับรูเก่ียวกับความไมพอใจของบุคคล และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีถูก

นํามาใชรวมกัน และตางรวมกันพิจารณาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีคลายกัน 
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 5) สํารวจทางเลือกใหมเก่ียวกับบทบาท ความสัมพันธและการปฏิบัติแนวใหม 

 6) วางแผนการปฏิบัติ 

 7) พัฒนาทักษะ ความรู เพ่ือนําไปสูวิธีการวางแผน 

 8) ทดลองปฏิบัติแนวทางใหมตามท่ีวางแผนไว 

 9)  สรางทักษะความสามารถและความม่ันใจในตนเองในบทบาทและความสัมพันธใหม 

 10) บูรณาการครั้งใหมในตัวบุคคลบนพ้ืนฐานของเง่ือนไขท่ีควบคุมดูแลดวยทัศนะแนวใหม

ของบุคคลนั้น ๆ  

 อนึ่ง แนวคิดหลักโดยท่ัวไปในทฤษฎีของ Mezirow มี 3 คุณลักษณะ ไดแก 1) การให

ความสําคัญกับประสบการณ  2) การสะทอนคิดเชิงวิพากษ  และ 3) การบรรยายเชิงเหตุผลใน

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางความหมายซ่ึงเปนประสบการณของบุคคลท่ีจะเปน

จุดเริ่มตนและเปนหัวใจสําคัญสําหรับการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

 จากการศึกษาแนวทางตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง พบวา มีความสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการสะทอนคิดท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นไดจากข้ันตอนท่ี

นําเสนอไวท่ีเริ่มตนจากสถานการณท่ีเปนปญหา สับสน ไมชัดเจน แลวพยายามทําความรับรู เขาใจ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําไปสูการแสวงหาแนวทางใหม แลวดําเนินการทดลองปฏิบัติ และใน

ทายท่ีสุดไดแนวทางไปสูการปฏิบัติใหม ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจในการนําทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ  

 6.3 ทฤษฎีการส่ือสาร 

 ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในดานความหมาย กระบวนการ องคประกอบ 

วิธีการ บทบาทหนาท่ี ผล อิทธิพล การใช การควบคุม แนวคิดของศาสตรตาง ๆ แนวโนมอนาคต  และ

ปรากฏการณเก่ียวกับการสื่อสาร  ในการอธิบายตองมีการอางอิงอยางมีเหตุผลท่ีไดจากหลักฐาน  การ

สื่อสารในความหมายของ Weaver นั้นมีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางท่ีจิตใจ

ของคนๆ หนึ่งอาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง ในขณะท่ีการสื่อสารในความหมายของ Miller 

หมายถึง การถายทอดขาวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  และเม่ือพิจารณาความหมายของ Hoveland 

และคณะนั้นไดแสดงรายละเอียดใหเห็นเปนกระบวนการ โดยใหความหมายวา การสื่อสาร คือ 

กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผูสงสาร) สงสิ่งเรา (ภาษาพูด หรือภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนๆ (ผูรับสาร) และในความหมายของ Ruesch และBateson ไดใหความหมายวา การสื่อสาร

ไมไดหมายถึงการถายทอดสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียนท่ีชัดแจง และแสดงเจตนารมณเทานั้น แตการ

สื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการท้ังหลายท่ีคนมีอิทธิพลตอกันดวย  (อางถึงใน ลําพอง กลมกูล, 2554) 

 ในการทําความเขาใจความหมายของการสื่อสารใหชัดเจนมากข้ึนนั้น ไดนําเสนอรายละเอียด

ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ขาวสาร (messages) การสรางขาวสาร (creating of messages)  การแปล

ความหมายของขาวสาร (interpretation of messages) กระบวนการเชื่อมความสัมพันธ (a 
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relational process) และขาวสารท่ีทําใหไดมาซ่ึงคําตอบ (messages that elicit a response) 

แสดงรายละเอียดดังนี้ 

1)  ขาวสาร (messages) คือ แกนของการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสาร  ศาสตราจารย Craig 

แหงมหาวิทยาลัยโคโลราโด กลาววา การสื่อสาร ประกอบดวย การพูดและการฟง การเขียนและการ

อาน  การแสดงและการสังเกต ซ่ึงการกระทําดังกลาวนี้ลวนมี “ขาวสาร” ในทุกสภาพแวดลอม หรือ

สถานการณตางๆ 

2)  การสรางขาวสาร (creating of messages) ขาวสารเกิดจากการสรางโดยผูสื่อสาร

ดวยรูปแบบหรือวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก วิธีการสรางประโยค ประดิษฐ วางแผน จัดตั้ง เลือกและ

รับมาใช วิธีการเหลานี้ไดถูกนํามาใชในการสรางขาวสาร โดยผูสื่อสารจะเปนผูตัดสินในการเลือกวิธีการ

ท่ีใชในการใหไดมาซ่ึงขาวสาร 

3)  การแปลความหมายของขาวสาร (interpretation of messages) ขาวสารไมไดตีความ

ดวยตัวมันเอง  และในความหมายท่ีวาขาวสารท่ีอยูระหวางผูสรางสารและผูรับสารนั้นไมไดอยูในรูป

ของคําท่ีพูด เขียน หรือแสดงออกมา และจากคํากลาวท่ีเปนจริงของบรรดานักวิชาการสื่อสารนั้นได

กลาวไววา “คําไมไดมีความหมายตอสิ่งท้ังหลาย แตบุคคลตางหากท่ีมีความหมายตอสิ่งท้ังหลาย” 

4)  กระบวนการเชื่อมความสัมพันธ (a relational process) จากการสังเกตของนักปราชญ

ชาวกรีกชื่อวา Heraclites พบวา คน ๆ หนึ่งไมสามารถกาวลงในแมน้ําสองสายไดในเวลาเดียวกัน 

สํานวนนี้แสดงใหเห็นวา กลุมนักวิชาการสื่อสารนั้นตางยอมรับกันอยางกวางขวางวา การสื่อสารเปน

กระบวนการอยางหนึ่ง และการสื่อสารก็เปนเชนเดียวกับแมน้ํา โดยมีการไหลของขอมูลอยูสมํ่าเสมอ 

ไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี และสามารถนํามาบรรยายเพียงแคอางถึงสิ่งท่ีผานไปแลว  และสิ่งท่ีกําลังจะผานเขา

มา  ดังนั้น การสื่อสารคือกระบวนการเชื่อมความสัมพันธท่ีไมเพียงเกิดข้ึนระหวางบุคคล 2 คนหรือ

มากกวาเทานั้น แตยังสงผลตอธรรมชาติของการเชื่อมตอระหวางบุคคลเหลานั้น  

5)  ขาวสารท่ีทําใหไดมาซ่ึงคําตอบ (messages that elicit a response) องคประกอบ

สุดทายของการสื่อสารจะเชื่อมโยงกับผลของขอมูลของผูรับสาร หากขอมูลขาดการกระตุนการเรียนรู 

อารมณ หรือปฏิกิริยาทางพฤติกรรม ก็ไมสามารถท่ีจะอางไดวานี่เปนการสื่อสาร  

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ทฤษฎีการสื่อสารไดเขามาเก่ียวของในการจัดการเรียนการสอน

ของครู ท่ีครูตองสื่อสารกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีศักยภาพและการสื่อสารในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมวิถีพุทธของครูในโรงเรียน 
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ตอนท่ี 7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครูและสถานศึกษา 
เรขา อรัญวงศ และคณะ (2549) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในดาน

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนา

กระบวนการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน 

และศึกษาเง่ือนไขท่ีเอ้ือตอความสําเร็จและเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาครูใหสามารถ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน ตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ผูมีสวนรวมประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 14 คน มีนักเรียนประมาณ 300 คน เปน

เปาหมาย ผูมีสวนรวมจากมหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักวิจัยซ่ึงเปนผูสอนและผูควบคุมวิทยานิพนธ

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน และอาจารยนักวิจัยใหมจํานวน 1 

คน รวม 4 คน การพัฒนาครูใชกิจกรรมสําคัญคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผล

ระหวางดําเนินการโดยการสนทนากลุมยอย การผลิตผลงานการนําเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน และ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา กระบวนการพัฒนาครูใหมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียนประกอบดวยข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ข้ันตอนการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลระหวางดําเนินการ จาก

กระบวนการท่ีพัฒนาครู ไดขอคนพบท่ีเปนเง่ือนไขท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ ไดแก ดานตัวครู ซ่ึงตองมี

คุณลักษณะท่ีมีความกระตือรือรนและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดานผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงตองมี

คุณลักษณะท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได ดานตัวนักวิจัย ซ่ึงตองมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพและมี

ความสามารถในการสรางบรรยากาศการเปนกันเอง และจริงใจ ดานนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาการคิดตองมี

ผูปกครองท่ีดูแลเอาใจใสอยางดี  เง่ือนไขดานโรงเรียน คือ โรงเรียนมีสวนรวมวิจัยตองไมไกล และนักวิจัย

สามารถเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนไดสะดวก โรงเรียนตองจัดจํานวนนักเรียนไมเกินหองเรียนละ 30 คน 

   สถาพร บุตรใสย และสุชาดา บวรกิติวงศ (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง อิทธิพลของกระบวนการเสริม

พลังอํานาจท่ีมีตอพลังอํานาจครู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบพลังอํานาจครูเม่ือจําแนกตามภูมิหลัง 

และวิเคราะหอิทธิพลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจท่ีมีตอพลังอํานาจครู ผลการวิจัยสรุปไดวา 

พลังอํานาจครูไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตามภูมิหลัง และโมเดลกระบวนการเสริมสรางพลัง

อํานาจท่ีมีตอพลังอํานาจครูท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปรในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพลังอํานาจครูท้ัง 6 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความกาวหนา 

ในวิชาชีพ สถานภาพดานการไดรับการยอมรับ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความเปนอิสระ และผลกระทบ ตัว

แปรการมีสวนรวมในการตัดสินใจไดรับอิทธิพลทางตรงจากการสงเสริมความรวมมือสูงสุด รองลงมาคือ 

การสรางภาวะผูนํา และการสรางบรรยากาศ ตัวแปรความกาวหนาในวิชาชีพไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

การสรางบรรยากาศสูงสุด รองลงมาคือการสรางภาวะผูนําและการสรางทีมงาน ตัวแปรสถานภาพดานการ

ไดรับการยอมรับไดรับอิทธิพลทางตรงจากการสงเสริมความรวมมือและการสรางแรงจูงใจและไดรับ
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อิทธิพลทางออมจากการสงเสริมความรวมมือและการสรางภาวะผูนําโดยสงผานความกาวหนาทางวิชาชีพ  

ตัวแปรความเปนอิสระไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การสรางภาวะผูนําสูงสุด รองลงมาคือ การสราง

บรรยากาศและการสรางทีมงาน และตัวแปรผลกระทบไดรับอิทธิพลทางตรงจากการสรางบรรยากาศ 

สิรินภา กิจเก้ือกูล (2553)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครูตามแนว

ปฏิรูป: ประสบการณจากวิทยานิพนธ พุทธศักราช 2543 – 2551 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ

ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาครู 2) สังเคราะหรูปแบบวิธีการพัฒนาครู 3) ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริม

ใหการดําเนินงานพัฒนาครูประสบความสําเร็จ และ 4) เสนอแนะแนวทางการผลิตและพัฒนาครูตาม

แนวปฏิรูป ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาจากวิทยานิพนธ จํานวน 38 หัวเรื่อง 

ท่ีสืบคนไดจาก Thailand Library Integrated System (ThaiLIS) Digital Collection ระหวางป

พุทธศักราช 2543 ถึง 2551 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาครู ไดแก ครูไม

เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการพัฒนาไมตรงตามความตองการของครู และ

งบประมาณมีจํากัด 2) รูปแบบวิธีการพัฒนาครูควรประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ัน

สรางกิจกรรมการพัฒนาครู และข้ันติดตามผลอยางตอเนื่อง 3) ปจจัยท่ีสงเสริมใหกระบวนการ

ดําเนินงานพัฒนาครูประสบความสําเร็จ คือ ความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองของครู การสนับสนุนจาก

ผูบริหาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรและลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาครู รวมท้ัง ความรวมมือ

ระหวางครู ผูบริหาร วิทยากรและผูวิจัยื 3) แนวทางการผลิตและพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป ควรมีการ

ดําเนินการสํารวจและวิเคราะหความตองการในการพัฒนาตนเองของครูตามสภาพจริงและดําเนินการ

พัฒนาครู โดยเนนครูเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

 ออมเดือน สดมณี และฐาศุกร จันประเสริฐ (2554) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม: จากแนวคิดสูแนวทางการปฏิบัติ จากงานวิจัยพบวา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีกลุม
แนวคิดท่ีสําคัญ 6 กลุม คือ กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซ่ึงเชื่อวาพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามข้ัน และข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้น ในขณะท่ี
กลุมแนวคิดจิตพิสัยมุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองวามีความเก่ียวของสัมพันธกับ 
ระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ สวนกลุมแนวคิดพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญกับการใหการ
เสริมแรง สําหรับกลุมแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรซ่ึงมุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล
โดยอาศัยขอมูลจาก งานวิจัยเปนเครื่องมือในการตัดสินใจจะใหความสําคัญกับวิธีการกําหนดพฤติกรรม
ท่ีจะพัฒนา รวมถึงข้ันตอน และวิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีพบ ใน
ขณะเดียวกันถามองในมุมมองของกลุมแนวคิดทางสังคมวิทยาก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคคลโดยใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผานตัวแทน ทางสังคมท่ีสําคัญ ไดแก พอแม ครู เพ่ือน 
พระ และสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้กลุมแนวคิดทางศาสนาเชื่อ วาหลักธรรมคําสอนตางๆ ทาง
ศาสนาสามารถนํามาปฏิบัติเพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาใหบุคคลมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีถูกตองดีงามและ
สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนได อยางไรก็ตามแมแตละแนวคิดจะมีความเชื่อพ้ืนฐานรวมถึงวิธีการ
พัฒนาท่ีแตกตางกัน แตถาพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลแลวก็จะพบวามี
ลักษณะท่ีสอดคลองกัน  



 

 

28 

 

 อุบลวรรณ หงษวิทยากร (2555)  ไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครู

ตามแนวพระราช ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการ

พระราชทาน ความชวยเหลือทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม พหุกรณี  ผลการวิจัยพบวา การ

วิจัยครั้งนี้ เปนการถอดบทเรียนท่ีดีในการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูของโรงเรียน พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชทานความชวยเหลือทางการศึกษาของ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนตนแบบในการจัดการศึกษาและการพัฒนาครู โดยมี

วัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) วิเคราะหจุดเดนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) สังเคราะหประเด็นการจัดการศึกษาและการ

พัฒนาครูตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 3) สรางรูปแบบ

การจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยมีวิธีการดําเนินวิจัย 2 วิธีหลัก คือ การศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ใน 2 พ้ืนท่ีท่ีมี

ความแตกตางเรื่องขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดปรางค อําเภอปว 

จังหวัดนาน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดนิโครธาราม อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนว พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีลักษณะเปน “กงลอการพัฒนา” ประกอบดวย กํา 

เปรียบเสมือน ฐานคิด ท่ีครอบคลุมรอบดาน ท้ัง 6 ทิศ คือ การศึกษา การจัดการ ความรู ครู นักเรียน 

และชุมชน โดยมีหลักคิดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนว พระราชดําริฯ  3 ประการ คือ 

1) การพัฒนาผูเรียนอยางเสมอภาค 2) การพัฒนาผูเรียนใหมีศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย และ 3) การ

พัฒนาผูเรียนแบบองครวม กง เปรียบเสมือน กิจปฏิบัติ ท่ีเคลื่อนตัวไปขางหนาอยางมีแนวทาง 3 ดาน 

คือ การเรียนการสอน และการสรางสัมพันธ ซ่ึงมีหลักปฏิบัติสําคัญ 12 ประการ คือ 1) ความรวมมือ 2) 

ความสํานึกในหนาท่ี 3) ความศรัทธา 4) ปญญา 5) ความคิด สรางสรรค 6) การใหความสําคัญตามลําดับ 7) 

แนวทางเชิงรุก  8) ความสอดคลองกลมกลืน 9) ความตอเนื่อง 10) ความพอเพียง 11) การอนุรักษ และ 12) 

การบูรณาการ โดยมี ดุม เปรียบเสมือน วงจร กระบวนการ ท่ีมีการตรวจตรา เติมตรง ตามติด ตอเต็มท่ี

ไมมีท่ีสิ้นสุดและยั่งยืน 

 ทรงชัย ทองปาน และคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกระบวนการ

สรางเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดขอ

คนพบในงานวิจัยวา การพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการสรางเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษายึดหลัก 6 ประการไดแก ความแตกตางตาม

ชวงเวลากอน ระหวางและหลังออกจากวิชาชีพ ความแตกตางตามวัยวุฒิ ความแตกตางตามคุณวุฒิ 

ความแตกตางตามบทบาท/หนาท่ี การสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ

ควบคุมดูแลศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ

ความแตกตางทางศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังนี้รูปแบบและกระบวนการดังกลาวจะแปรผันไปตาม
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ประเภทของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก 

 เชวง อุปถัมภ  (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิถี

พุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพ

ของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพ่ือศึกษาแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2  ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตากเขต 2  ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต พบวาทุกดานมีคุณภาพ 2) แนวทางพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  2.1) ดาน

ปจจัยนําเขา  พบวา ควรประชุมชี้แจงใหความรูโรงเรียนวิถีพุทธ ศึกษาเอกสารโครงการ จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร  ปลูกจิตสํานึกใหผูบริหารมีคุณธรรม

จริยธรรมพรหมวิหารธรรม มีเหตุผล ประกาศยกยองชมเชยใหรางวัล ประกวดครูดีเปนแบบอยาง 

ผูบริหารประสานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู นักเรียน ใหมีสวนรวมวางแผนพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธใหมีเปาหมายเดียวกันกับการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.2) 

ดานกระบวนการ พบวา บาน วัด โรงเรียน ตองรูรวมกันจึงจะพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได  จัดประชุม

ชี้แจง ใหการอบรม ศึกษาดูงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําแผนบูรณาการวิถีพุทธเขาไวในทุกกลุม

สาระวิชา ครูตองกําหนดเหตุการณในชีวิตประจําวันมาเปนกรณีตัวอยาง  มีการวางแผนกําหนด

กิจกรรมเปนขอตกลงรวมกัน ติดตาม กํากับ รายงานผลอยูตลอด และควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

กิจกรรมตางๆ ครูผูรับผิดชอบตองสอนแทนครูพระกรณีไมมาหรือจัดหาครูพระรูปอ่ืนมาสอนแทน 

ผูบริหารตองวางแผนรวมกันวาจะไปวัดวันไหนจัดทําเปนปฏิทินใหชัดเจน สรุปผลในแตละวัน  มีปญหา

อะไร อยางไร มีใบงาน และจัดประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก วางกฎ ระเบียบ จัดอบรมปลูกฝง

นักเรียนสมํ่าเสมอเปนประจําใหรักโรงเรียนเหมือนบาน 2.3) ดานผลผลิต พบวา โรงเรียนตองสราง

จิตสํานึกรูคุณคาแท-คุณคาเทียม  ไมนิยมวัตถุจนเกินไป  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเปน

รูปธรรม  และเปนหนาท่ีโรงเรียนตองจัดอบรมนักเรียนเปนประจํา จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  จัดทํา

โครงการธนาคารขยะและจัดคณะกรรมการดูแลพ้ืนท่ี  จัดการเรียนการสอนท่ีเพ่ิมประสบการณใหเกิด

ความมีวินัย ปลูกฝงสรางความตระหนักนักเรียนใหมีความเคารพตอผูมีพระคุณ  จัดอบรมประชุมชี้แจง  

สรางความตระหนักฝกใหนักเรียนรูจักพ่ึงตนเอง อบรมปฏิบัติธรรม  พัฒนาดานพฤติกรรม จิตใจ  และ

ปญญาใหสรางสรรคประโยชนตอตนเองผูอ่ืน ตามหลักศีล สมาธิ และปญญา ใหรูจักกฎแหงกรรม จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนนักเรียนคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ใหนักเรียนไดรับรูเรื่องผลของการทํา

บาปหรือประพฤติตนไมดี และฝกใหนักเรียนมีความอดทน  อดกลั้น มีขันติและมีสติ ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ใชหลักเหตุผลและรูจักใหอภัย 
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สวัสดิ์ เพชรบูรณ (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

มีวัตถุประสงคเพ่ีอพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

วัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบ

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีไดพัฒนา การวิจัยนี้เปนการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีพัฒนามีองคประกอบทีสําคัญ คือ 1) การปรับปรุงสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศโรงเรียน 2) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ี 

ตองการ ปลูกฝงพัฒนาใหเกิดแกผูเรียน ดวยการสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมและคุณลักษณ

ศึกษา (Character Education) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี

พุทธระดับมัธยมศึกษา ตอนตนท่ีไดพัฒนาพบวา 1) ผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัด

สังเวชท่ีเรียนโดยรูปแบบการบริหารจัดการ โรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลัง

เรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดสังเวช ท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน วิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) หลังการใชรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน นักเรียน สวนมากปฏิบัติไดตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด 3)  ความพึงพอใจของ

นักเรียนภายหลังการเรียนตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยู

ในระดับมากข้ึนไป 4) ครูอาสาสมัครรวมโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความเห็นวาหลังการใชรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนสามารถนําหลักพุทธธรรม มาใชใหเกิดความรูความเขาใจและปฏิบัติตนได

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเจตคติ 

ทิพยนภา  หวนสุริยา และธีระพร อุวรรโณ (2548) ไดศึกษาเรื่อง “การทดสอบการเชื่อมโยง

โดยนัย: วิธีใหมในการวัดเจตคติและปญญาทางสังคมเม่ือประยุกตใชในสถานการณกลุมท่ีมี

องคประกอบความเปนกลุมนอยท่ีสุด” โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสถานการณ

กลุมท่ีมีองคประกอบความเปนกลุมนอยท่ีสุดท่ีมีตอความลําเอียงระหวางกลุมท่ีวัดโดยนัยและโดยตรง 

ตลอดจนความลําเอียงในการตัดสินผลงานของคนในกลุมตนและกลุมอ่ืน และบทบาทของความ

ตองการทางปญญาในการปรับแกความลําเอียงท่ีเกิดข้ึน และ 2) เพ่ือพัฒนาและทดลองใชการทดสอบ

การเชื่อมโยงโดยนัยซ่ึงเปนเครื่องวัดเจตคติใหมข้ึนใชในภาคภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา สรุปไดวา     

1) ในการทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย ผูท่ีมีความตองการทางปญญาสูงและต่ําสามารถตอบสนองตอ  

สิ่งเราในรอบท่ีชื่อบุคคลกลุมตนจับคูกับคุณลักษณะทางบวกดวยการกดปุมเพ่ือจัดประเภทคําดังกลาว

ไดเร็วกวาในรอบท่ีชื่อบุคคลในกลุมอ่ืนเชื่อมโยงกับคุณลักษณะทางบวก แสดงใหเห็นวาท้ังสองกลุมมี
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ความลําเอียงโดยนัยเขาขางกลุมตนไมแตกตางกัน  2) ผูท่ีมีความตองการทางปญญาสูงและต่ํามีคะแนน

เจตคติท่ีวัดโดยตรงตอกลุมตนสูงกวาตอกลุมอ่ืน แสดงใหเห็นวาท้ังสองกลุมมีความลําเอียงระหวางกลุม

ท่ีวัดโดยตรงไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายละเอียดในการประเมิน พบวาท้ังสองกลุมให

ความสําคัญกับคุณลักษณะบางดานท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผู ท่ีมีความตองการทางปญญาต่ําให

ความสําคัญกับคุณลักษณะท่ีเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธและอยูรวมกันในกลุมสวนผูท่ีมีความตองการทาง

ปญญาสูง นอกจากคุณลักษณะดังกลาวแลว ยังใหความสําคัญกับคุณลักษณะดานความสามารถทาง

ปญญาดวย  3) ในกลุมผูท่ีมีความตองการทางปญญาสูง คะแนนความลําเอียงระหวางกลุมท่ีวัดโดยนัย

ไมมีสหสัมพันธกับท่ีวัดโดยตรง สวนผูท่ีมีความตองการทางปญญาต่ําคะแนนความลําเอียงระหวางกลุม

ท่ีวัดโดยนัยมีสหสัมพันธกับวัดโดยตรง 4) ในกลุมผูท่ีมีความตองการทางปญญาสูง ผูท่ีรับรูวาเรียงความ

ท่ีอานเปนผลงานของคนในกลุมตนประเมินเรียงความไมแตกตางจากผูท่ีรับรูวาเรียงความนั้นเปน

ผลงานของตนในกลุมอ่ืน แตในกลุมผูท่ีมีความตองการทางปญญาต่ําท่ีรับรูวาเรียงความท่ีไดอานเปน

ผลงานของคนในกลุมตน ประเมินเจตคติตอเรียงความสูงกวาผูท่ีรับรูวาเรียงความนั้นเปนผลงานของคน

ในกลุมอ่ืน แสดงใหเห็นวาผูมีความตองการทางปญญาต่ํามีความลําเอียงในการตัดสินผลงานของกลุม 

แตผูมีความตองการทางปญญาสูงไมมีความลําเอียง 

พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน (2556) ไดศึกษาเรื่อง เจตคติของเยาวชนท่ีมีตอพระสงฆเขตการ

ปกครองคณะสงฆภาค 10 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติของเยาวชนท่ีมีตอพระสงฆ ประชากร

เปนเยาวชนในเขตปกครองคณะสงฆภาค 10 กลุมตัวอยางเปนเยาวชนในสถานศึกษาเอกชน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในจังหวัดอุบลราชธานี  306 คน ซ่ึงสุมแบบแบงชั้น  (Stratified 

Random Sampling) ตามสัดสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเจตคติระหวางกลุมตัวแปรอิสระ

ดวย t-test กับ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา  เยาวชนท่ีศึกษาเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชายสวนมากอายุระหวาง 22 -25 ป กําลังเรียนชั้นปท่ี 2 และชั้นปท่ี 1 ผูปกครองจํานวน

มากสุดทําเกษตรกรรม  รองลงมาคือรับจางท่ัวไป  โดยรวมเยาวชนมีเจตคติท่ีดีมาก ท้ังความรูสึก ความ

คิดเห็น  และพฤติกรรมตอพระสงฆ  เยาวชนท่ีผูปกครองมีอาชีพรับจางท่ัวไปมีเจตคติท่ีดีตอพระสงฆ         

ท้ังความรูสึก ความคิดเห็นและพฤติกรรมมากกวาเยาวชนท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  ธุรกิจสวนตัว และ

รับราชการ สวนเยาวชนท่ีมีเพศ อายุและชั้นปท่ีเรียนตางกันมีเจตคติตอพระสงฆโดยรวมและ          

ท้ัง 3 ดานไมแตกตางกัน 

ณภัค  ศวิเมธากุล (2554) ไดศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม

แนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีจุดประสงค 1) เพ่ือ

ศึกษาระดับเจตคติของนักศึกษาตอการพฒันา คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และ ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาตอ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา

เขตรังสิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติ พบวา เจตคติตอเบญจศีล 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีมีเพศ ผลการศึกษาและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีเจตคติตอเบญจศีล

โดยรวมท้ัง 5 ดานแตกตางกัน ในขณะท่ีมีเจตคติตอเบญจธรรมไมแตกตางกัน 

7.3 งานวิจัยจิตวิญญาณดานการศึกษา 

 ปยะมาศ ยินดีสุข (2548) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ

นักเรียนโรงเรียนวิธีพุทธ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิธี

พุทธ ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เนนการพัฒนาดาน

คุณธรรม ศีลธรรม ผานการเรียนรูรวมกันของโรงเรียน วัดและชุมชน จากการประกอบกิจกรรมตางๆ 

ในชีวิตประจําวันและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําปของชาวอโศก นักเรียนท่ีผานการศึกษาตาม

รูปแบบของชาวอโศกจะไดรับฝกหัดและพัฒนาดานศรีธรรม คุณธรรมและงานวิชาชีพเพ่ือใหสามารถ

ชวยเหลือและเลี้ยงตัวเองได สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ท้ังผูปกครองและนักเรียน

รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาของชาวอโศก เพราะเปนการจัดการศึกษาท่ีสรางและพัฒนาใหผูเรียนมี

ความเห็นท่ีถูกตองในเรื่องตางๆ ของชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนา (สัมมาทิฐิ) โดยมีบุคลากรทาง

ศึกษาของโรงเรียน วัดและชุมชนเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูและพัฒนา แตจากการศึกษาพบวา สิ่ง

ท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการจัดการศึกษาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรทางศึกษาท่ีจะมาทําหนาท่ีใน

การดูแลนักเรียนอยางใกลชิดเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา และการท่ีชุมชนและสังคม

ภายนอกชุมชนท่ีมีรูปแบบพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ใหความสนใจในวิธีชีวิตและ

การศึกษาของชาวอโศก ก็มีสวนทําใหบรรยากาศปฏิสัมพันธของสมาชิกในชุมชนลดลงการนําวิถีพุทธ

เขาสูโรงเรียน เปนการเริ่มตนของการนําพุทธศาสนาเขาสูโรงเรียนเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ของไทย โดยเริ่มจากการใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาของวิธีพุทธ วิถีธรรมท่ีมี

ความสําคัญเพราะมีสวนชวยในพัฒนา ปองกันตลอดจนแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในวิธีชีวิตของนักเรียนใน

ปจจุบัน ซ่ึงอยูในกระแสโลกาภิวัตน ดวยการบูรณาการพุทธธรรมเขาสูการเรียนรูทุกดานของโรงเรียน 

โดยมีสถาบันทางศาสนาใหความรวมมือและชวยเหลือในการฝกอบรมนักเรียน นักเรียนจึงไดเรียนรูวิธี

ชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากข้ึน จากการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและการพัฒนา

ตนเองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานศีล สมาธิ ปญญา ตามแนวทางพุทธศาสนา แตสิ่งท่ียังเปนอุปสรรคตอ

การจัดการศึกษาก็คือ การสรางความรูความเขาใจในหลักธรรมพ้ืนฐานของพุทธศาสนาใหซึมซับลงสูตัว

ครูตองใชเวลา เพราะแนวคิดและการปฏิบัติในพุทธศาสนาซ่ึงมีมิติท้ังในดานกวางและดานลึก จึงตอง

อาศัยบุคลากรท่ีมีความเขาใจในพุทธศาสนาและการศึกษาเปนอยางดีสามารถนําพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในการศึกษาไดอยางกลมกลืน ซ่ึงในทางปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธก็ขาดแคลนบุคลากรทีมี

ความรูความสามารถท่ีจะมาดูแลและใหความชวยเหลืออยางใกลชิด 

 อํานาจ อยูคํา (2550) ไดศึกษาเรื่อง จิตวิญญาณของผูบริหารในโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษา

ตนแบบ  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณของผูบริหารในโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 

โรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาท่ัวไปและคนหาคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผูบริหารท่ีสามารถจําแนก
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ความเปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย และผูบริหารสถานศึกษา

ท่ัวไป โดยมีตัวแปรท่ีศึกษา คือจิตวิญญาณของผูบริหารดานความรักความปรารถนาดี ดานความจริงใจ

เสียสละ ดานความสามารถทางปญญา ดานความเปนผูนํา และดานแรงบันดาลใจ กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาจํานวน 985 คน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 93 คน ครูจํานวน 892 คน ในโรงเรียน

ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 31 โรงเรียนและโรงเรียนผูบริหารระดับจิตวิญญาณของผูบริหาร โดย

ภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย และผูบริหารสถานศึกษาท่ัวไป 

อยูในระดับสูงและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 คุณลักษณะทางจิต

วิญญาณของผูบริหารดานความรักความปรารถนาดีและดานแรงบันดาลใจ สามารถจําแนกความเปน

ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย และผูบริหารสถานศึกษาท่ัวไปได  

 ณัฏฐวรรณ  คําแสน (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทการสอนการ

พยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการพยาบาล

จิตวิญญาณ ตามการรายงานของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข ศึกษาพฤติกรรมการพยาบาล และศึกษาปจจัยคัดสรรคือ บทบาทการสอนการพยาบาลจิต

วิญญาณของอาจารย ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา ในการพยากรณพฤติกรรมการพยาบาล

จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลกลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4 ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 

14 แหง จํานวน 400 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) คาเฉลี่ย

พฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.46, S.D. = 

0.49) 2) คาเฉลี่ยบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย  ตามการรายงานของศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง (Χ  = 3.08, S.D. = 0.74) 3) คาเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลอยูในระดับสูง (Χ  = 3.78, S.D. = 0.48) 4) บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของ

อาจารย ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษามีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการพยาบาล

จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = 0.54, r = 0.52 

ตามลําดับ)  และ 5) ตัวแปรท่ีรวมกันพยากรณพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ ของนักศึกษา

พยาบาลได ไดแก บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย และความผาสุกทางจิต

วิญญาณของนักศึกษา ซ่ึงรวมกันพยากรณพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล ได

รอยละ 40 (Ry.1,2 = 0.40) 

ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดความหมายของจิตวิญญาณ 

และการรางแบบวัดและการประเมินจิตวิญญาณ สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานในโรงเรียนในตําแหนงครู การ

วิจัยนี้ใชขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บโดยกระบวนการจัดการความรูท่ีจัดข้ึนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ 

(มสส)  เปนขอมูลท่ีจัดเก็บกับกลุมตัวอยางประมาณ 50 คน โดยแบงเปนขอมูล 4 กลุม ครอบคลุมครู

และผูบริหารจากโรงเรียนท่ีคัดเลือกตามเกณฑคุณภาพทุกภูมิภาค จํานวน 11 ครั้ง โดยใชการวิเคราะห
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ขอมูลตามแนวทางของการสรางทฤษฎีจากขอมูลเพ่ือใหไดความหมายของจิตวิญญาณและทําการสราง

เครื่องมือวัดแกนของจิตวิญญาณและพฤติกรรม โดยผลการวิจัยแบงเปน 2 สวน คือ 1) ความหมาย จิต

วิญญาณ หมายถึง ภาวะทางจิตท่ีบุคคลเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงการมีอุดมการณในการทํางาน เขาถึงและ

เขาใจตนเอง เขาถึงและเขาใจผูอ่ืน ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในความจริงท่ีเหนือธรรมชาติ เขาถึง

คุณคาของจิตใจมากกวาวัตถุ ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา “แกนของจิตวิญญาณ” 2) เครื่องมือวัดแบบมาตร

ประเมินคาเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ของตัวแปร 6 ชุด ประกอบดวย 1) แบบวัดการมี

อุดมการณ 2) แบบวัดความศรัทธาในความจริงท่ีเหนือธรรมชาติ 3) แบบวัดการเขาถึงเขาใจตัวเอง     

4) แบบวัดการเขาถึงเขาใจผูอ่ืน 5) แบบวัดการเขาถึงคุณคาของจิต 6)แบบวัดการทําภารกิจในชีวิต

อยางมีพลัง เครื่องมือวัดพฤติกรรม ประกอบไปดวย  1) พฤติกรรมการปฏิบัติตอศิษยโดยเมตตา – 

กรุณา 2) พฤติกรรมการสรางจิตวิญญาณใหแกยักเรียนและเครื่องมือท่ีจะใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและ

การประเมินระดับของแกนและผลของจิตวิญญาณโดยการใชเครื่องมือประวัติชีวิต และการบันทึก

เหตุการณสําคัญ  พรอมตัวอยางการประเมินและการใหคะแนน 

 ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

แบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาองคประกอบจิตวิญญาณความเปน

ครู และ 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู โดยการพัฒนา

องคประกอบจิตวิญญาณความเปนครูจากสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 16 ทาน และการพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพ ของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู จากนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตร 

และศึกษาศาสตร จํานวน 481 ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบจิตวิญญาณความเปนครูจากขอมูล

การสัมภาษณมีจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาท่ีความรักในอาชีพ การรักและ

เมตตาเพ่ือมนุษย ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเปนแบบอยางท่ีดี 2) แบบวัด   

จิตวิญญาณความเปนครูท่ีพัฒนาข้ึนเปนแบบวัดประเภทลิเคิรตสเกล 5 ระดับ ภายหลังจากการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ มีจํานวน 4 องคประกอบยอย จํานวน 21 ขอคําถามไดแก การปฏิบัติ

ตามหนาท่ีครู การปฏิบัติตอศิษยโดยเสมอภาค ความเชื่อม่ันในศักยภาพมนุษย ความเสียสละในงานครู 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามพบวา ขอคําถามมีอํานาจจําแนก ดวยการวิเคราะหสถิติ

ทดสอบ ท่ีสามารถจําแนกกลุมสูงกลุมต่ําไดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือวิเคราะหตามวิธี 

Graded-Response Model มีคาอํานาจจําแนกมากกวา .05 จํานวน 20 ขอ ผลการตรวจสอบความ

เท่ียวท้ังฉบับมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .852 โดยมีคาความเท่ียงขององคประกอบยอยอยูตั้งแต 

.475 ถึง .877 ผลการตรวจสอบความความตรงเกณฑสัมพันธของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู และ

แบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครู มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันในระดับเทากับ .853 ซ่ึงเปนคาท่ี

มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  
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 อาภา จันทรสกุล และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณเกิดข้ึนในครู

และผูบริหารท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยมีวัตถุประสงคใน

การศึกษา  1)เพ่ือสังเคราะหความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาจิตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนในครู

และผูบริหาร ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 2) เพ่ือเสนอแนะ

วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาจิตวิญญาณสําหรับครูและผูบริหาร จากผลการศึกษา

พบ ความหมายของการพัฒนาจิตวิญญาณ คือ การพัฒนาภาวะจิตดานบวกท่ีดีงามและสมรรถนะจิตให

มีพลังเขมแข็ง เปนการพัฒนาชีวิตดานในท่ีลึกซ้ึงของบุคคล ทําใหมีความสุขท่ีประณีต การพัฒนาชีวิต

ดานในดังกลาว ทําใหบุคคลเขาใจตนเองอยางลึกซ้ึง รูชัดถึงเปาหมายชีวิตของตนเอง ตระหนักวา ชีวิต

มีคุณคา มีประโยชนท้ังตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม และธรรมชาติ และพบการพัฒนาของกลุมตัวอยางในดาน 

1) คุณธรรม (คุณภาพจิต) พลังความเขมแข็งของจิต (สมรรถภาพจิต) และความสุข (สุขภาพจิต) ได

พัฒนาข้ึนในจิตวิญญาณของครูและผูบริหารท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ สงผลใหจิตใจของครูและผูบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนใน จิต

วิญญาณของครูและผูบริหาร 2) ดานพลังความเขมแข็งของจิต (สมรรถภาพจิต) คือ คุณลักษณะตางๆ 

ท่ีทําใหจิตมีพลัง มีความเขมแข็งมีความเพียรพยายาม อดทน ตั้งใจม่ังตอจุดมุงหมาย ไมหวั่นไหว ไมยอ

ทอตออุปสรรค 3) ดานความสุข (สุขภาพจิต) คือ ภาวะจิตท่ีดีงาม ทําใหเกิดความเบิกบานใจ ความเอิบ

อ่ิมใจความผอนคลาย สงบเย็นในใจ มีความสุข สําหรับความสุขเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ เพราะเปน

เปาหมายของชีวิต ความสุขท่ีเกิดข้ึนในจิตวิญญาณของครูและผูบริหารท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

 ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2554) ไดทําวิจัยเรื่อง ประสบการณของเปนครูผูมีจิตวิญญาณ

ความเปนครู: การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา  มีจุดมุงหมายการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพรรณาและ

บรรยายประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณเปนครูของกลุมครูท่ีไดรับรางวัลในโครงการครูผู

มีอุดมการณและจิตวิญญาณครูและ 2) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเปนครูผู

มีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุมครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู 

เปนการศึกษาโดยใชแนวคิดปรากฏการณวิทยา และไดประยุกตแนวทางการวิเคราะหขอมูลตาม

แบบประยุกตแนวทางการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา – อัตถิภาวะเชิงประจักษ

ตามแนวของ อาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi)  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ใน

การศึกษาครั ้ง คือ ขาราชการครูในสายสอนที่ใด รางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู มี

อุดมการณและจิตวิญญาณครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน 

วิธีการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลใชแบบเจาะจง และสัมภาษณผูใหขอมูลรองซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของ

กับกลุมผูใหขอมูล จํานวน 15 คน ขั้นตอนในเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ขั้น คือ 1) การเขียนบรรยาย

ขอมูล ดวยแบบสอบถามปลายเปด มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 2) การสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งขอคําถาม

ในการสัมภาษณสรางคําตอบของจากขอเขียนที่ไดจากผู ใชขอมูลหลักโดยเปนการเจาะลึกใน
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รายละเอียด และใชการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดยสมบูรณ เขามาชวยใหสามารถทําความเขาใจ

ประเด็นที่ตองการศึกษาไดครอบคลุมและลึกซึ้ง ลงพื้นที่เก็บขอมูลใน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ผลจากการศึกษาพบโครงการสรางอันเปนแกนสาระของ

ประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ประกอบ 3 ชวง ไดแก 1) ชวงการเปนครูผู

มีจิตวิญญาณความเปนครู คือ การเดินสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ

ความเปนครูขึ้นภายในตัวบุคคลแสดงใหเห็นถึงความหมายของ “การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ

เปนครู” ซ่ึงประกอบดวย การท่ีบุคคลมีความตระหนักรูในความเปนครูปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความ

เปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพ่ือเด็ก และปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและเมตตา 2) ชวยพัฒนาสู

การเปนครูผู ม ีจ ิตว ิญญาณความเปนครู คือ ระยะที ่เก ิดการเปลี ่ยนแปลงสภาวะทางจิตและ

พฤติกรรมจากการทํางานในอาชีพครูไปสูสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ

ความเปนครู ซึ ่งจากผลของการศึกษาพบมูลเหตุที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาสู การเปนครูผู ม ีจ ิต

วิญญาณความเปนครู เรียกวา สวนเสริมสรางการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู 5 

ประเด็น ไดแก การมีตัวแบบทางจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู มีประสบการณในการ

เผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ความผูกพันระหวางครูกับศิษย และคุณลักษณะพื้นฐาน

ทางจิตวิทยา และ 3) ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ ระยะที่สภาวะ

ทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูคงอยูในตัวบุคคล ซึ่งจากผลของ

การศึกษาพบมูลเหตุที่เกี่ยวของกับการคงอยูของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผู มี   

จิตวิญญาณความเปนครู เรียกวา สวนที่ชวยคํ้าจุนผูมีจิตวิญญาณความเปนครู 4 ประเด็น ไดแก 

ความสุข ความภูมิใจ ความผูกพันระหวางศิษยและศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน 

โดยสรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครู ตัวแปรเก่ียวกับ    

เจตคติและจิตวิญญาณ ทําใหทราบตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในครั้งนี้พบสังเขป รวมท้ังทําใหได

แนวทางการศึกษาเพ่ือรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธใหมีความ

เหมาะสมกับบริบทของกลุมเปาหมาย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบการวิจัยเพ่ือใชเปนกระบวนการ

ในการแสวงหาความรูและพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการปฏิบัติกับบริบท

ของครูและบุคลากรการศึกษาของไทยท่ีเปนอยูในปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนํา    

ผลวิจัยไปใชในการพัฒนาทางวิชาชีพครูเปนลําดับตอไป 
 

ตอนท่ี 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหวางตัวแปรไดดังภาพ ท้ังนี้เพ่ือ

นํามาใชเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แลวนํา

รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับครูโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

เจตคติและจติวิญญาณ 

ความเปนครูในวิถีพุทธ 

กระบวนการพัฒนาครู

ตามรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ 

ทฤษฎีและ

กระบวนการในการ

พัฒนาครูในวิถีพุทธ 
ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง 

 
ทฤษฎีการสื่อสาร 

 
กระบวนการสะทอนคิด 

 

รูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธ 

พฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 

ความพึงพอใจ 

ในวิชาชีพครู 

 

ความรูความเขาใจใน

การประกอบวิชาชีพคร ู

 

คุณธรรมและจรยิธรรม

ของครู    

 

หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

คุณลักษณะของครู     

ในวิถีพุทธ 

 

หลักพุทธธรรม

สําหรับคร ู

กัลยาณมิตรธรรม 7 

สัปปุรสิธรรม 7 

โยนิโสมนสิการ 
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 บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธ และ 3) เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตาม

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คณะผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยดังตอไปนี้  
 

การออกแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และแบงระยะของการศึกษาเปน 3 

ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ และระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ 

ความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน และระยะท่ี 3 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ รายละเอียดของแตละระยะมีดังนี้ 

 

ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ    

 เปนการออกแบบการวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการศึกษาภาคสนาม แบงการศึกษาเปน 2 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (การสัมภาษณ) 

ข้ันท่ี 2 การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ (การสนทนากลุม) 

1.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

 สําหรับการศึกษาในระยะท่ี 1 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไดแบงเปนการศึกษา

ภาคสนาม และการสนทนากลุม โดยท่ีการศึกษาภาคสนามไดกําหนดกลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ 

ครูโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงเปนครูจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือใหไดกลุมเปาหมายท่ี

ครอบคลุม คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 6 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ไดแก ภาคกลาง

และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต โดยกําหนด

พ้ืนท่ีละ 1 จังหวัดๆ ละ 2 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 24 คน และกลุมเปาหมายท่ีใชในการสนทนากลุม คือ 
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ครูและผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางและปริมณฑล จํานวน 10 – 12 คน โดยใชการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) และไดกําหนดคุณสมบัติของครูในวิถีพุทธ ดังนี้ 

 1) เปนครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 6 ซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจกรรมดวย

ความมุงม่ัน ใสใจ และเห็นความสําคัญ ตามภาระงาน จนกระท่ังไดรับรางวัล "โรงเรียนวิถีพุทธ รุนท่ี 6” 

 2) เปนครูท่ีจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่องตามแนวทาง 

29 ประการ สูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

 3) เปนครูท่ีสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและมีบทบาท

เปนครูในวิถีพุทธแกนนํา 

 4) เปนครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนในวิธีพุทธ เชน ประพฤติตามหลักไตรสิกขา 

(ศีล สมาธิ ปญญา) ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมทางธรรมสูผูเรียนอยางตอเนื่อง 

               1.2 การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวางแผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการสัมภาษณ ไดออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ

สัมภาษณแบบลึก และมีการกําหนดกรอบในการศึกษา และใชการสนทนากลุมตามกรอบของขอคนพบท่ี

ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกของการศึกษาภาคสนาม 

       1.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะท่ี 1 ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช

ประกอบการเก็บขอมูลโดยใชแนวทางในการสัมภาษณ และกรอบในการสนทนากลุม 

1.4 การกําหนดวิธีการจัดกระทําขอมูล  

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการลดทอนขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซ่ึงกระบวนการท้ัง 3 กระบวนการนี้ไดทําควบคูไปกับกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  

 1.4.1 การลดทอนขอมูล เปนการนําขอมูลในภาคสนามมาวิเคราะหแลวจัดลงในหัวขอ ท่ี

เก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปนการเลือกหาจุดท่ีนาสนใจของแตละตัวแปรท่ีศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง

กับตัวแปรท่ีสนใจศึกษาและเปนขอมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงของผูใหขอมูล รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับ

ประเด็นของตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา 

   1.4.2 การตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการท่ีใชในการตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาถึงความ

ถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบระหวาง

การสนทนา ความพอเพียงของขอมูล กําหนดไดโดยประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยไดเตรียมไวกอนการสัมภาษณ  

     1.4.3 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยในระยะท่ี 1 นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุงพัฒนา

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ วิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุปแบบ

อุปนัย (analytic induction)     
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  1.4.4 การกําหนดรหัสในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการกําหนดรหัสเพ่ือ

ประกอบการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ ไดกําหนดรหัส ดังนี้ 

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคเหนือ คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ N1 และ N2  

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคตะวันตก คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1 และ W2  

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคตะวันออก คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ E1 และ E2 

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคใต คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1 และ S2 

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคกลาง คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1 และ C2 

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนท่ี 1 และคนท่ี 2 เปนครูโรงเรียนวิถีพุทธ 

NE1 และ NE2 

 โดยรหัสท่ีไดกําหนดไวนี้จะปรากฏอยูใตคําสัมภาษณท่ีคณะผูวิจัยนํามาใชเปนขอมูลสนับสนุน

ประกอบผลการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นขอมูลเชิงประจักษท่ีไดเก็บรวบรวมจากการศึกษาภาคสนามดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก 

 

ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน 

วิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน   

ในระยะท่ี 2 นี้ใชการศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 

มาทดลองใชเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แสดงรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยไดดังนี้  

2.1 กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา  

      กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวีถีพุทธ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จําแนกเปน 2 หนวย

การศึกษา ดังนี้ 

  2.1.1 หนวยคร ูไดเลือกครูในวิถีพุทธ จํานวน 18 คน จาก 6 โรงเรียนๆ ละ 3 คน เหตุผล

ท่ีกําหนดหนวยครู 3 คนตอโรงเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (data 

triangulation) ดานบุคคล เพ่ือตรวจสอบวาถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม

อยางไร โดยไดกําหนดคุณสมบัติของครูในวิถีพุทธ ดังนี้ 

 1) เปนครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนยังไมเคยไดรับรางวัล) 

 2) เปนครูท่ีเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตามโอกาส 

 3) เปนครูท่ีสอนในกลุมสาระการเรียนรูใดก็ได 

2.1.2 หนวยโรงเรียน ไดเลือกศึกษากับครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนวิถีพุทธท้ังโรงเรียน 

จํานวน 2 โรงเรียน (จากโรงเรียนเดิม) โดยรับสมัครครูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม โดยคํานวณ

จากรอยละ 100 ของจํานวนครูท่ีสมัครใจ โดยไดกําหนดคุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 
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 1) เปนโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนยังไมเคยไดรับรางวัล) 

 2) มีครูสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย รอยละ 100 ท่ีสมัครใจ 

 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ 

  2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                เครื่องมือในการวิจัยในระยะท่ี 2 นี้ คณะผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

  2.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสราง   

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย ข้ันตอนและกิจกรรมตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน

มี 6 กิจกรรม ดังนี้  

  กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS)   

  กิจกรรมท่ี 2 เวทีสาธารณะชี้ทางปญญา (Open Forum Discussion: OFD)  

  กิจกรรมท่ี 3 ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) ดวยกิจกรรม Jigsaw Reading 

  กิจกรรมท่ี 4 เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP) ดวยกิจกรรม 

Look-Pair-Share  

  กิจกรรมท่ี 5 จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialogue to Classroom: DDC) 

ดวยกิจกรรม Read-Pair Share  

  กิจกรรมท่ี 6 จากชั้นเรียนสูวิจัย (Routine to Research) ดวยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

  2.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

  1) แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ (ครูประเมินตนเอง) แบงเปน 3 ตอน 

ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครู จํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะครู

ในวิถีพุทธ จํานวน 15 ขอ และตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับเจตคติของความเปนครูในวิถีพุทธ 

จํานวน 3 ขอ  

  2) แบบประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ (ประเมินโดยผูเรียน) โดยให

ผูเรียนไดเขียนเรียงความจากกิจกรรมการสะทอนคิด “ครูดีในดวงใจ”  

3) แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ แบงเปน 3 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 คําถามใน

การสะทอนคิดดานเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธ 

(การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู) และข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน (การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน) 

โดยท่ีในแบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ จะใชบันทึกหลังจากทํากิจกรรมยอยท้ัง 6 กิจกรรม ซ่ึงจะทํา

การบันทึกโดยครู ท้ังนี้ เพ่ือใหครูสะทอนคิดการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองในฐานะครูท่ีสอนอยูในโรงเรียน    

วิถีพุทธ โดยการบันทึกเก่ียวกับการทํางานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเองของครูและการพัฒนาผูเรียนตาม

แนวทางวิถีพุทธ 
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4) แบบบันทึกการศึกษาภาคสนาม (สําหรับผูวิจัย) ใชเปนแบบบันทึกสําหรับผูวิจัยในการ

เขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ บริบทของโรงเรียน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีโรงเรียน 

  5) บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 ซ่ีงจะใชบัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึก

หลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที  

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดท่ีนําเสนอไวขางตนนี้ ไดใชการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใชจากครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา

และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยท่ีเครื่องมือนี้จะปรากฏอยูในเลมคูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการ

พัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธในภาคผนวก 

   2.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึนดวยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา

ไดจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะไดดําเนินการลงรหัสขอมูลกอนนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 8 ใชรหัส นักเรียน P1 ถึง นักเรียน P8  

   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 13 ใชรหัส นักเรียน M1 ถึง นักเรียน M14 

  ครูโรงเรียนวิถีพุทธ คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 4 ใชรหัส ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T1 ถึง ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T4 

  โรงเรียนวิถีพุทธ ท้ัง 6 โรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  ไดกําหนดรหัสของ

โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวิถีพุทธ ก โรงเรียนวิถีพุทธ ข  โรงเรียนวิถีพุทธ ค  โรงเรียนวิถีพุทธ ง  

โรงเรียนวิถีพุทธ จ  และ โรงเรียนวิถีพุทธ ฉ    

 ในการกําหนดรหัสนี้จะนําเสนอประกอบผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชรูปแบบ

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธดวยการศึกษาภาคสนาม 

   2.4 แผนการทดลองใชกระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ดวยการศึกษาภาคสนาม (field study) 

  ในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ี

พัฒนาข้ึน คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะของการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  2.4.1 ระยะการเขาสูพ้ืนท่ีศึกษา คือ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือแนะนํากระบวนการพัฒนาครูตาม

รูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ดวยกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

(Reflection process in Buddhist way)  

  2.4.2 ระยะการทดลอง คือ การปฏิบัติงานสอนของครูท่ีมีการบูรณาการกิจกรรมวิถี

พุทธเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน โดยดําเนินตามข้ันตอนของกระบวนการ

สะทอนคิดในวิถีพุทธ (Reflection process in Buddhist way) ครูใชข้ันตอนของกระบวนการสะทอนคิด

เพ่ือตรวจสอบตนเองในระหวางปฏิบัติงานสอนหรือเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน และบันทึกลงใน

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 
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  2.4.3 ระยะการศึกษาผลการทดลอง คือ การเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวมเก่ียวกับการ

การจัดกิจกรรมวิถีพุทธของครูภายในโรงเรียน สังเกตบริบทของโรงเรียน และสัมภาษณเชิงลึกตามแนว

คําถามของกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

              2.5 การวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามวิจัย 

  การวิเคราะหเพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูกอนและหลัง

เขารวมกระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากขอมูลท่ีไดรับจากการบันทึกของครูในวิถีพุทธและผูเรียน โดยใชการสรางขอสรุป

แบบอุปนัย (analytic induction) เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 

 

ระยะท่ี 3 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 ในการนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คณะผูวิจัยได

ออกแบบการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดการศึกษาในระยะท่ี 3 เปนการจัดกิจกรรมถอด

บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาครู และครูและผูบริหาร

สถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหทราบแนวทางการพัฒนาโดยใชกิจกรรมตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลในระยะท่ี 3 นี้ ใช

วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย 

(analytic induction) ท่ีไดรับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ  และ 3) เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ จากผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไดดังตอไปนี้   
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอน 

ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ผลการสัมภาษณและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธ เพ่ือนําเสนอแนวทางไปสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาครูอยางยั่งยืน ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและ

ตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธจากการสนทนากลุม ตอนท่ี 3 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

ตอนท่ี 4 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และตอนท่ี 5 สรุป

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุผลตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

แสดงรายละเอียดของแตละตอนไดดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ผลการสัมภาษณและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

เพ่ือนําเสนอแนวทางไปสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาครูอยางย่ังยืน 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูวิจัยไดแบงประเด็นใน

การนําเสนอเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ  

การประยุกตใชหลักธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน ครูในวิถีพุทธจะมีแนวทางในการบูรณาการหลักธรรมใหสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และครูจะยึดหลักพุทธธรรมท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู ผลการสัมภาษณปรากฏดังนี้  

“มองในดานหลักธรรมคําสอน พระพุทธเจาทานก็สอนเรื่องความมีสติ ความไม

ประมาท เปนตน ลองกรองออกมาใช  ถาเราอยากใหอนาคตของชาติเปนอยางไร เรา

ตองเนนตรงนี้กอน ใหเด็กมี DBL (Dhamma-based learning) หลักนี้เราสามารถ

แทรกไดทุกวิชาท่ีสอน” 

                (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 
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“เราใชหลักพรหมวิหาร 4 คะ คือสอนเด็กใหมีความรักแลวเขาก็จะทําดีตอคน

อ่ืน โดยใหครูเปนฐานกอน โดยครูตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี เม่ือมีพรหมวิหาร 4 แลว 

ในดานหลักการเรียนการศึกษาเราก็สอนหลักอิทธิบาท 4 คือสอนใหพอใจในวิชาท่ีเรียน 

เขาพอใจสิ่งตางๆ ก็จะตามมา ไมวาจะเปนวิริยะ จิตะ วิมังสา” 

              (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สนทนากลุม, 18 พฤศจิกายน 2558) 
  

“นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนตนแบบ ฟงขอคิดจากทาน 

ขวนขวายหาความรูจากแหลงความรู ไตรตรองพิจารณา และปฏิบัติตามใหเหมาะแก

สภาพการณ แตกระบวนการการศึกษาตองใชหลักอริยสัจ 4 อยางขอแรกทุกข การท่ีเด็ก

อานหนังสือไมออกก็เปนปญหาของครู ตองหาสมุทัย คือสาเหตุ แลวเราก็ตั้งเปาหมาย

แกปญหาเพ่ือใหเด็กอานออกเขียนได แตตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูใหเด็กอาน

ออกเขียนไดแลวลงมือทํา” 

                            (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 
    

“การสอนใชตามหลักสูตรแกนกลาง และเราจะเสริมเองโดยใชหลักธรรมของ

นวโกวาทสอดแทรกเขาไปโดยมีตัวอริยสัจ 4 เปนตัวตั้ง การจัดการเรียนการสอนในเด็กท่ี

มีหลายศาสนา ก็เนนใหเขานิ่งสงบ เนนการใหผูเรียนไดนําไปประพฤติปฏิบัติ” 

                                                                                               (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N1, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 

 

   “เราใชหลักอิทธิบาท 4  เพราะเปนหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กในวัยเรียน  

สวนครูอาจารยก็ใชหลักพรหมวิหาร โดยพระคุณเจาท่ีมาสอนในโรงเรียนก็จะเนน

หลักธรรม 2 หมวดนี้ แลวปกติหลักธรรม สิ่งท่ีควรปลูกฝงแกเด็กคือ หลักไตรสิกขา โดย

โรงเรียนจะนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  เม่ือไดออกแบบแลว ในดานกระบวนการ

ถายทอดความรูของครู ตองมีเทคนิคและวิธีการอยางไรบาง” 

                                            (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
 

“จริงๆมันอยูในวิธีการสอนอยูแลวครับ แตบางท่ีเราอาจจะไมรูวานั่นคือ

หลักธรรมท่ีเรานํามาใช เชน การเขาหองตรงเวลา การสงงานตรงเวลา เรื่องนี้ก็จะเปน

การรักษาวินัยของนักเรียน เด็กก็จะรูหนาท่ีของตนเอง แลวก็จะไปสอดคลองกับ

หลักธรรมอยูแลว เด็กท่ีติด 0 ติด ร มส แตเราก็มีโครงการของโรงเรียนก็คือเขาคายสละ

0 ซ่ึงก็คือการเค่ียวเข็ญใหเด็กผานใหได ก็ไปสอดคลองกับพรหมวิหาร 4 บางสวนนะครับ 

เพราะฉะนั้นมันอยูในวิถีปฏิบัติของครูอยูแลว” 

       (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
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“หลักธรรมตอมา คืออิทธิบาท 4 เปนหลักปฏิบัติเพ่ือนําไปสูความสําเร็จไมวา

จะทําอะไรก็แลวแตตองพอใจ พอใจแลวลงมือทํา ทําแลวก็ใครครวญแลวปรับปรุงอยาง

หลัก PBCA ท่ีฝรั่งทํา” 

                                            (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C4, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

จากการสัมภาษณครูในวิถีพุทธเก่ียวกับหลักธรรมท่ีนําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และหลักธรรมท่ีครูยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพ ทําใหไดขอคนพบท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ในสภาพจริงของครูในวิถีพุทธ สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 4.1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

สวนท่ี 2 รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

ในรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย คุณลักษณะของ  

ครูในวิถีพุทธ หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ และแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ     

ผลการสัมภาษณปรากฏดังตอไปนี้ 
 

คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 

  “การทําตัวใหเปนตัวอยางคะ เราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูดเพราะให

เปนตัวอยาง อยากใหเด็กประหยัด เราตองทําตัวประหยัดใหเขาเห็น ถาครูไมเปน

ตัวอยาง จะเกิดคําถามในใจเด็ก อยางการดื่มกาแฟแกวละแพงๆ ถาเก็บเงินสวนนั้นไว

จะเหลือเงินเก็บ มาดื่มน้ําเปลาแทน” 

      (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

 

หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 

หลักอริยสัจ 4    

หลักพรหมวิหาร 4        การเรียนรูโดยใชธรรมะเปนฐาน  

หลักอิทธิบาท 4        (Dhamma-based learning)  

          วุฒ ิ4 

          หลักไตรสิกขา 
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    “ครูท่ีเปนตนแบบของดิฉันคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะทรงสอนถึง

การปฏิบัติตัวท่ีดีควรจะทําอยางไร พระจริยวัตรของพระองคทานเปนแบบอยางท่ีดีทุก

ดาน  ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  พระบรมราโชวาทหรือปรัชญาการดําเนิน

ชีวิต หรือทรงสอนเรื่องความเปนครู” 

 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

  “ใหเปนปกติ และใหเปนธรรมชาติ โดยใหเรารูสึกวาเปนสิ่งท่ีควรทํา เปน

ประโยชน เปนการสอนการใชชวิตไมสุรุยสุราย ไมฟุมเฟอย ใหเปนชีวิตท่ีพอและดี พอ

แตละคนอาจไมเทากัน แตดีตองเทากันเพราะมีหลักธรรมเปนเกณฑวัด การใชชีวิตใน

โรงเรียนก็ตองมีเกณฑมาตรฐานเดียวกัน” 

                           (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

“ขอเนนเรื่องพ้ืนฐานทางครอบครัวนะครับ คุณยายของผมเปนแบบอยางใน

เรื่องการยึดม่ันในวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับศาสนา ไปวัดก็ใชวิธีเดินไป ตั้งแตเล็กผมทําอะไร

ไมคอยเปนคุณตาก็จะสอนเรื่องการลางถวยชาม สอนใหเก็บไวในท่ีเก็บอยางเปน

ระเบียบเรียบรอย พอมาเปนครูก็เขาวัดใหเด็กเห็น ไมใชแคทําบุญแลวก็กลับ แตตอง

ชวยพระชวยวัดเก็บกวาดคือการเขาวัดใหถึงวัดไมผิวเผิน” 

       (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

“เราอาจจะโชคดีท่ีเราเกิดในครอบครัวท่ีมุงม่ันและปฏิบัติในเรื่องของศาสนา 

เพราะครอบครัวคือคุณยายจะปลูกฝงใหใกลชิดตอพระศาสนามาตั้งแตเด็ก เริ่มจากการ

ใสบาตร ฟงพระสวดมนตใหพร ฟงพระเทศน  รวมทําวัตรเชา-เย็นท่ีวัด ทําหเกิดความ

ซาบซ้ึง คุนเคยกับวัด จนตอมาเม่ือโตเปนเด็กนักเรียนไดเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใน

วัด  ตอมาคุณแมบวชชีจึงถือเปนบุคคลตนแบบดานธรรมะ ดวยความเปนนักศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยจึงไดทําหนาท่ีกลาวนําในการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมใน

วัดใกลบานเปนประจํา” 

               (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

“จากการอยูที่นี่มา 3 ป ภูมิใจที่ไดสรางคนใหเปนคน ทุกคนมีพรสวรรค 

และมีพรแสวงกันหมด คนเกงก็มีเยอะ สังคมปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน สังคมมีการ

แกงแยงชิงดีชิงเดนกันมาก ท้ังในเรื่องของเวลาและการทํางานมีการแขงขันกันตลอด 
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คนจึงมีความเห็นแกตัวกันมาก เราจึงตองมาสอนเด็กในการแบงปน ใหคนอื่น

มากกวาจะคอยรับ” 

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“ครูในวิถีพุทธควรจะเปนผูนําทางปญญา  ไมงมงายในเรื่องไมมีเหตุผล  ศึกษา

ใหถึงแกนธรรมะ ไมเปนพวกวัตถุนิยม  สามารถแยกแยะไดวาอะไรคือคําสอนในทาง

พระพุทธศาสนาท่ีแท  อะไรไมใช  การทํางานโรงเรียนวิถีพุทธตองใหความสําคัญเรื่อง

จิตใจ”  

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C4, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

จากการสัมภาษณครูในวิถีพุทธ สามารถสรุปคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย มี

ศรัทธาในวิถีพุทธ นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ รักในการประกอบวิชาชีพครู อยูในสภาพแวดลอมวิถี

พุทธ มีคุณธรรมประจําตน หม่ันฝกฝนตามหลักไตรสิกขา เปนแบบอยางท่ีดีของศิษยและเพ่ือนครู แสดง

รายละเอียดจากการสัมภาษณเชิงลึกครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดดังภาพตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี 4.2 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

“ประสิทธิผลของการใชกระบวนการฝกธรรมะ คือแมนักเรียนจะอยูกับสิ่งเสพ

ติด อบายมุขก็จะไมคิดเสพ คิดลอง หรือมัวเมาในอบายมุข เกม สื่อลามก เพราะหนาท่ี

ของครูคือเราจะสอนใหหรือปลูกฝงเขาไปในสายเลือดใหเห็นโทษภัยของสิ่งไมดีเหลานี้  

หลักปฏิบัติตามแนววิถีพุทธท่ีกลาวมา ใหมๆ ก็ยังไมเปนท่ียอมรับท้ังในวงการศึกษาและ

สังคมท่ัวไป แตเม่ือเราทําจริงจังใหเปนท่ีปรากฏตอวงการศึกษาและสังคม” 

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

    

                   คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 

- การทําตัวใหเปนตัวอยาง   - เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

- มีครูท่ีเปนตนแบบ    - ภูมิใจท่ีไดสรางคนใหเปนคน 

- ครูในวิถีพุทธควรจะเปนผูนําทางปญญา    - สอนเด็กในการแบงปน 

- การยึดม่ันในวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับศาสนา  - มีชีวิตท่ีปกติและเปนธรรมชาติ 

- ใกลชิดตอพระศาสนามาตั้งแตเด็ก  - ศึกษาใหถึงแกนธรรมะ 
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  “โรงเรียนจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกวันจันทรคาบแรก ลานไทรลานธรรม ตนไมพูด

ได  กิจกรรมจิตอาสารูจักให  ธรรมะสัญจรโดยมีชุมชนเปนแบบอยาง  กิจกรรมเขากรรม

รุกขมูล คือ นิมนตพระและสามเณร และชุมชนมาปฏิบัติธรรมท่ีสวนปาของโรงเรียน” 

       (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N2, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 

 

  “การฝกคนเราตองเริ่มจากเม่ือยังเด็ก อยากใหประเทศชาติเรากาวหนาเราตอง

เตรียมคนตั้งแตตอนนี้ นี่คือทําใหผมตองมาเปนครู การฝกใหเด็กนํากลองกระดาษเกา

ถาเรานําไปท้ิงก็เปนขยะรกโรงเรียนก็ใหไป recycle มาประดิษฐเปนท่ีเก็บของก็เปน

การสอนเรื่องความประหยัด และถามีมากทําสวยก็แบงใหคนอ่ืน สอนเรื่องการรูจักให” 

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

“เก่ียวกับสื่อและกิจกรรมท่ีทํา เราเนนใหเปนตนแบบ  เปนการทําแบบบูรณา

การ เชน การกราบ การไหว  การกระทํา การพูด ครูก็ตองพูดสิ่งท่ีดีออกไป แลวเราก็

สอนเขาไปดวย เขาจะบูรณาการกับสิ่งท่ีเขาเรียน”   

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“เม่ือเด็กๆ ไดเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธแลว จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

พบวา วากิริยามารยาทเรียบรอยข้ึน  และเสียงสะทอนจากกรรมการสถานศึกษา และ

ผูปกครองชม การทะเลาะวิวาทซ่ึงแตกอนโรงเรียนแหงนี้เคยข้ึนชื่อเรื่องการทะเลาะ

วิวาท เดี๋ยวนี้หมดไป เด็กมีความนิ่งเวลาสวดมนต ผลการเรียนโดยรวมดีข้ึน” 

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C4, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“ข้ันตอนกิจกรรมของเรา เริ่มจากตอนเชา หลังเคารพธงชาติ เรามีการสวดมนต

แบบสรภัญญะ กิจกรรมเหลานี้เริ่มจากการจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย เราจะใหเด็ก

ทําเองโดยครูไมแทรกแซง แตจะคอยเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูแล  เด็กนํากิจกรรมมี 12 คน โดย 

9 คนนําแถวหนา อีก 3 คนนําชักธงข้ึนยอดเสา และนํารองเพลงชาติ และบอกทําความ

เคารพเม่ือมีพระสงฆมาใหโอวาท นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมการใหรางวัล เรามีการให

รางวัลเด็กท่ีมีความประพฤติเรียบรอยทุกอาทิตย เปนโครงการของครูรวมกับพระสงฆ 

โดยพระสงฆเปนผูเลือกเด็กท่ีมีความเรียนรอยในขณะทํากิจกรรม”   

 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C2, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
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 “จริงๆ เราเปนสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับ เราอยูกันโดยรวมแตวาไมมีความ

ขัดแยงกันในเชิงศาสนา เด็กก็อยูดวยกันได กินขาวดวยกันได เราอาจะระวังเรื่องชนิด

ของอาหาร ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะฉะนั้นเหมือนกับเปนลักษณะสังคมท่ีควรจะนา

ศึกษาคืออยูกันอยางไรใหอยูกันได เพราะทุกศาสนาเหมือนกันคือคิดใหเปนคนดี ใหเปน

คนมีคุณธรรม ใหเปนคนไมเบียดเบียนคนอ่ืน แลวก็ปฏิบัติใหมันตรงกันกับหลักแนวคิด

ของศาสนา” 

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

จากการสัมภาษณครูในวิถีพุทธ สามารถสรุปหนาท่ีของครูในวิถีพุทธ ท่ีสังเคราะหไดจากการ

สัมภาษณ ประกอบดวย ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง

ดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปน

รูปธรรม สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ และประเมินผล

ผูเรียนดวยการสะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร แสดงรายละเอียดจากการสัมภาษณเชิงลึกครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดดังภาพตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         ภาพท่ี 4.3 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

                          หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

- การใชกระบวนการฝกธรรมะ  - การฝกคนเราตองเริ่มจากเม่ือยังเด็ก 

- จัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกวันจันทรคาบแรก - การสอนเรื่องความประหยัด 

- จัดกิจกรรมลานไทรลานธรรม  - เนนปฏิบัติใหเปนตนแบบ   

- จัดสื่อ “ตนไมพูดได”   - การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

- จัดกิจกรรมจิตอาสารูจักให    - คอยเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูแล   

- ปฏิบัติใหตรงกันกับหลักแนวคิดของศาสนาเม่ืออยูในสังคมพหุวัฒนธรรม 

- มีกิจกรรมการใหรางวัลเด็กท่ีมีความประพฤติเรียบรอย   
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สวนท่ี 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ   

 การผลการศึกษาภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึกครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําเก่ียวกับวิถีการ

ดําเนินชีวิตของครูและการจัดกิจกรรมวิถีพุทธภายในโรงเรียน สามารถวิเคราะหใหสอดคลองกับกระบวนการ

สะทอนคิดท้ัง 6 ข้ัน ปรากฏผลดังนี้ 

 

   ข้ันท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ  

“ครูในวิถีพุทธควรจะเปนผูนําทางปญญา  ไมงมงายในเรื่องไมมีเหตุผล  ศึกษา

ใหถึงแกนธรรมะ ไมเปนพวกวัตถุนิยม  สามารถแยกแยะไดวาอะไรคือคําสอนในทาง

พระพุทธศาสนาท่ีแท อะไรไมใช  การทํางานโรงเรียนวิถีพุทธตองใหความสําคัญเรื่อง

จิตใจ”  

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C4, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“จากการอยูที่นี่มา 3 ป ภูมิใจที่ไดสรางคนใหเปนคน ทุกคนมีพรสวรรค 

และมีพรแสวงกันหมด คนเกงก็มีเยอะ สังคมปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน สังคมมีการ

แกงแยงชิงดีชิงเดนกันมาก ท้ังในเรื่องของเวลาและการทํางานมีการแขงขันกันตลอด คนจึง

มีความเห็นแกตัวกันมาก เราจึงตองมาสอนเด็กในการแบงปน ใหคนอ่ืนมากกวาจะคอยรับ” 

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“มองในดานหลักธรรมคําสอน พระพุทธเจาทานก็สอนเรื่องความมีสติ ความไม

ประมาท เปนตน ลองกรองออกมาใช  ถาเราอยากใหอนาคตของชาติเปนอยางไร เรา

ตองเนนตรงนี้กอน ใหเด็กมี DBL (Dhamma based learning) หลักนี้เราสามารถ

แทรกไดทุกวิชาท่ีสอน” 

                 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W1, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

ข้ันท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา  

“ในการพัฒนากิจกรรมและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ท่ีสําคัญผูบริหารตอง

ใหความสําคัญและตองปฏิบัตินํากอน ถาผูบริหารไมเอาดวยนี่คือจบเลย เรื่องการ

สงเสริมคุณธรรมจะไปตอไมได แตเราก็คอยๆ ปรับกิจกรรมและออกแบบใหเหมาะสม

กับผูเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน”    

        (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N1, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 
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“การแตงกาย เราก็จะแตงนําเด็ก ทานผูอํานวยการก็จะแตงนําดวย เชน การ

ใสชุดชาวทุกวันพระ หรือใสผาไทยทุกวันศุกร การพูดจากับเด็กก็จะพูดแตคําพูดท่ี

สรางสรรค เนนคําชมมากกวาคําดา จะตักเตือนก็ตองวากันดวยเหตุผล เด็กก็จะฟง ถา

เราดุหรือดา เด็กจะไมกลาเขามาหาเวลาท่ีเขามีปญหา โดยเฉพาะโรงเรียนของเรามี

หอพักใหนักเรียนชาวเขาดวย เราตองดูแลเขาเหมือนลูก ถาเราท้ิงพวกเขา ก็จะทําให

เด็กเควงควาง”    

       (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N3, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 
 

“ที่โรงเรียนเรามีกิจกรรมพอครูแมครู ใหเด็กไดเลือกครูที่ตนเองอยากให

ดูแลและเปนท่ีปรึกษา พอครูแมครูอาจจะเปนครูที่ปรึกษาหรือไมก็ได ครูจะดูแลไป

เรื ่อยๆ จนสิ ้นปการศึกษา คอยใหคําปรึกษาในทุกเรื ่อง กิจกรรมนี ้จะชวยปรับ

พฤติกรรมเด็กได เพราะเขาจะรูสึกวามีโรงเรียนเปนบานหลังท่ีสองจริงๆ” 

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
 

ข้ันท่ี 3 เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ  

“ในการทํางานก็จะมีเพ่ือนครูชวยกันคิดในการออกแบบกิจกรรม ถาจะริเริ่มทํา

สิ่งใหมๆ ในโรงเรียน เราสองคนก็จะเริ่มตนกอน เชน การใสชุดขาวในวันพระ การ

รับประทานอาหารมังสวิรัติ ซ่ึงเริ่มตนแรกๆ ก็ไมมีคนเห็นดวย แตพอผูอํานวยการคน

ปจจุบันยายมา ทานสนับสนุน งานวิถีพุทธก็เริ่มเปนรูปเปนรางคะ”  

 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 
 

“การทําตัวใหเปนตัวอยางคะ เราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูดเพราะให

เปนตัวอยาง อยากใหเด็กประหยัด เราตองทําตัวประหยัดใหเขาเห็น ถาครูไมเปน

ตัวอยาง จะเกิดคําถามในใจเด็ก อยางการดื่มกาแฟแกวละแพงๆ ถาเก็บเงินสวนนั้นไว

จะเหลือเงินเก็บ มาดื่มน้ําเปลาแทน” 

                (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 
 

ข้ันท่ี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ  

“ประสิทธิผลของการใชกระบวนการฝกธรรมะ คือแมนักเรียนจะอยูกับสิ่งเสพ

ติด อบายมุขก็จะไมคิดเสพ คิดลอง หรือมัวเมาในอบายมุข เกม สื่อลามก เพราะหนาท่ี

ของครูคือเราจะสอนใหหรือปลูกฝงเขาไปในสายเลือดใหเห็นโทษภัยของสิ่งไมดีเหลานี้  

หลักปฏิบัติตามแนววิถีพุทธท่ีกลาวมา ใหมๆ ก็ยังไมเปนท่ียอมรับท้ังในวงการศึกษา

และสังคมท่ัวไป แตเม่ือเราทําจริงจังใหเปนท่ีปรากฏตอวงการศึกษาและสังคม” 

   (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
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“ท่ีโรงเรียนเราเปนพหุวัฒนธรรม มีสองศาสนาอยูกัน เด็กก็อยูดวยกันได ก็ไมมี

ปญหาอะไร เราจะฝกเด็กใหมีแนวทางในการปฏิบัติตนเม่ืออยูรวมกัน หรือตองทํา

กิจกรรมรวมกัน สอนใหเปนคนมีคุณธรรม ใหเปนคนไมเบียดเบียนคนอ่ืน นักเรียนพุทธ

เรามีนอยกวามุสลิม แตก็สามารถจัดกิจกรรมไดอยางลงตัว เพราะเราเลือกวิธีการปฏิบัติ

ใหตรงกันกับหลักแนวคิดของศาสนาท่ีมีลักษณะรวมกัน” 

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

          ข้ันท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน  

“การสอนใชตามหลักสูตรแกนกลาง และเราจะเสริมเองโดยใชหลักธรรมของ

นวโกวาทสอดแทรกเขาไปโดยมีตัวอริยสัจ 4 เปนตัวตั้ง การจัดการเรียนการสอนในเด็กท่ี

มีหลายศาสนา ก็เนนใหเขานิ่งสงบ เนนการใหผูเรียนไดนําไปประพฤติปฏิบัติ” 

                                                                                               (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N1, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 

 

  “การดําเนินงานวิธีพุทธของเราผูบริหารเปดโอกาสใหเต็มท่ีจริงๆ ผูอํานวยการ

โรงเรียนเองก็มีแนวคิดอะไรใหมๆ ท่ีจะประยุกตหลักธรรมมาพัฒนาผูเรียนเยอะมาก 

บางอยางก็พยายามทํากันทีละอยางๆ ก็ถือวายังโอเคอยู” 

 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนตนแบบ ฟงขอคิดจากทาน 

ขวนขวายหาความรูจากแหลงความรู ไตรตรองพิจารณา และปฏิบัติตามใหเหมาะแก

สภาพการณ แตกระบวนการการศึกษาตองใชหลักอริยสัจ 4 อยางขอแรกทุกข การท่ีเด็ก

อานหนังสือไมออกก็เปนปญหาของครู ตองหาสมุทัย คือสาเหตุ แลวเราก็ตั้งเปาหมาย

แกปญหาเพ่ือใหเด็กอานออกเขียนได แตตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูใหเด็กอาน

ออกเขียนไดแลวลงมือทํา” 

                                           (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 

“เราใชหลักพรหมวิหาร 4 คะ คือสอนเด็กใหมีความรักแลวเขาก็จะทําดีตอคน

อ่ืน โดยใหครูเปนฐานกอน โดยครูตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี เม่ือมีพรหมวิหาร 4 แลว 

ในดานหลักการเรียนการศึกษาเราก็สอนหลักอิทธิบาท 4 คือสอนใหพอใจในวิชาท่ีเรียน 

เขาพอใจสิ่งตางๆ ก็จะตามมา ไมวาจะเปนวิริยะ จิตตะ วิมังสา” 

              (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สนทนากลุม, 18 พฤศจิกายน 2558) 
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ข้ันท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม  

“การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธนั้น เรามีผูบริหารท่ีใหความสําคัญและปฏิบัตินํา

กอน ทานผูบริหารสนับสนุนใหคิดกิจกรรมใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการปรับพฤติกรรมของเด็ก ที

แรกๆ เราก็ทํากอน ใชไดบางไมไดบาง ก็คอยๆ ปรับ จากนั้นก็นําไปแบงปนเพ่ือนครู”    

  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 
 

“เก่ียวกับสื่อและกิจกรรมท่ีทํา เราเนนใหเปนตนแบบ  เปนการทําแบบบูรณาการ 

เชน การกราบ การไหว  การกระทํา การพูด ครูก็ตองพูดสิ่งท่ีดีออกไป แลวเราก็สอนเขา

ไปดวย เขาจะบูรณาการกับสิ่งท่ีเขาเรียน”   

   (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

 

“ท่ีโรงเรียนเราใหนักเรียนไดทําโครงงานวิชาการ เม่ือกอนก็ใหทําตามท่ี

นักเรียนสนใจตามกลุมสาระตางๆ แตเม่ือเราเขาสูโรงเรียนวิถีพุทธ ก็เนนใหนักเรียนได

คิดโครงงานท่ีนําเอาหลักธรรมเขาไปใช เชน กิจกรรมแยกขยะ ของคณะกรรมการ

นักเรียน ก็เนนใหมีการฝกสติ ไมใหท้ิงขยะปะปนกัน ผลพลอยไดคือนําขยะท่ีแยกไป

ขาย สรางรายไดใหอีกดวย”    

        (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ N1, สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2558) 
  

“ทางโรงเรียนไดจัดทําปายพุทธศาสนสุภาษิตติดไวตามตนไม เราเรียกวา 

“ตนไมพูดได” ติดไวรอบๆ โรงเรียน ตามตนไม ใชคํางายๆ เด็กอานแลวเขาใจไดเลย 

เม่ือเด็กเห็นทุกวันๆ ก็จะทําใหซึมซับไปเรื่อยๆ ก็มีบางท่ีเด็ไมเขาใจ มาถามครูก็จะ

อธิบายเพ่ิมเติมให บางครั้งก็พูดหนาเสาธง บางครั้งก็ในชั้นเรียน แลวแตสถานการณ 

แลวก็คอยๆ เพ่ิมปริมาณสุภาษิตไปเรื่อยๆ ชวยไดคะ”  

   (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ E1, สัมภาษณ, 24 พฤศจิกายน 2558) 
 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกครูในวิถีพุทธ พบวา กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสราง   

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธสามารถวิเคราะหใหสอดคลองกับ 6 ข้ันของกระบวนการ

สะทอนคิด โดยไดมีการปรับตัวแปรใหสอดคลองกับผลการศึกษาภาคสนาม อยางไรก็ตามเนื่องจาก

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธตามท่ีไดรับจากการสมภาษณเชิงลึก พบวา ไมไดเกิดข้ึนเปนข้ันตอน 

ดังนั้น จึงกําหนดกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธเปน 6 วิถี ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเปนลําดับข้ันแตจะปรากฏข้ึน

ในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวันของครู ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัว

ตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 บูรณาการ

ธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม แสดงรายละเอียดจากการสัมภาษณเชิงลึกครู

ในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดดังภาพตอไปนี้  
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     ภาพท่ี 4.4 กระบวนการพัฒนาครตูามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูวิจัยไดนําขอมูลไปพัฒนาเปน

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของ

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึนดวยการสนทนากลุม ซ่ึงผลการ

สนทนากลุมไดนําเสนอในตอนท่ี 2 ดังนี้  

ข้ันท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 

- การพูดจากับเด็กก็จะพูดแตคําพูดท่ีสรางสรรค เนนคําชมมากกวาคําดา 

- การแตงกาย เราก็จะแตงนําเด็ก ทานผูอํานวยการก็จะแตงนําดวย 

- เราก็คอยๆ ปรับกิจกรรมและออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนและชุมชน 

ข้ันท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 

- ครูในวิถีพุทธควรจะเปนผูนําทางปญญา ไมงมงายในเรื่องไมมีเหตุผล   

- การทํางานโรงเรียนวิถีพุทธตองใหความสําคัญเรื่องจิตใจ 

- แทรกหลักธรรมไดในทุกวิชาท่ีสอน 

ข้ันท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

- ผูบริหารสนับสนุนใหคิดกิจกรรมใหม  ๆเพ่ือนํามาใชในการปรับพฤติกรรมของเด็ก 

- สื่อและกิจกรรมท่ีทําจะบูรณาการกับสิ่งท่ีเขาเรียน  

- เนนใหนักเรียนไดคิดโครงงานท่ีนําเอาหลักธรรมเขาไปใช 

ข้ันท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน 

- สอนใชตามหลักสูตรแกนกลาง และเราจะเสริมเองโดยใชหลักธรรม 

- ผูบริหารมีแนวคิดอะไรใหมๆ ท่ีจะประยุกตหลักธรรมมาพัฒนาผูเรียน 

- สอนหลักอิทธิบาท 4 คือสอนใหพอใจในวิชาท่ีเรียนแลวสิ่งตางๆ ก็จะตามมา 

ข้ันท่ี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

- ฝกเด็กใหมีแนวทางในการปฏิบัติตนเม่ืออยูรวมกัน 

- สอนใหเปนคนมีคุณธรรม ใหเปนคนไมเบียดเบียนคนอ่ืน 

- ฝกใหเด็กอยูดวยกันไดในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ข้ันท่ี 3 เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ 

- ถาจะริเริ่มทําสิ่งใหมๆ ในโรงเรียน เราสองคนก็จะเริ่มตนกอน 

- การทําตัวใหเปนตัวอยาง เชน ถาเราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูด

เพราะใหเปนตัวอยาง 
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ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

จากการสนทนากลุม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 3 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 

  จากการศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู ประกอบดวย 

กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และ     

สังคหวัตถุ 4 และสําหรับหลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 

กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และอริยสัจ 4 ผลการสนทนากลุม 

ปรากฏดังนี้ 
 

  “ผมสอนเรื่องศีล 5 ผมไมไดสอนใหนักเรียนทองจํา แตผมใหหมายความวาวันนี้

เรามารักษาศีลกันไหม เชน ศีลขอท่ี 1 วันนี้เปนวันพระของโรงเรียนเราจะงดการ

เบียดเบียนผูอ่ืน ผมจะฝกกอนพอเขาคุนเคยก็มาใหความหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

คุณครูจะตองสอนใหถึงข้ันภาวนาใหไดนะครับ” 

                            (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “นอกจากหลักพุทธธรรมท่ีคณะผูวิจัยไดนําเสนอไวจากการสัมภาษณและการ

สังเคราะหเอกสารแลว หลักธรรมสําหรับครูท่ีสําคัญอีกหนึ่งอยางคือ หลักสังคหวัตถุ 4 

คะ เชน ครูจะเปนผูให พูดจากับผูเรียนโดยใหการสื่อสารทางบวก ซ่ึงครูก็จะนํามาปรับ

ใชในการสื่อสารหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ”  

                     (ครูโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
 

  “ขอเพ่ิมเติมในสวนของหลักธรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนคือหลัก

โอวาท 3 คะ คือ การสอนใหนักเรียนทําความดี ละเวนจากการทําความชั่ว และทํา

จิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส” 

                 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
 

  “ตามท่ี review มาก็ชอบแลว รวมท้ังขอสรุปท่ีไดสังเคราะหมาจากการ

สัมภาษณมานี้ ดิฉันก็เห็นวาเปนขอมูลท่ีดีทีเดียว แตยังมีอีกท่ีสําคัญมากคือโยนิโส

มนสิการ เราจะไมทองหลักธรรม แตตองนําหลักธรรมนั้นมาเปนโยนิโสของคุณครูอยาง

แทจริง คือตองทําเยอะ ตองสู ตองไมยอมแพ ซ่ึงเด็กทุกวันนี้ไมใชวางายเหมือนเดิม 

ฉะนั้น ถาครูนําหลักโยนิโสมนสิการมาวิเคราะหผูเรียน และเม่ือคุณครูนําโยนิโส
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มนสิการมาจัดการกับการทํางานและการดําเนินชีวิตของครูอยางแทจริง ครูก็จะจัดการ

