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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เริ่ม

ต้นทีค่รอบครัว ชุมชน วดั และโรงเรยีน ของโรงเรยีนสมัมาสิกขาศรีษะอโศกและโรงเรยีนสมัมา

อาชีวสิกขาศีรษะอโศก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะการจัดการศึกษาแบบบรูณาการ บ้าน วัด 

โรงเรียน ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การบูรณาการการศึกษาสมบรูณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยศึกษาหลัก

การแนวคิดทางพระพุทธศาสนา หลักการบูรณาการการศึกษา และหลักการเรียนรู้จากการ

ปฏบิตัจิรงิเพือ่น�าไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอน ของโรงเรยีนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก ซึง่ใช้การ

บรูณาการ บ้าน วดั โรงเรยีน โดยศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน ผลทีเ่กดิขึน้จากการจดัการ

ศึกษา ตลอดจนปัจจัยท่ีสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลของการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก เน้น

การพัฒนาด้านคุณธรรมผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของ วัด บ้าน โรงเรียน จากการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันและกิจกรรมทางด้าน จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมประจ�าปีของ

ชาวอโศก นักเรียนที่ผ่านการศึกษาตามรูปแบบของชาวอโศกจะได้รับการฝึกหัด และพัฒนา

ด้านศีลธรรม คุณธรรมและงานวิชาชีพที่เป็นงานไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น เพื่อให้สามารถ

เลี้ยงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ปกครอง 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจในการจัดการศึกษาเพราะเป็นการจัดการศึกษา

ที่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากตัวอย่างจริงไม่ไช่การทดลอง สร้างและพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีความเห็นที่ถูกตรง (สัมมาทิฐิ) ในเรื่องต่างๆ ของชีวิตตามแนวทางของพระพุทธ

ศาสนา โดยมี สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และชาวชุมชน เป็นต้นแบบที่ดีในการท�างานฟรี ตั้งใจและ

เต็มใจในการท�างาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการท�างานอย่างเสียสละ
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 แต่จากการศึกษายังพบอีกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา คือ ขาดแคลน

บุคลากรทางการศึกษาที่จะมาท�าหน้าที่รับการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเรียน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมีกิจกรรมมากท�าให้การเรียนด้านวิชาการมีเวลาเรียนน้อยลง

ค�าส�าคัญ : สัมมาสิกขาศีรษะอโศก การศึกษาแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคคลและชุมชน

Abstract

 The purpose of this research was to study the integrated education manage-

ment model that began at family, community, temple and school of Samma Sikkha 

Sisa Asoke School and Samma Ajiva Sikkha Sisa Asoke. School’s characteristic 

provided integrated education management among home, temple, school that enabled 

to promote the integrated education to be more completed. The researcher had stud-

ied about Buddhism ways of thinking, integrated education principles and the real 

application of practical knowledge principles in order to apply to learning and studying 

process of Samma Sikkha Sisa Asoke School which applied the integration among 

home, temple and school by studying learning and teaching process.

 The results of the study management and factors that support and factors that 

were obstacles towards education management of Samma Sikkha Sisa Asoke on 

qualitative research found that:

 The education management of Samma Sikkha Sisa Asoke emphasized on 

moral principles that applied through collaborative learning of temple, home and school. 

 Various activities were applied in daily life and activities on ethics, morals, and 

yearly culture of Asoke community were also applied. According to various activities 

applied on ethics, morals, and yearly culture of Asoke community in daily life, students 

who had experienced the Asoke education model would be trained and developed on 

moral precepts, morals and vocational subject which refrained them from taking  

advantages over others. And to enable them to depend on themselves and were able 

to assist others as well. They were also able to live happily in their society. Their 

guardians, themselves and educational personnels were satisfied on education  

management because this educational management provided them with both theo-

retical and practical principles from the examples of real life not just the experiment 
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ones. Moreover, this educational management had created and developed learners to 

have right opinion (Samma thiti) in various subjects related to Buddhism ways of life 

under the leadership of Samana Sikkha Matu, Teacher and community members who 

set good examples to be followed. They had wholeheartedly dedicated themselves to 

work without payment, set firm attention and worked with their determination.

 However; lacking of educational personnels who would do their duty on taking 

good care of students in order to enable them to learn continually all the time, too 

many activities that caused the decreased of academic learning were also found to 

be the obstacles towards education management.

 The Integrated Education For Individuals and Community Development : A 

Case Study of Samma Sikkha Sisa Asoke School

Keyword: Samma Sikkha Sisa Asoke, The Integrated Education, Individuals and 

Community Development

1. บทน�า

 การศกึษาในอดตีเริม่ทีค่รอบครวัเป็นการเรยีนรูท้ัง้ทางด้าน ความประพฤติและจติใจ

เพราะบ้าน “มีตัวอย่างที่ดี” มีปู่ย่าตายายเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่าง พ่อแม่

มีอาชีพพึ่งตนเอง มีความเป็นอยู่พอเพียงเป็นแบบอย่าง มีปูชนียบุคคลที่ควรเลียนแบบ มี

สงัคมทีเ่อือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ให้ซมึซบั มวีฒันธรรมพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกันเป็นต้นแบบ มธีรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตและที่ส�าคัญที่สุด การศึกษาไทยในอดีตมีปรัชญาการศึกษาตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และ นุชนาถ สุนทรพันธ์, 2542) 

 การศึกษาเป็นกระบวนการทุกชนิดที่ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัย และ 

คณุสมบตัทิางกายภาพต่างๆ ของมนุษย์ให้ดีข้ึน การศึกษาไม่ได้อยูภ่ายในห้องเรยีน หรอืเขต

รัว้ของโรงเรยีน และผูมี้อาชพีครูกไ็ม่ได้ผกูขาดในการให้การศกึษาแต่เพยีงฝ่ายเดยีว การศกึษา

ของมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ครูคนแรก คือ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และมิตรสหายของพ่อแม่ 

เมื่อได้เข้าโรงเรียนแล้ว พ่อ แม่ และคนใกล้ชิดก็ยังเป็นครูอยู่ด้วยเสมอ คนส่วนมากเข้าใจ

ว่าการศึกษาคือการเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนซึ่งมีอยู่หลายระดับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าเรียน ถือว่า

เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้องนัก ที่แท้จริงนั้นการศึกษามิใช่จะได้รับ

จากคร ูหรอืโรงเรยีนแต่เพยีงอย่างเดยีว การศกึษาได้มาจากการเรยีนด้วยตนเอง จากคนรอบ

ข้าง หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต ล้วนเป็นการศึกษาทั้งสิ้น การที่บุคคลได้ร�่าเรียน  
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ได้รับความรู้ หรือได้รับการศกึษาอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้หมายความว่าเขาประสบความส�าเรจ็

สุดท้าย และสิ้นสุดเพียงแค่นั้น สิ่งที่เขารู้และสิ่งที่เขาได้รับจากการศึกษาจะไม่มีประโยชน์อัน

ใดเลย ถ้าเขาไม่น�าการศึกษา สิ่งที่ได้รับ ไปท�าประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

(พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และนุชนาถ สุนทรพันธ์, 2542)

2.การจัดการศึกษาของประเทศไทย

 สมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยกรุงธนบุรี รัฐและวัดรวมกันเป็นศูนย์กลางจัดการศึกษา ซึ่ง

จะสอนแต่เฉพาะเจ้านายและลกูหลานข้าราชการเท่านัน้ กจิกรรมและวชิาทีเ่รยีนทีว่ดัคอืภาษา

บาลแีละวชิาสามญั ผูช้ายมีโอกาสเล่าเรยีนมากกว่าผูห้ญงิ เพือ่เป็นการตระเตรยีมส�าหรบัเวลา

ข้างหน้าเมื่อเติบโตข้ึนจะได้สะดวกในการอุปสมบท การให้ผู้ชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นเป็นประเพณีที่มีมานานแล้ว เข้าใจว่าจะสืบเนื่องมาจากแผ่นดิน

พระเจ้าบรมโกศ เพราะปรากฏว่าพระองค์ทรงกวดขนัการศกึษาทางพระศาสนามาก บตุรหลาน 

ข้าราชการคนใดทีจ่ะถวายตวัท�าราชการ ถ้ายงัไม่ได้อปุสมบท กไ็ม่ทรงแต่งตัง้ให้เป็นข้าราชการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ , www.moe.go.th)

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2310 – 2431) วัดยังเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่

พลเมอืง การศกึษาทีรั่ฐเป็นผูจ้ดัเริม่ขึน้ในรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ 

ซึ่งเป็นระยะที่ประเทศไทยเร่ิมติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวาง และรับอิทธิพลจาก

ประเทศเหล่านัน้เข้ามา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ ทรงศกึษาภาษาองักฤษ และ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ้างครชูาวองักฤษเข้ามาถวายพระอกัษรแก่พระราชโอรสและ

พระราชธิดาด้วย

 การศึกษาของไทยได้เริ่มวางรากฐานเป็นแบบแผนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นแห่งแรกขึ้น 

ในพระบรมมหาราชวัง ให้กุลบุตรกุลธิดาได้เล่าเรียน มีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้ารับ