กับปญหาได ครูก็จะรูเทาทันกับปญหาของเด็ก” 

                     (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

 จากการสนทนากลุมของครูโรงเรียนวิถีพุทธและนักวิชาการวิถีพุทธเพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับหลัก

พุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอหลักธรรมเพ่ิมเติมจากท่ีไดเสนอไวขางตน สําหรับ

ครูในวิถีพุทธเพ่ือนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนของครู ปรากฏผลการพิจารณา

ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ภาพท่ี 4.5 ผลการตรวจสอบเก่ียวกับหลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธดวยการสนทนากลุม 
 

 สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 

 จากการสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ สามารถสรุปคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธได

วา “มีศรัทธาในวิถีพุทธ นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ รักในการประกอบวิชาชีพครู อยูในสภาพแวดลอม

วิถีพุทธ มีคุณธรรมประจําตน หม่ันฝกฝนตามหลักไตรสิกขา เปนแบบอยางท่ีดีของศิษยและเพ่ือนครู” และ

ตรวจสอบจากการสนทนากลุมผลปรากฏดังนี้ 
 

    “หม่ันฝกฝนตามหลักไตรสิกขา นี่คือวิถีชีวิตของชาวพุทธท้ังหมดตั้งแตเกิดจน

ตาย เพราะฉะนั้น ถาคุณครูหม่ันฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขา ครูก็จะเปนชาวพุทธท่ีดี

และเปนครูในวิถีพุทธท่ีดี มันก็จะเปน 2 in 1 หรือ 3 in 1 อยูในนี้ แตวาคํานี้เปนคํา

ใหญนะ จะตองทําใหถึงแกนของมันจริงๆ นะ หม่ันฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขา มันดี

มากเพราะเม่ือไดทําแลวคุณครูจะไมยอทอตออุปสรรค เพราะการทํางาน การดําเนิน

ชีวิต จะมีอุปสรรคมาก และถาคุณครูหม่ันฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขาแลวคุณครูจะไม

       ผลการตรวจสอบหลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 

- ขอเพ่ิมโยนิโสมนสิการ โดยนําหลักธรรมนั้นมาเปนโยนิโสของคุณครูอยางแทจริง      

  จะทําใหครูรูเทาทันกับปญหาของเด็กและนําหลักโยนิโสมนสิการมาวิเคราะหผูเรียน 

- เพ่ิมเติมในสวนของหลักโอวาท 3 (การสอนใหทําความดี ละเวนจากการทําความชั่ว  

  และทําจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส) 

- ครูนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาปรับใชในการสื่อสารหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- เริ่มสอนจากศีลและพัฒนาไปสูข้ันภาวนา 

จุดเดน: การบูรณาการธรรมนําสูผูเรียน  
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ยอมแพ ไปทางนี้ไมไดก็ถอยมาตั้งหลัก ไปอีกทางไมไดก็ไมยอทอ ใหพัฒนาไปเรื่อยๆ 

แลวคุณครูจะกลายเปนคุณครูในวิถีพุทธท่ีดี” 

                    (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559)  
 

  “ถาอยากจะรูวาครูในวิถีพุทธเปนอยางไรดูไดไมยากครับ ครูทานนั้นจะตอง

สุภาพเรียบรอยแนนอน มีการพูดจาปยวาจาแนนอน และครูในวิถีพุทธจะตองสราง

สังคมอุดมปญญาใหเกิดข้ึนใหได คําวาอุดมปญญาของผม คือ อุดมปญญาในทางธรรม

นะครับ เชน ครูมีศีล 5 และปฏิบัติเปนประจํา คุณครูพูดคุยกันดวยหลักปยวาจา ครูพูด

ในหลักธรรมคําสอน ยกยองคนดี ประชุมกันดวยหลักเหตุผล พยายามประชุมในวันท่ี

ใสชุดขาว เพราะชุดขาวเปนเครื่องกํากับ สติก็ดี เหมือนการทําบุญ นี่คือสังคมอุดม

ปญญา ตอนนี้ท่ีโรงเรียนเกิดข้ึนแลว แลวกําลังจะทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูโดย

การเพ่ิมความรูเรื่องธรรมะคําสุภาษิต” 

                           (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

   

  “เม่ือเจอปญหาหรือทอหนักๆ ก็ตองมีสติอยูกับปจจุบัน ใหกําลังใจตนเอง คือ 

บนวิกฤตยอมมีโอกาส นั่งวิเคราะห และชีวิตมีไวตอสู ปญหามีไวแก และคิดเสมอวา

พระอาทิตยข้ึนทุกวัน ตราบใดท่ีพระอาทิตยยังข้ึน ขาพเจาก็ยังมีความหวังจึงทําใหไม

ทอถอย คิดหาวิธีการโดยใชหลักของพระพุทธศาสนามาแกปญหา จับเหตุใหไดวาเหตุ

มาจากอะไร คอยๆ ศึกษาไป วิธีการแกเหตุตองเปนอยางไร แลวจึงวางแผนตอวา เม่ือ

มีเหตุอยางนั้น เราแกปญหาแลวเราจะไปอยูท่ีไหน กราบเรียนโดยสรุปสั้นๆ วาเม่ือเจอ

ปญหาอะไรผมจะถอยมากาวหนึ่ง เสร็จแลวก็ตั้งสติ แลวก็ตองใหกําลังใจตนเองเสมอ 

พอใหกําลังใจตนเองก็จะใชหลักธรรมมาแกปญหา” 

                  (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “เม่ือเจอปญหาจะใชหลักกัลยาณมิตรในฐานะเปนหัวหนาโครงการและหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู วิธีการคือเม่ือเจอปญหาก็จะตั้งหลักกอน และสิ่งสําคัญท่ีใช

แกปญหาไดคือธรรมะ เม่ือเจอหนักๆ ก็จะสืบคนหาฟงพระอาจารยดังๆ จาก 

youtube ก็จะไดวิธีการในการแกปญหาหลากหลายมาก กัลยาณมิตรนี้ดีท่ีสุด ตองมี

กับทุกคนเริ่มตั้งแตภารโรง แมครัว คุณครูอัตราจาง ผูปกครองและโดยเฉพาะเด็ก และ

สังเกตดูวาเวลาเราเจอปญหาเรามักจะมีทางออกเม่ือเรามีกัลยาณมิตรอยูรอบกาย และ

เม่ือมีวิกฤตตองมีศีลและสมาธิแลวปญญาจะตามมา” 

                                  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
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  “พ้ืนฐานของภูมิธรรมของครูตองมาจากครอบครัว ตองบอกเลยวาทุกอยางตอง

มาจากครอบครัว ถาครอบครัวหลอหลอมมาจะทําใหตอยอดไดงายมาก ท่ีโรงเรียนมี

กิจกรรมหรือวิธีเก่ียวกับการพัฒนาครูเรียกกิจกรรมท่ีทําอยางไรใหครูมีจิตเมตตาเปน

กิจกรรมสานสายใยครอบครัว ใหนักเรียนไดเลือกครูพอครูแม ใหดูแลเด็กเลือกวาจะอยู

กับใคร ครูหนึ่งคนจะดูแลเด็ก 10-13 คน เปนการฝกครูใหมีจิตเมตตาตอเด็ก ซ่ึงทําให

ครูสนิทและเอาใจใสดูแลเด็กกลุมนี้มาก ซ่ึงเปนวิธีการท่ีครูไดใหกับเด็ก ซ่ึงเวลาเม่ือไป

ทํางานกับเพ่ือครูก็จะถูกขัดเขลาและปูพ้ืนฐานไวแลว”   

                                  (ครูโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
 

  “เม่ือทํางานแลวเจอปญหาตองใหเวลากับตนเอง ใหมๆ ก็จะอ้ึง เม่ือเจอแลวหา

ทางออกไมไดก็ตองถอยหลังตั้งหลัก กลับไปบานไปวนคิดอยูวาจะทําอยางไร แลวเริ่ม

ใชสติ ใหเวลากับตนเอง ยอนคิดแลวคอยๆ คิดหาวิธีการ หาเหตุและผล เม่ือเจอปญหา

ตองใชสติในการแกแตจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับประสบการณของผูนั้นวาจะแกไดเร็ว

ขนาดไหน” 

                                 (ครูโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
 

“อยากย้ําจากสิ่งท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหมาซ่ึงดิฉันก็เห็นดวยวาอยูในประเด็น

สําคัญอีกอันหนึ่งคือ “อยูในสภาพแวดลอมวิถีพุทธ” ดิฉันวาอันนี้ตองเติมคําวา 

“สมํ่าเสมอ” ลงไปดวย ไมวาจะเปนดานกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม เหมือนอยางท่ี

ทุกๆ โรงเรียนไดพยายามสรางสภาพแวดลอมนี้ใหคุณครูอยูในสิ่งแวดลอมนี้ ใหอยูใน

วิถีพุทธ สติก็จะยังคงถูกเรียกข้ึนเรื่อยๆ ถาเรามีอยูคนเดียวแตท่ีเหลือไมไปกับเรา แหม! 

อุปสรรคจะเยอะเกิน ทีนี้ถาเราอยูในสภาพแวดลอมอยางนี้เรื่อยๆ ดิฉันเชื่อวาตามหลัก

พระพุทธศาสนาแลวชีวิตคือการศึกษา สิกขา คือ ศึกษา ชีวิตของมนุษยหรือชาวพุทธ

คือการศึกษา ทุกคนทราบอยูแลว เพราะฉะนั้น ทุกคนจะไดประโยชนรวมกันซ่ึง

สภาพแวดลอมจะทําใหเราไดกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม อยูเรื่อยๆ”  

                                                 (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

 จากการสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ สามารถสรุปหนาท่ีของครูในวิถีพุทธไดวา 

“ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม บูรณาการ

หลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปนรูปธรรม สงเสริมให

ผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ และประเมินผลผูเรียนดวยการ

สะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร” ผลการสนทนากลุมปรากฏดังนี้   
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   “การทํางานตองคอยๆ ทําคอยเริ่มตนทําไป เขาบอกวาถาสรางเหตุท่ีถูกตองกับ

ผลท่ีตองการแลว มันก็จะสําเร็จ คุยกันตั้งแตผูบริหาร กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา มีการ

จัดโครงการออนนอมถอมตนไหวงามตามแบบไทย เราทํามาอยางตอเนื่อง นักเรียนมี

ชื่อเสียงเรื่องการมีสัมมาคาระ”  

                            (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

 “เพ่ิงยายมาบริหารงานท่ีโรงเรียนไดปกวาๆ ไดรับความรวมมือกับคุณครูอยางดี 

สิ่งหนึ่งท่ีพยายามมุงม่ันคือการทําคนใหเปนคนดี ยกตัวอยางใหคุณเห็น ใชกรอบของ

ความดี มาครอบนักเรียนเอาไว ดวยกระบวนการตางๆ สิ่งท่ีเริ่มดําเนินการไปแลว และ

คอยๆ ขยายผลดวยโรงเรียนใหญอาจชานิด นักเรียน 3,000 กวาคน แตไมยอทอ สิ่งท่ี

จะลงลึกไปถึงจิตใจของนักเรียนคือทําใหนักเรียนมีสมาธิ ควบคุมตนเองได ผอ.เคยไป

ทําวิจัยและไดคําแนะนําจากทีมวิจัยวา นั่งสมาธิเพียง 5 นาที โดย 3 นาทีแรกใหครูพูด

เรื่องคุณธรรม และเวลาท่ีเหลือใหครูทบทวนบทเรียนในชั่วโมงท่ีผานมา และใหนั่ง

สมาธิกอนจบคาบแลวใหคิดถึงสิ่งท่ีเรียนในคาบเรียนนี้ ครูหลายคนนําไปใชแลวไดผล  

นี่คือผลของการกระทําท่ีใชสมาธิเปนตัวตั้ง”   

                            (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

   

  “จากท่ีไดรับผิดชอบงานโรงเรียนวิธีพุทธ ดวยบริบทของโรงเรียนท่ีขับเคลื่อน

ยาก แตมีผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนเต็มท่ี จึงทําใหงานเปนรูปเปนราง เชน ทุกวันพระ

ก็มีการจัดครูอบรมหนาเสาธง แลวใหพูดเก่ียวกับธรรมะใหนักเรียน ผูบริหารก็มีสวนรวม 

พยายามคอยๆ ใหนักเรียน ใหแทรกซึมไปเรื่อยๆ และเชนการนั่งสมาธิกอนเริ่มเรียน 

และการสอดแทรกคุณธรรมในระหวางเรียนเนื้อหา ก็เริ่มตนจากกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา แลวคอยๆ กระจายไปตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โรงเรียนมีโครงการ

เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จะจัดใหนักเรียนไดรับการพัฒนา 100% มีการเขา

คาย หรือการจัดกิจกรรมชั่วโมงวางใจใส ท่ีใหพระไดเขามาอบรมศีลธรรมจริยธรรมตางๆ 

โรงเรียนพยายามจัดโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะวิถีพุทธและตรงตาม   

อัตลักษณของโรงเรียน”   

                                          (ครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
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  องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 ในดานแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ไดแบงการพัฒนาเปน     

3 ข้ัน ประกอบดวยในข้ันท่ี 1 คือการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม ข้ันท่ี 2 คือการปฏิบัติตนตอผูเรียน

ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 และข้ันท่ี 3 คือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุงอรุณของ

การศึกษา 7 ผลการสนทนากลุมปรากฏดังนี้ 

“กอนจะพัฒนาอะไรก็พัฒนาตนเองกอน คือทุกกิจกรรมตองดูแลแกไขตนเอง

เปนหลัก ในหองเรียนคุณครูก็ดูแลแกไขหองเรียนตนเอง ฝายบริหารก็ดูแลแกไขปญหา

อุปสรรคของโรงเรียน เราจะพูดคุยกันและเปรียบเทียบโดยนําหลักคุณธรรมมาเปน

เกณฑในการเปรียบเทียบ” 

                           (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “ทุกคนเปนกัลยาณมิตร แมแตเด็กเราก็ตองปฏิบัติตอเขาอยางเปนมิตร แมใน

ยามท่ีเจอปญหาหรืออุปสรรคก็มักจะมีกัลยาณมิตรมาชวยเสมอ เชน ไมมีเงินเลย แต

ตองหาเงินไปสมทบทุนทอดผาปา จะทําอยางไร ปรากฏวามีนักเรียนมาเสนอวาเราไป

ขอรับบริจาคกันท่ีตลาดไหมคุณครู แลวก็มีนักเรียนอาสาสมัครพาไป แลวก็รวมดวย

ชวยกันขอรับบริจาคเปนเวลา 2 วันก็ทําใหไดยอดเงินเกือบหม่ืนเพ่ือนําไปทอดผาปา” 

      (ครูโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

   

  “ครูควรนําหลักโยนิโสมนสิการ ไปใชในการวิเคราะหผูเรียน และถายทอดหลัก

โยนิโสมนสิการไปสูผูเรียน ใหเปนผูท่ีใชความคิดใหถูกวิธี รูจักแยกแยะพิจารณา ตาม

หลักเหตุและผล ฉะนั้น เม่ือคุณครูนําโยนิโสมนสิการมาจัดการกับการทํางานและการ

ดําเนินชีวิตของครูอยางแทจริง ครูก็จะจัดการกับปญหาได ครูก็จะรูเทาทันกับปญหา

ของเด็ก และเม่ือครูถายทอดหรือปลูกฝงการคิดแบบโยนิโสมนสิการไดก็จะทําใหผูเรียน

มีกระบวนการเรียนรูและการคิดอยางเปนระบบ” 

                     (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

 จากการสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบองคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธ ทําใหไดขอคนพบท่ีชัดเจนเก่ียวกับองคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  

องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ และองคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ ผลการตรวจสอบองคประกอบของรูปแบบฯ แสดงรายละเอียดไดดังภาพตอไปนี้ 
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                      ภาพท่ี 4.6 ผลการตรวจสอบองคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและ 

                                     จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 

- ถาครูหมั่นฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขา ก็จะเปนครูในวิถีพุทธท่ีดี 

- คุณครูพูดคุยกันดวยหลักปยวาจา สุภาพเรียบรอย 

- เมื่อเจอปญหาหนักๆ ก็ตองมีสตอิยูกับปจจุบัน ใหกําลังใจตนเอง 

- สิ่งสําคัญท่ีใชแกปญหาไดคือธรรมะและอยูในสภาพแวดลอม   

วิถีพุทธสม่ําเสมอ 

จุดเดน: การปรับตัวตามหลักไตรสิกขา  

 

หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

- ครูในวิถีพุทธพยายามมุงมั่นคือการทําคนใหเปนคนด ี

- การสอดแทรกคณุธรรมในระหวางเรียนเน้ือหา 

- จัดโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะวิถีพุทธ 

- จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และใหนักเรียนไดรับการ

พัฒนา 100% 

จุดเดน: รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ  

 

แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

- จะพัฒนาอะไรก็พัฒนาตนเองกอนในหองเรียนคุณครูก็ดูแลแกไข

หองเรียนตนเอง 

- ทุกคนเปนกัลยาณมติร แมแตเด็กเราก็ตองปฏิบัติตอเขาอยางเปนมติร 

-ปลูกฝงการคิดแบบโยนิโสมนสิการไดก็จะทําใหผูเรียนมี

กระบวนการเรียนรูและการคดิอยางเปนระบบ 

จุดเดน: เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ  

 

องคประกอบของรูปแบบการ

สรางเจตคติและจติวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ 
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สวนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคตแิละจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คือ 

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 

บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม ผลการสนทนากลุมปรากฏดังนี้ 
  

  “สําหรับรูปแบบการสรางดิฉันมองวาเราจะสรางอะไรก็ตามสําหรับวิถีพุทธ มัน

ตองสมํ่าเสมอตอเนื่อง อันนี้ตองไปฟงทานเจาคุณ พระพรหมบัณฑิต ดิฉันอยากจะเติม

วาถาทุกคนมีผูนํา ผูท่ีเปน idol ในใจแลวพยายามทําตามตนแบบหรือตัวอยางพยายาม

ทําไปใหถึงจุดนั้น ทํายังไงครูถึงจะไมเสียกําลังใจ อยูในสภาพแวดลอม พยายามสราง 

แตบางครั้งก็เสียกําลังใจ ทํายังไงใหสามารถสรางกําลังใจใหตัวเอง เปนหนึ่งในรูปแบบ

ท่ีตองมองหาวาตองทํายังไง”  

                                                  (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
 

  “วิธีการสรางกําลังใจใหตนเองท่ีผูวิจัยไดประมวลมา 6 ข้ันตอนนี้ ดิฉันขอเสริม

กระบวนการโคช คือไมวาเราทําอะไรในโรงเรียน โคชเราจะเปนท้ังผูใหแนวคิดให

กําลังใจและใหแนวทางท่ีดี และโคชนี้อาจไมตองเปนโรงเรียนเดียวกันถาหาไมได ใช

การติดตอสื่อสารผานมือถือ และการ show and share วันนี้เรามีการ show ดวย

การพูด เรา share กันทําใหเราไดประเด็นกลับไปเปนกําลังใจ กลับไปทํางานใหเรา 

เราอาจจะจับคู buddy สพฐ.ก็ลดการอบรมใหนอยลง แลวเพ่ิมการโคชแทนเปนระยะ 

แลวเราก็แลกเปลี่ยน วิธีการท่ีเราจะทํางานในโรงเรียน เราตองมีคู buddy แลวก็ 

show and share แลวก็มีโคชมาใหกําลังใจและก็ใหกําลังใจตนเองดวย มันจะเปน

รูปแบบท่ีทําใหการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครูยังฟูอยูไดเรื่อยๆ”  

                                                 (นักวิชาการวิถีพุทธ, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “บุคคลท่ีสําคัญในสถานศึกษาคือผูบริหาร คือตองทําใหเกิดศรัทธาใหได 

กําลังใจอยาใหขาด ทําการตลาดเปนประจํา เพราะถาเราฝกเด็กแลวเราไมทําการตลาด

พฤติกรรมก็จะกลับมาเหมือนเดิม ผูอํานวยการจะทําไดงายกวา ขนาดผมเปนรอง ผอ.

ผมยังคิดวายาก ยิ่งถาเปนครูท่ีเปนหัวหนาโครงการก็ยิ่งยาก”  

   (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “ขอเสริมประเด็นครับ กิจกรรม show and share จะเปนการเสริมพลังกัน

และกัน การเขาไปดูงานเปนการแลกเปลี่ยนท่ีสรางกําลังใจใหโรงเรียนหรือสถานท่ีท่ีเขา
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เยี่ยม จากครูท่ีไมเห็นดวยก็จะเริ่มมองเห็น ซ่ึงเปนกระบวนการสรางศรัทธา เม่ือมีผู

ศึกษาดูงาน ทําใหเกิดศรัทธา ทุกคนชวยกันปดกวาดเช็ดถูเพราะจะมีคนมาศึกษาดูงาน 

มีการตื่นตัว และทุกอยางจะเกิดประโยชนท่ีเด็กซ่ึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง” 

            (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

  “เม่ือครูไดยินผูวิจัยขอความเห็นวาการเรียนรูใหเปนสัตบุรุษ เปนคําท่ีใหญไป

หรือเปลา ก็อยากขอเสนอความเห็นวา คงจะใหญไปนิดหนึ่งคะ อยากใหเปนทํานองวา 

“เปนแบบอยางท่ีดี”  หรือ “เปนคนดี” คนอานท่ัวๆ ไปจะเขาใจไดดีกวา สวนคําวา

สัตบุรุษ เปนคําท่ีเหมาะสําหรับพระพุทธเจา นี่เปนความเห็นนะคะ” 

                           (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

“การสรางนวัตกรรมทางธรรมนี้ไดตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมหลายเรื่อง เชน เก็บ

กลองนมเพ่ือแลกเกาอ้ี การแตงชุดขาวในวันพระ การท่ีแตละโรงเรียนไดสรางสิ่งท่ี

แตกตางในเชิงบวก เชน การท่ีเขาไปในโรงเรียนแลวเห็นภาพทุกคนใสชุดขาว ก็ทําให

เปนท่ีนาเจริญใจ ดูสงบรมเย็น”  

                          (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   ภาพท่ี 4.7 ผลการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและ 

                                  จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 จากภาพ 4.5 – 4.7 ไดสังเคราะหจุดเดนของประเด็นท่ีเชื่อมโยงไปสูการสรางกิจกรรมเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูในวิถีพุทธโดยมีความสอดคลองกับกระบวนการท่ีคณะผูวิจัยได

สังเคราะหไวเบ้ืองตนจากการศึกษาในระยะ 1 และจากผลการตรวจสอบดวยการสนทนากลุมจะเนนผลท่ี

กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

- จะสรางอะไรก็ตามสําหรับวิถีพุทธ จะตองสมํ่าเสมอตอเนื่อง 

- ลดการอบรมใหนอยลง แลวเพ่ิมการโคชแทน 

- บุคคลท่ีสําคัญในสถานศึกษาคือผูบริหาร คือตองทําใหเกิดศรัทธาใหได 

-ใหใชคําวา“เปนแบบอยางท่ีดี” หรือ “เปนคนดี”แทนคําวา “สัตบุรุษ” 

- การสรางนวัตกรรมทางธรรมนี้ไดตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมหลายเรื่อง เชน เก็บกลองนม

เพ่ือแลกเกาอ้ี การแตงชุดขาวในวันพระ ทําใหเปนท่ีนาเจริญใจ ดูสงบรมเย็น  

จุดเดน: สรางนวัตกรรมทางธรรม  และเรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 
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จะนําไปถายทอดสูผูเรียนเปนสําคัญ และจากผลการสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบกระบวนการพัฒนาครูตาม

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ดวยกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี 

ยังคงใหมีแนวทางของการพัฒนา 6 วิถีเหมือนเดิม แตมีการปรับการใชคําหรือภาษาของบางวิถีเพ่ือใหมี

ความเขาใจไดงายของบุคคลในบริบทสังคมปจจุบัน ไดแก วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 

บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

 

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (ฉบับทดลองใช) 

 ไดนําเสนอผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 

 หลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู ประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 

สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 สําหรับ

หลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7  โยนิโสมนสิการ 

โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และอริยสัจ 4 

 สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ 

  มีศรัทธาในวิถีพุทธ  

  นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ 

  รักในการประกอบอาชีพครู  

  อยูในสภาพแวดลอมวิถีพุทธสมํ่าเสมอ 

  มีคุณธรรมประจําตน   

  หม่ันฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขา 

  เปนแบบอยางท่ีดีของศิษยและเพ่ือนครู   

    (สังเคราะหจากการสัมภาษณ และตรวจสอบดวยการสนทนากลุม) 

 องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

  ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระการเรียนรู 

  ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม 

  บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปนรูปธรรมและเทาทัน 

  สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม 
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  ยกยองชื่นชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ 

  ประเมินผลผูเรียนดวยการสะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร 

    (สังเคราะหจากการสัมภาษณ และตรวจสอบดวยการสนทนากลุม) 

 องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

          (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) 

  ข้ันท่ี 1 พัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 (ธรรมของสัตบุรุษ)  

ในการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม มีท้ังหมด 7 ประการ  

  1) ธัมมัญุตา (รูเหตุ) คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหง

เหตุผล และรูหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล เชน รูวากระทําตามหลักการขอนี้ ๆ  จึงจะใหเกิดผลท่ีตองการอันนั้น  ๆ

2) อัตถัญุตา (รูผล) คือ รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจาก

การกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน การท่ีตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผล

อะไรบาง 

3) อัตตัญุตา (รูตน) คือ ความรูจักตน คือรูวาเรานั้นมีกําลังความรู ความสามารถ ความถนัด 

และคุณธรรมเทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสมและรูท่ีจะแกไขปรับปรุงตอไป 

  4) มัตตัญุตา (รูประมาณ) คือ รูจักความพอดีในการดํารงชีวิต เชน การใชจายอยาง

พอเพียง การบริโภคอยางพอประมาณ 

5) กาลัญุตา (รูกาล) คือ การรูจักระยะเวลาท่ีจะตองใชในการประกอบกิจ กระทําหนาท่ี

การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา 

6) ปริสัญุตา (รูชุมชน) คือ การรูจักสภาพแวดลอมหรือลักษณะของชุมชนเพ่ือใหสามารถ

ประพฤติตนไดถูกตองเม่ือตองเขาไปเก่ียวของกับชุมชนนั้นๆ  

  7) ปุคคลัญุตา (รูคน) คือ เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะผูเรียนท่ีมาจากพ้ืนฐาน

ทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน ครูควรมีความเขาใจเพ่ือใหสามารถแนะนําสั่งสอนไดตามลักษณะท่ีแตกตางนั้น 

  ปรับใชภาษาท่ีกระชับและเขาใจงายไดดังนี้ 

  1) รูหลักความจริงหรือเหตุผล  

2) รูความมุงหมายและประโยชนท่ีประสงค  

3) รูจักความรูความสามารถและคุณธรรมของตน  

4) รูจักความพอดีในการดํารงชีวิต  

5) รูจักระยะเวลาท่ีจะตองใชในการทําหนาท่ีการงาน  

6) รูจักสภาพแวดลอมของชุมชนเพ่ือใหประพฤติตนไดถูกตอง  

7) รูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
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  ข้ันท่ี 2 การปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7  

  ในการปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมมีท้ังหมด 7 ประการ ดังนี้ 

  1) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนปโย คือ เปนครูผูมีความนารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจ

และสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาและไตถาม 

2) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนครุ คือ เปนครูท่ีนาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก

ฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุน เปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย 

3) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนภาวนีโย คือ เปนครูท่ีนายกยอง ในฐานผูทรงคุณ คือ

ความรูรูและภูมิปญญาแทจริง 

4) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนวัตตา จ คือ รูจักพูดใหไดผล เปนผูใหคําแนะนํา วากลาว

ตักเตือน และเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

  5) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วจนักขโม คือ อดทนตอถอยคํา อดทนฟงไดไมเบื่อ  

ไมฉุนเฉียว เปนผูมีความอดทนตอสิ่งท่ีมากระทบ แมเด็กจะซุกซนคือก็ตองอดทนสอนและใหความรูตอศิษย

อยางเทาเทียมกัน 

  6) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนคัมภีรัญจะกถัง กัตตา คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ

สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย สอนจากสิ่งท่ีรูแลวไปหาสิ่งท่ียังไมรู 

  7) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วัฎฐาเน นิโยชเย คือ ไมแนะนําศิษยไปในทางเสื่อม

เสีย แตควรสงเสริมทางแหงความเจริญใหแกศิษย เชน สอนใหคบคนดี หม่ันศึกษาหาความรู มีโยนิโส

มนสิการ และปฏิบัติตนเปนคนดี 

  ปรับใชภาษาท่ีกระชับและเขาใจงายไดดังนี้ 

  1) นารัก ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา  

2) นาเคารพ เปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย  

3) นายกยอง มีความรูและภูมิปญญาแทจริง  

4) เปนท่ีปรึกษาท่ีดี  

5) อดทนฟงถอยคําศิษยไดไมเบื่อ  

6) อธิบายเรื่องซับซอนได  

7) ไมแนะนําศิษยในทางเสื่อม  

  ข้ันท่ี 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7 มีดังนี้ 

  1) มีมิตรดี  

2) ประพฤติดีงาม  

3) ใฝรูใฝสรางสรรค  

4) ฝกฝนตนอยูเสมอ  
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   5) ฝกมองโลกและชีวิตดวยเหตุผล  

6) ดําเนินชีวิตอยางไมประมาท  

  7) ฝกการใชความคิดโดยคิดอยางถูกวิธี (คิดเปน แกปญหาเปน)  
 

สวนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคตแิละจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

   กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ หมายถึง ข้ันตอนในการคิดพิจารณาอยางใครครวญจาก

ประสบการณในการปฏิบัติงานสอนและการเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธของครูโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถ

อธิบายใหตนเองและผูอ่ืนยอมรับไดอยางสมเหตุสมผลท้ังในเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ ภายใตการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนาความรูใหมและนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ 

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย 6 วิถี ดังนี้  

  วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ   (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 2 ของรูปแบบฯ) 

  วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา      (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 1 ของรูปแบบฯ) 

วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี     (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 3 ของรูปแบบฯ) 

วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ  (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 3 ของรูปแบบฯ) 

วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน     (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 2 ของรูปแบบฯ) 

วิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม (สอดคลองกับองคประกอบท่ี 2 ของรูปแบบฯ) 

  (ไดปรับเปลี่ยนจากกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 ข้ัน เปน 6 วิถี เนื่องจาก

ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวาในกระบวนการพัฒนาในบริบทจริงๆ จะไมไดเกิดเปนข้ันๆ แตสามารถเกิดข้ึนไดใน

ชวงเวลาท่ีแตกตางกัน) 

 ดังนั้น รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (ฉบับทดลองใช) มี

สวนประกอบหลักอยู 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 คือ หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 2 คือ 

องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และสวนท่ี 3 คือ 

กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.8 รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (ฉบับทดลองใช)    
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 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและแนวทางการวัดเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ    

ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาครูสูวิถีพุทธ 6 กิจกรรม มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี 1   รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ    

 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการรูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) 

    Think :  ใหคิดเกี่ยวกับคําถามตอไปนี้ 

       1) ครูในวิถีพุทธ ควรมีลักษณะอยางไร 

       2) ครูในวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร ฯลฯ 

        คิดสิ่งท่ีรู และเกิดจากประสบการณของตน 

    Pair :    จับคูกับเพ่ือนครู 

    ฟงแนวคิดเพ่ือนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิด   

             และรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม 

Share :   รวมกันสนทนากลุมใหญ    

     ฟงแนวคิดผูอ่ืน นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิด 

               ของเพ่ือน สรางแนวคิดใหมรวมกัน 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)   

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรม Think-Pair-Share 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  

 

 กิจกรรมท่ี 2  ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา       

 วัตถุประสงค  เพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับตัวตามหลักไตรสิกขาของครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะช้ีทางปญญา (Open Forum Discussion: OFD) 

 สนทนาในเนื้อหาเก่ียวกับการปรับตัวของครูตามแนวทางของไตรสิกขา  

            1) การฝกใหมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย 

                และวาจา  

   2) การไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพ่ือใหมีความมุงม่ันและใสใจใน 

                ปฏิบัติหนาท่ีครู (คิดบวก) 

   3) การฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได 
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       สามารถจัดกิจกรรมไดโดย กําหนดใหครูท่ีมีประสบการณในการ

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา มาพูดคุย เลาประสบการณของตน และมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนครู ขอสรุปของการจัดกิจกรรมนี้ 

จะทําใหไดแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามแนวศีล สมาธิ และปญญา  

 ส่ือในการจัดกิจกรรม   แนวคําถามในการสะทอนคิด เรื่อง ไตรสิกขา 

 การประเมินผล   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ(บันทึกผลลัพธท่ีไดรับจากการสนทนา) 

 บทบาทและหนาท่ี 1)  ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2)  ครูผูมีแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 

    3) ผูบันทึกผลลัพธจากการอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    4) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 3 -15 คน  
  

 กิจกรรมท่ี 3  เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี      

 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) 

    ใชกิจกรรม Jigsaw Reading 

    1. จับกลุม 3 คน อานขอความท่ีกําหนดให 

    2. เปลี่ยนกลุมใหม นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับขอความท่ีอาน 

    3. เขียนสรุปความรูท่ีไดรับดวยการเขียนแผนภาพความคิด 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม บัตรขอความ จากคําสัมภาษณ หรือจากกิจกรรมวิถีพุทธ 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด     

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรม Jigsaw Reading)  

    แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

    แบบประเมิน“ครูดีในดวงใจ” 

    แบบประเมินตนเอง “ครูดีในวิถีพุทธ” 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรม Jigsaw Reading 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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 กิจกรรมท่ี 4  เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ   

 วัตถุประสงค  เพ่ือนําเสนอแนวทางการเปล่ียนเจตคติท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP)  

    ใชกิจกรรม Look-Pair-Share มีข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

    1. อานบทสัมภาษณ และดูภาพกิจกรรมวิถีพุทธ (ตัวอยางพอสังเขป) 

    2. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

    3. เสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

ขอความท่ี 1 

 “นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนตนแบบ ฟงขอคิดจากทาน 

ขวนขวายหาความรูจากแหลงความรู ไตรตรองพิจารณา และปฏิบัติตามใหเหมาะแก

สภาพการณ แตกระบวนการการศึกษาตองใชหลักอริยสัจ 4 อยางขอแรกทุกข การท่ีเด็ก

อานหนังสือไมออกก็เปนปญหาของครู ตองหาสมุทัย คือสาเหตุ แลวเราก็ตั้งเปาหมาย

แกปญหาเพ่ือใหเด็กอานออกเขียนได แตตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูใหเด็กอาน

ออกเขียนไดแลวลงมือทํา” 

                                          (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

ขอความท่ี 2 

“การทําตัวใหเปนตัวอยางคะ เราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูดเพราะให

เปนตัวอยาง อยากใหเด็กประหยัด เราตองทําตัวประหยัดใหเขาเห็น ถาครูไมเปน

ตัวอยาง จะเกิดคําถามในใจเด็ก อยางการดื่มกาแฟแกวละแพงๆ ถาเก็บเงินสวนนั้นไว

จะเหลือเงินเก็บ มาดื่มน้ําเปลาแทน” 

      (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

  

 ส่ือในการจัดกิจกรรม บัตรขอความ จากคําสัมภาษณและการสนทนากลุม 

    ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมเรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ)

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมเรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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 กิจกรรมท่ี 5  บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน   

 วัตถุประสงค  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ 

     จัดกิจกรรมการเรียนรู    

 รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมนําสูช้ันเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: DDC) 

    ใชกิจกรรม Read-Pair Share ตามหลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ   

    ดังนี้ 

    หลักธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู 

      กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ  

        พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และ สังคหวัตถุ 4   

   หลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    กัลยาณมิตรธรรม 7   โยนิโสมนสิการ โอวาท 3  

     ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และ อริยสัจ 4 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม หัวขอธรรม  

    แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรูของครู 

    บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมจากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน) 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมจากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  

 

 กิจกรรมท่ี 6  เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม (เพียรแกปญหาผูเรียนดวยธรรม) 

 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการใชนวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน    

                                          อยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย 

 รูปแบบกิจกรรม จากช้ันเรียนสูวิจัย (Routine to Research) 

    การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 

    รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 



 

74 

 

  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยปฏิบัติการและมี

การดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือคนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงผลวิจัยจะ

ชวยใหครูไดรับรูการสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานของตนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู 

รวมท้ังเปนกระบวนการท่ีทําใหครูไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรูจากการสะทอนผลการปฏิบัติงานของตน 

และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยท่ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของนักเรียนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว และนํา

ผลการวิจัยไปใชในชั้นเรียนไดทันที โดยมีการทําเปนวงจรตอเนื่อง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               ภาพท่ี 4.9 วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research Spiral) 

  

 ส่ือในการจัดกิจกรรม หลักธรรมท่ีนําไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรมทางธรรม เพ่ือใช 

แกไขปญหาผูเรียน 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด  

    รูปแบบการเขียนงานวิจัยท่ีใชหลักธรรมในการแกไขปญหาผูเรียน 

    ตัวอยางการเขียนงานวิจัยธรรมในชั้นเรียน เนนแกไขพฤติกรรมผูเรียน  

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 
    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 
    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมจากชั้นเรียนสูวิจัย) 

    แบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 
    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมจากชั้นเรียนสูวิจัย 
    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 3 คนข้ึนไป  

 

หมายเหตุ: รายละเอียดจะปรากฏในเลมคูมือซ่ึงไดแนบไวในภาคผนวก 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ  

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหท่ีไดรับจากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ คณะผูวิจัยไดแบงประเด็นในการวิเคราะหเปน 5 สวน ประกอบดวย 1) ผลการ

วิเคราะหบริบทของโรงเรียนวิธีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 2) ผลการประเมินตนเองของครูในวิถี

พุทธ 3) ผลการประเมินครูในวิถีพุทธโดยผูเรียน 4) ผลการบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 5) ผลการ

วิเคราะหความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและผลการประเมินครูในวิถีพุทธของผูเรียน 

และ 6) ผลการวิเคราะหบัตรบันทึกการสะทอนคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม 

รายละเอียดของแตละสวนแสดงไดดังตอไปนี้ 

 3.1 ผลการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนวิธีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

 จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คณะผูวิจัยไดบันทึกผล

การสังเกตบริบทของโรงเรียนวิถีพุทธ ท้ังท่ีเปนหนวยโรงเรียนและหนวยครู ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.1 และ

ตารางท่ี 4.2  
 

ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ: ใชขอมูลพฤติกรรมของครูเปนฐาน (หนวยโรงเรียน) 
 

 

ชนิดของขอมลู

เหตุการณ 

ฉากและบุคคล 

(ท่ีไหน อยางไร) 

พฤติกรรมครู 

(ใครทําอะไร) 

แบบแผน

พฤติกรรม 

(อยางไร) 

ความสมัพันธ  

(กับใคร) 

การมีสวนรวม 

(ใครบาง) 

ความหมาย 

(ทําไม) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ก  ครูในวิถีพุทธแกน

นํา และไดรับการ

ส นั บ ส นุ น จ า ก

ผูบริหาร 

ครู ท้ังโรงเรียน

รวมจัดกิจกรรม

วิ ถี พุ ท ธ ท้ั ง ใ น

หองเรียนและ

นอกหองเรียน  

กิ จ ก ร ร ม มี

แบบแผนและ

ข้ันตอนอยาง

เปนระบบ ท่ี

สง เสริมการ

เรียนรูของครู

ท้ังโรงเรียน  

สั ม พั นธ กั บ

นั กเรี ยนเป น

กลุ ม สัมพันธ

กั บกลุ ม คู ท่ี

รวมงานและเปน

เครือข ายรวม 

กันและผูบริหาร 

มีผูบริหารเขามา

มีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรม และ

สนับสนุนการทํา

กิจกรรมในเชิง

นโยบายและรวม

ปฏิบัติ 

ครู ในวิ ถี พุทธ

เข าร วมด วย

ค ว า ม ส น ใ จ 

แ ล ะ เ ห็ น

ความสํ าคั ญ 

ของกิจกรรมท่ี

เป นนโยบาย

ของผูบริหาร 

โรงเรียนวิถีพุทธ ข ครูในวิถีพุทธแกน

นําแตไมไดรับการ

ส นั บ ส นุ น จ า ก

ผูบริหาร  

มี กิ จกรรม ท่ี

เปนแบบแผน

ท้ั ง ใ น ห อ ง 

เรียนและนอก

หองเรียน  

มี แบบแผ น

เปนบางสวน

ท่ีสัมพันธกับ

ครูท่ีเปนแกน

นํา  

สั ม พั น ธ กั บ

นักเรียนเปน

กลุม สัมพันธ

กั บ ก ลุ ม คู ท่ี

รวมงานและ

เปนเครือขาย 

ไม มี ผู บริหาร

เ ข าม ามี ส ว น

รวมในการทํา

กิจกรรม  

ครูในวิถีพุทธ

เขารวม และ

เ ห็ น ค ว า ม 

สํ า คั ญ ข อ ง

กิจกรรม 
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             จากตารางท่ี 4.1 พบวา โรงเรียนวิถีพุทธท้ัง 2 แหง ใหการตอบรับเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดย

ท่ีครูวิถีพุทธแกนนําของโรงเรียนท้ัง  2 แหง เห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมเปน

อยางดี เปนผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมในวิถีพุทธท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน อยางไรก็ตามมีเพียง

โรงเรียนวิถีพุทธ ก ท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียนท้ังระบบ โดยมีคณะ

ผูบริหารของโรงเรียนท่ีเห็นความสําคัญและเขารวมในการทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเปนอยางดี ในขณะท่ี 

โรงเรียนวิถีพุทธ ข มีขอจํากัดในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียนท้ังระบบ ท้ังนี้เนื่องจากไมไดรับ

การสนับสนุนนจากผูบริหาร 
 

ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบ: ใชขอมูลพฤติกรรมของครูเปนฐาน (หนวยครู) 
 

ชนิดของขอมลู

เหตุการณ 

ฉากและบุคคล 

(ท่ีไหน 

อยางไร) 

พฤติกรรมครู 

(ใครทําอะไร) 

แบบแผน

พฤติกรรม 

(อยางไร) 

ความสัมพันธ  

(กับใคร) 

การมีสวน

รวม 

(ใครบาง) 

ความหมาย 

(ทําไม) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ค ครู ใ น วิ ถี พุ ท ธ
แกนนํา ดําเนิน
กิจกรรมภายใต
ก า รส นับส นุน
จากผูบริหาร 

เฉพาะครู ใน
วิ ถี พุ ทธแกน
นําท่ีมีสวนรวม
ในการดําเนิน
กิจกรรม  

กิ จ ก ร ร ม มี
แบบแผนและ
ไมมีแบบแผน
อันสอดคลอง
กับการเรียนรู
ของโรงเรียน
วิถีพุทธ 

สั ม พั น ธ กั บ
นั ก เ รี ย น       
สัม พันธกับครู
ใ น วิ ถี พุ ท ธ  
แกน นํ าแล ะ
ผูบริหาร 

มีผูบริหารเขา
มามีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม 
และสนับสนุน
การทํากิจกรรม
ในเชิงนโยบาย
และรวมปฏิบัติ 

ครูในวิถีพุทธ 
เขารวมและ
ทํากิ จกรรม
ดวยความใส
ใจ 

โรงเรียนวิถีพุทธ ง ครู ใ น วิ ถี พุ ท ธ

แกนนํา แตไมได

รับการสนับสนุน

จากผูบริหาร  

เฉพาะครู ใน

วิ ถี พุ ทธแกน

นําท่ีมีสวนรวม

ในการดําเนิน

กิจกรรม  

มี กิ จกรรม ท่ี

เปนแบบแผน

แ ล ะ ไ ม เ ป น

แบบแผน 

สั ม พั น ธ กั บ

นักเรียน และ

ครูในวิถีพุทธ

แกนนํา 

ไมมีผูบริหาร

เข ามามีส วน

รวมในการทํา

กิจกรรม  

ครูในวิถีพุทธ
เขารวมและ
เ ห็ น ค ว า ม     
สํ าคั ญของ
กิ จ ก ร ร ม 
บางสวน 

โรงเรียนวิถีพุทธ จ ครู ใ น วิ ถี พุ ท ธ

แกนนํา แตไมได

รับการสนับสนุน

จากผูบริหาร  

ครูในวิถีพุทธ

แกนนํา และ

ผูบริหาร เขา

ร ว ม ดํ า เ นิ น

กิจกรรม 

มี แ บ บ แ ผ น

เปนบางสวนท่ี

สัมพันธกับครู

ใ น วิ ถี พุ ท ธ ท่ี

เปนแกนนํา  

สั ม พั น ธ กั บ

นักเรียนเปน

กลุม สัมพันธ

กับกลุ มครู ใน

วิถีพุทธแกนนํา  

มีผูบริหารเขา

มามีสวนรวม

ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรม  

ค รู ใ น วิ ถี

พุทธเขารวม 

แ ล ะ เ ห็ น

ความสําคัญ 

ของกิจกรรม 

โรงเรียนวิถีพุทธ ฉ ครู ใ น วิ ถี พุ ท ธ
แกนนํา แตไมได
รับการสนับสนุน
จากผูบริหาร  

ครู ในวิ ถี พุทธ
แกนนํา  และ
ผู บ ริ ห า ร มี
น โ ย บ า ย
สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม 

มี แบบแผน /
และไมมี แบบ
แผนโดยบาง 
สวนสัมพันธกับ
ครูในวิถีพุทธท่ี
เปนแกนนํา  

สั ม พั น ธ กั บ
นักเรียน และ
ครูในวิถีพุทธ
แกนนํา 

ไมมีผูบริหาร
เข ามามีส วน
รวมในการทํา
กิจกรรม  

ค รู ใ น วิ ถี
พุทธเขารวม 
แ ล ะ เ ห็ น
ความสําคัญ 
ของกิจกรรม 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ครูในวิถีพุทธแกนนําทุกโรงเรียน มีความสนใจและเขารวมกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการเปนอยางดี และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปดําเนินการตอท่ีโรงเรียนของตน และปรากฏวาไมวา

ผูบริหารจะใหความสําคัญหรือไม แตครูในวิถีพุทธแกนนําก็ยังคงปฏิบัติหนาท่ีในการพัฒนากิจกรรมวิถีพุทธ

ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและนําไปใชพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักไตรสิกขา คือ 1) การฝกให

ผูเรียนมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา 2) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝน

จิตใหนิ่งและแนวแนเพ่ือใหมีความมุงม่ันและใสใจในการเรียน และ 3) การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดปญญา

โดยฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได  

 3.2 ผลการประเมินตนเองของครูในวิถีพุทธ  

 จากการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลเชิงคุณภาพในผลการประเมินตนเองของครูในวิถีพุทธ ดาน

ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับเจตคติของความเปนครูในวิถีพุทธ สามารถสรุปผลการวิเคราะหได 3 ประเด็น 

ดังนี้   

 ประเด็นท่ี 1 ครูมีวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ประกอบดวย การศึกษาจากตําราหรือแหลงความรูท่ีอยูใกลตัว จากสังคมรอบขาง เชน สมาชิกในครอบครัว 

เพ่ือนครู นักเรียนและผูปกครอง  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครูถึงความเขาใจและปฏิบัติตามวิถีพุทธ 

ศึกษาและปฏิบัติตัวตามแบบอยางขององคพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เรียนรูจากประสบการณการ

ทํางานรวมกับคนในสังคมตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน ฝกฝนตนเองใหเปนคนดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหเขมแข็ง 

ไมสุขหรือทุกขจนเกินไป เรียนรูหลักตามสภาพแวดลอมท่ีอาศัยตางศาสนา  ตางวัฒนธรรม ซ่ึงทุกศาสนา

ยอมสอนใหปฏิบัติในทางท่ีดี  เห็นคุณคาของหลักธรรมทางวิถีพุทธ ตระหนักถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม

และธรรมเนียมวิถีพุทธ และใชยกตัวอยางประกอบการสอน นอกจากนี้ ยังทําความเขาใจในวิถีพุทธไป

ประยุกต ใชในชีวิตประจําวันในทุกดาน เชน ในหนาท่ีการงาน ในครอบครัว ทําใหจิตใจดี มีความสุข สงผล

ใหคนรอบขางมีความสุขไปดวย 

 ประเด็นท่ี 2 ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง 

โดยการจัดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เปนโครงงานความดีท่ีนักเรียนทําเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาใน

สิ่งท่ีไมพึงประสงค ใชวิธีการยกตัวอยางของปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม เชน ตามแหลงขาวตาง ๆ หรืออาจเปน

จากประสบการณตรงจากนั้นก็ลองใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไข ฝกจิตใหอยูในความสงบและมี

สติในการแกปญหา ตระหนักตัวตนท่ีแทจริงตามบทบาทและหนาท่ี รูจักสรางและพัฒนาตนเองใหมีคุณคา

ทางการศึกษา สรางจิตสํานึกและมีวินัยกับตนเอง ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ รูจักหนาท่ีของตัวเอง ปฏิบัติตนตามวิถีพุทธสมํ่าเสมอในการทํางานตางๆ ใน

หองเรียนขณะสอน ขณะตรวจงานนักเรียน พิจารณาขอดีและขอดอยใหเขาใจในการนําวิถีพุทธไปใชในการ

ทํางาน การสอนและปรับพัฒนาใหเหมาะสมกับชีวิตตนเองเสมอ รวมท้ังปลูกฝงนักเรียนใหรับรูวาไมวาจะ

อยูศาสนาใดก็ตามนักเรียนควรนักเรียนมีความเมตตา มีคุณธรรม ซ่ือสัตยและเปนคนดีดวยการนําหลัก

ไตรสิกขามาใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง 
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ประเด็นท่ี 3 ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน โดยการมีความเขาใจความจริงมี

เหตุมีผล เปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในหนาท่ีและการดํารงตน มีความรักความเมตตากับศิษย  บูรณาการธรรม

นําสูบทเรียนและสรางนวัตกรรมทางธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติใชกับชีวิตจริง ปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตเพ่ืออบรมกายวาจาใจ ให

อยูในศีลธรรมอันดี นําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดแก ใชหลักโยนิโสมนสิการในการแยกแยะ 

และคิดแกปญหาไปทีละสวน แกไขปญหาในการทํางานโดยใชหลักอริยสัจ 4 และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4  มี

สติสัมปชัญญะ ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงใหดีกวาเดิม ใชพรหมวิหาร 4 เพ่ือสรางความรักและ

ศรัทธาในอาชีพครู รักและดูแลนักเรียนอยางดียิ่ง ปฎิบัติตามหลักศีล 5ศีล เพ่ือใหเกิดความสุขในตัวเอง 

ครอบครัว สังคม รวมท้ังนํามาอบรมนักเรียนอยางสมํ่าเสมอผานการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

นอกจากนี้ยังปรากฏความคิดเห็นของครูท่ีนับถือศาสนาอิสลามและเขารวมกิจกรรมของโครงการ

ไดเสนอไว “เนื่องจากนับถือศาสนาอิสลาม จึงไมสามารถนํามาปฏิบัติตนได แตเชื่อวาทุกศาสนา สอนให

มนุษยเปนคนดี คิดดีปฏิบัติตามหลักคําสอนของแตละศาสนา เพราะสิ่งดีๆ เกิดข้ึนไดจากจิตใตสํานึกของแต

ละบุคคล” 

โดยสรุป ผลการประเมินตนเองของครูในวิถีพุทธ พบวา 1) ครูมีวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรม

เนียมวิถีพุทธดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาจากตําราหรือแหลงความรูท่ีอยูใกลตัว แลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเพ่ือนครู ศึกษาและปฏิบัติตัวตามแบบอยางขององคพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เรียนรูจาก

ประสบการณการทํางาน ฝกฝนตนเองใหเปนคนดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหเขมแข็ง เรียนรูหลักตาม

สภาพแวดลอมท่ีอาศัยตางศาสนาและวัฒนธรรมซ่ึงทุกศาสนายอมสอนใหปฏิบัติในทางท่ีดี  และตระหนัก

ถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ  2) ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาใน

วิถีพุทธจากประสบการณตนเอง โดยการจัดโครงงานหรือกิจกรรมในวิถีพุทธในโรงเรียน ใชวิธีการ

ยกตัวอยางของปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม  รูจักสรางและพัฒนาตนเองใหมีคุณคา และปฏิบัติตนตามวิถีพุทธ

สมํ่าเสมอ 3) ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน โดยการมีความเขาใจความจริงมีเหตุมีผล 

เปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในหนาท่ีและการดํารงตน มีความรักความเมตตากับศิษย  บูรณาการธรรมนําสู

บทเรียนและสรางนวัตกรรมทางธรรม และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มาปฏิบัติใชกับชีวิตจริง 
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3.3 ผลการประเมินครูในวิถีพุทธโดยผูเรียน 

จากการใหผูเรียนไดประเมินครูของตนเองโดยการเขียนเรียงความเรื่อง “ครูดีในดวงใจ” ผลการ

วิเคราะหเนื้อหา พบวา ครูดีในดวงใจของผูเรียนคือครูท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลัก

กัลยาณมิตรธรรม 7 ท่ีสอดคลองกับตามคุณลักษณะของครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ

ครูในวิถีพุทธ ดังปรากฏในงานเขียนของผูเรียน ดังนี้ 

 3.3.1 ครูดีในดวงใจของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7   

       ครูดีในดวงใจของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ครูท่ีรูหลักความจริง

หรือเหตุผล รูความมุงหมายและประโยชนท่ีประสงค รูจักความรูความสามารถและคุณธรรมของตน รูจัก

ความพอดีในการดํารงชีวิต รูจักระยะเวลาท่ีจะตองใชในการทําหนาท่ีการงาน รูจักสภาพแวดลอมของ

ชุมชนเพ่ือใหประพฤติตนไดถูกตอง และรูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ดังปรากฏในงานเขียน

ของผูเรียน ดังนี้ 
 

“คุณครูเปนคนใจดี  สอนไมใหใชคําหยาบคาย คุณครูโบว เปนคนพูดเพราะให

ความเปนธรรม ไดดีมาก พอมีเรื่องอะไรสงสัยก็จะถามคุณครูโดยท่ีครูไมบนหรือรําคาญ

เลย และยังครูอีกหนึ่งท่ีใจดีหรือครูโบวนั่นคือครูเมลท้ังใจดี สอนใหเขาใจพยายามหาวิธี

งาย ๆ มาใหเรียนทําใหนักเรียนมีอะไรก็ปรึกษาได แตคุณครูไมชอบใหเอาเรื่องอ่ืนไป

ถามในเวลาเรียน”  

                                     (นักเรียน P1, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 

“คุณครูในดวงใจของฉันคือ ครูบังอร วิเศษชาติ คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร ครู

สอนวาใหเปนเด็กดี ไมขโมยของคนอ่ืน ทํางานใหเสร็จ คุณครูเปนคนพูดตรงไปตรงมา ไม

ออมคอมสอนละเอียดมากไมเขาใจครูเขาก็อธิบายครูบังอรเปนคนใจดี คุณครูไมทําโทษโดย

ไมมีเหตุผล ถาใครไมเอาอะไรมาครูเขาก็จะใหอภัยแตถาไมเอามาอีกครูจะทําโทษ” 

                           (นักเรยีน P7, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูในดวงใจขาพเจา เปนคนจิตดีมีความเมตตากรุณาสูงตั้งใจในการทํางาน 

พยายามทําใหลูกศิษยไดประสบความสําเร็จโดยการใหความรู สั่งสอน ใหรูในบทเรียน

และนอกบทเรียนสอนใหฝกฝนดวยตนเอง ใหใชชีวิตไดดวยตนเอง  มีพ้ืนฐานในการ

ทํางาน สอนใหรูจักถูก รูจักผิด การมีระเบียบ และมารยาทในตน ใหเปนคนดีของสังคม

ไมเห็นแกตัวหรือคดโกง เปนคนมีความอดทนสูงไมยอทอตอการสอน ไมดุ หรือพูด

เปรียบเทียบเด็ก  จะถามหาเหตุผลเม่ือนักเรียนทําผิดและรับฟง จากนั้นใหคําอธิบาย

แนะนํา แลวจึงคอยทําโทษใหถูกตองตามหลักและเหตุผล”  

              (นักเรียน M2, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 
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“ทานคอยใหคําปรึกษาเรา ใหคําแนะนําเรามาตลอด ทานคือครูดีในดวงใจของ

ทุกคน ทานเปนบุคคลท่ีหนูคนนี้จะเอามาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตตอไป ขอบคุณ

คุณครูทานนี้มากท่ีคอยเอาใจใสพวกหนูมาตลอดเวลา ขอบคุณคุณครูท่ีสั่งสอนพวกหนูให

เปนคนดีมาถึงทุกวันนี้ ขอบคุณท่ีใหคําแนะนําดี ๆ มาตลอดเวลา รักคุณครูนะคะ” 

             (นักเรียน M4, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

“ครูในดวงใจของหนู คือ คุณครูนรากร กุลธนสิริ  ความประทับใจของหนูกับ

คุณครูนั้นมีอยางมาก ครูใหความชวยเหลือตลอดไมวาจะเรื่องอะไรก็ตาม ครูคอย

ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและแนะนําสิ่งท่ีดีใหลูกศิษยเสมอ มีความประทับใจอยู 1 อยาง  

คือ มีอยูวันหนึ่งรองเทาหนูหาย หนูเดินตามหาท่ัวโรงเรียนก็ไมเจอ หนูเลยข้ึนไปหาท่ี

โรงยิมหวังวาจะเจอแตก็ไมเจอ คุณครูนราทร ถามหนูวารองเทาหายไปไหนท้ัง ๆ ท่ีหนู

ยังไมไดบอกสักคํา ซ่ึงคุณครูสังเกตทุกอยางท่ีเปนนักเรียน ครูชวยหาแมกระท่ังรองเทา

ของหนู หนูไมรูเลยวาครูคนอ่ืนจะทําแบบนี้รึปลาว จนหนูหมดหนทางไมรูวาจะเอา

รองเทาท่ีไหนกลับบาน ครูเลยถอดรองเทาใหหนูท้ัง ๆ ท่ีหนูก็ไมไดขอเลยสักนิด แตครู

เสียสละรองเทาใหหนู หนูซาบซ้ึงใจมาก ๆ คะ หนูขอบคุณคุณครูมาก ๆ ทุก ๆ คําสั่ง

สอน ทุก ๆ คําปรึกษา ขอบคุณทําอยางท่ีทําใหคะ”  

          (นักเรียน M5, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

“ถาพูดถึงครูจะนึกถึงคําสั่งสอนคําอบรมเพราะครูคือผูท่ีสั่งสอนศิษย ใหเปนคน

ดีหรือผูท่ีถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษยครูเปรียบเสมือนแมคนท่ีสองท่ีจะคอยมองดู

เราเติบโตไปเปนอนาคตท่ีดีของชาติ ครูในดวงใจของฉันจะเปนคุณครูท่ีสอนภาษาไทย 

ทานเปนครูท่ีตั้งใจในการทํางานเสียสละตนเองวาทานจะมีอายุแลวก็ตาม ทานก็มาชวย

สอน  ครูทานเปนคนพูดตรง ๆ เคยถูกคุณครูทําโทษ แตก็ไมเคยท่ีจะโกรธหรือเกลียด

ทานเลยเพราะเขาใจวาทําผิดจึงโดนลงโทษฉันท่ีจริงไมมีครูคนไหนท่ีอยากจะตีลูกศิษย

ตัวเองหรอก แตก็จําเปนตองตีเพราะลูกศิษยทําไมถูกไมควรทานเปนครูท่ีดุ แตใจดี 

คําพูดของทานลูกศิษยคนไหนฟงแลวคิดตามก็จะเขาใจวาทุกคําพูด วาเปนความหวังดี 

ปรารถนาด ีเรียนกับทานนั้นทานจะสอนเสมอวาใหเปนคนดี ตั้งใจเรียนใหจบ ออกมาจะ

ไดมีงานทํา เปนคนดีของสังคม” 

                                           (นักเรียน M6, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

“คุณครูทานยังสอนเรื่องมารยาทในการพูดคุย สอนเรื่องการรูกาลเทศะในการ

อยูในหองเรียน วาเม่ือเขาหองเรียนแลว หนาท่ีเราตองตั้งใจเรียนศึกษา เม่ือเขามาใน
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หองเรียนไมควรพูดคุยหรือนําการบานของวิชาอ่ืนมาทําในวิชาท่ีครูกําลังสอน และอีก

อยางหนึ่งท่ีดิฉันประทับใจคือ เม่ือมีปญหา คุณครูทานรูเรื่องก็ไมไดทําโทษดวยการตี แต

คุณครูทานใหคําปรึกษาดวยเหตุผล  และบอกสอน ใหเรารูจักใชเหตุ  และทางออกดวย

วิธีการท่ีถูกตอง” 

             (นักเรียน M8, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูดีในดวงใจหนูเชื่อวานักเรียนทุกคนตองมีคุณครูคนนั้นไวเปนแรงบันดาลใจ

ในการดําเนินชีวิต คุณครูในดวงใจของหนูคือ ครู บัณฑิต ครูหมวดพลศึกษา คุณครู

บัณฑิตเปนครูในดวงใจ เพราะคุณครูบัณฑิตเปนคนท่ีทุมเทในการสอนทุมเทในการทํา

กิจกรรมทุกอยาง ถึงจะอายุมากแลว แตคุณครูก็ยังทุมเทในการสอนนักเรียนทุกคน ไม

วาจะเหนื่อยแคไหน เด็กดื้อแคไหนก็ยังทุมเททุกสิ่งอยางในการสอน และยังเปนกันเอง

กับนักเรียน มีอะไรมีปญหาอะไรก็ชวยเหลืออยางดี” 

                                             (นักเรียน M9, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

 3.3.2 ครูดีในดวงใจของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

 ครูดีในดวงใจของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 คือ ครูท่ีนารักชวนให

อยากเขาไปปรึกษา นาเคารพคือเปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย นายกยองโดยมีความรูและภูมิปญญาแทจริง 

เปนท่ีปรึกษาท่ีดี อดทนฟงถอยคําศิษยไดไมเบื่อ อธิบายเรื่องซับซอนได และไมแนะนําศิษยในทางเสื่อม    

ดังปรากฏในงานเขียนของผูเรียน ดังนี้ 

 

 “คุณครูจิรนันท ปททุม  เปนครูท่ีทําใหฉันรักการเรียนมากข้ึน เขาใจตัวเองมาก

ข้ึน เพราะเวลาเรียนกับคุณครูฉันไมอึดอัดเลยไมเขาใจอะไรก็ถามได แตไมคอยไดถาม

มาก เพราะคุณครูสอนไมงง คอยเปน คอยไป อีกท้ังยังสอนใหฉันเปนคนดี รับผิดชอบ

หนาท่ี แตฉันก็ดื้อไมคอยฟง แตฉันก็ฟงอยูบางนะ สุดทายนี้ฉันอยากบอกคุณครูวา ครู

คะขอโทษท่ีหนูดื้อไมคอยฟงคุณครู แตหนูอยากบอกวา หนูรักคุณครูคะ” 

                                     (นักเรียน P1, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูในดวงใจผมครูบุญสมเพราะวาครูบุญสมใจดี ผมชอบคุณครูบุญสมตรง ท่ีครู

สอนเรื่องวินัย มีระเบียบ และสอนใหนักเรียนมีความอดทน”  

         (นักเรียน P2, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 
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“ท่ีหนูวาดรูปคุณครูณภัทรารัตน ศรีเจริญ เปนคนท่ีใจดีมากและอยากใหเราเปน

คนดีมีไหวพริบรูเทาทันคนอ่ืนคะ ๆ เพราะวาตอนติดกระดาษสีหนาหองคุณครูสอนหนู

วาทําอะไรใหมีไหวพริบวองไวไมเฉ่ือยชา และรูปท่ีหนูวาดก็คือคุณณภัทรารัตน        

ศรีเจริญ ท่ีกําลังใหเงินเพ่ือนของหนูเพราะวาเพ่ือนของหนูลืมนําเงินมาจากท่ีบานคะ”  

           (นักเรียน P3, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 

“คุณครูจิรนันท เคยสอนวาตองเปนเด็กดี เปนเด็กท่ีมีความรับผิดชอบไมโกหก 

ไมขโมยของคนอ่ืนมาเปนของตัวเอง และเคยใหเขียนเก่ียวกับคณิตศาสตร และเขียน

สัญลักษณของคณิตศาสตร และสอนใหเราตั้งใจเรียนไมเลนเวลาเรียน ไมพูดคําหยาบ” 

                                      (นักเรียน P4, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูในดวงใจฉันคือคุณครูกัญญากาญจน มโนมัย เพราะคุณครูเปนคนดีมี

ระเบียบสอนเขาใจงาย แตคุณครูจะดุมาก แตถาใจดีก็ดีใจมาก คุณครูจะมีกฎกติกา

อยางเชน ผูหญิง ตองติดโบว มัดผมใหเรียบรอย และยังทําใหฉันมีระเบียบมากยิ่งข้ึน”  

                                      (นักเรียน P6, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 

 “ครูดีในดวงใจของฉัน คือครูจิรนันท ปททุม  คุณครูสอนใหอยาไปกับคนแปลก

หนา เวลาเจอผูใหญควรกมหัวหรือสวัสดีก็ได ควรพูดจาไพเราะออนโยนกับคนรอบขาง 

ไมหัวเราะเยาะเพ่ือน ไมแกลงเพ่ือน และควรตรงตอเวลา ถาไมรูคําไหนหรือทําไมได

ควรถามคุณครูหรือเพ่ือน คุณครูเปนคนท่ีใจดี คุณครูสอนใหเขมแข็ง เปนคนดี สอน

เด็กไมใหขโมยของคนอ่ืน รักคุณครูคะ” 

                                      (นักเรียน P8, เขียนบรรยายประกอบภาพครูดีในดวงใจ) 
 

 “คุณครูเปนคนใจดี สอนดี ดูแลเอาใจใสเด็กท่ัวถึงทุกคนพยายามสอนใหทัน

เนื้อหาท่ีเตรียมไว ก็เพ่ือท่ีจะใหเราตามทันเนื้อหาตาง ๆ และตามใหทันเพ่ือนหองอ่ืน ๆ 

และเวลาท่ีครูสอนก็พยายามท่ีจะอธิบายใหเขาใจงาย ๆ แถมครูก็ยังใหวิธีการจําตาง ๆ 

มากับตัวนักเรียนทุกคนดวย”  

      (นักเรียน M1, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 
 

   “คุณครูในดวงใจของขาพเจา คือ คุณครูพจมาน หวังสันติวงษา ในความคิดของ

ขาพเจาคุณครูพจมาน เปนครูท่ีดีมากคนหนึ่ง ในรายวิชาชีววิทยาของทานนั้นทานสอน

แบบไมเครียดเลย สอนสบาย ๆ เขาใจ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ถึงแมขาพเจาจะ

เพ่ิงจะเขามาเรียนท่ีโรงเรียนยานเวศวิทยาคมแหงนี้ แตขาพเจาก็เห็นวาคุณครูพจมาน

เปนคุณครูท่ีดีมาก ๆ ไมใชแคคุณครูพจมานเทานั้น คุณครูทุกคนในโรงเรียนเองก็เปนครู
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ท่ีดี เปนคุณครูท่ีเอาใจใสนักเรียน เปนคุณครูท่ีอยากจะมอบความรูให อยากจะเห็น

นักเรียนประสบความสําเร็จ” 

      (นักเรียน M3, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

“ครูในดวงใจของหนูคือ คุณครูบุญเรือน รัฐวิเศษ เพราะคุณครูเปนคนท่ีคอย

ใหกําลังใจเด็กนักเรียนมาโดยตลอดไมวาเรื่องเรียนหรือเรื่องครอบครัว  ครูเขาเปนคนท่ี

คอยอยูขาง ๆ เรามาโดยไมวาจะรายหรือดี คุณครูคนนี้จะคอยแกไขปญหาทุกอยาง ครู

คนนี้จะคอยยกโทษใหเราตลอดไมวาเราจะทําผิดแคไหนก็ตาม แมวาบางทีปญหาท่ีเรา

สรางข้ึนมา ถึงจะมีผลกระทบตอทานก็ตาม แมวาบางทีปญหาท่ีเราสรางข้ึนมา ถึงจะมี

ผลกระทบตอทานก็ตาม ทานก็จะคอยแกปญหาใหเราตลอดมา ครูทานนี้จะสั่งสอนเขา

ดวยคําพูด ทานคนนี้เปรียบเหมือนแมคนท่ีสองของเราทานคอยปูทางอนาคตใหเรามา

ตลอด แนะแนวมหาวิทยาลัยท่ีเราจะเขา ทานคอยเอาใจชวยเรามาตลอด ทานผานเรื่องราย ๆ 

มากับเราโดยตลอด และเรื่องดี ๆ มาตลอด ทานคอยติดตามชีวิตของเรามาตลอด ทานคอยให

คําปรึกษาเรา ใหคําแนะนําเรามาตลอด ทานคือครูดีในดวงใจของทุกคน” 

             (นักเรียน M4, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

   “กวาจะมาเปนเราในวันนี้ ชีวิตตองผานอะไรมากมาย ผานบททดสอบความ

อดทน สิ่งตาง ๆ ท่ีเราไดรับมาไมวาจะเปนเสียงหัวเราะ เสียงรองไห เสียงกระซิบเบา ๆ 

จากใคร  คนหนึ่งในยามทอถอย หมดกําลังใจ ดิฉันเคยมีชวงเวลาทอสุด ๆ จนคิดอะไร

ไมออก วาจะเริ่มตนอยางไร จนในท่ีสุดก็หาทางออกไดดวย คําแนะนําจากแมพิมพของ

ชาติ ผูเสียสละเพ่ือใหเด็กไทย มีการศึกษา เปนผูท่ีหวังกับเราตลอด ๆ ครูจะสอน

นักเรียนดวยหัวใจท่ีอยากจะใหนักเรียนไดความรูจริง ๆ ครูรักและหวงใยกับพวกเรา

มาก ๆ ไมเพียงแคสอนวิชาเทานั้น การดําเนินชีวิตของครูบอยครั้งท่ีพวกเราทําใหครู

ตองเสียใจ และผิดหวังแตก็ไมเคยวา เพียงแตหวังแคใหเราตั้งใจเรียน ไดดี ฝกใหเรามี

ระเบียบ หลายคนไดใหคํานิยามท่ีเก่ียวกับคําวา “ครู” บางคนเปรียบครูเปนเหมือน

แสงเทียน ท่ีคอยสองแสงสวางไปยังเสนทางท่ีดี บางคนอาจจะเปรียบครูเหมือนเรือลํา

หนึ่ง ท่ีจะนําพาเราไปสูจุดหมายปลายทางขางหนา ดวยความเห็นท่ีแตกตางกันไป แต

ถึงอยางไร กอนท่ีเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดก็ตองมีครูคอยขัดเกลา ทําใหเรา

เปนคนท่ีมีคุณภาพ พระคุณครูอันมากยิ่งในใจฉัน มันยากเกินกวาจะพรรณนา มันคือ

คําพูดท่ีไรซ่ึงเสียง และแนนอนมันจะอยูในใจของฉันตลอดไป” 

                (นักเรียน M7, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 
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  “ครูในดวงใจของดิฉัน คือ คุณครูบุญเรือน รัฐวิเศษ คุณครูบุญเรือนทาน เปนคุณครู

ท่ีใจดี ทักทายนักเรียนท่ีรูจักอยางสนิทสนม ทานสอนวิชาภาษาไทย คุณครูสอนหนังสือ

ใหนักเรียนเขาใจงาย และรูจักใชเทคโนโลยีประกอบกับการสอนทําใหนักเรียน เรียน

สนุกและเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน และแตละเนื้อหาคุณครูทานก็จะมีแบบทดสอบ

หลังจากเรียนของแตละบท ทําใหนักเรียนจําบทเรียนไดมากข้ึน” 

              (นักเรียน M8, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูจักรพันธ (ครูแบงค) ครูเขาเปนคนใจดี พูดเพราะเปนกันเองสอนเขาใจ มี

น้ําใจชวยเหลือนักเรียนตลอดและเขาสอนตรงเวลา มีงานใหทําและครูเขาเปนคนตาม

งานนักเรียนท่ีไมสงงานและครูเขาใหคะแนนเยอะเวลามีปญหาอะไรก็จะปรึกษาครูได

เสมอไมวาจะเรื่องเรียน  การเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย ครูเขาก็จะใหคําปรึกษาท่ีดีและ

คําศัพทไหนไมรูครูเขาก็จะแปลใหและก็อธิบายความหมายใหเราฟง และปลอยตรง

เวลา เวลาไหนท่ีนักเรียนเขาหองชาครูเขาก็จะไมวาแตครูเขาจะบอกวาข้ึนมาใหทันดวย

นะ ครูเขาเปนคนนารัก เปนครูท่ีเขากับนักเรียนไดเปนอยางดี” 

             (นักเรียน M11, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

 “ครูนราทร กุลธนสิริ ครูเปนครูท่ีสอนในทุกเรื่อง เม่ือหนูทําความผิดครูก็

ตักเตือนดวยความหวังดีและเปนหวงนักเรียนทุกคนเทากัน หนูรูสึกดีใจมากท่ีไดครูมา

เปนท่ีปรึกษาครูใสใจนักเรียนทุกคนเทากัน หนูชอบมากเวลาท่ีคุณครูใสใจนักเรียนทุก

คนเทากัน หนูชอบมากเวลาท่ีคุณครูสอนเพราะคุณครูสอนแตสิ่งดี ๆ ใหคําปรึกษาได

ทุกเรื่องท้ังเรื่องเรียน เรื่องการศึกษาตอ ครูสอนดีในเรื่องการเรียนไมเขาใจตรงไหนก็

ถามครูได หนูอยากขอบคุณคุณครูท่ีชวยเหลือนักเรียนในทุกเรื่อง ชวยวากลาวตักเตือน

เม่ือทําผิด ครูไมเคยโกรธนักเรียนมีแตจะใหความรัก ความหวังดี ครูสอนแตสิ่งดี ๆ 

และนักเรียนทุกคนเทากันสุดทายนี้ หนูขอใหครูสุขภาพแข็งแรง อยูกับพวกหนูไป

นานๆ นะคะ รักครูท่ีสุดเลย” 

                                                            (นักเรียน M12, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

 

   “ดิฉันเปนเด็กยากจน การเรียนพอใช มีความฝนอยากเรียนสูง ๆ และมีคุณภาพ 

แตเพราะความจนในเวลานั้น ณ จุดนั้นอะไร ก็โถมเขามาชีวิตพรอมกัน ไมวาจะปญหา 

ครอบครัว การเรียน และเพ่ือน ดิฉันทอมาก ไมรูจะทํายังไงดี จนในท่ีสุด ไดมาพบกัน 

คุณครูผูซ่ึงทําใหเราเปนเราในวันนี้ได อยางสงาผาเผย และแข็งแรง  ทานผูผานอะไรมา

หลายอยางท่ีเราไมเคยรูหรือมีประสบการณ เม่ือมีปญหา ทานเปนแม เปนเพ่ือนของ
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เราได ทานทําใหเรา กลายเปนคนท่ีกลาตัดสินใจ รูจักคิด รูจักการอยูในสังคม และ

ปรับตัว ดวยการสอน แงคิดตาง ๆ” 

            (นักเรียน M13, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 

  

“เวลาเรามีเรื่องทุกขใจครูจะคอยทําใหเรานั้นหายทุกข ครูก็จะคอยมีความสุข

กับเราดวย ไมวาจะเปนแบบไหนครูก็จะคอยอยูขาง ๆ เราเสมอ ถาเราไมเขาใจอะไรก็

จะมีครูทานนี้คอยถาม ถาเราไมสงงานครูก็จะคอยถามคอยใหเราทํา เพ่ือท่ีเราจะไดไม

คางงาน ครูจะคอยพูดคอยถามคอยบอกวาอันไหนดีหรือไมดี อันไหนสมควรทําหรือไม

สมควรทํา ทานจะคอยตักเตือนทุกครั้ง คอยพูดอยูตลอดเวลา ทานทําอะไรหลาย ๆ สิ่ง 

หลาย ๆ อยางไวใหกับเรา นั้นมากมายโดยท่ีทานไมเคยหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เลย”  

        (นักเรียน M14, จากเรียงความครูดีในดวงใจ) 
 

 โดยสรุป ผลการประเมินครูในวิถีพุทธโดยผูเรียน พบวา ครูดีในดวงใจของผูเรียนคือครูท่ีมี

คุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7  คือครูท่ีรูหลักความจริงหรือเหตุผล รูความมุงหมายและประโยชนท่ี

ประสงค รูจักความรูความสามารถและคุณธรรมของตน รูจักความพอดีในการดํารงชีวิต รูจักระยะเวลาท่ี

จะตองใชในการทําหนาท่ีการงาน รูจักสภาพแวดลอมของชุมชนเพ่ือใหประพฤติตนไดถูกตอง และรูจักและ

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ครูท่ีนารักชวนใหอยากเขาไปปรึกษา นา

เคารพคือเปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย นายกยองโดยมีความรูและภูมิปญญาแทจริง เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

อดทนฟงถอยคําศิษยไดไมเบื่อ อธิบายเรื่องซับซอนได และไมแนะนําศิษยในทางเสื่อม 

 3.4 ผลการวิเคราะหจากบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

 จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

รูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ภายหลังจากท่ีครูเขารวมกิจกรรมท้ัง 6 

กิจกรรม ไดบันทึกการสะทอนคิดในแบบบันทึกหลังจากทํากิจกรรม ผลการบันทึกปรากฏดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการบันทึกการสะทอนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ T1 
 

วิถีท่ี 1 หนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ 

หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบาง                  เหมือนหรือแตกตางจากครูโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

ครูมีความสํารวมตนอยูเสมอ มีการจัดการเรียนการ
สอนทันสมัยและครบครัน มีสัมมาคารวะ มี
กิริยามารยาทเรียบรอย ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
มีความสามัคคีในหมูคณะ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะ
พัฒนาตนใหดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ละเลิก อบายมุข 

มีหนาท่ีเหมือนกันก็คือ การพัฒนาโรงเรียนจะยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เปนผูจัดการเรียนรูและการเปน
แบบอยางท่ีดีในชีวิต  
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วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 

ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ทําไดอยางไร         มีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปล่ียนไปหรือไม อยางไร 

- ศีลปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม  
- สมาธิ การฝกฝนทางจิตกอใหเกิดการตระหนักรู
ตนเองและจิตสํานึกตอการทํางาน 
- ปญญา ความรูท่ัวอยางชัดเจน  

การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาทําใหสติการดําเนิน
ชีวิตพัฒนาชีวิตเพ่ือใหประสบความสําเร็จเปนคน
สมบูรณแบบ สามารถแยกแยะ ถูกผิด ยึดถือพระ
รัตนตรัย เปนท่ีพ่ึง ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว                                                                                                                                                                                              

วิถท่ีี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

แบบอยางท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร                การเปนแบบอยางท่ีดีของครูมีประโยชนอยางไร 

- นําแนวทางหลักพุทธธรรมมาประพฤติปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของความเปนครู 
- ปลูกฝงใหศิษยเปนคนเกง คนดี มีสุข และมีคุณธรรม  

เปนผูมีความนารัก นาเคารพ นายกยอง รูจักใช
คําพูดไดผล อดทนตอถอยคํา สามารถอธิบายเรื่อง
ยากใหเขาใจงาย ไมแนะนําศิษยไปในทางท่ีไมดี                                                                                                                                                          

วิถท่ีี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

ครูคิดอยางไรกับการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

การเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนสิ่งดี 
1. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจากหัวใจ  
2. นักเรียนไดเรียนรูศีลธรรมและการรักษาศีล 5 
3. เนนวิถีไทยและวิถีธรรม 
4. เห็นความสําคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนตนแบบของ

พระพุทธศาสนาท่ีจะชวยผลักดันใหนักเรียน

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเปนคนดี ของ

สังคมและสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข  

วิถท่ีี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน    

หลักธรรมท่ีครูประยุกตใชกับตนมีอะไรบาง มีแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร 

หลักธรรมใชกับตนเอง คือ พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

- กัลยาณมิตร 7 คือ ปโย ครุ ภาวนีโย วัตตา  

วจนักขโม คัมภีรัญจะ โน วัฎฐาเน นิโยชเย  

1. จัดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกัน เชน ตักบาตร

ประจําสัปดาห ฟงเทศนยามบาย สวดมนตแผเมตตา  

2. จัดเขาคายใหกับคุณธรรมใหกับนักเรียน 

3. รวมกิจกรรมวัดกับชุมชนในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  

วิถท่ีี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม    

ครูไดสรางนวัตกรรมทางธรรมอะไรบาง ผลการนําไปใชกับผูเรียนเปนอยางไร 

- จัดปายนิเทศวันสําคัญ/พุทธศาสนสุภาษิต 

- Power Point/Videoท่ีสื่อความหมายตามหลักธรรม 

- โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมนองไหวพ่ี  

- กิจกรรมหนาเสาธง สวดมนต แผเมตตานั่งสมาธิ  

ใหนักเรียนรูหลักธรรมมากข้ึนปลูกฝงจิตสํานึกให

เปนคนดีของสังคมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 

 

          (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T1, บันทึกการสะทอนคิด, 30 สิงหาคม 2559)  

 

ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการบันทึกการสะทอนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ T2 
 

วิถีท่ี 1 หนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ 

หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบาง            เหมือนหรือแตกตางจากครูโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

1.ครูตองเขาใจหลักของพระพุทธศาสนา 

2.ครูตองมีการศึกษาธรรมะอยางสมํ่าเสมอ 

3.รูจักปฏิบัติธรรม และรวมกิจกรรมเสวนาธรรม 

4.นําหลักธรรมปฏิบัติในขอ 3 มายอยเปนกิจกรรม

ลงสูวิถีชีวิตของนักเรียน  

ครูในโรงเรียนวิถีพุทธแตกตางกับครูท่ัวไป  คืออาจจะ
ไมใชครูท่ีสอนวิชาการตาง ๆ อยางเดียว แตตองเปนผู
ท่ีมุงม่ันในการพัฒนาชีวิตพยายามปรับปรุงแกไข
ตนเอง ฝกตวัเองตามหลักไตรสกิขา คือ การพัฒนาท้ัง
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เพราะครูในโรงเรียนวิถี
พุทธมีหนาท่ีหลักคือ “การสรางมนุษยท่ีสมบูรณ 

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 

ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ทําไดอยางไร         มีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปล่ียนไปหรือไม อยางไร 

1. ศีล คือ ระเบียบควบคุมรักษากาย วาจา ใจ ให
เรียบรอย มีสติระลึกไดอยูเสมอ 
2. สมาธิ คือ เราตองฝกจิต เราใหตั้งม่ัน และมีความ
สงบ เพราะการฝกจิตท่ีดีแลวจะนําความสุขมาให  
3. ปญญา เม่ือเราฝกจิตใหดีแลว ก็จะทําใหรูชัดเจน
วาไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตามีปญญาจะรูเทาทัน 

 - การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา จะทําใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดความเชื่อใน 
พระรัตนตรัย ยึดถือเปนท่ีพ่ึงไดท้ังเชื่อตามผลกรรม
วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะทําใหผูปฏิบัตินั้น มี
ความสุข ความเจริญยิ่งข้ึน  

วิถท่ีี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

แบบอยางท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร                การเปนแบบอยางท่ีดีของครูมีประโยชนอยางไร 

1.เปนตัวอยางท่ีดีในลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู   

อยูใหเห็น” อยางสมํ่าเสมอ 

2.เปนกัลยาณมิตรของผูเรียน มีเมตตาธรรม ความ

ออนโยน อดทน อดกลั้น และสรางเสริมกําลังใจแก

ผูเรียนเสมอ 

จะเปนท่ีรักเคารพของศิษยและสังคม ซ่ึงจะนําไปสู

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู 

วิถท่ีี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

ครูคิดอยางไรกับการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

ขาพเจาคิดวา การเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธเปนสิ่งท่ี

ดี เพราะเปนการแกปญหาความประพฤติผูเรียนใหมี

พัฒนา “การกิน อยู ดู ฟงเปน” คือ มีปญญารูเขาใจใน

คุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา 

และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต  

 

 -โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนรูปแบบท่ีจะชวย

ผลักดันใหเด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตาม

ศักยภาพเปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เพราะเปนโรงเรียนท่ี

ดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา  
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วิถท่ีี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน    

หลักธรรมท่ีครูประยุกตใชกับตนมีอะไรบาง มีแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร 

ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา 

ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา และหลักกัลยาณมิตร   

1.จัดอบรม หรือเสวนาธรรมแกครูและบุคลากร

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.จัดการพัฒนาจิต เจริญปญญา เปนรายสัปดาห 

หรือรายเดือน  

3.จัดฟงเทศน ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันสําคัญ  

4.จัดศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติธรรมในสํานักตาง ๆ  

วิถท่ีี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม    

ครูไดสรางนวัตกรรมทางธรรมอะไรบาง ผลการนําไปใชกับผูเรียนเปนอยางไร 

1. ตนไมพูดได  

2. พุทธศาสนสุภาษิต 

3. จัดปายนิเทศวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

4. Video สื่อท่ีโหลดมาจาก Youtube 

5. Power Point วิชาพระพุทธศาสนา 

จะทําใหสนใจเรียนรูหลักธรรมทางพุทธศาสนามาก

ข้ึน ผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

 

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T2, บันทึกการสะทอนคิด, 10 กรกฎาคม 2559)  

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการบันทึกการสะทอนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ T3 
 

วิถีท่ี 1 หนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ 

หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบาง                  เหมือนหรือแตกตางจากครูโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนเพ่ือใหเกิด

บรรยากาศท่ีพรอมจะนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาใช หรือบูรณาการกับกิจกรรมท่ี

นักเรียนสนใจและสงเสริมใหนักเรียนใชปญญา 

เหตุผล รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม   

สภาพท่ัวไปของโรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนท่ัวไปจะ

เหมือนกันในเรื่องการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเกิด

ปญญา แตท่ีแตกตางคือ การนอมนําเอาคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตรวมถึง

การจัดการเรียนการสอน  

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 

ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ทําไดอยางไร         มีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปล่ียนไปหรือไม อยางไร 

การฝกจิตตนเอง เม่ือมีศีล จิตใจก็สงบ ไมฟุงซาน 

เกิดสมาธิ และปญญารูดี รูชั่ว นําไปสูการปฏิบัติแต

สิ่งท่ีดีงาม  

สามารถทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากการท่ีได

นําหลักธรรมไปใช  

ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
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วิถท่ีี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

แบบอยางท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร                การเปนแบบอยางท่ีดีของครูมีประโยชนอยางไร 

ครูตองมีคุณธรรม เปนนักปราชญ ซ่ึงชวยใหครูมี

ความรอบรู  มีความดีนําไปสูการถายทอด อบรม สั่ง

สอน ใหนักเรียนเปนคนดี และมีคุณธรรม  

-นักเรียนไดเห็นเปนแบบอยาง 

-นักเรียนมีความรักและศรัทธาในตัวครู 

- ชวยใหนักเรียนสามารถนําแบบอยางท่ีใหเห็นไดรับ

รูไปเปนแนวทางดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  

วิถท่ีี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

ครูคิดอยางไรกับการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

ถือเปนการพัฒนาศักยภาพของครู เพ่ือใหเกิด

กระบวนการทางปญญา ถือเปนโครงการท่ีนา

สงเสริมและรักษาได  

 โรงเรียนวิถีพุทธจะจัดสถานท่ี หองเรียน ใหเกิด

บรรยากาศนาเรียนรู เชน สงบ เงียบ สะอาด  

ปลอดโปรง  

วิถท่ีี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน    

หลักธรรมท่ีครูประยุกตใชกับตนมีอะไรบาง มีแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร 

กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ 

พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4  อิทธิบาท 4  อริยสัจ 4 

สังคหวัตถุ 4 

จะเลือกใชหลักธรรมอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 

เพราะเปนหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการทํางานใหสําเร็จ 

รวมถึงการทํางานรวมกับผูอ่ืน ก็จะนําเรื่องท่ีวาดวย 

การพูดในสิ่งท่ีดีงาม เหมาะสมกับบุคคลตาง ๆ มาใช 

(ปยวาจา) 

วิถท่ีี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม    

ครูไดสรางนวัตกรรมทางธรรมอะไรบาง ผลการนําไปใชกับผูเรียนเปนอยางไร 

 นิทานคุณธรรม เรื่องประชาธิปไตย เพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง  