ราชการได้ 

รูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. การศกึษาในระบบ (Formal Education) ได้แก่ การศึกษาในโรงเรยีนทีเ่ป็นสถาบัน

การศกึษา ตัง้แต่ระดบัอนบุาลถงึมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ได้แก่ ก่อนประถมศกึษา ประถม

ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยและสถาบัน ระดับอุดมศึกษา
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อืน่ๆ ทีด่�าเนนิโดยรฐัและเอกชน รวมการด�าเนินการทางการศกึษาของหน่วยงานอืน่ การศกึษา

ในระบบมีความประสงค์เพื่อให้พลเมืองมีความรู้สามัญ อ่านออกเขียนได้ เป็นพลเมืองดี  

มีศีลธรรม มีอาชีพเพื่อด�ารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข

 2. การศกึษานอกระบบ (Non - Formal Education) เป็นการศกึษาแบบนอกห้องเรยีน

และนอกระบบการศึกษา ส่วนใหญ่มุ่งด้านฝีมือเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพ

ด้วยการท�างาน (On the Job training) การศกึษาผูใ้หญ่ (Adult - Education) และหน่วยฝึกฝน

เคลื่อนที่ (Mobile training Unit) 

 3.การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต 

ที่ทุกคนหามาและสะสมไว้ในเรื่องความรู้ทักษะ ทัศนคติและการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเองจาก

ประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัและการปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม สถานการณ์ ปัจจยัเก้ือหนนุ

ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้โดยมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 

เป็นการเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน เช่นการประกอบอาชีพต่างๆ ที่ใช้เวลาในการสะสมจน

เกิดความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพนั้นๆ เช่น การท�าประมง การทอผ้า การท�าสวน 

และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีศึกษาจากกระบวนการทางสังคม จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ เช่นอ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  นิตยสาร นิทรรศการ การประชุมสัมมนา

ต่างๆ การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

 การจดัการเรียนท้ัง 3 แบบเพ่ือให้สมบรูณ์และเป็นประโยชน์ แผนการศกึษาแห่งชาติ 

(พ.ศ.2545-2559) ฉบับสรุป ได้จัดเป็นแผนบูรณาการแบบองค์รวม ซึ่งเป็นกระบวนการใน 

การบูรณาการของชีวิตเป็นองค์รวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ

อย่างมีสมดุล พึ่งพาอาศัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่มีความส�าคัญที่สุด ที่จะพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น

คนด ีคนเก่ง และมคีวามสุข สมบรูณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้คุณธรรม มจีรยิธรรม

ในการด�าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การจดัการศกึษาทีผ่่านมา แม้จะมกีารจดัการหลายรปูแบบ แต่ปัญหาเยาวชนไทยยงั

ไม่มลีดลงนบัวนัจะเพิม่ข้ึนเพราะประเทศไทยมีปรัชญาการศึกษาตามแนวตะวนัตก เรยีนรูเ้รือ่ง

ที่ไกลตัว รู้เรื่องทั้งโลกแต่ไม่รู้จักตัวเอง การศึกษากลายเป็นท่อล�าเลียงบุคลากรที่มีสติปัญญา

และความสามารถในระดับต้นๆของชุมชนให้ไปเป็นคนรับใช้ในระบบทุนนิยม เช่น โรงงาน

อตุสาหกรรม จงึเกดิลทัธบิชูา “เงนิตรา” มากกว่า “คณุงามความดี” ดดูทรพัยากรในชุมชนแล้ว

ส่งความมั่งคั่งไปยังเจ้าของทุนซึ่งส่วนใหญ่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลก ชุมชนล่มสลายเหลือแต ่

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เลีย้งหลานตามยถากรรม เนือ่งจากไร้องค์ความรูท้ีจ่ะตรงึคนให้อยูกั่บทรพัยากรของ
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ท้องถิ่นเพราะการศึกษามุ่งสอนความรู้ที่อยู่ในโลกอันไกลโพ้นแก่เด็กในชุมชน การศึกษา 

จึงเป็นการขายความฝันที่ผู้เรียนจะต้องไขว่คว้าแย่งชิงกันเอง ให้ความส�าคัญกับ “วัตถุ” 

มากกว่า “จิตวิญญาณ” แยกการศึกษาออกจากวัดและบ้าน ลดความส�าคัญของความเช่ือที่

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในมิติแห่งสังคมจะไม่เกิดคุณค่าทั้งตัวเองและผู้อื่น (พิมพ์พรรณ  

เทพสุเมธานนท์และ นุชนาถ สุนทรพันธ์, 2542)

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน

 เนื่องจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกก�าลังประสบปัญหาทางด้านสังคม

เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรือ่งของการขดัแย้งทัง้ความคดิ และการกระท�าของตวับคุคล องค์กร 

และสงัคม ฉะนัน้ สถานศกึษาจะต้องมุง่เน้นการเรยีนรูเ้พือ่ให้เข้าใจในสถานการณ์ หาทางแก้ไข 

โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม และวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษ 

 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอน

ต้องค�านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความ

สามารถ ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควร

ใช้รูปแบบวธิกีารทีห่ลากหลายเน้นการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ มทีัง้การเรยีนรูด้้วยตนเอง 

การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้จาก

การปฏบิตัจิริง และการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ คณุธรรมน�าความรูเ้ป็นแนวคดิทีถ่กูต้องแต่ไม่ใช่

เป็นแค่แนวคิด ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะเห็นผล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

นโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน�าความรู้สร้างความตระหนักส�านึก

ในคณุธรรมของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ความสมานฉนัท์ สันตวิธีิ วถิปีระชาธิปไตย พฒันา

คนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน

ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  

มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540)

 การปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมเป็นกระบวนการทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและใช้

เวลา พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต รัฐต้องเข้ามามีบทบาทด�าเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วน

ต่างๆ ในสังคมด้วยรูปแบบต่างๆ ให้มีส่วนร่วม จะเป็นผลดีต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ของคนในสังคมเป็นอย่างดี

 เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมายังไม่ถึงทางตันจริงๆ จึงไม่หาทางออก ทางออก

มีและเป็นทางออกที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แต่ละสังคม แต่ละศาสนาและแต่ละประเทศ ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ความส�าคัญเก่ียวกับการบูรณาการการศึกษา

มากขึ้น รัฐบาลจีนได้สร้างเสริมให้คัดเลือกนักเรียนดีเด่นครบทั้ง 3 ด้านคือ วิชาการ สุขภาพ

ร่างกาย และจรยิธรรม ตัง้แต่ประถมศกึษาถงึระดบัอดุมศกึษาและเน้นความส�าคญัของคณุธรรม

จริยธรรม รัฐบาลกลางได้ก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินพัฒนาการด้านจริยธรรมของเด็ก 

(วารสารการศึกษา, 2550)

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มายาวนานกว่า 5,000 

ปี หลงัจากบอบช�้าจากสงครามสามารถพฒันาจนมคีวามมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและมคีวามเจรญิ

ทางเทคโนโลยี ในขณะที่ยังสามารถสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจุบัน

ประเทศเกาหลีมีการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการผ่านการจัดการศึกษาทางเลือก

ประมาณ200โรงเรียน องค์ประกอบส�าคัญต่อความส�าเร็จของประเทศเกาหลีในกระบวนการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคือเกาหลีมุ่งที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเพราะเป็น

ฐานรากของสังคม (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม, 2550)

 ส�าหรบัประเทศไทยโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาแบบบรูณาการคุณธรรมมหีลายโรงเรยีน

และมีบูรณาการหลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมา 2 โรงเรียน

 โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการสู่ชีวิต และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มต้นพัฒนาครูก่อน ครูต้องเข้าสู่การอบรมเบื้อง

ต้นในเร่ืองคณุธรรมจรยิธรรมโรงเรยีนรุง่อรณุให้ความส�าคญัของครเูป็นหลกั ส่วนนกัเรยีนเป็น

ผล ครูเป็นเหตุ ถ้าเหตุดีผลก็ดีไปด้วย

 โรงเรียนสัตยาไส ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 2 ต�าบลล�านารายณ์ อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี ปรัชญาของโรงเรียน คือ “ปลายทางการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม” วัตถุประสงค์ของ

โรงเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนเจรญิเตบิโตเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ มคีวามเป็นเลศิทางคณุธรรม วชิาการ

และกีฬา สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

 งานวิจัยนี้จะศึกษาวิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่เริ่มต้นที่ครอบครัว ชุมชน วัด

โรงเรยีน เป็นการบรูณาการการศกึษาครบทกุด้าน ซึง่จะสอดคล้องกบัหลกัการของพทุธศาสนา 

โดยศกึษาทีโ่รงเรยีนสมัมาสกิขาศรีษะอโศกและโรงเรยีนสัมมาอาชวีสกิขาศรีษะอโศก ทีจ่ดัการ

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) ตั้งอยู่ที่บ้านศีรษะอโศก ต�าบลกระแชง อ�าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มี

วตัถปุระสงค์ในการจดัการศึกษาเพ่ือใช้พุทธศาสนาเป็นแกนหลกัในการพฒันาคนด้วยศลีธรรม 

จนรู้จกัใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบสมัมาชพีพึง่ตนเอง มส่ีวนช่วยสงัคมและประเทศชาติ