นักเรียนไดใชความคิดไดทํางานรวมกันกับเพ่ือนได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกอใหเกิดการเคารพซ่ึงกัน

และกัน  

                                            (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T3, บันทึกการสะทอนคิด, 25 กรกฏาคม 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการบันทึกการสะทอนคิดของครูโรงเรียนวิถีพุทธ T4 
 

วิถีท่ี 1 หนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ 

หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบาง  เหมือนหรือแตกตางจากครูโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

-ถายทอดความรูใหกับนักเรียน 

-แนะนําแนวทางท่ีถูกตอง 

-อบรมสั่งสอนและยกยองชื่นชมศิษย 

-ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี    

 มีหนาท่ีเหมือนกับครูโรงเรียนท่ัวไป   

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 

ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ทําไดอยางไร         มีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปล่ียนไปหรือไม อยางไร 

การทําตนเองใหสํารวมกาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย

อยูในบัญญัติศีล มีจิตใจตั้งม่ัน ยึดม่ัน มีความรอบรู 

การคิดได นึกได ของการดําเนินชีวิตประจําวันได  

มีผลทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป เชน เม่ือเรามี

ปญญาจะรูไดวาอันไหนผิด อันไหนถูกแลวจะนําไปสูการ

ปฏิบัติ คือ ศีล เม่ือมีศีลเกิดข้ึน ภายในจิตใจ สมาธิและ

ความสงบสุขก็จะเกิดข้ึนตามมา  

วิถท่ีี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

แบบอยางท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร                การเปนแบบอยางท่ีดีของครูมีประโยชนอยางไร 

ตองมีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมในจิตใจเปน

แบบอยางท่ีดีแกศิษยและทําตนใหเปนประโยชนแก

สังคม  

ถานักเรียนเห็นแบบอยางท่ีดี นักเรียนก็จะมีความคิด 

ความประพฤติท่ีดีตามแบบอยางท่ีเขาไดรับรูมาและจะ

เกิดประโยชนแกตนเองบุคคลรอบขางและสังคม  

วิถท่ีี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

ครูคิดอยางไรกับการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

เปนเรื่องท่ีดีของการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ

เพราะทําใหโรงเรียน ครู นักเรียน และพระมี

กิจกรรมรวมกันเพ่ือเปนการขัดเกลาทางสังคมอีก

ดานหนึ่ง  

โรงเรียนวิถีพุทธ มีกิจกรรมรวมกับพระ การบูรณาการ 

การสอนโดยเนนหลักธรรมเขามาเก่ียวของกับการเรียน 

การสอนมากข้ึน เปนการพัฒนาดานคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรมใหกับโรงเรียนมากข้ึน  

วิถท่ีี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน    

หลักธรรมท่ีครูประยุกตใชกับตนมีอะไรบาง มีแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร 

 หลักธรรมท่ีใช คือ พรหมวิหาร 4  อิทธิบาท 4  หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมท่ีครูควรมีใหแก

ศิษย คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักธรรมท่ี 

2 คือ อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมสําหรับการทํางานให

ประสบความสําเร็จ  
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วิถท่ีี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม    

ครูไดสรางนวัตกรรมทางธรรมอะไรบาง ผลการนําไปใชกับผูเรียนเปนอยางไร 

วิจัยเรื่องการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความ

รับผิดชอบงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

จากการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบงาน

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอยูในระดับดี  

   (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ T4, บันทึกการสะทอนคิด, 15 สิงหาคม 2559)  

 

 โดยสรุป ผลการวิเคราะหจากการบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลง

เจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดใน

วิถีพุทธ 6 วิถี ไดแก วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรู

ใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 

เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

เม่ือพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนในตารางท่ี 4.3 – 4.6 พบวา การจัดกิจกรรมของครูในวิถี

พุทธ ทําใหผูเรียนไดใชความคิดไดทํางานรวมกันกับเพ่ือนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกอใหเกิดการเคารพซ่ึง

กันและกัน นักเรียนมีความประพฤติท่ีดีตามแบบอยางท่ีไดรับรูมาและจะเกิดประโยชนแกตนเอง บุคคลรอบ

ขางและสังคม นักเรียนมีความรักและศรัทธาในตัวครูในวิถีพุทธท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และชวยใหนักเรียน

สามารถนําแบบอยางท่ีไดเห็นและรับรูไปเปนแนวทางดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง รวมท้ังนักเรียนไดเรียนรู

หลักธรรมมากข้ึนและไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

สําหรับการประยุกตหลักธรรมไปใชในการออกแบบกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรูใหกับ

นักเรียนโดยครูท่ีพัฒนาตนเองแลว พบวา ครูในวิถีพุทธมีการใชหลักอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนา

ความรับผิดชอบงานของนักเรียนและสงเสริมใหทํางานใหสําเร็จรวมท้ังรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใชหลัก

พรหมวิหาร 4 และกัลยาณมิตรธรรม 7 เปนแนวทางท่ีครูควรมีใหแกศิษย และใชหลักไตรสิกขา ไดแก 1) 

ศีล ปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม 2) สมาธิ การ

ฝกฝนทางจิตกอใหเกิดการตระหนักรูตนเองและจิตสํานึกตอการทํางาน และ 3) ปญญา ความรูท่ัวอยาง

ชัดเจน และสามารถคิดแกปญหาไดอยางมีเหตุผล โดยครูในวิถีพุทธไดประยุกตใชหลักธรรมท่ีนําเสนอ

ขางตนไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
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 3.5  ผลการวิเคราะหความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและผลการประเมิน

ครูในวิถีพุทธของผูเรียน 

 จากการศึกษาภาคสนามดวยการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ ไดวิเคราะหความสอดคลองระหวางการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธ (ผลการวิเคราะหในขอ 3.4) 

และผลการประเมินครูในวิถีพุทธโดยผูเรียน (ผลการวิเคราะหในขอ 3.3) และ เพ่ือนําเสนอความสอดคลอง

ระหวางขอมูลท้ังจากผูเรียนและครูในวิถีพุทธ ผลการศึกษาปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและผลการประเมินครูในวิถีพุทธ

ของผูเรียน (ตามหลักสัปปุริสธรรม 7)   
 

ขอ 
การสะทอนคิด 

ของครูในวิถีพุทธ 

การประเมินครูในวิถีพุทธ 

โดยผูเรียน 
ประเด็นความสอดคลอง 

1 ยึดหลัก “สอนใหรู ทําใหดู อยูให

เห็น” อยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติ

ตนตามหลักไตรสิกขา 

ครูเปนคนตรงไปตรงมา จะไม

ทําโทษโดยไมมีเหตุผล  สอนให

รู จั ก ถูก  รู จั กผิ ด  จะถามหา

เหตุผลเม่ือนักเรียนทําผิดและ

รับฟงและใหคําปรึกษาตามหลัก

และเหตุผล 

(นักเรียน P7, M2, M8) 

รูหลักความจริงหรือเหตุผล 

2 ครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีหนาท่ีหลัก

คือ “การสรางมนุษยท่ีสมบูรณ”

มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะ

พัฒนาตนใหดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

ตั้งใจทํางานพยายามทําใหลูก

ศิษยประสบความสําเร็จ ทุมเท

ในการสอนและทํากิจกรรมให

นักเรียน (นักเรียน M2, M9) 

รู ค ว า ม มุ ง ห ม า ย แ ล ะ

ประโยชนท่ีประสงค 

3 นําแนวทางหลักพุทธธรรมมาประพฤติ

ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของความ

เปนครู มีกิริยามารยาทเรียบรอย และ

ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  

เปนคนพูดเพราะ (ศีล) ใหความ

เปนธรรม  มีความเมตตากรุณา 

(หลักพรหมวิหาร)  

(นักเรียน P1, M2) 

รูจักความรูความสามารถ

และคุณธรรมของตน 

4 ครูมีความสํารวมตน (กาย วาจา 

ใจ) อยูเสมอ พัฒนาตนใหดําเนิน

ชีวิตท่ีดีงาม เปนผูท่ีมุงม่ันในการ

พัฒนาชีวิต  

ครูจะตั้งใจทํางานและเสียสละ

ตนเอง ทุมเทในการสอนและ

เปนกันเองกับผูเรียน มีปญหา

อะไรครูจะชวยเหลือให เปน

อยางดี (นักเรียน M6, M9) 

รู จั ก ค ว า ม พ อ ดี ใ น ก า ร

ดํารงชีวิต 
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ขอ 
การสะทอนคิด 

ของครูในวิถีพุทธ 

การประเมินครูในวิถีพุทธ 

โดยผูเรียน 
ประเด็นความสอดคลอง 

5 มีการจัดการเรียนการสอน ท่ี

ทันสมัยและครบครัน 

ทุมเททุกสิ่งทุกอยางในการสอน 

เอาใจใสผูเรียนและแนะนําแต

สิ่งดีๆ มาตลอด และใหความ

ชวยเหลือศิษยตามโอกาส 

(นักเรียน M2, M5, M9) 

รูจักระยะเวลาท่ีจะตองใช

ในการทําหนาท่ีการงาน 

6 เ ป น ผู จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ใ น

หองเรียนเพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ี

พ ร อ ม จ ะ นํ า ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง

พระพุทธศาสนามาใช 

ครูไมชอบใหเอาเรื่องอ่ืนไปถาม

ในเวลาเรียน หรือเม่ือเขามาใน

หองเรียนไมควรพูดคุยหรือนํา

การบานวิชาอ่ืนมาทําในวิชาท่ี

ครูกําลังสอน (นักเรียน P1, M8 ) 

รู จั กสภาพแวดลอมของ

ชุมชนเพ่ือใหประพฤติตนได

ถูกตอง 

7 นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

มาใช หรือบูรณาการกับกิจกรรม

ท่ีนักเรียนสนใจและสงเสริมให

นักเรียนใชปญญาและเหตุผล  

คําพูดของทานลูกศิษยคนไหน

คิดตามก็จะเขาใจวาครูหวังดีตอ

ทุกคน ทานจะสอนเสมอใหเปน

คนดี ตั้งใจเรียนใหจบและเปน

คนดีของสังคม (นักเรียน M6) 

รู จั ก แ ล ะ เ ข า ใ จ ค ว า ม

แตกตางระหวางบุคคล 

 

 จากตารางท่ี 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและ

ผลการประเมินครูในวิถีพุทธของผูเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา ท้ังครูในโรงเรียนวิถีพุทธและผูเรียน

ไดสะทอนคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูในวีถีพุทธเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของครูตามหลักสัปปุริสธรรม

อันเปนคุณธรรมของบัณฑิตท่ีใชในการพัฒนาตน โดยครูในวิถีพุทธจะมีการพัฒนาตนใหเปนผูรูจักเหตุ รูจัก

ผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล โดยท่ีการพัฒนาตนของครูในวิธีพุทธ จะเปน

แบบอยางท่ีดีใหแกผูเรียนไดปฏิบัติตามและสามารถนําไปปรับใชเม่ือตองดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและผลการประเมินครูในวิถีพุทธ

ของผูเรียน (หลักกัลยาณมิตรธรรม 7)   
 

ขอ 
การสะทอนคิด 

ของครูในวิถีพุทธ 

การประเมินครูในวิถีพุทธ 

โดยผูเรียน 

ประเด็นความ

สอดคลอง 

1 เปน กัลยาณมิตรของผู เ รี ยน มี

เมตตาธรรมและออนโยนและมี

วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนิน

ชีวิต 

ครูเปนคนใจดี พูดเพราะและเปน

กันเอง ทักทายนักเรียนท่ีรูจักอยาง

สนิทสนม อยากใหนักเรียนเปนคน

ดี คอยใหคําปรึกษา คําแนะนํามา

ตลอด เพราะทานคือครูดีในดวงใจ

ของทุกคน 

(นักเรียน P2, P3, M8, M11)   

นารัก ชวนใหอยากเขา

ไปปรึกษา 

2 เปนท่ีรักเคารพของศิษยและสังคม ครูจะเปนคนท่ีคอยอยูขางๆ เรามา

ตลอด เอาใจใสนักเรียน อยากมอบ

ความรูใหและอยากเห็นนักเรียน

ประสบความสําเร็จ ครูเปรียบ

เหมือนแสงเทียนท่ีคอยสองแสง

สวางไปยังเสนทางท่ีดี พระคุณครูมี

มากยิ่งในใจเกินกวาท่ีจะพรรณนา 

(นักเรียน M3, M4, M7) 

นาเคารพ คือเปนท่ีพ่ึง

ทางใจและปลอดภัย 

3 ตองมีคุณธรรม เปนนักปราชญ ซ่ึง

ชวยใหครูมีความรอบรู  มีความดี

นําไปสูการถายทอด อบรม สั่งสอน 

ใ ห นั ก เ รี ย น เ ป น ค น ดี  แ ล ะ มี

คุณธรรม 

ครูสอนดี เปนครูท่ีสอนในทุกเรื่อง 

ไมเขาใจตรงไหนก็สามารถถามครู

ได ครูสอนแบบไมใหเครียดทําให

นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

รวมท้ังสอนใหเปนคนดี มีระเบียบ

วินัย มีความอดทน และมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 

(นักเรียน  P1, M3, M12)  

นายกยอง โดยมีความรู

และภูมิปญญาแทจริง 

4 ถายทอดความรูใหกับนักเรียน 

แนะนําแนวทางท่ีถูกตอง 

อบรมสั่งสอนและยกยองชื่นชม

ศิษย และสงเสริมใหนักเรียนมี

ครูเขาจะใหคําปรึกษาท่ีดี คําศัพท

ไหนท่ีไมรูครูจะแปลให ครูเปนท่ี

ปรึกษาและเอาใจใสนักเรียนทุกคน

เทากัน ใหคําปรึกษาทุกเรื่องท้ัง

เปนท่ีปรึกษาท่ีด ี
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ขอ 
การสะทอนคิด 

ของครูในวิถีพุทธ 

การประเมินครูในวิถีพุทธ 

โดยผูเรียน 

ประเด็นความ

สอดคลอง 

คุณธรรมจากหัวใจ เรื่องเรียนและเรื่องการศึกษาตอ 

และเม่ือมีปญหา ทานเปนแม เปน

เพ่ือนของเราได 

(นักเรียน M11, M12, M13) 

5 อดทน อดกลั้น และสรางเสริม

กําลังใจแกผูเรียนเสมอ 

ครูจะคอยยกโทษใหเราตลอดไมวา

เราจะทําผิดแคไหนก็ตาม แมวา

บางครั้งปญหาท่ีเราสรางจะกระทบ

ถึงทาน ทานก็จะแกปญหาใหตลอด

มา บอยครั้งท่ีพวกเราทําใหครูตอง

เสียใจและผิดหวังแตครูก็ไมเคยวา 

(นักเรียน M4, M7) 

อดทนฟงถอยคําศิษย

ไดไมเบื่อ 

6 อธิบายเรื่องยากใหเขาใจงาย โดย

การใชสื่อประกอบ เชน ตนไมพูด

ได พุทธศาสนสุภาษิต ปายนิเทศ 

Video หรือสื่อท่ีโหลดมาจาก 

Youtube 

เ วล า ท่ีค รู สอน ก็พยายาม ท่ีจะ

อธิบายใหเขาใจงายๆ และยังให

วิธีการจําตางๆ รูจักใชเทคโนโลยี

ประกอบการสอน ทําใหนักเรียนสนุก

และเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน  

(นักเรียน M1, M8) 

อธิบายเรื่องซับซอนได 

7 จะไมแนะนําศิษยไปในทางท่ีไมดีจะ

แนะนําแตแนวทางท่ีถูกตอง 

แ ล ะ ใ ห เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                                                                                                       

ครูจะคอยพูดคอยถามคอยบอกวัน

อันไหนดีหรือไมดี  อันไหนสมควร

ทําหรือไมสมควรทํา ทานจะคอย

ตักเตือนทุกครั้งท่ีทําผิด เปนการ

ตักเตือนดวยความหวังดีและครูไม

เคยโกรธ แตจะคอยขัดเกลาใหเรา

เปนคนท่ีมีคุณภาพ  

(นักเรียน M7, M12, M14) 

ไมแนะนําศิษยในทาง

เสื่อม     

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
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 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบความสอดคลองของการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธและ

ผลการประเมินครูในวิถีพุทธของผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 พบวา ท้ังครูในโรงเรียนวิถีพุทธและ

ผูเรียนไดสะทอนคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนของครูในวิถีพุทธท่ีมีตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม อันเปน

หลักธรรมท่ีครูผูสอนพึงมีตอศิษยดวยการเปนผูนารัก ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา นาเคารพ คือเปนท่ีพ่ึงทาง

ใจและปลอดภัย นายกยอง โดยมีความรูและภูมิปญญาแทจริง เปนท่ีปรึกษาท่ีดี อดทนฟงถอยคําศิษยไดไม

เบื่อ สามารถอธิบายเรื่องซับซอนไดและไมแนะนําศิษยในทางเสื่อม ซ่ึงเปนแนวทางการปฏิบัติตนของครูใน

วิถีพุทธท่ีมีตอผูเรียน   
 

 3.6 ผลการวิเคราะหบัตรบันทึกการสะทอนคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรม 

 จากการศึกษาสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมจากบัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 ของครู

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 

  1) ทําใหทราบคุณลักษณะของการเปนครูในวิถีพุทธ 

  2) ไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของการเปนครูท่ีดีกับเพ่ือนครู 

  3) ไดทราบแนวทางวิธีการแกไขปญหาผูเรียนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  5) ไดรับรูเก่ียวกับกิจกรรมวิถีพุทธในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม 

  6) การใชหลักธรรมในการจัดการการกิจกรรมการเรียนรู 

  7) เขาใจบทบาทหนาท่ีและความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง 

  8) เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

  9) ปรับตัวตามไตรสิกขา คือ ปฏิบัติตนดวยหลักศีล สมาธิ ปญญา 

  10) ไดรับทราบวาครูดีมีอยูท่ัวแผนดิน 

  11) ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของการเปนครูในวิถีพุทธโดยใชหลักพุทธธรรม  

  12) สรางกิจกรรมการเรียนรูดวยการบูรณาการหลักธรรม 

  13) ทําใหมีความมุงม่ันมุงในการสรางนวัตกรรมแนวพุทธเพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติ 

  14) ไดเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธiและแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู 

  15) ครูในวิถีพุทธควรเปนผูพอประมาณ มีเหตุผล ประพฤติดีงาม 

  16) ไดแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

  17) ครูท่ีดีจะตองเปนครูตลอดเวลา อดทนตอสิ่งภายนอกและการสั่งสอนศิษย 

  18) ครูมีการแกไขปญหาผูเรียนเทคนิคหรือวิธีการแนวพุทธท่ีมีความแตกตางกัน 

  19) ครูตองมีภาพลักษณแหงความเปนครูและตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู 

  20) ครูในวิถีพุทธตองจัดการเรียนรูใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได 

  21) ไดรูปแบบการจัดการกิจกรรมพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณแบบวิถีพุทธ 

 22) ไดรูแนวทางการแกไขปญหาและจะนําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
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 23) ไมเคยคิดวา การทําโครงการเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธเปนการเพ่ิมงาน 

 24) ครูในวิถีพุทธไมใชเปนวิถีพุทธเฉพาะเวลาสอนแตตองมีทุกเวลา 

 25) การอยูรวมกันของพหุวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันโดยปกติสุข 
 

 โดยสรุป ผลการวิเคราะหสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมจากบัตรบันทึกการสะทอนคิด  

3-2-1 ของครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปไดวา ครูไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

ไดรับรูวามีครูในวิถีพุทธท่ัวประเทศท่ีพยายามจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรูของ

ผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมและเขารวม

โครงการวิถีพุทธ 
 

ตอนท่ี 4 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 จากผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ คณะผูวิจัย

ไดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ และรวมแบงปนประสบการณระหวางครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมของโครงการวิจัยและ

ผูเขารวมกิจกรรม โดยรวมกันสะทอนคิดและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 6 

กิจกรรม ขางตน ผลการถอดบทเรียนพบวา 1) ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 2) ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

การบูรณาการในวิถีพุทธผานครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง 3) โรงเรียนมี

รูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ ผลการถอดบทเรียนปรากฏดังนี้   
 

ประเด็นท่ี 1 ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ  

 จากการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธจะ

พยายามออกแบบกิจกรรมท่ีบูรณาการความเปนวิถีพุทธไดอยางหลากหลาย ประพฤติตนเปนตนแบบ 

รวมท้ังเปนครูในวิถีพุทธแกนนําท่ีตองเขาไปมีสวนตอการกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเจตคติครูสู

การเปนครูมืออาชีพ และเปนครูท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณอยางแทจริง ปรากฏในกิจกรรมถอดบทเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 
 

“จิตวิญญาณของครู สูนักเรียน โดยการดําเนินกิจกรรมในเชิงโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีเนน

การมีสวนรวมทางกายภาพ อาทิ การใสชุดขาวในวันพระ การทําบุญตักบาตร วันพระมี

การบรรยายหลักคุณธรรม เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติแกคณะครูนักเรียน  และการเขาคาย

คุณธรรม ซ่ึงเปาหมายเพ่ือเปนการสรางตัวแบบใหเปนแบบอยางแกคณะครูดวยกัน อัน

หมายถึงกลุมสาระอ่ืนๆ อันมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาจิตวิญญาณครูใหเห็นความสําคัญตอ

การพัฒนาครูในองครวมแบบบูรณาการ ท่ีในโรงเรียนจะมีครูท่ีหลากหลายจากรุนสูรุน 
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เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสงตอจากรุนสูรุน และสงตอใหกับนักเรียน ครูถาไมมีจิตวิญญาณ 

จะไมสามารถไปเปนครูท่ีเปนตัวแบบได ถาครูเริ่มจากตัวเอง มีจิตวิญญาณแลวผลก็จะเกิด

ข้ึนกับตัวเด็กไดอยางแทจริง”  

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 13, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 “ในการพัฒนาครู ควรมีปรัชญาในการพัฒนาคน โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนากาย 

พัฒนาใจ พัฒนาปญญา พัฒนาสังคม โดยใชกรอบทางพระพุทธศาสนาอาทิ การพัฒนา

ตามหลักไตรสิกขา ภาวนา 4  เพ่ือนําไปสูการบูรณาการ ทําใหครูมีศักยภาพทางดาน

ความรู เทคนิค การรูจักพูด แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง การนานับถือ ความนายินดี 

ความรูลึก (หลักกัลยาณมิตรธรรม 7) เพ่ือใหเปนมนุษยหรือเปนครูท่ีมีวิชชาความรู และ

จรณะ วาดวยความประพฤติอันเปนตนแบบได” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 15, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 “....เราจะมีแนวทางในการพัฒนาครูรุนใหมใหมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู

เหมือนครูรุนเกา ใหมีความยั่งยืนไดอยางไร ?...” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 14, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

   "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถือวาเปนกิจกรรมท่ีดี ตอนแรกคิดวาครูจะไมให

ความสนใจเทาไหร แตพออบรมไปสักพักหนึ่งครูใหความสนใจ มีความกระตือรือรนในการ

ทํากิจกรรม อีกท้ังการท่ีเราไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหเราไดทบทวน วาการเปนครูถูกตอง 

ควรเปนอยางไร ไดมีโอกาสทบทวนสิ่งท่ีผาน แลวไดแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนครูดวยกัน เราจะ

ดําเนินการเรียนการสอนเปนอยางไร สรุปแลวกิจกรรมท่ีนักวิจัยไดคิดมา เม่ือเอาไปทดลอง

ไปใชในโรงเรียนถือวาประสบความสําเร็จ แตอยากเพ่ิมเติมวากิจกรรมนี้ ควรทําอยาง

สมํ่าเสมอ ไมใชทํา 1-2 ตอภาคการศึกษา ควรทําใหครูเกิดความคุนชิ้นจนกลายเปน

พฤติกรรมปกติและใชในวิถีชีวิต” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 1, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 “ความศรัทธา ความเชื่อ จะมีผลตอการปลูกฝงใหครูทําหนาท่ีของตัวเองดวย

ความมุงม่ัน ครูเชื่อผูบริหาร นักเรียนเชื่อครู คนดีคืนสูสังคมแนนอน  ความสําคัญในการสง

ตอความเชื่อ  ความดี หลักการทางพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะ

เปนการสื่อสารและสงตอใหจากรุนสูรุน จากครู สูนักเรียน วิถีพุทธในครู วิถีพุทธใน

โรงเรียน จะมีสวนตอการปลูกฝงในทุกระดับตั้งแตระดับเล็กสุดเพ่ือพัฒนาสงตอไปสู
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ระดับสูงข้ึนไปอีก ในสวนของโรงเรียนวิถีพุทธ ครูในวิถีพุทธผูนําตองเปนแบบอยาง และ

เขาไปมีสวนตอการกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเจตคติครูสูการเปนครูมืออาชีพ 

และเปนครูท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณอยางแทจริง”  

                 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 11, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 จากประเด็นท่ีไดรับจากกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับครูตระหนักถึงความสําคัญ

ในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ทําใหไดขอคนพบท่ีนาสนใจและ

สอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพจริงของครูในวิถีพุทธ ผลการสังเคราะหปรากฏดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 ภาพท่ี 4.10 ครตูระหนักในการพัฒนาตนใหเปนครูในวิถีพุทธ 

 

ประเด็นท่ี 2 ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธ

ผานครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง  

 จากการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธจะใชหลัก

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรม

รวมกันระหวางโรงเรียนกับวัด เพ่ือจัดกิจกรรมวิถีพุทธรวมกัน รวมท้ังสามารถการออกแบบกิจกรรมให

สอดคลองกับบริบทพหุวัฒนธรรมถาโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา ปรากฏใน

กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

 

 

ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและ 

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

- มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาจิตวิญญาณครูใหเห็นความสําคัญตอการพัฒนาครูในองครวม 

- ความศรัทธา ความเชื่อ จะมีผลตอการปลูกฝงใหครูทําหนาท่ีของตัวเองดวยความมุงม่ัน 

- ครูในวิถีพุทธผูนําตองเปนแบบอยางในการกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเจตคติ  

  ครูสูการเปนครูมืออาชีพและเปนครูท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณอยางแทจริง 

- การพัฒนาครู ควรมีปรัชญาในการพัฒนาคน โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนากาย พัฒนาใจ  

  พัฒนาปญญา พัฒนาสังคม โดยใชกรอบทางพระพุทธศาสนา 

- ถาครูเริ่มจากตัวเอง มีจิตวิญญาณแลวผลก็จะเกิดข้ึนกับตัวเด็กไดอยางแทจริง 
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“..โรงเรียนใชหลักไตรสิกขาไปใชกับเด็ก คือ ศีล สมาธิ ปญญา อบรม สอดแทรก 

เก่ียวกับการปฏิบัติตามศีล ความคิด ฝกเด็กใหตั้งใจเรียน ใหนั่งสมาธิสัก 5 นาที เขาก็ตั้งใจ

เรียนดีข้ึน กอนท่ียังไมไดทํากิจกรรมเด็กจะไมมีพัฒนาการ พูดไมคอยฟง บอกยาก พูดยาก 

แตเม่ือนําคูมือชุดฝกไปใช แลวมีพัฒนาตอครู เปนเครื่องชวยทําใหครูมีแนวทางในการจัด

การศึกษา อันสงผลตอนักเรียนทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 “เปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนขนาดใหญมีกิจกรรมคอนขางมาก โดยมี

กิจกรรมท่ีทางรัฐบาลกําหนดคือโครงการหมูบานศีล 5 มีพระจากวัดชุมพลธรรมกายาราม 

ไดเขามาใหความรูแนะนําเก่ียวกับกิจกรรมโครงการหมูบานศีล 5 ตองทําตอเนื่อง 

โครงการวิจัย ในการพัฒนาเด็ก ผมเห็นการพัฒนาเจตคติท่ีดี “ครู” ไปจนถึงจิตวิญญาณครู 

ควรเขาไปเปนสวนเสริมในการพัฒนาเด็กใหมีเจตคติท่ีดีได และในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เปนเรื่องการพัฒนาเจตคติท่ีดี รวมไปถึงการพัฒนาจิตวิญญาณ จะทําใหเด็กคิด

ตรง พัฒนาตรง การท่ีโรงเรียนอยูในนิคมอุตสากรรม ทําใหเด็กมีปญหาดวยเหตุผลในเรื่อง

ของความเปนเขตเศรษฐกิจ จะทําใหเด็กไมไดรับการดูแลอยางเพียงพอ เชน นักเรียนจะไป

อยูในรานเกม หางสรรพสินคา  การพัฒนาเจตคติ เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ คูมือท่ี

ครูนําไปใช จะทําใหครูไดรับการพัฒนาและพัฒนาไปสูเด็กจนกระท่ังเปนการพัฒนาเจตคติ 

ภายในไดอยางแทจริง การพัฒนาควรพัฒนาไปใหถึงหลักสูตร”  

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 4, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

“โรงเรียนอยูในบริเวณวัดประยุรวงศาวาส มีการกําหนดกิจกรรมรวมกันระหวาง

โรงเรียนกับวัด เพ่ือสะทอนกิจกรรมวิถีพุทธรวมกัน โดยใหนักเรียนในแตละชั้นทํากิจกรรม

เชิงพุทธ เชน การทําบุญตักบาตรในแตละสายชั้น ใหครูและนักเรียนรวมกันปฏิบัติ ท้ังใหมี

การบันทึกแบบบันทึกในแตละกิจกรรม รวมท้ังการนําเสนอในแตละกิจกรรม ใหเชื่อมโยง

กับบริบทของโรงเรียนโดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาเด็ก โดยมีครูเปนแบบอยาง” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 8, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

“ในการทํากิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีลักษณะท่ีเปนพหุ

วัฒนธรรมทางศาสนา จะตองมีความละเอียดออนในเรื่องประเด็นทางศาสนาท่ีจะตองมี

การออกแบบใหสอดคลองกับบริบทในพหุวัฒนธรรมนั้น โดยมีการออกแบบใหนักเรียนมี

สวนรวมในแตละกิจกรรม โดยใหนักเรียนนําประเด็นทางสังคมมาวิเคราะหรวมกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนการปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนสะทอนคิด
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ทางดานศาสนา แตโดยหลักใหญการออกแบบกิจกรรมเปนการสะทอนผานครูเพ่ือนําไปสู

การพัฒนาเด็กใหไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 9, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

จากประเด็นท่ีไดรับจากกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับผูเรียนไดรับประโยชนจาก

การเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธ ทําใหไดขอคนพบท่ีนาสนใจและ

สอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพจริงของครูในวิถีพุทธท่ีสงผลถึงผูเรียน ผลการสังเคราะหปรากฏดัง

ภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพท่ี 4.11 ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในวิถีพุทธ 

 

ประเด็นท่ี 3 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ 

 จากการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครูและผูบริหารโรงเรียนท่ีมีจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธจะก็มุงเนนไปท่ีการบริหารแบบมีคุณธรรม สรางการมีสวนรวมแบบกัลยาณมิตร โดยเริ่มจาก

การสานงานตอ กองานใหม และสงตอไปยังนักเรียน ผูบริหารจะตองสรางการตระหนักรูใหครูสามารถ

ปฏิบัติไดจริง สงเสริมใหเกิดการบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบวิถีปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนา โดยท่ีโรงเรียนไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานของโรงเรียนตามแนววิถีพุทธท่ีมีการ

พัฒนารวมกันระหวางโรงเรียน วัดและชุมชน ปรากฏในกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

“หลักการทางศาสนาจะเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ เราจะทําอยางไรใหครูเห็น
ความสําคัญของหลักปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติ ในฐานะท่ีเปนผูบริหาร ก็มุงเนนไปท่ีการบริหาร
แบบมีคุณธรรม สรางการมีสวนรวมแบบกัลยาณธรรม โดยเริ่มจากการสานงานตอ กองาน
ใหม และสงตอไปยังนักเรียน ผูบริหารจะตองสรางการตระหนักรูใหครูสามารถปฏิบัติได   
ในฐานะผูบริหารไดกําหนดเปน LADDA MODEL การกอสรางรูปแบบของตนเอง L-

ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธ 

- นําหลักไตรสิกขาไปใชกับเด็ก คือ ศีล สมาธิ ปญญา ดวยการสอดแทรกการปฏิบัติ 

  ตามศีล เปนตน 

- คูมือท่ีครูนําไปใช ทําใหครูไดรับการพัฒนาและพัฒนาไปสูเด็กจนกระท่ังเปนการ 

  พัฒนาเจตคติภายในไดอยางแทจริง 

- การออกแบบใหนักเรียนมีสวนรวมในแตละกิจกรรมโดยใหนักเรียนนําประเด็นทาง

สังคมมาวิเคราะหรวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมเปนการสะทอนผานครูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเด็กใหไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
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Leadership ตองเปนผูนําของครูใหได  A-Awareness  การสรางการตระหนักรูใหครู
อยางไรไดบาง เม่ือเขาท่ีประชุมตองใหความสําคัญตองสรางความตระหนักรูใหเกิดข้ึนเปน
จิตวิญญาณครูใหได ครูตองมีคุณธรรม รอบรูทุกอยาง เท่ียวเอาคอนไปตอกคนอ่ืนได แต
ตอกตัวเองไมได  DESIGN ครูตองออกแบบการทํากิจกรรมโดยทําอยางมีเปาหมายเพ่ือทํา
ใหเกิดข้ึนไดอยางแทจริง DO ลงมือทํานําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
แทจริง A-Achievement ภาพความสําเร็จ หรือผลได จากการลงมือปฏิบัติ  ซ่ึงจะทําให
ครูเกิดจิตสํานึกตอจิตวิญญาณความเปนครู  ในสวนของการดําเนินโครงการวิถีพุทธ โดย
ทํากิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธก็ทํากิจกรรมเนื่องดวยรูปแบบทางพระพุทธศาสนาอยางเปน
ปกติ  อาทิ ตักบาตร ใสบาตร เปนตน”  

(ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 12, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

“โรงเรียนวิถีพุทธจะเปนสวนสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน ตามกรอบวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และคุณธรรม และคานิยม 

12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงไดมีการนํามาบูรณาการสอดแทรกเพ่ือการปฏิบัติ

สงเสริมใหกับโรงเรียน และนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติ...”  

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 16, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 “โรงเรียนมีกิจกรรม ท่ีปฏิบัติกันเปนประจํา ท่ีสอดคลองกับงานวิจัย กิจกรรมของ

โรงเรียน กอนเขาโรงเรียนทําสมาธิกอน 5 นาที ในวันสําคัญและวันศุกรจะมีพระมา

บิณฑบาตและนักเรียนรวมทําบุญตักบาตร เปนพระใกลโรงเรียนวัดคลองสอง  นักเรียนก็

ซึมซับวิถีไปดวยในสวนของวิถีพุทธไปดวย ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมท่ีนักเรียนนําขยะ 

เชน ธนาคารขยะ เปนการฝกความรับผิดชอบตอขยะ และสวนรวม การนําขยะไปพัฒนา

งานในเชิงกิจกรรม เชน ปลูกตนไม ทําโตะจากขยะ เปนตน ในสวนโรงเรียนไดสงโครงงาน

คุณธรรม โดยคูมือท่ีนําไปใชสอดคลองกับภาระงานและแนวทางของโรงเรียนท่ีดําเนินการ

อยูแลว ทําใหสอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และการนําคูมือไปใชทําใหครูมีพัฒนาการใน

ดานการเรียนการสอน  และมีพัฒนาการดานการสอนมากข้ึนและสงผลตอเด็กโดยตรง” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 3, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 
 

 “การท่ีโรงเรียนดําเนินนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีไปบูรณา

การการเรียนการสอนเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเชน มีการกําหนดใหนักเรียนนั่งสมาธิ ฝกให

นักเรียนคิดอยางเปนระบบ และการกระทํากิจกรรมท่ีเนื่องดวยวิถีพุทธ เชน การทําบุญตัก

บาตร การใหนักเรียนฝกสมาธิกอนเรียน ท้ังกําหนดใหนักเรียนตองเขารวมกิจกรรมคาย

คุณธรรม โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนการคืนคนดีเขาสูสังคม ผานกิจกรรมท่ีโรงเรียนออกแบบ
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กิจกรรมท้ังหมด ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนทําใหนักเรียนมีประสิทธิผลท้ังทางดานการเรียน

และความประพฤติ ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรมในชุดฝกคูมือครูของโครงการวิจัยท้ัง 6       

กิจกรรม ท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาครู และครูสงตอไปสูนักเรียน”  

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 5, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 
 

“ความรูกับคุณธรรมมันไมสมดุลกัน ครูทุกคนจะตองปฏิบัติธรรม นักเรียนจะตองปฏิบัติ

ธรรมทุกคน ครูและผูปกครองจะตองรวมปฏิบัติธรรมรวมกัน เปนเกณฑในการพัฒนาครู พัฒนา

ผูปกครอง และนักเรียน ใหทํากิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองพัฒนารวมกันระหวาง

โรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง การสงเสริมตัวเองโดยเฉพาะผูบริหารใหเปนแบบดานความ

ประพฤติ เพ่ือเปนแบบอยางใหสอดคลองกับโรงเรียนวิถีพุทธ เม่ือไปถึงจุดนั้นก็จะเปนสังคมอุดม

ปญญา คุณธรรมท่ีสอดคลองกับกับดําเนินชีวิต เปนปรัชญาอันเนื่องดวยการกิน อยู ดู ฟง ให

สอดคลองกับขอเท็จจริง มีปญญา กินดวยปญญา ฟงดวยปญญา ดูดวยปญญา เปนตน โรงเรียน

ไมไดมีอาคารสิ่งกอสรางใหดู แตมีแตกิริยาบุญของคุณครู และนักเรียนใหพบเห็นไดเปน

เอกลักษณของโรงเรียน  โดยมุงใหคนดีมาคุยกัน คนมีบุญคุยกัน กลายเปนสังคมแหงการเรียนรู 

โรงเรียนมีการพูดคุยกัน AR เม่ือคนมีปญญา คนมีบุญคุยกัน ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือไปสูโรงเรียน วัด สังคมใหเปน “บวร” อยางแทจริงตามกรอบของโรงเรียนวัดหนามแดง” 

 (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 6, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

 

 “ทางโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการสวดมนต ในวันพระ สูดานใน สูจิตใจ การ

แตงชุดขาว เปนการสรางทางกายภาพ โดยโรงเรียนฝกตั้งแตอนุบาล  ในวันพระสลับกันไปวัด ทุก

วันศุกรมีการสวดมนต เพ่ือไปสูการเรียนรูซึมซับภายใน การท่ีผูบริหาร ครู ตองเปนผูนํา เปนผูท่ี

จะเปนแบบอยางในการเริ่มเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการทํางาน เพ่ือการพัฒนาเด็กนักเรียน โดยการ

ใหครูเปนแกนนํา ในการถายทอดจิตวิญญาณจากรุนสูรุน จากครูรุนพ่ี สูครูรุนนอง และครูสู

นักเรียน  ตามกรอบของไตรสิกขา” 

    (ผูรวมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 10, ถอดบทเรียน, 11 กันยายน 2559) 

 

จากประเด็นท่ีไดรับจากกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับโรงเรียนมีรูปแบบการ

บริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ ทําใหไดขอคนพบท่ีนาสนใจและสอดคลองกับการปฏิบัติ

หนาท่ีในสภาพจริงของโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการสังเคราะหปรากฏดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.12 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ 
 

 

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ฉบับสมบูรณ 

จากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ทําใหไดขอ

คนพบเพ่ิมเติม และไดปรับเพ่ิมปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ คือ ผูบริหารให

ความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธท้ังระบบ และบทบาทของครูในวิถีพุทธแกนนํา

ในการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษา  และรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ฉบับสมบูรณ แบงเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติวิชาชีพครู ประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 

อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และสังคหวัตถุ 4 และสําหรับหลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 โยนิโสมนสิการ โอวาท 3 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และอริยสัจ 4 

 สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุป

ไดเปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ มี 7 คุณลักษณะ คือ        

“มีศรัทธาในวิถีพุทธ นอมนําแนวทางจากครูตนแบบ รักในการประกอบวิชาชีพครู อยูในสภาพแวดลอม   

วิถีพุทธ มีคุณธรรมประจําตน หม่ันฝกฝนตามหลักไตรสิกขา เปนแบบอยางท่ีดีของศิษยและเพ่ือนครู” 

องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ มีหนาท่ีหลัก 7 ประการ คือ “ถายทอดศิลปวิทยาตามกลุมสาระ

การเรียนรู ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม บูรณาการหลักธรรมในการสอนในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู ออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเปนรูปธรรม สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางธรรม ยกยองชื่น

ชมศิษยใหปรากฏในหมูคณะ และประเมินผลผู เรียนดวยการสะทอนคิดอยางกัลยาณมิตร” และ

องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ 

- ผูบริหารจะตองสรางการตระหนักรูใหครูสามารถปฏิบัติได ในฐานะผูบริหารได     

  กําหนดเปน LADDA MODEL ซ่ึงจะทําใหครูเกิดจิตสํานึกตอจิตวิญญาณความเปนครู 

- โรงเรียนมุงใหคนดีมาคุยกัน คนมีบุญคุยกัน กลายเปนสังคมแหงการเรียนรู 

- โรงเรียนมีนโยบายการดําเนินกิจกรรมท่ีไปบูรณาการการเรียนการสอนกับพระพุทธศาสนา 

- โรงเรียนมีเปาหมายเพ่ือเปนการคืนคนดีเขาสูสังคม ผานกิจกรรมวิถีพุทธท่ีออกแบบ 

- การนําคูมือไปใชในโรงเรียนทําใหครูมีพัฒนาการในดานการเรียนการสอน และมี 

  พัฒนาการดานการสอนมากข้ึนและสงผลตอเด็กโดยตรง 
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แบงการพัฒนาเปน 3 ข้ัน ประกอบดวยในข้ันท่ี 1 คือการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม ข้ันท่ี 2 คือการ

ปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 และข้ันท่ี 3 คือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม

หลักรุงอรุณของการศึกษา 7  

 สวนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  มี 6 วิถี ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ           

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ      

วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน  และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม โดยใหคงมีแนวทางของการ

พัฒนา 6 วิถีเหมือนเดิม แตมีการปรับการใชคําหรือภาษาของบางวิถีเพ่ือใหมีความเขาใจไดงายของบุคคล

ในบริบทสังคมปจจุบัน 

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึนในแตละสวนจะมีการ

เชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากหลักธรรมท่ีครูในวิถีพุทธนํามาใชในการพัฒนาตนเองและนําไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ซ่ึงเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของครูในวิถีพุทธท่ีมีกอนท่ีจะไปสูองคประกอบของรูปแบบฯ ท่ี

เรียกวา “สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ” ท่ีวาดวยเรื่องคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

และแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาไดออกแบบเปน 

3 ข้ัน เริ่มตนจากการพัฒนาตนของครู การปฏิบัติตนตอผูเรียน และการใชกระบวนการสอนใหเกิดผลการ

เรียนรูกับผูเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนาครู 6 วิถี ท่ีเรียกวา “กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ” เปน

เสนทางในการพัฒนาตามกิจกรรมท่ีนําเสนอไวในคูมือการพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ นี้จะ

บรรลุผลไดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารท่ีใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธท้ังระบบ รวมท้ังมีครูในวิถีพุทธแกนนําท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

ปรากฏดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.13 รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ฉบับสมบูรณ 

ผูบริหารใหความสําคัญ

และกําหนดเปนนโยบาย 

ในการพัฒนาโรงเรียน   

วิถีพุทธท้ังระบบ 
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ตอนท่ี 5 สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุผลตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ 

ความเปนครูในวิถีพุทธ 

 จากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธของโรงเรียน

กลุมเปาหมาย พบวา การจัดกิจกรรมใหบรรลุผลสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

 1. ผูบริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท้ัง 6  

กิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึนดังปรากฏในคูมือ 

 2. โรงเรียนมีครูในวิถีพุทธแกนนําท่ีทําหนาท่ีในการประสานความรวมมือระหวางผูบริหารและ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

 3. ครูในวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยินดีในการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจกรรมวิถีพุทธ 

 4. ครูในวิถีพุทธไดเห็นแบบอยางท่ีดีเพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมใน

การปฏิบัติตนเพ่ือสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 5. กิจกรรมท่ีปฏิบัติรวมกับครู ควรเปนกิจกรรมท่ีสั้น กระชับ และเนนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีครู

สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที  

 6. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการควรอยูภายในสถานศึกษา และควรเปนชวงเวลาท่ีไม

ตรงกับชั่วโมงสอนของครู (เนื่องจากเปาหมายของกิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึนนี้ จะไมเนนการดึงครูออกจาก

หองเรียน) 

 7. โรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจะเปนโรงเรียนท่ีอยูภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ท่ีอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 8. คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธท่ีเขารวมกิจกรรมควรเปนผูท่ีใฝรู เปนผูยึดหลักการเปนสําคัญ 

และครูตองแมนในหัวขอธรรมท่ีจะนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน 

 จากแนวทางท้ัง 8 ขอนี้ไดรับจากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จึงทําใหคณะผูวิจัยไดขอคนพบและสรุปเปนแนวทางไวในเบื้องตน 

สําหรับหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของสนใจในการนํากิจกรรมภายใตรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ นี้ไปใชในการพัฒนาบุคลากรหรือสถานศึกษาท่ีอยูในกํากับ 
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 บทที่ 5  

 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ และ 3) เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ตัวแปรท่ีสนใจศึกษา คือ 1) กระบวนการพัฒนาครู

ตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 2) เจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และแบงระยะของการศึกษาเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ เปนการศึกษาภาคสนามดวยการสัมภาษณและการสนทนากลุม กลุมเปาหมายท่ีใช

ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ จากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558 จํานวน 24 คน และ

กลุมเปาหมายท่ีใชในการสนทนากลุม คือ ครูและผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางและ

ปริมณฑล จํานวน 10 – 12 คน ใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ท้ัง 2 ข้ันตอนของ

การศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแนวทางในการสัมภาษณและการสนทนากลุมและ

วิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction) 

ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน  กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา  คือ ครูโรงเรียนวีถีพุทธ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จําแนกเปน 2 หนวยการศึกษา 

หนวยครู ไดเลือกครูในวิถีพุทธ จํานวน 18 คน และหนวยโรงเรียน ไดเลือกจากครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนวิถี

พุทธท้ังโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน โดยคํานวณจากรอยละ 100 ของจํานวนครูท่ีสมัครใจ เครื่องมือท่ีใชใน

การทดลอง คือ กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

กําหนดระยะของการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเปน 3 ระยะ 1) ระยะการเขาสูพ้ืนท่ีศึกษา 2) ระยะการทดลอง 

และ 3) ระยะการศึกษาผลการทดลอง วิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย  

ระยะท่ี 3 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เปนการจัด

กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 50 

คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดแบงเปน 3 ดาน ตามวัตถุประสงคการวิจัย 

คือ ดานแรกคือ การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี ดานท่ีสอง คือ การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ และดานท่ีสาม คือ การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตาม

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปผลการวิจัยแตละดานไดดังนี้ 

1. การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีด ี

จากการศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี พบวา  

แนวทางการปฏิบัติของครู ท่ี มี เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิ ถีพุทธท่ี เปนแนวปฏิบัติ ท่ีดี   

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 2 รูปแบบการสรางเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และสวนท่ี 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย 6 ข้ัน คือ  1) รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 2) ปรับตัวตาม

หลักไตรสิกขา 3) เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ  4) เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 5) บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน 

และ 6) เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

2. การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธ พบวา รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึน มี 3 สวน คือ 1) 

หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู และ

หลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถี

พุทธ องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) และ 3) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ประกอบดวย 

วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี 

วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรม

ทางธรรม 

3. การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากผลการวิเคราะหการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปไดดังนี้ 1) ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 5 ดาน คือ 1.1) ผลของครูในวิถีพุทธประเมินตนเอง พบวา ครูมี
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วิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธท่ีหลากหลาย ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิด

ศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน 1.2) ผูเรียนประเมิน

ครูในวิถีพุทธ พบวา ครูดีในดวงใจของผู เรียนคือครูท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลัก

กัลยาณมิตรธรรม 1.3) ผลการบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครู พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ

ของตนเองโดยการตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 

วิถี 1.4)  ผลการวิเคราะหจากบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครูมีความสอดคลองกับผลการประเมินครูโดย

ผูเรียน 1.5) ผลการเรียนรูของครูในวิถีพุทธจากการบันทึกบัตรการสะทอนคิดหลังเขารวมกิจกรรม พบวา ครูไดมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับรูวามีครูในวิถีพุทธท่ัวประเทศกําลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัด

กิจกรรมและเขารวมโครงการวิถีพุทธ และ 2) การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธในกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมี

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธผานครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง และ

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการเสนออภิปรายผลการวิจัย คณะผูวิจัยแบงประเด็นในการนําเสนอเปน 6 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

 1. การอภิปรายผลการวิจัยดานแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี  

 จากการศึกษาวิถีชีวิตของครูในวิถีพุทธท่ีอยูในบริบทท่ีแตกตางกัน พบวา ครูมีการประยุกตใช

หลักธรรมในการประกอบอาชีพและหลักธรรมหรือวิธีในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันไปตามสภาพ

หรือบริบทของโรงเรียน ดังปรากฏในกรณีศึกษาท่ีคณะผูวิจัยไดนํามาใชเปนตัวอยางในการออกแบบ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก กรณีศึกษาท่ี 1 ครูชายตะเข็บ จากในเขตชายแดนตามแนวทิวเขาตะนาวศรี 

ระยะทางจากโรงเรียนของครูเดินทางไมก่ีกิโลเมตรก็จะถึงเขตแดนเมียนมาร ท่ียอมเหนื่อยยากลําบากใน

การปฏิบัติหนาท่ีแตคุณครูก็เปนสุขเม่ือไดเห็นเด็กท่ีครูไดอบรมพร่ําสอนไดเรียนรูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กรณีศึกษาท่ี 2 พระคุณท่ีสาม ครูในท่ีราบแตทําหนาท่ีเหมือนครูบนดอย ครูสอนอยูท่ีจังหวัดในภาคเหนือ 

ครูสอนในยามกลางวันแตเวลาอ่ืนทําหนาท่ีเหมือนพอแมใหกับนักเรียน โรงเรียนมีพ้ืนท่ีไมมากนักแต

โรงเรียนก็สรางหอพักใหท่ีพักพิงแกนักเรียนบนดอยท่ีดอยโอกาส ครูเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียนและ

เพ่ือนครู ครูไมเคยเหน็ดเหนื่อยกับการคิดและสรางสรรคโครงการดีๆ ตามวิถีพุทธ กรณีศึกษาท่ี 3 ครูหัวใจ

หินจากถ่ินอีสาน กลาววา “บัณฑิตแมถึงทุกขปางตายก็ไมท้ิงธรรม” เปนปรัชญาท่ีอยูในใจของครูผูไมเคย

ยอทอแมชีวิตจะมีมรสุมเขามาครอบงํา กวาจะมาถึงวันนี้คุณครูเคยผานความยุงยากในการประกอบอาชีพ 

สิ่งท่ีครูนํามาใชในการเยียวยาตนเอง คือ “เม่ือเจอปญหาหรือทอหนักๆ ก็ตองมีสติอยูกับปจจุบัน ใหกําลังใจ
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ตนเอง คือ บนวิกฤตยอมมีโอกาส นั่งวิเคราะห และชีวิตมีไวตอสู ปญหามีไวแก คิดหาวิธีการโดยใชหลักของ

พระพุทธศาสนามาแกปญหา เม่ือเจอปญหาอะไรผมจะถอยมากาวหนึ่ง เสร็จแลวก็ตั้งสติ แลวก็ตองให

กําลังใจตนเองเสมอ พอใหกําลังใจตนเองก็จะใชหลักธรรมมาแกปญหา” และกรณีศึกษาท่ี 4 ครูใตหัวใจ

แกรง เปนครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีมีนักเรียนนับถือพระพุทธศาสนา 17 คน ทามกลางชุมชนและนักเรียน

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามกวา 300 คน ครูตองออกแบบกิจกรรมท่ีไมขัดกับเกณฑทางศาสนาของท้ัง 2 

ศาสนา ดังนั้น ครูผูดูแลตองอาศัยความอดทน ชางสังเกต และการสื่อสารในเชิงพหุวัฒนธรรมอยูคอนขางสูง 

จากคุณสมบัติของครูท้ัง 4 กรณีศึกษา มีความสอดคลองกับหลักสัปปุริสธรรม 7 อันหมายถึง ธรรมของคนดี 

ไดแก ธัมมัญุตา (รูเหตุ) อัตถัญุตา (รูผล) อัตตัญุตา (รูตน) มัตตัญุตา (รูประมาณ) กาลัญุตา (รูกาล) 

ปุคคลัญุตา (รูคน) และปริสัญุตา (รูชุมชน) และหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ไดแก 1) นารัก ชวนใหอยากเขา

ไปปรึกษา 2) นาเคารพ เปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย  3) นายกยอง มีความรูและภูมิปญญาแทจริง 4) เปน

ท่ีปรึกษาท่ีดี 5) อดทนฟงถอยคําศิษยไดไมเบื่อ 6) อธิบายเรื่องซับซอนได  และ7) ไมแนะนําศิษยในทาง

เสื่อม (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555) ซ่ึงเม่ือครูมีคุณลักษณะดังนี้แลวยอมจะทําใหเปนท่ี

รักและเคารพของศิษยและสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีความสุขและยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กรศศิร ชิดดี และณัฐพร อุทัยธรรม (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง “กิจกรรมจิตตปญญาศึกษา:   กลยุทธการ

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา” ไดใหขอสรุปในสวนแนวทางการปฏิบัติของครูไววาผูสอนตองใหความสําคัญ

ตอผูเรียนและเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ ความตองการของผูเรียน เนนการเรียนรูดวย

ตนเองสูเปาหมายเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยการฝก ปฏิบัติตามกระบวนการหลักๆ 3 ประการ คือกําหนด

เปาหมาย ระบุวิธีการไปสูเปาหมายและเลือกใชเครื่องมือ และผลของการเรียนรูภายในตนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือปฏิบัติสิ่งใหมๆ ตอตนเอง ผลลัพธท่ีสงผลโดยตรงตอตนเองทําาใหเขาใจไดลึกซ้ึง 

ยอมรับและเกิดการปรับเปลี่ยน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิลักษณ ขยันกิจ (2553) ท่ีศึกษาเรื่อง

กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนและประสบการณเรียนรูของนิสิต

วิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลการวิจัยไดสะทอนคิดในสวนของครูไววา “การ

ตระหนักรูตอวิชาชีพ การมองเด็กตามความเปนจริง การสอนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทัน

ตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูท่ีใสใจเด็กการเห็นคุณคาของงานครู” ซ่ึงเปนการยืนยัน

ถึงแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธวาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 2. การอภิปรายผลการวิจัยดานคุณภาพของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน 

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธนั้นไดปรับเปลี่ยนจากกระบวนการจาก 6 ข้ัน ใหเปน 6 วิถี 

เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวาในกระบวนการพัฒนาในบริบทจริงๆ จะไมไดเกิดเปนข้ันๆ แตสามารถ

เกิดข้ึนไดในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน โดยไดมีการปรับตัวแปรใหสอดคลองกับผลการศึกษาภาคสนาม อยางไร

ก็ตามเนื่องจากกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธตามท่ีไดรับจากการสมภาษณเชิงลึก พบวา ไมไดเกิดข้ึน

เปนข้ันตอน ดังนั้น จึงกําหนดกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธเปน 6 วิถี ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเปนลําดับข้ันแต
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จะปรากฏข้ึนในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวันของครู ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 

2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 

5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีความ

สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการสะทอนคิดท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอัน

เนื่องมาจากประสบการณของแตละคน ดังท่ี Mezirow (1996 cited in Taylor, 2015) ไดเสนอแนวคิด

เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ท่ีมี 3 คุณลักษณะ ไดแก 1) การใหความสําคัญกับ

ประสบการณ  2) การสะทอนคิดเชิงวิพากษ  และ 3) การบรรยายเชิงเหตุผลในกระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงคณะผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 6 กิจกรรม เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการ

พัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติและจิตวิญญาณของครู เริ่มตนจากสถานการณท่ีเปนปญหา 

สับสน ไมชัดเจน แลวพยายามทําความรับรู เขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําไปสูการแสวงหา

แนวทางใหม แลวดําเนินการทดลองปฏิบัติ และในทายท่ีสุดไดแนวทางไปสูการปฏิบัติใหม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (2555) และหิมพรรณ  รักแตงาม (2555) ซ่ึงเปนงานวิจัยการวิจัยเชิงจิตต

ปญญาศึกษาวาดวยการเรียนรูบนฐานของการตระหนักรูตนเองของผูสอน ท่ีใชวิธีการเปนการเรียนรูตนเอง

ของผูสอน ผานกระบวนการเตรียมการสอน การเรียนการสอนในหองเรียน และการทบทวนการสอน โดย

กระบวนการมองยอนกลับมาในตนเอง ซ่ึงไดผลการวิจัยเปนแบบการเลาเรื่องสลับกับการสะทอนตนเอง 

เริ่มจากประสบการณและมุมมองท่ีมีตอครูในระบบการศึกษา จุดเปลี่ยนในชีวิตของผูวิจัยในชวงกอนจะมา

เปนครู ประสบการณในการเปนครู การ “เผชิญ” กับสิ่งตางๆ ภายในใจตน ผานกระบวนการเรียนการสอน

ในหองเรียน เปนเครื่องชวยใหเกิดความเขาใจตนเองมากข้ึนในอีกระดับหนึ่ง อันนําไปสูการสรางการ 

“ตระหนักรู” ตอความเปนครูตามกรอบของการวิจัยของผูวิจัยเอง นอกจากนี้การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง

แนวจิตตปญญาศึกษาสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีแทจริงและยั่งยืนไดจริง โดยใชกระบวนการเรียนรูท่ี

เกิดจากภายในตัวผูเรียนเอง เชน การใครครวญในตนเอง การคิดเชิงวิพากษ การเจริญสติภาวนา และการ

ทดลองลงมือกระทําเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และการอบรมสั่งสอนและฝกปฏิบัติดานคุณธรรม

ศีลธรรม ซ่ึงสอดคลองและยืนยันเชิงประจักษไดวาคุณภาพของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีใชไดจริง 

3. การอภิปรายผลการวิจัยดานการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ  

จากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ พบวา ครูใหความ

สนใจในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี โดยเฉพาะครูท่ีอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ครูตระหนัก

ถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ตามแนวคิดของกระบวนการสะทอนคิด (Redmond, B., 2004) และ

จากงานวิจัยของ ลําพอง กลมกูล (2554) เรื่อง อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิดตอประสิทธิผลวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน ท่ีไดนําเสนอเก่ียวกับการใชกระบวนการสะทอนคิดเพ่ือพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการใน
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ชั้นเรียน ซ่ึงทําใหครูเกิดการพัฒนาตนผานกระบวนการสะทอนคิดท้ังการสะทอนคิดในตนเองจาก

ประสบการณท่ีผานมาของตนหรือมีผูอ่ืนสะทอนคิด ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดนํามาปรับใชในการวิจัยครั้งนี้ 

เรียกวา “กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ” เปนข้ันของการคิดพิจารณาอยางใครครวญจากประสบการณ

ในการปฏิบัติงานดานวิถีพุทธท่ีผานมา แลวสามารถอธิบายใหตนเองและผูอ่ืนยอมรับไดอยางสมเหตุสมผล

ท้ังในเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ ภายใตการมีปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนาความรูใหม

และนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมวิถีพุทธแนวใหมท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน  ธรรมโชติ (2554) เรื่อง “กระบวนการพัฒนาความเปนครูจากดานใน 

กรณีหลักสูตร SSEHV ของสถาบันการศึกษาสัตยาไส ประเทศไทย" ท่ีมีขอสรุปของการวิจัยวา ครูเปนผูเขาถึงใจ

ตนเองกอน ครูท่ีเปนตัวอยาง ครูท่ีมีความรักความเมตตา และครูท่ีคิดถึงผลประโยชนของเด็กกอนประโยชนตน

โดยในงานวิจัยไดใชเทคนิค การทําสมาธิ การเลาเรื่อง การสวดมนต การทํากิจกรรมกลุม การใชคําคมและบทกวี 

รวมไปถึงการรองเพลง และในงานวิจัยของ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (2554) เรื่อง “ญาณวิทยาของจิตปญญาศึกษา

ในประเทศไทย”  ซ่ึงผลการวิจัยใหแนวทางเก่ียวกับท่ีมาของการเรียนรู สูการปฏิบัติจนเปนแนวทางการ

เรียนรู นําไปสูการเตรียมความพรอมของจิตใจ จนกระท่ังฝกฝนพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณ จนไดบทสรุป

ผลของการเรียนรู ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาจิตวิญาณหรือเจตคติภายใน ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการสะทอนคิด

ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาตนจากการสะทอนคิดภายในตนเองของบุคคลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาหรือสรางสิ่งใหมใน

การปฏิบัติงานประจําของตน เชนเดียวกับครูในวิธีพุทธท่ีสามารถนําประบวนการสะทอนคิดมาพัฒนานวัตกรรม

ทางธรรมใหมๆ เพ่ือนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ 

 4. การอภิปรายผลการวิจัยดานการนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู

ในวิถีพุทธ 

 จากผลการวิเคราะหดานผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธใน

กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา 1) ครูตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 2) ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธผานครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง 3) 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้

ท่ีมุงพัฒนาครูใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและจัดกิจกรรมวิถี

พุทธท่ีมีคุณคาตอผูเรียนท้ังในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบ และรวมมือกันในการจัดกิจกรรมภายใตโครงการวิถีพุทธ

ท้ังระบบเพ่ือใหเกิดประโยชนในภาพรวมท้ังครู ผูเรียนและคนชุมชนใกลเคียงโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปยะมาศ ยินดีสุข (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียน

โรงเรียนวิธีพุทธ และผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมในวิถีพุทธเปนการจัดการศึกษาท่ีสรางและพัฒนาให

ผูเรียนมีความเห็นท่ีถูกตองในเรื่องตางๆ ของชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนา (สัมมาทิฐิ) โดยมีบุคลากร

ทางศึกษาของโรงเรียน วัดและชุมชนเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูและพัฒนา และเม่ือครูมีจิตวิญญาณของ

ความเปนครูในวิถีพุทธดวยแลวยอมสงเสริมใหเกิดสังคมอุดมปญญาท่ีรวมมือกันในการสรางนวัตกรรมทางธรรม
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ใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูอยางแทจริงจึงมีความสําคัญตอการจัดศึกษา

ของชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ท่ีนําเสนอ

ผลวิจัยเก่ียวกับองคประกอบจิตวิญญาณความเปนครู ไดแก ความรับผิดชอบในหนาท่ีความรักในอาชีพ การ

รักและเมตตาเพ่ือมนุษย ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเปนแบบอยางท่ีดี ซ่ึงปรากฏใน

รูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 5. การอภิปรายผลดานปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธจากฉบับทดลองใชสูฉบับสมบูรณ 

  จากผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธในโรงเรียนท่ี

เปนกลุมเปาหมาย พบวา รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและสามารถใชไดจริงในการ

พัฒนาครูในบริบทโรงเรียนวิถีพุทธ อยางไรก็ตามจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนเปน

สําคัญ รวมท้ังตองมีครูในวิถีพุทธแกนนําเปนผูประสานงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําใหครูไดเรียนรูผานการปฏิบัติและเห็นแนวทางท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เชวง อุปถัมภ  (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ พบวา ในกระบวนการพัฒนานั้น มีการจัดประชุมชี้แจง ใหการอบรม ศึกษาดู

งาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนบูรณาการวิถีพุทธเขาไวในทุกกลุมสาระวิชา ครูตองกําหนด

เหตุการณในชีวิตประจําวันมาเปนกรณีตัวอยาง  เชนเดียวกับในกรณีศึกษาท่ีคณะผูวิจัยไดนํามาใสไวในคูมือ

การพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ในกิจกรรมท่ี 3 เรียนรู

ใหเปนแบบอยางท่ีดี ซ่ึงเปนกรณีศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของการศึกษาในระยะท่ี 1 ของการวิจัย

ครั้งนี้ นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนยังมีบทบาทสําคัญกําหนดใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเขารวม

กิจกรรม และผูบริหารยังเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนซ่ึงทําใหเกิดการไดรับการยอมรับ จากครูใน

โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ  สถาพร บุตรใสย (2551) ท่ีศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของกระบวนการ

เสริมพลังอํานาจท่ีมีตอพลังอํานาจครู พบวา บทบาทของผูบริหารมีความสําคัญในการเสริมพลังอํานาจครู

ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และผูบริหารก็เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง ดังปรากฏใน

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการของโครงการวิจัยครั้งนี้ ท่ีผูบริหารโรงเรียนท้ังผูอํานวยการและรองผูอํานวยการได

เขารวมปฏิบัติกิจกรรมไปพรอมๆ กับเพ่ือนครูท้ัง 150 คน จึงเปนแบบอยางท่ีดีท่ีทําใหการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาครูนี้มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

6. การอภิปรายดานคุณคาและขอจํากัดในการวิจัย 

ในการออกแบบการวิจัยครั้งนี้ ในชวงแรกไดออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods 

research) (Teddlie, C., & Tashakkori, A., 2009; นงลักษณ วิรัชชัย, 2552) โดยใชวิธีการเชิงปริมาณ

เพ่ือขยายผลวิธีการเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดนําเสนอในโครงการวิจัย แตดวยคุณลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษาทําให

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองดวยวิธีการเชิงปริมาณดําเนินไปคอนขางยาก คณะผูทรงคุณวุฒิจึงได

เสนอแนะใหมีการออกแบบเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท้ังหมดเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยท้ัง 3 ขอ ซ่ึงทําให
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การดําเนินการวิจัยมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากข้ึน โดยเฉพาะในข้ันตอนของการทดลองใชรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน การทดลองดวยการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

การไดเขาไปศึกษาบริบทของแตละสถานศึกษา ทําใหคณะผูวิจัยไดเห็นถึงความเปนไปไดในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ทดลองใชเครื่องมือ โดยเฉพาะการทดลองใชท่ีเปนหนวยการศึกษาระดับโรงเรียน ในตอนตนไดรับการตอบ

รับจํานวน 2 โรงเรียน แตเพ่ือลงพ้ืนท่ีจริง ปรากฏวาไดรับการตอบรับและยินดีใหเขาไปศึกษาและทดลองใช

รูปแบบฯ เพียงโรงเรียนเดียว ซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญและเขา

รวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม มีครูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 150 

คน และดวยขอจํากัดเรื่องเวลาและความเปนไปไดในการขอความรวมมือโรงเรียน ในขณะเดียวกัน

คณะผูวิจัยไดรับมีโอกาสจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ใหนํารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ไปจัดกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับนิสิตชั้นปท่ี 5  ท่ีกําลังจะจบและไปประกอบอาชีพครูตอไป จึงเปนโอกาสในการเผยแพร

การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามคูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ ซ่ึงผลการจัดกิจกรรมนิสิตไดใหความสนใจในการทํากิจกรรมเปนอยางดีโดยเฉพาะกิจกรรมท่ี 

3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี ดวยรูปแบบกิจกรรมการอานแบบจิ๊กซอร (Jigsaw Reading) และกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share) สอดคลองกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

(ทิศนา แขมมณี, 2550) ท่ีสงเสริมใหเกิดการแบงปนประสบการณท่ีจะนําไปสูการพัฒนารวมกันท้ังโรงเรียน

ตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.  ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ ไปใชเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิตคณะครุศาสตร หรือศึกษาศาสตร ของ

มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะนิสิตในระดับชั้นปท่ี 5 ขอเสนอแนะนี้ไดมาจากผลการจัด

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการใหกับนิสิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ซ่ึงพบวา ไดรับผลตอบรับดีเนื่องจากนิสิตไดแสดงความคิดเห็น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ไดนําเสนอความคิดเห็นท้ังของตนเองและของกลุม  

 2. ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ ไปใชในสถานศึกษากับครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเปนครูปฏิบัติการ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางเพ่ือนครูและผูบริหารโรงเรียน ขอเสนอแนะนี้ไดมาจากผลการจัดกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ท่ีครูไดรวมแบงปนประสบการณ ทํากิจกรรมกลุม และนําเสนอผลงานท่ี

เก่ียวของการการเปนครูในวิถีพุทธ ท้ังครูและผูบริหารมีความตื่นตัวและสนใจในการทํากิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
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  3. ในการพัฒนาครูท้ังโรงเรียนควรเปนโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักและให

ความสําคัญกับการนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธไปใชในโรงเรียน ขอเสนอแนะนี้ไดมาจากผลการวิจัยท่ีพบวาหากสถานศึกษาใดผูบริหารเห็น

ความสําคัญ จะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการสรางเจตคติ

และการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู ดังนั้น ในทางปฏิบัติหรือแนวนโยบายท่ีเกิดข้ึนผูบริหารควรกําหนด

เปนนโยบายสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยไปปฏิบัติท้ังหมดของสถานศึกษา ท้ังควรดําเนินการอยางตอเนื่อง

อยางนอย 1 ภาคการศึกษา หรือตลอดปการศึกษา จนเกิดสภาพเปนความคุนเคยในวิถีท่ีจะตองปฏิบัติตาม

กระบวนการในการใชคูมือครูอันเปนผลิตผลของการวิจัยครั้งนี้ 

           4. ในการดําเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางเจตคติและจิตวิญญาณครู ครูหรือโรงเรียนท่ีจะ

นําไปใชควรปรับหรือเพ่ิมรายละเอียดของกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทในแตละสถานศึกษา รวมถึงการ

สงเสริมใหครูไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องมิใชชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ควรเปนภาคการศึกษาหรือตลอดป

การศึกษา อันจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการในการสรางเจตคติอยางตอเนื่อง และบรรลุตามเปาหมายของ

การพัฒนาครูอยางแทจริง  

 5. ในการพัฒนาครูในวิถีศาสนาอ่ืนๆ สามารถใชเปนแนวทางไดในการออกแบบกิจกรรมและสื่อ

การเรียนรูท่ีสอดคลองกับบริบทของตน อยางไรก็ตามควรมีการปรับเนื้อหาภายในกิจกรรมใหมีความเปน

พหุวัฒนธรรมทางศาสนาท้ังนี้เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึนเผยแพรไปสูครูท่ัวประเทศ 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการออกแบบการการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods research) ท่ีใชการวิจัยเชิง

ปริมาณเพ่ือขยายผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เพ่ือศึกษาความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะนี้ไดมาจาก

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงไดมีการออกแบบรูปแบบท่ีมาจากขอมูลเชิงคุณภาพแลวนําไปทดลองใชใน

ลักษณะของการศึกษาเชิงคุณภาพ ถามีการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยการออกแบบการวิจัย

เชิงปริมาณจะเพ่ิมความสมบูรณของงานวิจัยใหเห็นผลในเชิงประจักษเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธในวิถีพุทธ 

 2. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาเปนทฤษฎีฐานราก (grounded theory) 

(Urquhart, C., 2013) เก่ียวกับตัวแปรเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ โดยเริ่มตนจาก

การศึกษาขอมูลจากรายงานวิจัยนี้และตัวแปรคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธแลวไปสูสมมติฐาน และจบลง

ดวยทฤษฎีท่ีเปนคําอธิบายปรากฏการณ โดยมีการกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษา 

ซ่ึงกระบวนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจะดําเนินไปพรอม ๆ กัน แลวนํามาวิเคราะหอยางเปนระบบ

เพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากโดยจะตองเปนขอมูลท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับปรากฏการณไดอยางรอบดาน จึง
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เปนกระบวนการวิจัยท่ีมีความทาทายและเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางองคความรูใหมหรือขยาย    

องคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้  

 3. ควรมีการออกแบบการวิจัยท่ีเปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ท่ีมี

การดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเก่ียวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครู โดยการออกแบบการวิจัย

และทดลองใชจนไดผลเปนท่ีนาพอใจแลวจึงนําไปเผยแพรในวงกวางเพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และควรศึกษาผลเพ่ือนําไปสูการวิจัยและพัฒนาในทุกประเภทของสถานศึกษาในระดับตาง ๆ โดยมี

ฐานขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูอยางตอเนื่อง 

 4. จากผลการวิจัยท่ีไดรับหลังจากการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ พบวา ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนเพียงขอมูลท่ีไดมาจากครูอยางเดียว ซ่ึงไมมีการนําเสนอผล

จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนรวมดวย จึงควรออกแบบการวิจัยโดยการนํารูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชแลวออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูในวิถีพุทธรวมดวย 

 5. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูหรือการพัฒนาเจตคติความเปนครูของประเทศอาเซียนหรือ

อ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ แลวนํามาออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (comparative study) กับของ

ไทยเพ่ือตอยอดหรือเติมเต็มใหแนวทางในการพัฒนาครูของไทยมากยิ่งข้ึน   



รายการอางอิง 
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คํานํา 

  

 คูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธเลมนี้ 

พัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติ

และ    จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” ทุนวิจัยมุงเปาป 2558 มีวัตถุประสงคของการสรางเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รู

หนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 3 

เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิธีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

โดยคณะผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเปน 6 กิจกรรมท่ีสอดคลองกัน ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS)  กิจกรรมท่ี 2 เวทีสาธารณะชี้

ทางปญญา (Open Forum Discussion: OFD) กิจกรรมท่ี 3 ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) 

ดวยกิจกรรม Jigsaw Reading กิจกรรมท่ี 4 เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP) 

ดวยกิจกรรม Look-Pair-Share กิจกรรมท่ี 5 จากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: 

DDC) ดวยกิจกรรม Read-Pair-Share และกิจกรรมท่ี 6 จากชั้นเรียนสูวิจัย (Routine to Research) ดวยการ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 ในการพัฒนาคูมือพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธเลมนี้ 

คณะผูวิจัยไดแนวทางจากการศึกษาภาคสนามจากครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจํานวน 12 โรงเรียน ไดจากการ

สนทนากลุมของนักวิชาการวิถีพุทธ ผูบริหารและคณะครูจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและวิถีพุทธพระราชทาน 

ซ่ึงทําใหไดรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และไดนํามาพัฒนาเปนกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาครูในวิถีพุทธเพ่ือใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีนําไปสูความเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติอยางยั่งยืนเปนลําดับตอไป 

 

            

         ดร.พิเชฐ  ท่ังโต 

                หัวหนาโครงการวิจัย 
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สารบัญ 

 

คํานํา            ก 

สารบัญ            ข 

แผนภาพแสดงรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

(ฉบับสมบูรณ)           1 

คําอธิบายเก่ียวกับรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ                             2 

เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและแนวทางการวัดเจตคติและจิตวญิญาณความเปนครูในวิถีพุทธ   3 

กิจกรรมท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ          6 

กิจกรรมท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา             9 

กิจกรรมท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี            12 

กิจกรรมท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ         20 

กิจกรรมท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน       27 

กิจกรรมท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม       32 

แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ (ครูประเมินตนเอง)              40 

แบบบันทึกการศึกษาภาคสนาม (สําหรับผูวิจัย)       43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารใหความสําคัญ

และกําหนดเปนนโยบาย 

ในการพัฒนาโรงเรียน   

วิถีพุทธท้ังระบบ 
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คําอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบการสรางเจตคติและจติวิญญาณความเปนครใูนวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึน แบงเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 

 สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

เรียกวา “สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ” แบงเปน 3 องคประกอบยอย ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  

องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

องคประกอบท่ี 3 แนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

แบงการพัฒนาเปน 3 ข้ัน ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 การพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ข้ันท่ี 2 การปฏิบัติตนตอผูเรียนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

ข้ันท่ี 3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักรุงอรุณของการศึกษา 7  

สวนท่ี 3 กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ดังนี้ 

 วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ  

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา  

วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี  

วิถีท่ี 4 เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน  

วิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม  

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ท่ีพัฒนาข้ึนในแตละสวนจะมีการ

เชื่อมโยงกันโดยเริ่มจากหลักธรรมท่ีครูในวิถีพุทธนํามาใชในการพัฒนาตนเองและนําไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของครูในวิถีพุทธท่ีมีกอนท่ีจะไปสูองคประกอบของ

รูปแบบฯ ท่ีเรียกวา “สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ” ท่ีวาดวยเรื่องคุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ  หนาท่ีของครู

ในวิถีพุทธ และแนวทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาได

ออกแบบเปน 3 ข้ัน เริ่มตนจากการพัฒนาตนของครู การปฏิบัติตนตอผูเรียน และการใชกระบวนการสอน

ใหเกิดผลการเรียนรูกับผูเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนาครู 6 วิถี ท่ีเรียกวา “กระบวนการสะทอนคิดใน

วิถีพุทธ” เปนเสนทางในการพัฒนาตามกิจกรรมท่ีนําเสนอไวในคูมือนี้ และการจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ 

นี้จะบรรลุผลไดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารท่ีใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการ

พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธท้ังระบบ รวมท้ังมีครูในวิถีพุทธแกนนําท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนตามกระบวนการท้ัง 6 วิถี 
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เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

และแนวทางการวัดเจตคตแิละจิตวญิญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 
 

 

คําช้ีแจง   เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและแนวทางการวดัเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน  

     ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวญิญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” แบงเครื่องมือท่ีใช    

               ในการวิจยัครั้งนี้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมพัฒนาครูสูวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  

  2. แบบประเมินรายการ ประกอบดวย 

                        ชุดท่ี 1 แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ  

                        ชุดท่ี 2 แบบประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

                        (ชุดท่ี 2 ใชประเมินหลังทํากิจกรรมในวิถีท่ี 3 ผูเรียนประเมินครู) 

3. แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ เปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 คําถามในการสะทอนคิดดานเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู  

  ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครูในวิถีพุทธ (การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู) 

  ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน (การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน) 

โดยท่ีในแบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ จะใชบันทึกหลังจากทํากิจกรรมยอยท้ัง 6 

กิจกรรม ซ่ึงจะทําการบันทึกโดยครู ท้ังนี้ เพ่ือใหครูสะทอนคิดการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองในฐานะครูท่ี

สอนอยูในโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการบันทึกเก่ียวกับการทํางานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเองของครู

และการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 

 แบบบันทึกนี้เนนกระบวนการบันทึกเพ่ือใหเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของครูและ

สงผลถึงผูเรียน ใชเวลาในการบันทึกท้ังหมด 6 กิจกรรม โดยออกแบบประเด็นในการบันทึกให

สอดคลองกับ กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบบันทึกการศึกษาภาคสนาม (สําหรับผูวิจัย) ใชเปนแบบบันทึกสําหรับผูวิจัยในการเขา

รวมกิจกรรมวิถีพุทธและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีโรงเรียน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและแนวทางการวัดเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ    

ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาครูสูวิถีพุทธ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 กิจกรรมท่ี 1   รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ    

 รูปแบบกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) 

    ใชกิจกรรม Think-Pair-Share 

 

 กิจกรรมท่ี 2  ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา       

 รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะช้ีทางปญญา (Open Forum Discussion: OFD) 

    ใชกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) 

 

 กิจกรรมท่ี 3  เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี      

 รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) 

    ใชกิจกรรม Jigsaw Reading 

  

 กิจกรรมท่ี 4  เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ   

 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP)  

    ใชกิจกรรม Look-Pair-Share 

  

 

 กิจกรรมท่ี 5  บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน      

 รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมนําสูช้ันเรียน (Dhamma Dialogue to Classroom: DDC) 

    ใชกิจกรรม Read-Pair Share 

 

 

 กิจกรรมท่ี 6  เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม (เพียรแกปญหาผูเรียนดวยธรรม) 

 รูปแบบกิจกรรม จากช้ันเรียนสูวิจัย (Routine to Research) 

    การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Classroom Action Research) 

 

ชุดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 
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คําช้ีแจง 

การใชคูมือการพัฒนาครู 

ตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ 

ความเปนครูในวิถีพุทธ มีดังนี้ 

 ผูนํากิจกรรม  ตัวแทนครูท่ีดูแลกิจกรรมวิถีพุทธ  

 ผูเขารวมกิจกรรม ครูโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต 3 คนข้ึนไป 

 ระยะเวลาการทํากิจกรรม มี 2 ลักษณะ 

    ลักษณะท่ี 1 จัดกิจกรรม 1 วัน ใชเวลา 6 ชั่วโมง  

                                     ซ่ึงเหมาะสมสําหรับวันเสาร – วันอาทิตย 

ลักษณะท่ี  2 จัดกิจกรรมในวันเวลาทําการ วันละ 1 ชั่วโมง    

เปนเวลา 6 วันๆ ละ 1 กิจกรรม ซ่ึงเหมาะสมสําหรับ 

วันจันทร – วันศุกร 

 สถานท่ีจัดกิจกรรม หองประชุมหรือลานธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ  

 ส่ือและอุปกรณ  คูมือการพัฒนาครูฯ 

 การประเมินผล  ครูทําแบบสะทอนคิดและแบบประเมินตนเอง 

    ผูเรียนทํากิจกรรมการสะทอนคิด (ผูเรียนประเมินครู) 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูไดเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ  

2. ครูมีการสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง  

3. ครูเปดรับวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน  

 ผลลัพธของกิจกรรม 

 ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังความรูดานวิชาการและไดรับการปลูกฝงพฤติกรรม

ตามวิถีพุทธอันจะนําไปสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ

และสติปญญา  
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 กิจกรรมท่ี 1   รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ    

 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการรูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรูสูครูในวิถีพุทธมืออาชีพ (Think-Pair-Share: TPS) 

    Think :  ใหคิดเกี่ยวกับคําถามตอไปนี้ 

       1) ครูในวิถีพุทธ ควรมีลักษณะอยางไร 

       2) ครูในวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร ฯลฯ 

        คิดสิ่งท่ีรู และเกิดจากประสบการณของตน 

    Pair :    จับคูกับเพ่ือนครู 

    ฟงแนวคิดเพ่ือนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิด   

             และรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม 

Share :   รวมกันสนทนากลุมใหญ    

     ฟงแนวคิดผูอ่ืน นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพ่ือน    

      สรางแนวคิดใหมรวมกัน 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)   

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรม Think-Pair-Share 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับหนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ (ส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากการสอนปกติ) 
 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 1 หนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ     วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

หนาท่ีของครูในโรงเรียนวิถีพุทธมีอะไรบาง                 มีหนาท่ีแตกตางหรือเหมือนครูโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 
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........................................................................ 
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........................................................................ 
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........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมตามวิถีพุทธทําใหขาพเจาเปลี่ยนแปลง คือ........................................................................... 

.............................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนจากการจัดกิจกรรมวิถีพุทธของขาพเจา คือ........................................................  

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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 บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวม

กิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กิจกรรมท่ี 2  ปรบัตัวตามหลักไตรสิกขา     

            วัตถุประสงค  เพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับตัวตามหลักไตรสิกขาของครูในวิถีพุทธ   

 รูปแบบกิจกรรม เวทีสาธารณะช้ีทางปญญา (Open Forum Discussion: OFD) 

    ใชกิจกรรมสานเสวนา (Dialogue) 

 สนทนาในเนื้อหาเก่ียวกับการปรับตัวของครูตามแนวทางของไตรสิกขา  

            1) การฝกใหมีความประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา  

   2) การไดฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพ่ือใหมีความมุงม่ันและใสใจในปฏิบัต ิ

       หนาท่ีครู (คิดบวก) 

   3) การฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหาได 

   สามารถจัดกิจกรรมไดโดย กําหนดใหครูท่ีมีประสบการณในการ

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา มาพูดคุย เลาประสบการณของตน และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนครู ขอสรุปของการจัดกิจกรรมนี้ จะทําให

ไดแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามแนวศีล สมาธิ และปญญา  

 (หมายเหตุ: อาจเชิญบุคลากรจากภายนอก หรือนําเรื่องราวของบุคลล

ตัวอยางมาแบงปนกันในระหวางทํากิจกรรม)   

 ส่ือในการจัดกิจกรรม  แนวคําถามในการสะทอนคิด เรื่อง ไตรสิกขา 

 การประเมินผล   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

   แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ(บันทึกผลลัพธท่ีไดรับจากการสนทนา) 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ครูผูมีแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 

    3) ผูบันทึกผลลัพธจากการอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    4) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 3 -15 คน  
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ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับการปรับตัวตามหลักไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปญญา) 
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ (ส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติม) 
 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา      วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

ปฏิบัติตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ทําไดอยางไร        มีผลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปหรือไม อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินชีวิตตามหลัก ศีล สมาธิ ปญญา ทําใหขาพเจาเปลี่ยนแปลง คือ............................................................... 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิกขาทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง ไดแก.............................................................. 

.............................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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 บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมในแต

ละกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กิจกรรมท่ี 3  เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี    

            วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

                                           จากกรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี    

 รูปแบบกิจกรรม ครูดีในวิถีพุทธ (Good Role of Model: GRM) 

    ใชกิจกรรม Jigsaw Reading 

    1. จับกลุม 4 คน อานขอความท่ีกําหนดให 

    2. เปลี่ยนกลุมใหม นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับขอความท่ีอาน 

    3. เขียนสรุปความรูท่ีไดรับดวยการเขียนแผนภาพความคิด 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม กรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในวิถีพุทธ 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด     

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรม Jigsaw Reading)  

    แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

    แบบประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

                                           (กิจกรรมการสะทอนคิด“ครูดีในดวงใจ”) (สําหรับผูเรียน) 

    แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ (สําหรับครู) 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรม Jigsaw Reading 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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กรณีศึกษาท่ี 1 ครูชายตะเข็บ 

 โรงเรียนของครูอยูไกลกลางหุบเขาในเขตชายแดนตามแนวทิวเขาตะนาวศรี ระยะทางจาก

โรงเรียนของครูเดินทางไมก่ีกิโลเมตรก็จะถึงเขตแดนเมียนมารเพ่ือนบานอาเซียนของเรา คุณครูไดเลาวา 

“การทํางานโรงเรียนวิถีพุทธตองเริ่มตนจากไมไดคิดวาการเขามาทํางานใน

โรงเรียนวิถีพุทธนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะเราทําอยูแลว ถายอนกลับไปก็จะ

สอดคลองกับหลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพครู ซ่ึงก็เปนแบบอยางหรือแนวทาง

ในการปฏิบัติท่ีดี ครูตองสอนทุกอยาง สอนท้ังวิชาการ ความรู หลักคุณธรรม รวมท้ัง

หลักการใชชีวิต เนนใหลูกศิษยเราเปนคนดี ครูตองทําหนาท่ีท้ังครูและพอแมคนท่ีสอง 

บางครั้งตองชวยดูแลเรื่องความเปนอยู การแตงกาย อาหารการกิน เพราะนักเรียนจะมี

ท้ังท่ีเปนกะเหรี่ยง กะหรางหรือ เมียนมาร ซ่ึงเด็กเหลานี้ไดรับโอกาสจากทางโรงเรียนให

เขามาศึกษา ครูไปเยี่ยมบาน สภาพความเปนอยูของแตละบาน มีขอจํากัด จากท่ีครูได

เห็นสภาพการเปนอยูของเด็ก ทําใหครูตองทําการบานหนักในการทําหนาท่ีครู สําหรับใน

การสอนนั้น จะมีการสอดแทรกความเปนวิถีพุทธ โดยท่ีเราไมจําเปนตองสวดมนต แตเรา

เนนนําขอคิดมาปฏิบัติเลย เพราะในโรงเรียนมีนักเรียนท่ีนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม

ปนอยูบาง แตคุณครูก็จะมีกลวิธีในการจัดกิจกรรมและอธิบายใหเด็กๆ เขาใจโดยเนน

แนวทางการปฏิบัติแบบกลางๆ เชน สอนใหทําความดี ใหทําอยางไร  การละเวนความ

เชื่อทําอยางไร  การมีสติก็ทําไดทุกศาสนา การสอนนั้นจะสอนดวยวิธีการยกตัวอยางมา

เปรียบเทียบใหเห็นภาพเพ่ือใหเด็กไดเห็นตัวอยางประกอบคําอธิบาย การทํางานท่ีนี่ไม

เคยทอแทเลย ตอนแรกยังไมไดคิดจะเรียนครู ท่ีอยากมาเปนครูเพราะเราชอบสอน และ

จะสอนลูกของตนเอง เม่ือสอนลูกแลวก็รูสึกวาเราอยากจะสอนเด็กคนอ่ืนเหมือนท่ีสอน

ลูกเราบาง จึงตัดสินใจไปเรียนครู เม่ือเรียนจบสอบบรรจุ ไดอันดับหนึ่งก็เลือกมาบรรจุท่ี

โรงเรียนแหงนี้ซ่ึงอยูคอนขางไกลจากตัวเมือง แตก็ไมคิดวาเปนอุปสรรคอะไร” 

การทํางานของครู แมจะเหนื่อยยากลําบากในการปฏิบัติหนาท่ีแตคุณครูก็เปนสุขเม่ือไดเห็นเด็ก

ท่ีครูไดอบรมพร่ําสอนไดเรียนรูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ครูบอกเสมอวานอกจากจะนําคุณธรรม

จริยธรรมใสตนเองแลว ครูยังนําคุณธรรมจริยธรรมใสในตัวเด็ก นี่แหละคือความภูมิใจของครู กับการ

เปนครูเพ่ือท่ีจะเปนท่ีแทจริง 
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กรณีศึกษาท่ี 2 พระคุณท่ีสาม 

 ครูในท่ีราบแตทําหนาท่ีเหมือนครูบนดอย ครูสอนอยูท่ีจังหวัดในภาคเหนือท้ังๆ ท่ีบานเกิดครูอยู

อีกจังหวัดหนึ่งทางภาคกลาง โรงเรียนของครูตั้งอยูในตัวจังหวัดนักเรียนของครูสวนใหญมาจากบนดอย 

ครูสอนในยามกลางวันแตเวลาอ่ืนทําหนาท่ีเหมือนพอแมใหกับนักเรียน โรงเรียนมีพ้ืนท่ีไมมากนักแต

โรงเรียนก็สรางหอพักใหท่ีพักพิงแกนักเรียนบนดอยท่ีดอยโอกาส เด็กมากจากพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ี

หลากหลายและลวนเปนชาวเขาชาวกะเหรี่ยง แตความแตกตางเหลานี้ไมเปนอุปสรรคสําหรับครูวิถีพุทธ

ผูเสียสละไดพยายามคิดริเริ่มสรางกิจกรรมการเรียนรูท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนได

รวมกันทํากิจกรรม โรงเรียนของครูไมไดสอนเฉพาะวิชาการเทานั้น แตยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก

วิชาชีพ จึงไมแปลกท่ีภายในรั้วโรงเรียนของครูจะมีซุมขายกาแฟสดใหผูผานไปผานมาไดลองชิม ครูมี

ครอบครังท่ีตองดูแลท่ีบาน แตหนาท่ีครูท่ีโรงเรียนก็ไมเคยบกพรอง ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

งานวิถีพุทธครูจะเขารวมและนําเพ่ือนครูและผูบริหารไปดวย ครูเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียนและ

เพ่ือนครู ครูไมเคยเหน็ดเหนื่อยกับการคิดและสรางสรรคโครงการดีๆ ตามวิถีพุทธเพ่ือใหผูเรียน ชุมชน 

และผูสนใจท่ัวไปไดเขารวม 

กรณีศึกษาท่ี 3 ครูหัวใจหินจากถิ่นอีสาน 

 “บัณฑิตแมถึงทุกขปางตายก็ไมท้ิงธรรม” เปนปรัชญาท่ีอยูในใจของครูผูไมเคยยอทอแมชีวิตจะ

มีมรสุมเขามาครอบงํา กวาจะมาถึงวันนี้คุณครูเคยผานความยุงยากในการประกอบอาชีพ สิ่งท่ีครู

นํามาใชในการเยียวยาตนเอง พิจารณาจากคํากลาวของครูตอไปนี้ 

 “เม่ือเจอปญหาหรือทอหนักๆ ก็ตองมีสติอยูกับปจจุบัน ใหกําลังใจตนเอง คือ บนวิกฤตยอมมี

โอกาส นั่งวิเคราะห และชีวิตมีไวตอสู ปญหามีไวแก และคิดเสมอวาพระอาทิตยข้ึนทุกวัน ตราบใดท่ี

พระอาทิตยยั ง ข้ึน ขาพเจาก็ยั งมีความหวังจึง ทําให ไมทอถอย คิดหาวิธีการโดยใชหลักของ

พระพุทธศาสนามาแกปญหา จับเหตุใหไดวาเหตุมาจากอะไร คอยๆ ศึกษาไป วิธีการแกเหตุตองเปน

อยางไร แลวจึงวางแผนตอวา เม่ือมีเหตุอยางนั้น เราแกปญหาแลวเราจะไปอยูท่ีไหน กราบเรียนโดยสรุป

สั้นๆ วาเม่ือเจอปญหาอะไรผมจะถอยมากาวหนึ่ง เสร็จแลวก็ตั้งสติ แลวก็ตองใหกําลังใจตนเองเสมอ พอ

ใหกําลังใจตนเองก็จะใชหลักธรรมมาแกปญหา” 

หนา 14 
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กรณีศึกษาท่ี 4 ครูใตหัวใจแกรง 

 ครูโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ประจําป 2558 เปนครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีมีนักเรียนนับถือ

พระพุทธศาสนา  17 คน จากท้ังหมด 17 ครอบครัว  ผูปกครองมาจากถ่ินอ่ืนและตั้งถ่ินฐานประกอบ

อาชีพทางเกษตรกรสวนยาง สวนปาลม เลี้ยงสัตวและคาขาย ในชุมชนและนักเรียนสวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลามกวา 300 คนของนักเรียนท้ังหมด วิถีในโรงเรียนจะมีความแตกตางทางวัฒนธรรม       

เปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนา การออกแบบกิจกรรมวิถีพุทธ จะใชกลุมเด็กเปนกรณีสําคัญ โดยแบงเปน 

2 ลักษณะ คือ 1) จัดกิจกรรมกับเด็กท่ีเปนนักเรียนชาวพุทธโดยตรง เชน การทํากิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเฉพาะโดยใชวัดเปนฐาน คือการพาไปวัดท่ีอยูในบริเวณใกล ๆ ชุมชน ท่ีมีพระภิกษุอยูใน

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิกิจกรรมการไหวพระสวดมนตทุกวันศุกร  การถวายอาหารในวันพระ

ท่ีวัด การปฏิบัติสําหรับเฉพาะในหองเรียน ชั้นเรียนเปนกรณีพิเศษ การทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันพระ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน

เขาพรรษา ออกพรรษา เปนตน การพาเด็กไปทํากิจกรรมอาสาสมัครวัด ทําความสะอาด เปนตน 

สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบ วิถี และคุณคาทางพุทธศาสนา ซ่ึงสัมพันธกับผูปกครอง ตัวนักเรียน และวัดใน

พระพุทธศาสนาตามวิถีท่ีชาวพุทธในชุมชนปฏิบัติ  2) ในความแตกตางทางศาสนา และความเปน     

พหุวัฒนธรรม ไดมีการออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมทางศาสนา และคานิยมในชุมชนนั้น ๆ 

โดยยึดเกณฑทางพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามเปนจริยธรรมกลางออกแบบเปนกิจกรรมภายใน

โรงเรียน  เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบตอสวนรวม ความสามัคคี  การเสียสละ ซ่ึงหลักคิดเหลานี้มี

อยูในหลักศาสนาท้ัง 2 ศาสนา จากนั้นนําไปสูการออกแบบกิจกรรม เชน การสงเสริมใหนักเรียนเขาแถว

ใหตรงเวลา ชวยงานทําความสะอาดโรงเรียน (จิตอาสา/ความรับผิดชอบตอสวนรวม/สามัคคี)  เปนตน 

กิจกรรมท้ังหมดเกิดข้ึนโดยผูบริหาร ครู และผูปกครองซ่ึงสวนใหญเห็นรวมกันบางในบางกรณีและไมขัด

กับเกณฑทางศาสนาของท้ัง 2 ศาสนา ดังนั้น ครูผูดูแลตองอาศัยความอดทน ชางสังเกต และการสื่อสาร

ในเชิงพหุวัฒนธรรมอยูคอนขางสูง  
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ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับหนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ  

 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี  วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

แบบอยางท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธเปนอยางไร               การเปนแบบอยางท่ีดีของครูมีประโยชนอยางไร 
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........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบอยางตามแนววิถีพุทธท่ีขาพเจาปฏิบัติประจํา คือ........................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมท่ีผูเรียนนําไปเปนแบบอยางท่ีดี ประกอบดวย คือ..............................................................................  

.............................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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 บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวม

กิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

กิจกรรมการสะทอนคิด “ครูดีในดวงใจ”  

(สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา) 

 
 

ชื่อ..................................................................ชั้น..............................วันท่ี......................................... 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนบรรยายประกอบภาพ เรื่อง “ครูดีในดวงใจของฉัน” พรอมระบายสีใหสวยงาม 

 แนวทางการประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ (เอกสารหมายเลข 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูดีในดวงใจของฉัน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 เกณฑการประเมิน (สําหรับนักวิจัย)   

 1) เปนแบบอยางในทางปฏิบัติ (กาย)   3  คะแนน      ได..................คะแนน 

 2) เปนแบบอยางในการสื่อสาร (วาจา) 3  คะแนน  ได..................คะแนน 

 3) เปนแบบอยางในการคดิ (ใจ)         4  คะแนน  ได..................คะแนน     รวม.................คะแนน 
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แบบประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

กิจกรรมการสะทอนคิด “ครูดีในดวงใจ”  

(สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา) 

 
 

ชื่อ..................................................................ชั้น..............................วันท่ี......................................... 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง “ครูดีในดวงใจของขาพเจา” 

 แนวทางการประเมินการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ (เอกสารหมายเลข 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูดีในดวงใจของขาพเจา 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

เกณฑการประเมิน (สําหรับนักวิจัย)   

 1) เปนแบบอยางในทางปฏิบัติ (กาย)   3  คะแนน      ได..................คะแนน 

 2) เปนแบบอยางในการสื่อสาร (วาจา) 3  คะแนน  ได..................คะแนน 

 3) เปนแบบอยางในการคดิ (ใจ)         4  คะแนน  ได..................คะแนน     รวม.................คะแนน 
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 กิจกรรมท่ี 4  เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 

 วัตถุประสงค  เพ่ือนําเสนอแนวทางการเปล่ียนเจตคติท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

 รูปแบบกิจกรรม เรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ (Learn-Believe-Practice: LBP)  

    ใชกิจกรรม Look-Pair-Share มีข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

    1. อานบทสัมภาษณ และดูภาพกิจกรรมวิถีพุทธ 

    2. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

    3. เสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

    Look :  ใหอานบทสัมภาษณ / ดูภาพท่ีกําหนดให  

       พิจารณาและเชื่อมโยงกับประสบการณของตน 

    Pair :   จับคูกับเพ่ือนครู 

   ฟงแนวคิดเพ่ือนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิด   

            และรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม 

Share :  รวมกันสนทนากลุมใหญ    

    ฟงแนวคิดผูอ่ืน นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพ่ือน    

     สรางแนวคิดใหมรวมกัน 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม บัตรขอความ จากคําสัมภาษณและการสนทนากลุม 

    ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ (ไดรับจากการศึกษาภาคสนามในระยะท่ี 1) 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมเรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ)

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมเรียนรู สูศรัทธา นํามาปฏิบัติ 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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ขอความท่ี 1 

 “นอกจากนั้นก็มีหลักเรื่องวุฒิ 4 คือการคบคนดี คนตนแบบ ฟงขอคิดจากทาน 

ขวนขวายหาความรูจากแหลงความรู ไตรตรองพิจารณา และปฏิบัติตามใหเหมาะแก

สภาพการณ แตกระบวนการการศึกษาตองใชหลักอริยสัจ 4 อยางขอแรกทุกข การท่ีเด็ก

อานหนังสือไมออกก็เปนปญหาของครู ตองหาสมุทัย คือสาเหตุ แลวเราก็ตั้งเปาหมาย

แกปญหาเพ่ือใหเด็กอานออกเขียนได แตตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูใหเด็กอาน

ออกเขียนไดแลวลงมือทํา” 

                                          (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W3, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

ขอความท่ี 2 

“การทําตัวใหเปนตัวอยางคะ เราอยากใหเด็กพูดเพราะ เราตองพูดเพราะใหเปน

ตัวอยาง อยากใหเด็กประหยัด เราตองทําตัวประหยัดใหเขาเห็น ถาครูไมเปนตัวอยาง จะ

เกิดคําถามในใจเด็ก อยางการดื่มกาแฟแกวละแพงๆ ถาเก็บเงินสวนนั้นไวจะเหลือเงินเก็บ 

มาดื่มน้ําเปลาแทน” 

      (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ W2, สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2558) 

 ขอความท่ี 3 

“ประสิทธิผลของการใชกระบวนการฝกธรรมะ คือแมนักเรียนจะอยูกับสิ่งเสพติด 

อบายมุขก็จะไมคิดเสพ คิดลอง หรือมัวเมาในอบายมุข เกม สื่อลามก เพราะหนาท่ีของครู

คือเราจะสอนใหหรือปลูกฝงเขาไปในสายเลือดใหเห็นโทษภัยของสิ่งไมดีเหลานี้  หลัก

ปฏิบัติตามแนววิถีพุทธท่ีกลาวมา ใหมๆ ก็ยังไมเปนท่ียอมรับท้ังในวงการศึกษาและสังคม

ท่ัวไป แตเม่ือเราทําจริงจังใหเปนท่ีปรากฏตอวงการศึกษาและสังคม” 

(ครูโรงเรียนวิถีพุทธ C3, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

ขอความท่ี 4 

  “ผมสอนเรื่องศีล 5 ผมไมไดสอนใหนักเรียนทองจํา แตผมใหหมายความวาวันนี้เรา

มารักษาศีลกันไหม เชน ศีลขอท่ี 1 วันนี้เปนวันพระของโรงเรียนเราจะงดการเบียดเบียน

ผูอ่ืน  ผมจะฝกกอนพอเขาคุนเคยก็มาใหความหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณครูจะตอง

สอนใหถึงข้ันภาวนาใหไดนะครับ” 

                            (ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, สนทนากลุม, 10 มกราคม 2559) 
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ขอความท่ี 5 

“ท่ีโรงเรียนเราเปนพหุวัฒนธรรม มีสองศาสนาอยูกัน เด็กก็อยูดวยกันได ก็ไมมี

ปญหาอะไร เราจะฝกเด็กใหมีแนวทางในการปฏิบัติตนเม่ืออยูรวมกัน หรือตองทํากิจกรรม

รวมกัน สอนใหเปนคนมีคุณธรรม ใหเปนคนไมเบียดเบียนคนอ่ืน นักเรียนพุทธเรามีนอยกวา

มุสลิม แตก็สามารถจัดกิจกรรมไดอยางลงตัว เพราะเราเลือกวิธีการปฏิบัติใหตรงกันกับหลัก

แนวคิดของศาสนาท่ีมีลักษณะรวมกัน” 

      (ครูโรงเรียนวิถีพุทธ S1, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2558) 

  

 ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2 
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 ภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 
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 ภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

หนา 24 



171 
 

ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับเจตคติท่ีดีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ  

 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ     วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

ครูคิดอยางไรกับการเขารวมเปนโรงเรียนวิถีพุทธ         โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไปอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีขาพเจาประทับใจในกิจกรรมวิถีพุทธ คือ..................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของผูเรียนจากการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ไดแก..................................................................  

.............................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวม

กิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กิจกรรมท่ี 5  บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน  

 วัตถุประสงค  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการจัด  

                                         กิจกรรมการเรียนรู 

 รูปแบบกิจกรรม จากเสวนาธรรมนําสูช้ันเรียน (Dhamma Dialoge to Classroom: DDC) 

    ใชกิจกรรม Read-Pair Share ตามหลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ ดังนี้ 

    หลักธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพครู 

      กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 โยนิโสมนสิการ  

        พรหมวิหาร 4 วุฒิ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 และ สังคหวัตถุ 4   

   หลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    กัลยาณมิตรธรรม 7   โยนิโสมนสิการ โอวาท 3  

     ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และ อริยสัจ 4 

     Read :  ใหอานและศึกษาหลักธรรมท่ีสามารถนาํมาใชกับตนเอง 

                 และการจัดการเรียนการสอน 

       คิดและเชื่อมโยงกับประสบการณของตน 

    Pair :    จับคูกับเพ่ือนครู 

    ฟงแนวคิดเพ่ือนครู  แลกเปลี่ยนแนวคิด   

             และรวมกันสรางหรือนําเสนอแนวคิดใหม 

Share :   รวมกันสนทนากลุมใหญ    

     ฟงแนวคิดผูอ่ืน นําเสนอแนวคิดตน นําเสนอแนวคิดของเพ่ือน    

      สรางแนวคิดใหมรวมกัน 

 ส่ือในการจัดกิจกรรม หัวขอธรรม  

    แนวคําถามในการสะทอนคิด 

 การประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรูของครู 

    บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมจากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน) 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมจากเสวนาธรรมนําสูชั้นเรียน 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คนข้ึนไป  
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รายละเอียดของหลักธรรม (พอสังเขป) 

 หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

1) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนปโย คือ เปนครูผูมีความนารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจและ

สนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาและไตถาม 

2) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนครุ คือ เปนครูท่ีนาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ 

ใหเกิดความรูสึกอบอุน เปนท่ีพ่ึงทางใจและปลอดภัย 

3) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนภาวนีโย คือ เปนครูท่ีนายกยอง ในฐานผูทรงคุณ คือ

ความรูรูและภูมิปญญาแทจริง 

4) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนวัตตา จ คือ รูจักพูดใหไดผล เปนผูใหคําแนะนํา วากลาว

ตักเตือน และเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

5) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วจนักขโม คือ อดทนตอถอยคํา อดทนฟงไดไมเบื่อ  ไม

ฉุนเฉียว เปนผูมีความอดทนตอสิ่งท่ีมากระทบ แมเด็กจะซุกซนคือก็ตองอดทนสอนและใหความรูตอ

ศิษยอยางเทาเทียมกัน 

6) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปนคัมภีรัญจะกถัง กัตตา คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได คือสามารถ

อธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย สอนจากสิ่งท่ีรูแลวไปหาสิ่งท่ียังไมรู 

7) ครูตามแนววิถีพุทธในฐานะเปน วัฎฐาเน นิโยชเย คือ ไมแนะนําศิษยไปในทางเสื่อมเสีย 

แตควรสงเสริมทางแหงความเจริญใหแกศิษย เชน สอนใหคบคนดี หม่ันศึกษาหาความรู มีโยนิโส

มนสิการ และปฏิบัติตนเปนคนดี 

 หลักสัปปุริสธรรม 7 

1) ธัมมัญุตา (รูเหตุ) คือ รูหลักความจริง รูกฎเกณฑแหงเหตุผล  

2) อัตถัญุตา (รูผล) คือ รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค  

3) อัตตัญุตา (รูตน) คือ ความรูจักตน วาเรานั้นมีความรู ความสามารถ และคุณธรรมเทาไร  

4) มัตตัญุตา (รูประมาณ) คือ รูจักความพอดีในการดํารงชีวิต เชน การใชจายอยางพอเพียง  

5) กาลัญุตา (รูกาล) คือ รูจักระยะเวลาท่ีจะตองใชในการทําหนาท่ีการงาน  

6) ปริสัญุตา (รูชุมชน) คือ รูจักสภาพแวดลอมของชุมชนเพ่ือใหประพฤติตนไดถูกตอง  

7) ปุคคลัญุตา (รูคน) คือ เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 

 หลักอิทธิบาท 4  

  เปนคุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย  มีขอธรรม 4 ขอ ประกอบดวย   

  1) ฉันทะ คือ ความพอใจ   

  2) วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม   

  3) จิตตะ คือ ความคิดมุงไป  อุทิศตัว อุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา   

  4) วิมังสา  คือ ความไตรตรองหรือทดลอง   
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 หลักสังคหวัตถุ 4  

 เปนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวสามัคคี มีขอธรรม 4 ขอ ประกอบดวย  

 1) ทาน คือ การให  

 2) ปยวาจา คือ วาจาอันเปนท่ีรัก  

 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน   

 4) สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอตนเสมอปลาย 

 

 หมายเหตุ : สามารถมอบหมายใหครูผูเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการคนหาหลักธรรมเพ่ิมเติม 

         เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนกันในการทํากิจกรรม 
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ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับหนาท่ีของครูโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ  

 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน    วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

หลักธรรมท่ีครูประยุกตใชกับตนมีอะไรบาง                       มีแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกตใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตทําใหขาพเจาเปลี่ยนแปลง คือ......................................................... 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประยุกตใชหลักธรรมในการสอนทําใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง คือ........................................................  

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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 บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวมในแต

ละกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กิจกรรมท่ี 6  เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม (เพียรแกปญหาผูเรียนดวยธรรม) 

 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมการใชนวัตกรรมทางธรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน    

                                          อยางตอเนื่องผานกระบวนการวิจัย 

 รูปแบบกิจกรรม จากช้ันเรียนสูวิจัย (Routine to Research) 

    ครทํูาวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) 

   โดยการนําหลักธรรมมาพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือแนวทางเพ่ือนําไปทดลอง 

                             ใชกับผูเรียน 

   1) ครูนําเสนอประสบการณในการนําหลักธรรมไปประยุกตใชและพัฒนา 

                              ผูเรียนทีละคน 

   2) ใหครูท่ีเคยทําวิจัยโดยประยุกตใชหลักธรรม ไดแบงปนประสบการณ 

                             (กรณีท่ีไมมี ใหรวมกันแบงปนประสบการณแลวคิดหาแนวทางท่ีจะสราง    

                              นวัตกรรมทางธรรมเพ่ือใชในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน) 

   3) ใหนําแนวทางท่ีไดรับแลวลองทําวิจัยในวิถีพุทธในลักษณะเล็กๆ งายๆ   

                               แตมีความสําคัญ คือชวยแกไขปญหาผูเรียนไดอยางแทจริง 

   4) บันทึกผลลงในเอกสารหมายเลข 3 

    

  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หมายถึง การดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ

และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือคนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึง

ผลวิจัยจะชวยใหครูไดรับรูการสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานของตนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ตนเองของครู รวมท้ังเปนกระบวนการท่ีทําใหครูไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรูจากการสะทอนผลการ

ปฏิบัติงานของตน และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยท่ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยอยางเปน

ระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีตอง

ทําอยางรวดเร็ว และนําผลการวิจัยไปใชในชั้นเรียนไดทันที โดยมีการทําเปนวงจรตอเนื่อง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วงจรการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research Spiral) 
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 ส่ือในการจัดกิจกรรม หลักธรรมท่ีนําไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรมทางธรรม เ พ่ือใชแกไข 

                                          ปญหาผูเรียน 

    แนวคําถามในการสะทอนคิด  

    รูปแบบการเขียนงานวิจัยท่ีใชหลักธรรมในการแกไขปญหาผูเรียน 

    ตัวอยางงานวิจัยในวิถีพุทธ เนนแกไขพฤติกรรมผูเรียน  

 การประเมินผล  บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

    แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

    (บันทึกแนวคิดใหมท่ีไดจากการทํากิจกรรมจากชั้นเรียนสูวิจัย) 

    แบบบันทึกรายงานการวิจัยในวิถีพุทธ (เอกสารหมายเลข 3) 

 บทบาทและหนาท่ี 1) ผูนํากิจกรรม (ตัวแทนครูโรงเรียนวิถีพุทธ) 

    2) ผูบันทึกผลลัพธจากการทํากิจกรรมจากชั้นเรียนสูวิจัย 

    3) ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 3 คนข้ึนไป  
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ข้ันท่ี 1 แนวคําถามเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมทางธรรม (เชน ตนไมพูดได) 
 

ข้ันท่ี 2 แบบบันทึกการสะทอนคิดของครโูรงเรียนวิถีพุทธ  

 

ข้ันท่ี 3 แบบบันทึกผลลัพธสูผูเรียน 

 

แบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 

วิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม    วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

 

ครูไดสรางนวัตกรรมทางธรรมอะไรบาง                         ผลการนาํไปใชกับผูเรียนเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบกิจกรรมการสอนเปนนวัตกรรมทางธรรม มีประโยชนตอขาพเจา คือ............................................ 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบกิจกรรมการสอนเปนนวัตกรรมทางธรรม มีประโยชนตอผูเรียน คือ............................................ 

.............................................................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................
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บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 

 

คําช้ีแจง   บัตรบันทึกการสะทอนคิด 3-2-1 นี้ ใชสําหรับบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตาม

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมไดบันทึกภายหลังจากการเขารวม

กิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บัตรสะทอนคิดนี้ใหผูเขารวมไดบันทึกหลังจากจบกิจกรรมทันทีโดยใชเวลาในการบันทึก 3-5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              บัตรบันทึกการสะทอนคิด                3-2-1 
ช่ือกิจกรรม.............................................................................วันท่ี............................................... 

สิ่งท่ีขาพเจาไดเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมมี 3 อยาง ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจามีคําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรม 2 คําถาม ดังนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 1 ขอ ดังนี้ (ขาพเจาคิดวา......) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางงานวิจัยในวิถีพุทธ 
 

เบญจวรรณ  ปรางประเสริฐ, (2553)1 ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 4” โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุมเดียวทดสอบ

กอนเรียนและทดสอบหลังเรียน (The One-Group Pretest Design) มีวัตถุประสงค เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลการ

เรียนรูเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิด

แบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียนและหลัง

เรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 

(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานกาณณ

รวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 46 คน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ไดมาจากการสุมเอาอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการเรื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (3) แบบทดสอบ

วัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญ

สถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน (dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา  

1.ผลการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญ

สถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี ระดับ .01 โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

2.การคิดแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญ

สถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 

ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับ 

                                                           
1 เบญจวรรณ  ปรางประเสริฐ, (2553) การศึกษาผลการเรียนรูเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช

กระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา). บัณฑติวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยศลิปากร.  
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แบบประเมินตนเองความเปนครูในวิถีพุทธ  

แบบประเมินตนเอง “ครูในวิถีพุทธ”  

(สําหรับครู) 

(เอกสารหมายเลข 4) 

 

คําช้ีแจง   แบบประเมินตนเองครูในวิถีพุทธนี้แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครู จํานวน 5 ขอ 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะครูในวิถีพุทธ จํานวน 15 ขอ 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับเจตคติของความเปนครูในวิถีพุทธ จํานวน 3 ขอ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของครูผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   ท่ีตรงตามขอมูลของทาน 

 1.  เพศ                   

    1.   ชาย    2.   หญิง 

 2.  อายุ             

    1.   21 - 30 ป   3.  31 – 40 ป   

    3.   41 – 50 ป    4.  51 ปข้ึนไป 

 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  

    1.  ปริญญาตรี     2. ปริญญาโท 

     3.  ปริญญาเอก  

 4.  ระดับของสถานศึกษา  

    1. โรงเรียนขนาดเล็ก        2. โรงเรียนขนาดกลาง 

    3. โรงเรียนขนาดใหญ            4. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

5. ระดับชั้นท่ีสอน                

    1.  ประถมศึกษา (ป.1-3)  2. ประถมศึกษา (ป.4-6)    

    3.   มัธยมศึกษาตอนตน  4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะครูในวิถีพุทธ 

   

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  ขอใหคุณครูทําเครื่องหมาย ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นทาน 

ขอ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ประพฤติตามศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา  

1 ขาพเจามีความเมตตากรุณาตอผูอ่ืนเสมอ      

2 ขาพเจามีความซ่ือสัตยสุจริตและไมนําทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง      

3 ขาพเจามีความยับยั้งชางใจตอสิ่งลอใจ      

4 ขาพเจาใชการสื่อสารในทางบวกกับนักเรียนและผูอ่ืน      

5 ขาพเจาฝกฝนการใชสติสัมปชัญญะในชีวิตประจําวัน      

ฝกฝนจิตใหนิ่งและแนวแนเพ่ือใหมีความมุงม่ันในการทําหนาท่ี  

6 ขาพเจาหม่ันฝกจิตใหเขมแข็งเม่ือมีสิ่งเยายวนทางประสาทสัมผัส       

7 ขาพเจาฝกฝนจิตใจใหมีความสงบเยือกเย็นและยับยั้งความโกรธ      

8 ขาพเจาฝกจิตใหกระตือรือรนอยูเสมอ      

9 ขาพเจาฝกจิตไมใหลังเลสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ี      

10 ขาพเจาฝกจิตใหมุงม่ันอยูในงาน ไมฟุงซานออกนอกหนาท่ี      

ฝกใหเกิดความรูเขาใจเหตุผลและสามารถแกปญหา  

11 ขาพเจามีความเขาใจในปญหาของผูเรียนและแกปญหาได       

12 ขาพเจามีความสามารถในการสืบเสาะหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดกับผูเรียน      

13 ขาพเจาสามารถแกปญหาของผูเรียนไดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม      

14 ขาพเจามีแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม      

15 ขาพเจาแสวงหาความรูอยางสมํ่าเสมอ      
 

สรุปผลการประเมินตนเอง (สําหรับผูวิจัย) 

     ดีมาก     ดี     พอใช  ตองปรับปรุง     ตองปรับปรุงเรงดวน 

คําช้ีแจง คําถามในตอนท่ี 2 นี้เปนขอคําถามท่ีมีการใหคะแนนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale)  

            ท่ีมีระดับการใหคะแนนของครูผูตอบแบบประเมินตนเองเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

  4 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ ดี 

  3 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ พอใช 

  2 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ นอย 

  1 คะแนน  แทน   มีระดับคุณภาพ นอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเจตคติของความเปนครูในวิถีพุทธ 

  

1) ครูมีวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธ อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

2) ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกใหเกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

3) ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธหรือธรรมวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

ขอขอบคุณกับการเปนแบบอยางท่ีดีของครูในวิถีพุทธ 

และรวมแบงปนประสบการณท่ีมีคุณคา 
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แบบบันทึกการศึกษาภาคสนาม 

(สําหรับผูวิจัย) 

 

 ในการศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยไดออกแบบบันทึกภาคสนาม ดังตารางตอไปนี้ 

โรงเรียน...................................................................  จังหวัด ............................................................................. 

วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 

 

การกระทํา 

(acts) 

กิจกรรม 

(activities) 

ความหมาย 

(meaning) 

ความสัมพันธ 

(relationship) 

การมีสวนรวม

ในกิจกรรม 

(participation) 

สถานการณ 

(setting) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลงชื่อ.......................................................... ผูบันทึก 

            (.........................................................) 

                                                                     วันท่ี................................................. 
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ภาคผนวก ค 

รองรอยการปฏิบัตกิิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
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รองรอยการปฏิบัตกิิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี และบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ 
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ตัวอยางแบบบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธ  
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      ผลการบันทึกตามเอกสารหมายเลข 1 – 4 
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ภาคผนวก ง 

ขอมูลเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
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ขอมูลประกอบการศึกษาภาคสนามของการวิจัยในระยะท่ี 1 

 
 

 

บริบทโรงเรียน  

 ในการทําวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปนการพบ สัมภาษณ เก็บขอมูลจากโรงเรียนวิถีพุทธ

ช้ันนํา รุนท่ี 6 ท่ีเปนโรงเรียนท่ีไดรางวัลจากสํานักงาน สพฐ. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยในการกําหนดเกณฑโรงเรียนตางๆ แลวนําไปสูการประเมินและใหรางวัล 

 

ภาค โรงเรียน [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํารุน 6/2558] ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

เหนือ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา 2 พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 3 พฤศจิกายน 2558 

ใต โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรธานี 10 พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี  11 พฤศจิกายน 2558 

กลาง โรงเรียนแจงรอนวิทยา กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2558 

ตะวันตก 

  

โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  18 พฤศจิกายน 2558 

 โรงเรียนรุจิรพฒัน อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 18 พฤศจิกายน 2558 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

โรงเรียนวัดทุงสวาง จ.นครราชสีมา 20 พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 20 พฤศจิกายน 2558 

ตะวันออก โรงเรียนบานคลองน้ําใส ต.ปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว 24 พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 24 พฤศจิกายน 2558 
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1. โรงเรียนบานคลองน้ําใส ต.ปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว 

โรงเรียนบานคลองน้ําใส ต้ังอยู     

ต.ปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว เปนโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ มีการจัดการเรียนการสอนถึงช้ัน 

ป .6  มีนัก เรียน ผูปกครองมีอาชีพทาง

เกษตรกรรม โดยลักษณะภูมิศาสตรต้ังอยู

ใกลวัดคลองน้ําใส มีพระภิกษุโดยการนําของ

เจาอาวาสเขามาบทบาทในการสนับสนุน

กิจกรรม มีครูสมพาน ครองทุง (ศน.บ) เปน

ผูนําทํากิจกรรม รวมท้ังครูท่ีโรงเรียนและ

นักเรียนจะมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานทางศาสนาอื่น ในพื้นท่ีเชน วัดพระธรรมกาย จังหวัดปราจีนบุรี 

เปนตน  

 

 

2. โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง ต.โคกสูง อ.โคกสูง อ.เมือง จ.สระแกว  

โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง กอต้ังเมื่อ

วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2476  ณ หมู ท่ี 6 

ตําบลโคกสูง อําเภออรัญประเทศ เปนจุด

ศูนยกลางท่ีจะใหบริการหมูบานท่ีต้ังอยูบริเวณ

ใกลเคียงไดมาใชบริการ จํานวน 6 หมูบานซึ่ง

ไดแกหมูท่ี 1 บานหนองแวง หมูท่ี 6 บานสุข

สําราญ  หมูท่ี 7 บานหนองขาม หมูท่ี 8 บาน

หนองผักบุง  หมูท่ี 9 บานนาทราย หมูท่ี 10 

บานโพธิ์ทอง ปจจุบันโรงเรียนชุมชนบานหนอง

แวง ต้ังอยูหมูท่ี 7 ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว มีครูท้ังหมด 19 คน [ชาย 4 / หญิง 15 

คน] มีนักเรียนท้ังชายหญิงต้ังแตระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 259 คน [ขอมูล ณ วันท่ี 10 

มิถุนายน 2558] โรงเรียนไดบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบวิถีพุทธจนกระท่ังไดรับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธ

ดีเดน รุนท่ี 6/2558 โดย มีครูนริณ พรมทิพย [ผูอํานวยการโรงเรียน] ครูผองนภา จันดา ครูจุฑามาศ 

รัตนวงค เปนผูดําเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  
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3. โรงเรียนวัดทุงสวาง จ.นครราชสีมา 

โรงเรียนวัดทุงสวาง ต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 

1 พฤษภาคม 2507  โดยมีนายอําเภอเมือง 

นายไพบูลย รัตนจันทร  เปนผูดําเนินการ

กอต้ัง  ไดรับความอนุเคราะหจาก พระ

อธิการจุมพล อชิโต เจาอาวาสวัดทุงสวาง

ใหใชศาลาวัดเปนสถานท่ีเรียนไปพลางกอน 

สวนครูทางอําเภอเมืองไดแตงต้ังมาทําการ

สอน  วันแรกท่ีเปดเรียนมีนักเรียน 50 คน

โดยรับ ต้ังแต ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  1-4 

จังหวัดไดแตงต้ังให  นายสําราญ  วิริยะภาพ  มารักษาการณในตําแหนงครูใหญ  มีบุคลากรครูท้ังหมด 

14 คน [ชาย 2 คน หญิง 12  คน] เปดใหมีการเรียนการสอนต้ังแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6  

มีนักเรียน 247 คน [ชาย 109 คน/หญิง 138 คน] ขอมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนไดรับ

รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน รุน 6/2558  ในการลงพื้นท่ีวิจัยไดมีพระไพฑูรย ขนฺติโก [ครูพระสอน

ศีลธรรม] ครูสันติชัย เมืองนกเอี้ยง [ครูผูดูแล/ผูรับผิดชอบ] เปนผูใหขอมูลในการทําวิจัย 

 

4. โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  

             โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ต้ังอยู

บริเวณดานทิศตะวันออก  หนาเขาหวยชิน

สีห  ริมถนนสายเพชรเกษม เลขท่ี  24/3  หมู

ท่ี  7 ตํ า บ ล อ า ง ท อ ง   อํ า เ ภ อ เ มื อ ง

ร า ช บุ รี  จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี  ต้ั ง ข้ึ น เ มื่ อ วั น 

1  มิถุนายน  พ.ศ. 2465   เดิมโรงเรียนต้ังอยู

บริเวณวัดหวยชินสีห   โดยสรางเปนอาคาร

เรียน  แบบ ป. พิเศษ ( ตึกช้ันเดียว )  จํานวน 

5 หองเรียน  หลวงศรีสวัสด์ิ   นายอําเภอเมือง

ราชบุรี   เปนผูอนุญาตใหกอต้ังเปนโรงเรียนประชาบาล   มีช่ือวา  โรงเรียนวัดหวยชินสีห   เปดทํา

การสอนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 4  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   มีจํานวน

นักเรียนท้ังส้ิน 65 คน  ผูท่ีดํารงตําแหนงครูใหญ  ไดแก  นายจินต เกตุรามฤทธิ์ ปจจุบันโรงเรียน

อนุบาลเมืองราชบุรีไดเปดทําการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถม ศึกษาปท่ี 6 ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียนจํานวน 476  คน ครูจํานวน  24  คน  [นักวิจัย] พบ

และสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี   
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อ.เมือง จ.ราชบุรี [ภาคตะวันตก] จํานวน 2 ทาน ครูทันทิตย ชอบธรรม [ครูผูดูแล/ผูรับผิดชอบ]         

ครูสุพรรณี สาเงิน [ครูผูดูแล/ผูรับผิดชอบ] เมื่อ 18 พ.ย.2558  

 

5. โรงเรียนรุจิรพัฒน อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

โรงเรียนรุจิรพัฒน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู

หมูบานพัฒนาตนเองชายแดนไทย-พมา 

บานหวยมวง หมู ท่ี  3 ตําบลตะนาว

ศรี  อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เดิมช่ือ

วา โรงเรียนหวยมวง เปดทําการสอนต้ังแต

ป พ.ศ.2508 โดยคุณประหยัด เนียมสกุล 

กรรมการผูจัดการบริษัทเหมืองแรราชบุรี

จํากัด โดยสรางอาคารช่ัวคราว เพื่อให

การศึกษาแกบุตรหลานของคนงานเหมืองแร และประชาชนในพื้นท่ีใกลเคียง  ตอมาเมื่อวันท่ี 

16 พฤษภาคม พ.ศ.2513 พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ อธิบดีกรมตํารวจ ซึ่งเปนประธานบริษัท

เหมืองแรราชบุรีจํากัด ไดใหงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบถาวรและเดินทางมาเปนประธานในพิธี

เปดปายอาคารเรียนและสงมอบใหกับรัฐบาลดวยตนเอง และเปล่ียนช่ือเปน โรงเรียนรุจิรพัฒน  

ปจจุบันโรงเรียนรุจิรพัฒนเปดทําการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีนักเรียน

กันท้ังโรงเรียน 0186 คน [นักเรียนชาย 561 คน / นักเรียนหญิง 525 คน] จํานวน ชาย 8   คน หญิง 

36  คน รวมท้ังหมด 44  คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 18 พฤศจิกายน 2558 คณะผูวิจัย ไดพบและสัมภาษณ

บุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนรุจิรพัฒน อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี [ภาค

ตะวันตก] จํานวน 2 ทาน ครูบุษกร มีสัตย [ครูผูดูแลฯ] ครูนิศากร ประทีปเสน [ครูผูดูแล] จํานวน 2 ทาน  

                                                                                                                         

 

 

       

 

 

 

 

 



 

211 

6. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  กอต้ังเมื่อ 

2504 ในท่ีดินของวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร                 

จํานวน 1 ไร 2 งาน 50 ตารางวา อาคารตึก 3 ช้ัน 

แบบพิเศษ 11 หองเรียน ในป เ ดียวกันได รับ

งบประมาณกอสรางอาคารเพิ่มอีก 6 หองรวมเปน 

17 หอง จัดการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา 

ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํารุนท่ี 

6/2558 คณะนักวิจัย ไดพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กทม. ครู 

ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธแลว เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558 

 

7. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ี 152 

ไร ในป พ.ศ.2521 นายจอมแปง วงศ

ร าษฎร  กํ านั น ตํ าบลฝายกวา งและ

คณะกรรมการสภาตําบล ไดเสนอนาย

สุรวัฒน ปริญญะจิตตะ นายอําเภอเชียง

คํา พิจารณาจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล โดยใชท่ีดินท่ีสภาตําบลสงวนไวบริเวณหมูท่ี 10 

ตอมานายอําเภอเชียงคํา ไดประชุมคณะกรรมการโดยมีศึกษาธิการอําเภอ หนวยราชการและเอกชน 

ท่ีประชุมเห็นชอบจึงขออนุมัติไปยังกรมสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาในป พ.ศ.2525 กรมสามัญศึกษาได

อนุมัติใหเปดสอนและต้ังช่ือโรงเรียนแหงนี้วา"โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม" โดยมีนักเรียนชาย 242 

คน นักเรียนหญิง 424 คน รวม 666 คน คณะผูวิจัย ไดพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร 

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา [ภาคเหนือ]นายมานะ พิริยพัฒนา [ผูอํานวยการโรงเรียน] นาง

นรีรัตน โอภาสนิธิวัฒน [รองผูอํานวยการโรงเรียน] ครูผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ 2 

พฤศจิกายน 2558 
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8. โรงเรียนแจงรอนวิทยา กทม. 

 โรงเรียนแจงรอนวิทยา  ต้ังอยูบน

ท่ีดินของวัดแจงรอน  จํานวน  7  ไร  2  งาน  

เลขท่ี  123  หมู  1 ถนนราษฎรบูรณะ  แขวง

ราษฎร บูรณะ กรุ งเทพมหานคร  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

1 เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนแบบสหศึกษา ต้ังแต

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี  6 

โรงเรียนแจงรอนวิทยา กอ ต้ัง ข้ึนในป  

2496  โดยทานพระครูประสิทธิ์สิกขาการ  

เจาอาวาสวัดแจงรอนสมัยนั้น  ไดรวมกับชาวบานคิดหาทางท่ีจะกอต้ังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาข้ึน

ในทองถ่ินนี้  เพราะในสมัยนั้นมีแตโรงเรียนระดับประถมศึกษาเทานั้น  จึงไดทําเรื่องถึงกรมวิสามัญ

ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ขอต้ังโรงเรียนมัธยมข้ึน  โดยทางวัดจะใหท่ีดินเนื้อท่ี 7 ไรเศษ  ท่ีอยู

ทางดานหลังวิหารหลวงพอหินแดง  กรมฯ จึงไดสงเจาหนาท่ีมาสํารวจสถานท่ีท่ีต้ังโรงเรียนในท่ีสุดก็

อนุญาตใหต้ังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาข้ึนดังนั้นโรงเรียนแจงรอนวิทยา  จึงกอต้ังข้ึนในป  2496 

        โรงเรียนเริ่มเปดครั้งแรก เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  2496  โดยเปดช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 

ครูใหญคนแรก  คือ  อาจารยเฉลิม  สภานนท  จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  โดยท่ีขณะนั้นโรงเรียน

กําลังกอสรางสถานท่ีเรียน  จึงไปอาศัยศาลาการเปรียญของวัดแจงรอนเรียนช่ัวคราวไปกอน จนกระ

ท้ังวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2496  อาคารเรียนหลังแรกจึงสรางเสร็จ  เปนแบบอาคารไมใตถุนสูงมี  5  

หองเรียน  ราคากอสราง  250,000  บาท  และไดยายมาเรียนท่ีอาคารถาวรนี้ โรงเรียนจึงกําหนดให

วันท่ี  28  พฤศจิกายน ของทุกปเปนวันสถาปนาโรงเรียน คณะผูวิจัยไดพบและสัมภาษณบุคลากรครู

ผูบริหาร โรงเรียนแจงรอนวิทยา กทม. [ภาคกลาง] ดร.ไพวัลย เหล็งสุดใจ [ผูอํานวยการโรงเรียน] 

และครูผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558 
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9. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ จ.กระบี่ 

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ ต้ังอยู

หมูท่ี 7 ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา  จังหวัด

กระบ่ี กอต้ังข้ึนดวยความรวมมือของราษฎรใน

ตําบลคลองยาง ผูซึ่งสนใจและเห็นความสําคัญของ

การศึกษา นําโดย นายบาว ละเอียด และคณะ 

รวมกันสละทรัพยและแรงกายกอสรางอาคารเรียน

ช่ัวคราวข้ึนในพื้นท่ีดินประมาณ 42 ไร เปนอาคาร

ช่ัวคราวแบบ 4 หองเรียน จํานวน 1หลัง และกรม

สามัญศึกษาไดอนุมัติใหเปดเรียนและรับนักเรียน

ช้ั นมั ธ ย ม ศึ กษ าป ท่ี  1 รุ น แ ร กป ระ จํ า ป ก า ร ศึ กษ า  2528 โ ดย เป ด ทํ า ก า รสอน ข้ึ น เมื่ อ

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2528 สามารถรับนักเรียนไดท้ังส้ิน 73 คน  ไดเปดทําการสอนครั้งนี้ทางโรงเรียนคลองทอม

ราษฎรรังสรรคไดสงครูมาปฏิบัติงาน จํานวน 9 คน และนํานักการภารโรงมา 1 คน  โดยมีนายชัยวัฒน  เจียมสุข

จิตต  ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนคลองทอมรังราษฎรรังสรรค เปนผูประสานงาน

และเปนผูอํานวยการโรงเรียนในขณะนั้น คือ นายประทีป  ปนแกว ตอมาเมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน  2528 อาคาร

เรียนไดถูกพายุพัดพังทลายไมสามารถใชเปนท่ีเรียนได จึงไดมีการประชุมปรึกษาหารือกัน และไดเปล่ียนสถานท่ี

เรียนจากเดิมมาเปนตลาดนัด ซึ่งสวนท่ีใชการไดนํามาตอเติมอาคารเรียนบริเวณตลาดนัดใหกวางขวางข้ึน  ซึ่ง

สามารถตอเติมอาคารเรียนได จํานวน 4  หองเรียน  โดยจัดแบงเปน  หองสมุด  1 หอง  หองพักครู  1 หอง  และ

หองเรียน  2  หองเรียน   

    ภายใตการชวยเหลือของ นายปน  ปาไหน และ นายสนั่น  เกื้อชาติ  ซึ่งตอมาโรงเรียนไดเปดเรียนอีก

ครั้ งหนึ่ งเมื่ อ วั นท่ี   24  มิ ถุ นายน  2528  และท่ี เรี ยนใหม แห งนี้ อยู ห างจากท่ี เดิมเป นระยะทาง

ประมาณ  1  กิโลเมตร และอยูใกลท่ีชุมชนมากกวา  ท่ีดินแปลงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ  36  ไร  2 งาน  86  ตารางวา  ซึ่ง 

นายสนั่น  เกื้อชาติ  เปนเจาของและไดบริจาคใหแกกรมสามัญศึกษาเพื่อใชเปนสถานท่ีสรางโรงเรียน  ซึ่งกรมสามัญ

ศึกษารับขอเสนอและจัดการดําเนินการในเวลาตอมา  ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2528  โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ 

คือ นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  97 ของนักเรียนท้ังหมด  ดังนั้น ทางโรงเรียนไดจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา  และวิชาภาษาอาหรับข้ึน  ซึ่งเปนภาษาคัมภีรอัลกุรอานแกนักเรียนทุก

คน  [นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ  จ.กระบ่ี [ภาคใต]

ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 3 ทาน เมื่อ 11 พ.ย.2558 อันประกอบดวย  ดร.ฉวีวรรณ รักษแกว 

ผูอํานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี ครูศิรินทิพย พวงทอง [ครูผูดูแลฯ] ครูจิรพล ลิท 

[ครูผูดูแล] ระหวางเวลา 09.00-11.00 น.ขอคนพบ พหุวัฒนธรรม  ตัวแบบการบูรณาการ การออกแบบคากลางทาง

จริยธรรมโดยมีเปาหมายทางศาสนาและจริยธรรมทางศาสนา 
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10. โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรธานี [ภาคใต] 

   โรงเรียนสุราษฎรธานี กอต้ังข้ึนดวย

เงื่อนไขเพื่อใหการสนับสนุนการศึกษา โดยเริ่มแรก

รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 2 

หองเรียน มีนักเรียน 101 คน โดยมี นาย

อภินันท  พาหะมาก ผูบริหารโรงเรียนสุราษฎร

ธานีขณะนั้นปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารสาขาและ

มอบหมายให การจัดการเรียนการสอนในชวงแรก

ไดใชครูโรงเรียนสุราษฎรธานีมาปฏิบัติการสอน 

การวัดผลการประเมินผล และการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎรธานี ปการศึกษา 

2538 เริ่มรับนักเรียน ม.1 รุนใหมจํานวน 155 คน มีครูอาจารยยายมาจากโรงเรียนตางๆ จํานวน 10 คน 30 

เมษายน 2539 กรมสามัญศึกษาไดมีประกาศจัดต้ังโรงเรียนสุราษฎรธานีสาขาทาเพชรเปน “โรงเรียน        

สุราษฎรธานี 2” สังกัดกรมสามัญศึกษา เปนลําดับท่ี 44 ของจังหวัดสุราษฎรธานี และมี นายสาธร ลิกขะ

ไชย ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้นปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร และไดมอบหมายให นายสุวิทย 

เทโหปการ เปนผูดูแลเชนเดิม  ปการศึกษา 2539 รับนักเรียนเขา ม.1 ท้ังส้ิน 199 คน กรมสามัญศึกษา ได

จัดสรรงบประมาณส่ิงกอสรางอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก ข ค งบประมาณ 9,834,000 บาท มีสนาม

บาสเกตบอล หองน้ํา บานพักครู และบานพักภารโรง อยางละ 1 หลัง 16 ตุลาคม 2539 กรมสามัญศึกษา 

ไดแตงต้ัง นายวิรัช  เศวตศิลป ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น ใหปฏิบัติหนาท่ีครูใหญ

โรงเรียนสุราษฎรธานี 2  

 23 มีนาคม 2540 นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดนําคณะครู อาจารย เขา

เฝาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใหสมเด็จพระสังฆราช ทรงเบิก

พระเนตรพระพุทธรูปประจําโรงเรียน พรอมพระราชทานนามพระพุทธรูปประจําโรงเรียนวา “พระพุทธ

บารมีสุราษฎรธานีพิพัฒน” โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 ไดมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อขอพระราชทานนามอาคาร ก ซึ่งเปนอาคารหลังแรกของโรงเรียนวา 

“อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ๘๔” และพระราชทานอนุญาตใหใชตรา “ญสส” ซึ่งเปนตราประจําพระองค 

ใหใชเปนสัญลักษณประจําโรงเรียน และเข็มติดหนาอกเส้ือเครื่องแบบของนักเรียน  7  พฤศจิกายน  2539  

นักเรียนท่ีจบ ม.3  (รุนกาญจนาอภิเษก) รุนแรกของโรงเรียน [นักวิจัย] พบและสัมภาษณบุคลากรครู

ผูบริหาร ผูดูแล โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรธานี [ภาคใต] จํานวน 3 ทาน เมื่อ 10 พ.ย.2558 อัน

ประกอบดวย ครูจิตรอนงค คงแกว [รองผูอํานวยการฯ]  ครูนิตยาพร เนตรรุง [ครูผูดูแลฯ] ครูจันทนา ชัย

สิทธิ์ [ครูผูดูแล] ระหวางเวลา 09.00-11.00 น.ขอคนพบ ความเปนตนแบบ  หมายถึง ครูในดวงใจท่ีสอนครู

เหลานี้ในวัยเรียน กลายเปนครูตนแบบ และครูในดวงใจสงผลใหเกิดพฤติกรรมและการกระทําตาม  
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11. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

 25 กุมภาพันธ 2535  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ขออนุญาตกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สาขา โดยกรมสามัญศึกษา

อนุมัติใหดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา 

โดยใหรับนักเรียนช้ัน ม.1 ชายและหญิงรวมกันจํา นวน 6  

หอง มีนักเรียน 240 คน  โรงเรียนมีพัฒนาการเนื่อง

ต อ ม า จ น ก ร ะ ท่ั ง  1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 3 7 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา

ข้ึนอีก 1 แหง  โดยใหช่ือวา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 

3 กุมภาพันธ 2555 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ไดรับพระราชทานนาม เปล่ียนเปน โรงเรียนอุบลรัต

นราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ

วัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสพระชามายุครบ 60 พรรษา ปจจุบันมีครูจํานวน 187 คน โดย

แบงเปน ชาย 56 คน หญิง 131 คน มีนักเรียน 3,240 คน โดยประมาณ และในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา [นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณ

บุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 4 ทาน 

 

12. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม ไดรับอนุมัติจัดต้ัง

โดย กรมสามัญศึกษา ในวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 

2511 โดยใชช่ือวา “ โรงเรียนเทิงศิริวัฒนวิทยาคม 

“ ต้ังอยูเลขท่ี 278 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ี 64 ไรเศษ ในปการศึกษา

แรก มีครูจํานวน 3 คน นักเรียน 18 คน นักการ

ภารโรง 1 คน โรงเรียนเทิงศิริวัฒนวิทยาคม  

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมท่ี 4 มีครูประจําการ

ท้ังหมด 106 คน ชาย 35 คน หญิง 71 คน    และนักเรียน 2,677 คน  อาคารเรียนถาวร 5 หลัง โรง

ฝกงาน 4 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง มีแผนช้ันเรียน 10- 9 – 9 และ 8 – 7 – 7 รวม 

50 หองเรียน และในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 [นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย ครูผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ  
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การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)   

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย ท่ี 10 มกราคม 2559 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  ดร.พิเชฐ 

ท่ังโต [หัวหนาโครงการวิจัย] ดร.ลําพอง กลมกูล [นักวิจัย] ในโครงการวิจัย “การพัฒนาเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิเปนนักวิชาการ ผูบริหาร และครูโรงเรียนวิถีพุทธ รวมสนทนากลุมและใหขอมูลในการ

พัฒนาการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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ผูทรงคุณวุฒิใหขอมูล  

1. ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) สํานักคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ผอ.ณัฐพัชร พินพัฒนกุล ผูอํานวยการ/ผูบริหาร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

นครราชสีมา [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

3. ครูรัฐฎาภรณ สิงหเดช ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัย นครราชสีมา [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

4. ครูบุษกร มีสัตย ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนรุจิรพฒัน ต.ตะนาวศรี อําเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

5. ครูณิศากรณ ประทีปะเสน ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนรุจิรพัฒน ต.ตะนาวศรี 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

6. ครูรักขณาวรรณ สายวรรณะ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนาํ รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

7. ครูวิสุดา ทองแสง ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร [โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558] 

8. ครูอภิษดา มะกรครรภ รองผูอํานวยการ/ผูบริหาร โรงเรียนวัดสวนสม สําโรงใต พระ

ประแดง สมุทรปราการ [โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

9. ครูมณฑิรา อินทรพร ครูโรงเรียนวิถีพุทธ/ดําเนินการ โรงเรียนวัดสวนสม สําโรงใต พระ

ประแดง สมุทรปราการ [โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

10. ครูสมบัติ กันนิ่ม โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบํารุง) บางศรีเมือง นนทบุรี 

[โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

11. ครูสุธาสินี มงคลวิวัฒน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบํารุง) บางศรีเมือง นนทบุรี 

[โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

12. ดร.พิเชฐ ท่ังโต หัวหนาโครงการวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร./ผูชวยอธิการบดี 

13. ดร.ลําพอง กลมกูล นักวิจัยประจําโครงการ ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 

14. รอง ผอ. ชลอ มั่นฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ต.บางแกว อ.บางพลี                   

จ.สมุทรปราการ  [โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

15.ครูศุภชัย มิ่งมงคล โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ต.บางแกว อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ  [โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุน 1/2558] 

16. ครูสุรชา สวนหนองปลิง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

[โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา รุนท่ี 6 ป พ.ศ.2558]  

 



 

218 ผูทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมประเมินโครงการวิจัย 
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17 พฤศจิกายน 2558 คณะผูทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย คณะผูทรงคุณวุฒิ และ

นักวิจัยประชุมรายงาน รับทราบความคืบหนาโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัย โดยมีทรงคุณวุฒิ [การ

สังเคราะหงานวิจัยภายใตกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา] รวมประชุมรับทราบ แนะนํา 

พัฒนางานวิจัย วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 

คณะผูทรงคุณวุฒิ 

  1. ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี [ผูทรงคุณวุฒิ] 

  2. ศ.ดร.อํานวย กิฐาพันธ [คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี กทม.] 

  3. รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน [คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กทม.] 

  4. ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ [ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก] 

  5. อ.ณุสุระ ปทมดิลก [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.กรุงเทพ] 

  6. อ.วิปศยกร คลายเกตุ [ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา] 

  7. อ.วรพจ ทําเทียบ [ม.ราชภัฎราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา] 

คณะนักวิจัย /รวมสังเกตการณ 

  1. ดร.พิเชฐ ท่ังโต หัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยอธิการบดี 

  2. พระครูพิพิธปริยัติกิต,ดร. / อาจารยประจําหลักสูตร ป.เอก พุทธจิตวิทยา 

  3. พระระพิน พุทธิสาโร, ดร./ นักวิจัย 

  4. ดร.ลําพอง กลมกูล / นักวิจัย / นักวิจัยประจําศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 

  5. พระอภิเชษฐ สุภทฺรวาที /  นักวิชาการศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 
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ภาพประกอบในระหวางดําเนินการวิจัย 

 

 

 
 

ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก    

 

 

24 พ.ย.58 โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง ต.โคกสูง อ.โคกสูง อ.เมือง จ.สระแกว  [นักวิจัย] ไดเขาพบ

และสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 3 ทาน ครูนริณ 

พรมทิพย [ผูอํานวยการโรงเรียน] ครูผองนภา จันดา ครูจุฑามาศ รัตนวงค 

  

24 พ.ย.58 โรงเรียนบานคลองน้ําใส ต.ปฆอง อ.เมือง จ.สระแกว (ระยะท่ี 1)  

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 

3 ทาน ครูสรอยลดา ดานลํ้าเลิศ ครูสมร ดานตรวจสัตว [รักษาการผูอํานวยการโรงเรียน] ครูสมพาน 

ภูครองทุง 
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ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคตะวันตก 

  

18 พฤศจิกายน 2558 [นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูอํานวยการ ผูดูแล 

ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 2 ทาน  อันประกอบดวย ครูทันทิตย ชอบธรรม [ครูผูดูแล/

ผูรับผิดชอบ] ครูสุพรรณี สาเงิน [ครูผูดูแล/ผูรับผิดชอบ] โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง         

จ.ราชบุรี [ภาคตะวันตก] 

  

18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนรุจิรพัฒน อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี [ภาคตะวันตก] [นักวิจัย] ไดเขาพบและ

สัมภาษณบุคลากรครู ผูบริหาร ผู ดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิ ถีพุทธแลว จํานวน 2 ทาน                 

อันประกอบดวย ครูบุษกร มีสัตย [ครูผูดูแลฯ] ครูนิศากร ประทีปเสน [ครูผูดูแล] จํานวน 2 ทาน  
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ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเหนือ  

  

2 พฤศจิกายน 2558 เก็บขอมูล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา [ภาคเหนือ] 

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา         

นายมานะ พิริยพฒันา [ผูอํานวยการโรงเรียน] นางนรีรัตน โอภาสนิธิวฒัน [รองผูอํานวยการโรงเรียน] 

ครูผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ 

 
 

3 พฤศจิกายน 2558 เก็บขอมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย [ภาคเหนือ] 

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย ครูผูดูแล 

ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ 
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ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา [นักวิจัย] ไดเขาพบ

และสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 4 ทาน  

  

20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดทุงสวาง จ.นครราชสีมา [นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากร

ครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 2 ทาน อันประกอบดวย พระไพฑูรย ขนฺติโก 

[ครูพระสอนศีลธรรม] ครูสันติชัย เมืองนกเอื้ยง [ครูผูดูแล/ผูรับผิดชอบ] 
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ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคใต 

 

11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ จ.กระบ่ี [ภาคใต] [นักวิจัย] ไดเขาพบและ

สัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว จํานวน 3 ทาน เมื่อ 11 พ.ย.

2558 อันประกอบดวย ดร.ฉวีวรรณ รักษแกว ผูอํานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ อ.เกาะ

ลันตา จ.กระบ่ี ครูศิรินทิพย พวงทอง [ครูผูดูแลฯ] ครูจิรพล ลิท [ครูผูดูแล]  

 

10 พฤศจิกายน 2558 ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 2 จ.สุราษฎรธานี [ภาคใต] 

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธแลว   

จํานวน 3 ทาน เมื่อ 10 พ.ย.2558 อันประกอบดวย ครูจิตรอนงค คงแกว [รองผูอํานวยการฯ]      

ครูนิตยาพร เนตรรุง [ครูผูดูแลฯ] ครูจันทนา ชัยสิทธิ์ [ครูผูดูแล] 
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ระยะท่ี 1  เก็บขอมูลครูโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคกลาง 

 
 

10 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส กทม. [ภาคกลาง] 

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กทม.             

ครูวิสุดา ทองแสง ครูลักขณาวัลย สายวรรณะ ครูผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธ  

  

10 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนแจงรอนวิทยา กทม. [ภาคกลาง] 

[นักวิจัย] ไดเขาพบและสัมภาษณบุคลากรครูผูบริหาร ดร.ไพวัลย เหล็งสุดใจ [ผูอํานวยการโรงเรียน] 

ผูดูแล ดําเนินการโรงเรียนในวิถีพุทธแลว  
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17 พฤศจิกายน 2558 คณะผูทรงคุณุวุฒิตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 

คณะผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยประชุมรายงาน รับทราบความคืบหนาโครงการวิจัยและพัฒนางานวจัิย 

โดยมีทรงคุณวุฒิ [การสงเคราะหงานวิจัยภายใตกรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา] รวม

ประชุมรับทราบ แนะนํางานวิจัย ดังนี ้ 

1. ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี [ผูทรงคุณวุฒิ] 

2. ศ.ดร.อํานวย กิฐาพันธ [คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี กทม.] 

3. รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กทม. 

3. ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ [ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก] 

4. อ.ณุสุระ ปทมดิลก [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.กรุงเทพ] 

5. อ.วิปศยกร คลายเกตุ [ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา] 

6. อ.วรพจ ทําเทียบ [ม.ราชภัฎราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา] 

คณะนักวิจัย /รวมสังเกตการณ 

1. ดร.พิเชฐ ท่ังโต หัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยอธิการบดีฝายกจิการท่ัวไป 

2. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. / อาจารยประจําหลักสูตร ป.เอก พุทธจิตวิทยา 

3. พระระพิน พุทธิสาโร ดร./ นักวิจัย 

4. ดร.ลําพอง กลมกูล / นักวิจัย / นักวิจัยประจําศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 

5. พระอภิเชษฐ สุภทฺรวาที นักวิชาการศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 
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วันอาทิตย ท่ี 10 มกราคม 2559 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  

ดร.พิเชฐ ท่ังโต [หัวหนาโครงการวิจัย] ดร.ลําพอง กลมกูล [นักวิจัย] ในโครงการวิจัย “การพัฒนา  

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ” จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดย

เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนนักวิชาการ ผูบริหาร และครูโรงเรียนวิถีพุทธ รวมสนทนากลุมและใหขอมูลใน

การพัฒนาการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา  
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24 กุมภาพันธ 2559 รายงานความคืบหนาของโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน   

ดร.พิเชฐ ท่ังโต [หัวหนาโครงการวิจัย] ดร.ลําพอง กลมกูล [นักวิจัย] รวมเสนอรายงานความกาวหนา 

ผลการดําเนินการวิจัย เรื่อง ""การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ"" ในการ

รายงานความกาวหนาภายในแผนงานวิจัยมุงเปาตอบสนองความตองการพัฒนาประเทศโดยเรงดวน 

กลุมเรื่องการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน) หองประชุม

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต อาคาร วช.1 ช้ัน 2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) [หองประชุม

ยอยจิรพันธ อรรถจินดา] โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ใหคําแนะนําพัฒนางานวิจัยประกอบดวย 1.ศ.พิเศษ ดร.

กาญจนา เงารังษี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ศ.ดร.อํานวย กิฐาพันธ [คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี 

กทม.] 3.รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กทม. 3.ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัต

พันธ [ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก] 4.อ.ณุสุระ ปทมดิลก [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.กรงเทพ] 5.อ.

วิปศยกร คลายเกตุ [ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา] 6.อ.วรพจ ทําเทียบ [ม.ราช

ภัฎราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา] 7.รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ิ [ไอนสไตนเมืองไทย] ผูทรงคุณวุฒิสภาวิจัย

แหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229 

27 พฤษภาคม 2559 คณะผูทรงคุณวุฒิ [สกว.] ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 

คณะผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยประชุมรายงาน รับทราบความคืบหนาโครงการวิจัยและพัฒนางานวจัิย 

โดยมีทรงคุณวุฒิ [การสงเคราะหงานวิจัยภายใตกรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา สกว.] รวม

ประชุมรับทราบ แนะนํางานวิจัย คือ  

1. ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี [ผูทรงคุณวุฒิ] 

2. รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กทม. 

3. ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ [ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก] 

4. อ.ณุสุระ ปทมดิลก [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.กรงเทพ] 

5. อ.วิปศยกร คลายเกตุ [ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา] 

6. อ.วรพจน ทําเทียบ [ม.ราชภัฎราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา] 

คณะนักวิจัย 

1. ดร.พิเชฐ ท่ังโต หัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยอธิการบดี 

2. พระระพิน พุทธิสาโร ดร./ นักวิจัย 

3. ดร.ลําพอง กลมกูล / นักวิจัย / นักวิจัยประจําศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 
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ระยะท่ี 3  มอบคูมือพัฒนาเจตคติแกคณะครูท่ีเขาอบรมในโครงการฝกปฏิบัติการ  

  

27 กรกฎาคม 2559 คณะนักวิจัย เขาพบครูผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ มอบคูมือ สังเกตอยางมีสวน

รวม กิจกรรมกิจกรรมวันพระ/โรงเรียนวิถีพุทธ สอบถาม ติดตามความกาวหนากิจกรรมคณะครูในวิถี

พุทธ อันประกอบดวย [ผอ.บรรลือศักด์ิ สมานมาก/รอง ผอ.ธีรนุช ผาสุข/ครูรุจิรา แจงแสงทอง/ครู

เกศรา เรือนจันทร/ครูพัชริดา เรืองศรี/ครูวัชรีพันธ เดชมนต/ครูขนิษฐา ฉัตรแกว/ครูวันทนา วงษ

อุดม/ครูสุชาดา ผองใส เปนตน] โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

 

28 กรกฎาคม 2559 (ภาคเชา) พบคณะครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. คณะนักวิจัยอันประกอบดวย 

ดร.พิเชฐ ท่ังโต หัวหนาโครงการวิจัย ดร.ลําพอง กลมกูล เขาพบ ดร.สํารวย ไชยยศ ผูอํานวยการ

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และมอบคูมือครูผูเขารวมโครงฝกอบรม อันประกอบดวย ครูจันทิมา น้ํานวล  

ครูไตรรัตน เอี่ยมพันธ มอบคูมือครูพรอมแจงกําหนดการในการฝกอบรมปฏิบัติการพรอมกันท้ัง

โรงเรียน 
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ระยะท่ี 3  มอบคูมือพัฒนาเจตคติแกคณะครูท่ีเขาอบรมในโครงการฝกปฏิบัติการ  

  

29 กรกฎาคม 2559 พบครูโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ครูสมรักษ 

แทนลาน / ครูอัจฉรา พรรณสุชล รับมอบคูมือในโครงการวิจัยจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

 

29 ก.ค.59 พบครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม มอบชุดคูมือวิจัย (โรงเรียนท่ี 4) มอบคูมือใน

โครงการวิจัยจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธครูพรพรรณ กลาหาญ และครูทศพร ภูผาศรี 
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ระยะท่ี 3  มอบคูมือพัฒนาเจตคติแกคณะครูท่ีเขาอบรมในโครงการฝกปฏิบัติการ  

 

 

9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง กทม  คณะนักวิจัยโครงการจิตวิญญาณความเปนครู

ในโรงเรียนวิถีพุทธ ไดเขาพบผูบริหาร รอง ผอ.จันทรา ประภัศร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และครูท่ี

เขารวมโครงการวิจัย ในฐานะผูชวยและใหขอมูล [ครูอุไร ปนทอง และครูสุธีกานต ทัพนาค] โดยคณะ

นักวิจัยไดมอบวุฒิบัตร คูมือ บันทึกขอมูลเกี่ยวกับครูในวิถีพุทธ ท้ังสัมภาษณ รวบรวมความกาวหนา 

ในภาพรวม โดยไดฟงบรรยายสรุปจากผูบริหาร และคณะครู ซึ่งเปนประโยชนตอการวิจัย 

  

28 กรกฎาคม 2559 (ภาคเชา) พบคณะครูโรงเรียนสังขอ่ําวิทยา ปทุมธานี  พบ ผอ.ลัดดา อิ่มอกใจ 

ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูเขารวมโครงการวิจัย มอบวุฒิบัตรและมอบคูมือแกคณะครู ครูสมศรี 

วิไลศรี ครูสุวิจักษณ มะลิรัมย ครูณภัทรารัตน ศรีเจริญ เพื่อทําการบันทึกเกี่ยวกับครูในวิถีพุทธ 

จากนั้นจะประสานเพื่อรับขอมูลการบันทึกตอไป 
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9 สิงหาคม 2559 คณะนักวิจัยรายงานความกาวหนา   

        นักวิจัยโครงการ ดร.ลําพอง กลมกูล นําเสนอผลการวิจัยในรอบ 12 เดือน เพื่อรายงานผลการ

ดําเนินการและภาพรวมใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเพิ่มเติม อันประกอบดวย .ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา 

เงารังษี [ผูทรงคุณวุฒิ] ศ.ดร.อํานวย กิฐาพันธ [คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี กทม.] รศ.ดร.สุธี อักษร

กิตต รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กทม. ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ [ม.

นเรศวร จ.พิษณุโลก] อ.ณุสุระ ปทมดิลก [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.กรงเทพ] อ.วิปศยกร คลายเกตุ 

[ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา .พระนครศรีอยุธยา] อ.วรพจ ทําเทียบ [ม.ราชภัฎราชนครินทร          

จ.ฉะเชิงเทรา] เปนผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําเพิ่มเติม ท่ีหองประชุม ศ.ดร.สงา สรรพศรี สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
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30 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. 

ในนามนักวิจัยโครงการวิจัย "การพฒันาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ" เปนวิทยากร

อบรมการใชคูมือ /แบบฝกการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครูตามกรอบกลไกของการวิจัย แกคณะ

ครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จํานวนประมาณ 150 คน โดยมี ดร. ธีรัช ไชยยศ ผูอํานวยการโรงเรียน    

สตรีวิทยา 2 เปนประธานเปดการอบรม ท่ีหองประชุมช้ัน 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. 
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11 กันยายน 2559 เปดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู  

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [รองอธิการบดี] เปนประธานกลาวตอนรับ และกลาวเปดกิจกรรมถอดบทเรียน

แลกเปล่ียนเรียนรู โครงการวิจัย "การพัฒนาเจตคติจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ" [ระยะสุดทาย] 

อันมี ดร.พิเชฐ ท่ังโต [หัวหนาโครงการวิจัย] ดร.ลําพอง กลมกูล นักวิจัยรวม โดยมีคณะครูจากโรงเรียน

ตาง ๆ จํานวน 15 โรงเรียน จํานวน 45 คน รวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูถอดบทเรียน ณ หองประชุม

สํานักงานอธิการบดี หอง 401 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
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24-25 กันยายน 2559 นําคูมือการพัฒนาครูฯ ไปเผยแพรดวยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกับนิสติคณะครุศาสตร ชั้นปท่ี 5      

ครู 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

  

 
 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

บทความวิจัย  
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การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way 

ดร.พิเชฐ ท่ังโต 

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  

ดร.ลําพอง กลมกูล        

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และ 3) เพื่อวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ตัวแปร

ท่ีศึกษา คือ 1) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

และ 2) เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ออกแบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงเปน 3 

ระยะ กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะท่ี 1 จํานวน 36 คน ระยะท่ี 2 จํานวน 18 คน และ 

1 โรงเรียน และระยะท่ี 3 จํานวน 50 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงท้ัง 3 ระยะ เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณและประเด็นในการสนทนากลุม และคูมือการพัฒนาครู

ตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ วิเคราะหขอมูลโดยใชการ

วิเคราะหเนื้อหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1. แนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี มีประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 2 รูปแบบการ

สรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการ

สรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ       

2. รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน มี 3 สวน คือ 

1) หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ 2) องคประกอบของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ มี 3 องคประกอบ และ 3) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เรียกวา กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี 

ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูให

เปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถีท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 

เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ พบวา 

1) ครูมีวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธท่ีหลากหลาย มีแนวทางในการสรางความรูสึกให

เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง และนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน 2) ครูดีใน

ดวงใจของผูเรียนคือครูท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตรธรรม 3) ครูมีการ

เปล่ียนแปลงเจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการ
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สะทอนคิดในวิถีพุทธ 6 วิถี 4) การสะทอนคิดในวิถีพุทธของครูมีความสอดคลองกับผลการประเมินครูโดย

ผูเรียน และ 5) ครูท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดรับรูวามีครูใน

วิถีพุทธท่ัวประเทศกําลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนและครูมีเจตคติตอการ

เขารวมโครงการวิถีพุทธ สําหรับผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ พบวา ครู

ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ จัดกิจกรรม

บูรณาการวิถีพุทธใหผูเรียน และพัฒนาโรงเรียนใหมีรูปแบบการบริหารจัดการในวิถีพุทธอยางเปนระบบ 
 

คําสําคัญ: เจตคติตอวิชาชีพครู, จิตวิญญาณความเปนครู, ครูในวิถีพุทธ 

 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study in practical way of best 

practice teachers who had teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, 2) to 
develop and examine model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist 
way, and 3) to analyze and propose developing result of teacher’s attitude and 
spirituality using model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way. 
The first variable was the process of teacher development using model of creation 
teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and the second variable was 
teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way. Qualitative research was used for 
the research design which divided into three phases. The target group of this research 
was Buddhist way teachers from office of the basic education commission, Ministry of 
Education which consisted of 36 teachers in the first phase, 18 teachers and 1 school 
in the second phase, and 50 teachers and educators in the third phase. Purposive sampling 
was used for three phases. Interview questions, topic of focus group discussion, and a 
manual of teacher development using developing model of teacher’s attitude and 
spirituality in Buddhist way were prepared as the measurement design. Qualitative data 
were analyzed by using both content analysis and analytic induction. Research results were 
as follows:  

1. Best practice teachers who had performed the attitude and spirituality in 

Buddhist way consisted of three parts in practices which were 1) Buddhist principles 

for teachers, 2) model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, 

and 3) the process of teacher development using model of creation teacher’s attitude 

and spirituality in Buddhist way.  
2. There were three parts for developing model of creation teacher’s 

attitude and spirituality in Buddhist way. Buddhist principle for teachers was the first 
part. The second part was the three components of model for creation teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way. The third part was the process of teacher 
development using model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist 
way which had been developed and called “Six ways of reflection process in Buddhist 
way”. The first way was to know role of Buddhist way teacher. The second way was to 
adjust oneself followed by threefold training.  The third way was to learn to be a best 
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practice. The fourth way was to change a good attitude in Buddhist way. The fifth way was 
to integrate Buddhist principles into the classroom, and the sixth way was to create 
Dhamma innovation.   

3. There were five aspects of showing results using model for creation 
teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way: 1) teachers had variety of learning 
Buddhist culture and tradition, created their own faith in Buddhist way through 
personal experience, practiced Buddhist way in daily life, 2) the best teacher for 
students normally showed that aspect of qualities of a good man (Sappurisa-Dhamma) 
and qualities of a good friend (Kalayanamitta Dhamma), 3) teachers had changed their 
attitudes and realized of being teacher followed by six ways of reflection process in 
Buddhist way, 4) teacher’s reflection had a correlation with students’ writing 
assessment, 5) teachers who attended the workshop had the opportunity of sharing 
knowledge, learned how to enhance students learning from others, showed 
intellectual aspects, and had great attitude of joining in Buddhist activities. In addition, 
results of development of teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way found 
that teachers realized of self-development to have teacher’s attitude and spirituality 
in Buddhist way, students had gain the usefulness from attending Buddhist integrated 
activities, and school had also shown educational management model with 
systematically.  
 

Keywords: Attitude to teaching profession, teacher’s spirituality, Buddhist way teacher 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ครูคือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูใหญท่ีมี

คุณภาพในอนาคต อาชีพครูมีความสามารถในการถายทอดความรู กระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูเรียน รวมท้ังมีความเขาใจในจิตวิทยาการศึกษาไดเปนอยางดี ครูจึงควรมีเจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณ

ความเปนครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญยิ่งในการเปนครูผูซึ่งมีบทบาทในการสรางคนใหเปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนางานในยุคโลกาภิวัตน  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) มีการ

กําหนดวิสัยทัศนอยางชัดเจน คือ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลัก 1) 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย (quality) 2) โอกาสทางการศึกษา 

(opportunity) และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารการจัด

การศึกษา (participation) โดยท้ังสามประเด็นหลักนี้จะสงผลใหคนยุคใหมมีความรูความเขาใจเนื้อหา

อยางลุมลึก  สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ส่ือสาร วิเคราะห สังเคราะหแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

รวมท้ังมีนิสัยในการเรียนรูตลอดชีวิต (พิมพันธ เดชะคุปต, 2554) อยางไรก็ตาม ครูผูท่ีจะสามารถ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาวนี้ไดนั้นจําเปนจะตองมีเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ 

รวมท้ังมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางยั่งยืน จึงจะเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนี้  
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ครูนั้นหาเพียงการทําหนาท่ีใหความรูแลวก็หมดหนาท่ี หากแตครูนั้นเปนอาชีพท่ีตองอาศัยใจ

รัก มีความอดทน เอาใจใสศิษย มีเจตคติและท่ีสําคัญตองมีจิตวิญญาณความเปนครูซึ่งถือวาเปน

คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับครู โดยท่ีครูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครูตองมีคุณสมบัติประกอบดวย 7 

องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาท่ี ความรักในอาชีพ การรักและเมตตาเพื่อมนุษย ความ

เสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเปนแบบอยางท่ีดี อยางไรก็ตามครูท่ีมีเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูท่ีปรากฏใหเห็นเปนเพียงระดับมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ (ณัฏฐภรณ หลาวทอง 

และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2553) ดังนั้น ครูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนวิถีพุทธ และครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูท่ีแทจริงแลวควรมีคุณลักษณะอยางไร 

จึงเปนประเด็นใหคณะผูวิจัยสนใจในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยในโครงการวิจัยนี้ไดมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามวิชาชีพ และท่ีสําคัญคือการเปนครูท่ีมีเอกลักษณและมีคุณสมบัติเฉพาะตาม

บริบทท่ีแตกตางกัน  และดวยทางคณะผูวิจัยมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาในบริบททางพระพุทธศาสนา และจากความเปนมาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงทําการศึกษา

เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแบบวิถีพุทธ ซึ่งสอดคลองกับโจทยการวิจัยเพื่อพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูอยางยั่งยืน

และตอเนื่อง และเพื่อใหเขากรอบในการพัฒนาตามแบบอยางวิถีพุทธ โดยการวิจัยครั้งนี้ใชการพัฒนา

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ โดยเนนกระบวนการออกแบบการวิจัยเพื่อใหไดรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดี  

2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

3. เพื่อวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบ

การสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในระยะท่ี 1 เปนการศึกษาภาคสนามดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา 

และโรงเรียนวิ ถีพุทธพระราชทาน จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และในระยะท่ี 2 ชวงการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธในภาคสนาม กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไปท่ียังไมได

รับรางวัล  ตัวแปรท่ีสนใจในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ และจิต
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วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และเนื้อหาท่ีใชใน

การศึกษา ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเจตคติตอวิชาชีพครูวิถีพุทธ จิตวิญญาณความ

เปนครูในวิถีพุทธ ความเปนครูในวิถีพุทธ พุทธวิธีในการสอน และส่ือการเรียนรูและอุปกรณการสอน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหไดกรอบในการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ เพื่อนําเสนอแนวทางไปสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาครูอยางยั่งยืน  

   2. ทําใหไดรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และไดคูมือการ

พัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ทําใหทราบผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพครู 

รวมท้ังตระหนักในการประกอบอาชีพครูดวยการมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถแสดงความเช่ือมโยงระหวางตัวแปรไดดังภาพ ท้ังนี้เพื่อ

นํามาใชเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แลวนํา

รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับครูโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อศึกษาผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

เจตคติและจิตวิญญาณ 

ความเปนครูในวิถีพุทธ 

กระบวนการพัฒนาครู

ตามรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครใูนวิถีพุทธ 

ทฤษฎแีละ

กระบวนการใน

พัฒนาครูในวิถีพุทธ 
ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง 

 
ทฤษฎีการสื่อสาร 

 
กระบวนการสะทอนคิด 

 

รูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความ

เปนครใูนวิถีพุทธ 

พฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 

ความพึงพอใจ 

ในวิชาชีพคร ู

 

ความรูความเขาใจใน

การประกอบวิชาชีพคร ู

 

คุณธรรมและจริยธรรม

ของครู    

 

หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ 

คุณลักษณะของครู     

ในวิถีพุทธ 

 

หลักพุทธธรรม

สําหรับคร ู

กัลยาณมิตรธรรม 7 

สัปปุริสธรรม 7 

โยนิโสมนสิการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ออกแบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบงเปน 3 ระยะ 

ไดแก ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน ระยะท่ี 3 การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะท่ี 1 จํานวน 36 คน ระยะท่ี 2 

จํานวน 18 คน และ 1 โรงเรียน และระยะท่ี 3 จํานวน 50 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงท้ัง 3 ระยะ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณและประเด็นในการสนทนากลุม 

และคูมือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)  

 

สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดแบงเปน 3 ดาน ตามวัตถุประสงคการ

วิจัย คือ ดานแรกคือ การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ดานท่ีสอง คือ การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณ

ความเปนครูในวิถีพุทธ และดานท่ีสาม คือ การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุป

ผลการวิจัยแตละดานไดดังนี้ 

1. การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

จากการศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

พบวา  แนวทางการปฏิบัติของครูท่ีมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ สวนท่ี 2 รูปแบบการสรางเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ และสวนท่ี 3 กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ประกอบดวย 6 ข้ัน คือ  1) รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ 

2) ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา 3) เรียนรูใหเปนสัตบุรุษ  4) เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ 5) บูรณาการ

ธรรมนําสูผูเรียน และ 6) เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

2. การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปน

ครูในวิถีพุทธ พบวา รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธท่ีพัฒนาข้ึน มี 3 

สวน คือ 1) หลักพุทธธรรมสําหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมท่ีครูยึดถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติวิชาชีพครู และหลักธรรมท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) องคประกอบของ
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รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 

1 คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ องคประกอบท่ี 2 หนาท่ีของครูในวิถีพุทธ องคประกอบท่ี 3 แนว

ทางการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ (สัตตวิธีของครูในวิถีพุทธ) และ 3) 

กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เรียกวา 

กระบวนการสะทอนคิดในวิถีพุทธ มี 6 วิถี ประกอบดวย วิถีท่ี 1 รูหนาท่ีการเปนครูในวิถีพุทธ วิถีท่ี 2 

ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา วิถีท่ี 3 เรียนรูใหเปนแบบอยางท่ีดี วิถีท่ี 4 เปล่ียนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธ วิถี

ท่ี 5 บูรณาการธรรมนําสูผูเรียน และวิถีท่ี 6 เพียรสรางนวัตกรรมทางธรรม 

3. การวิเคราะหและนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตาม

รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

จากผลการวิเคราะหการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูตามรูปแบบการสรางเจต

คติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ สรุปไดดังนี้ 1) ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางเจตคติและ

จิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ แบงเปน 5 ดาน คือ 1.1) ผลของครูในวิถีพุทธประเมินตนเอง พบวา 

ครูมีวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธท่ีหลากหลาย ครูมีแนวทางในการสรางความรูสึกให

เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณตนเอง ครูไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนแนวปฏิบัติของตน 1.2) ผูเรียน

ประเมินครูในวิถีพุทธ พบวา ครูดีในดวงใจของผูเรียนคือครูท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและ

หลักกัลยาณมิตรธรรม 1.3) ผลการบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครู พบวา ครูมีการเปล่ียนแปลง

เจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความสําคัญของการเปนครูในวิถีพุทธตามกระบวนการสะทอนคิดใน

วิถีพุทธ 6 วิถี 1.4)  ผลการวิเคราะหจากบันทึกการสะทอนคิดในวิถีพุทธของครูมีความสอดคลองกับผลการ

ประเมินครูโดยผูเรียน 1.5) ผลการเรียนรูของครูในวิถีพุทธจากการบันทึกบัตรการสะทอนคิดหลังเขารวม

กิจกรรม พบวา ครูไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดรับรูวามีครูในวิถีพุทธท่ัวประเทศกําลังจัด

กิจกรรมวิถีพุทธเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

และครูมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมและเขารวมโครงการวิถีพุทธ และ 2) การนําเสนอผลการพัฒนาเจตคติ

และจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธในกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู พบวา ครูตระหนักถึง

ความสําคัญในการพัฒนาตนใหมีเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ผูเรียนไดรับประโยชน

จากการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการในวิถีพุทธผานครูท่ีมีเจตคติและจิต

วิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธอยางแทจริง และโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธ

อยางเปนระบบ 

 จากสรุปผลการวิจัยขางตนสามารถรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ 

ไดดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ฉบับสมบูรณ 

ผูบริหารใหความสําคัญ

และกําหนดเปนนโยบาย 

ในการพัฒนาโรงเรียน   

วิถีพุทธท้ังระบบ 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.  ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูใน

วิถีพุทธ ไปใชเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิตคณะครุศาสตร หรือ

ศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะนิสิตในระดับช้ันปท่ี 5  

 2. ควรนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ ไปใชในสถานศึกษากับครูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเปนครูปฏิบัติการ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน

ประสบการณระหวางเพื่อนครูและผูบริหารโรงเรียน  

  3. ในการพัฒนาครูท้ังโรงเรียนควรเปนโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักและใหความสําคัญ

กับการนํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธไปใชใน

โรงเรียน  

           4. ในการดําเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสรางเจตคติและจิตวิญญาณครู ครูหรือโรงเรียนท่ีจะ

นําไปใชควรปรับหรือเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทในแตละสถานศึกษา รวมถึง

การสงเสริมใหครูไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

             5. ในการพัฒนาครูในวิถีศาสนาอื่นๆ สามารถใชเปนแนวทางไดในการออกแบบกิจกรรมและส่ือการ

เรียนรู ท่ีสอดคลองกับบริบทของตน อยางไรก็ตามควรมีการปรับเนื้อหาภายในกิจกรรมใหมีความเปน             

พหุวัฒนธรรมทางศาสนาท้ังนี้เพื่อใหแนวทางการพัฒนาครูตามรูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนเผยแพรไปสูครูท่ัวประเทศ 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการพัฒนา

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ เพื่อศึกษาความสอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษ 

 2. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาเปนทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับตัวแปร เจต

คติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยท่ีมีความทาทายและเปนประโยชน

อยางยิ่งในการสรางองคความรูใหมหรือขยายองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้  

 3. ควรมีการออกแบบการวิจัยท่ีเปนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง

เกี่ยวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครูและขยายผลการศึกษาในทุกประเภทของสถานศึกษาใน

ระดับตางๆ โดยมีฐานจากงานวิจัยครั้งนี้ 

4. ควรออกแบบการวิจัยโดยการนํารูปแบบการสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถี

พุทธ ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชแลวออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการจัดการเรียนการ

สอนของครูในวิถีพุทธรวมดวย 

5. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูหรือการพัฒนาเจตคติความเปนครูของประเทศอาเซียน

หรืออื่นๆ ท่ีประสบความสําเร็จ แลวนํามาออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับของไทยเพื่อตอยอดหรือ

เติมเต็มใหแนวทางในการพัฒนาครูของไทยมากยิ่งข้ึน   
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