ได้ตลอดชีวิต (โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 2546)
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3.วิธีการบูรณาการการศึกษา บ้าน วัด โรงเรียน

 โรงเรยีนสมัมาสิกขาศรีษะอโศก ถ่ายทอดจติวญิญาณอนัดงีาม ผ่าน บ้าน วดั โรงเรยีน 

โดยมีแนวคิด ดังนี้

 “ในปี 2532 ชาวชมุชนศรีษะอโศกเริม่ตระหนกัถงึเรือ่งการศกึษาของลูกหลาน เพราะ

ลูกหลานในชุมชนที่ออกไปเรียนโรงเรียนนอกชุมชน ได้น�าเอาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาใช้

ในชุมชน เช่น รับประทานเนื้อสัตว์ เล่นเกม ดูการละเล่น ชอบเที่ยว เลี่ยงงาน ขี้เกียจท�างาน 

ฯลฯ กรรมการชุมชนจึงเห็นว่าถ้าให้การศึกษาแบบนี้กับลูกหลานต่อไปปัญหาต่างๆ จะตาม

มามากมาย” กรรมการชุมชนจึงจัดการศึกษาในโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกเพื่อธ�ารงวิถี

ชีวิตตามความเชื่อของชาวชุมชนศีรษะอโศก 

 ชมุชนศรีษะอโศกก่อร่างขึน้เมือ่ปี 2519 จากจดุเริม่ต้นทีช่าวบ้านร่วมกันสร้างวัดเพ่ือ

ปฏบิตัธิรรม ภายใต้ช่ือ “พทุธสถานศรีษะอโศก” ตามแนวทางของสมณะโพธริกัษ์ ผูก่้อตัง้ส�านกั

สันติอโศก ต่อมาในปี 2530 ญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมระยะยาวมีจ�านวนมากขึ้น มีกิจกรรม

การปฏิบัติธรรมถี่ขึ้น กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้ร่วมกันสร้างชุมชนชื่อ “หมู่บ้านพุทธธรรม”  

ขึ้นมารองรับ แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามชุมชนศีรษะอโศก 

 หมู่บ้านศีรษะอโศก เริ่มให้ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ปี 2525 โดย

ในระยะแรกมีการเปิดโรงเรียนพุทธธรรมชื่อ “แซงแซวน้อยเรียนธรรม” เพื่อสอนศาสนาให้

เยาวชนในวนัหยดุสดุสปัดาห์ ซ่ึงเยาวชนท่ีมารับการศึกษาส่วนใหญ่คอืลกูหลานของญาตธิรรม

และชาวบ้านกระแซงตลอดจนชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง 

 การเรียนการสอนจะฝึกให้เด็กถือศีล 5 เรียนรู้พุทธประวัติ ฝึกมารยาทไทย เล่นเกม

แบบไทย เรยีนรูก้ารพึง่ตนเอง ฝึกการท�างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น การท�าความสะอาดบรเิวณ

วัด ห้องน�้า การปลูกต้นไม้ การปลูกพืชสวนครัว การท�าอาหารมังสวิรัติ และมีการพักค้างเพื่อ

ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของเด็กให้ซึมซับในธรรมะ 

 3.1 เหตุบันดาลใจ 6 ประการ 

 ต่อมาในปี 2533 ชาวชมุชนศีรษะอโศกจงึเริม่คดิถงึการจดัระบบการศกึษาของตนเอง

เพือ่ให้สอดคล้องกับวถิชีวีติในชมุชน ซึง่เป็นผลสบืเนือ่งจากการส่งบตุรหลานของคนในชมุชน

ไปศกึษาในระบบโรงเรยีนภายนอกชมุชน ท่ีท�าให้ชาวชมุชนได้บทสรปุอนัน่าสนใจยิง่ 6 ประการ 

ว่า 

 1. ระบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารทีม่อียูเ่น้นวิชาการมากเกินไปและเป็นการ

ศึกษาที่แยกส่วน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

 2. ระบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาทีม่อียู ่คอืเครือ่งมอืขโมยลูกหลานทีม่สีติปัญญา

ดี เหลือเพียงผู้โง่เขลาไว้ให้ชุมชน แล้วชุมชนจะพัฒนาได้อย่างไร



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

29

 3. ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาที่มีอยู่เป็นลัทธิบูชาเงิน สร้างลูกหลานให้เป็น

คนเหน็แก่ตวั ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือย เหน็แก่เงิน นอกจากไม่ท�าให้เดก็ได้เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรม

แล้ว ยังท�าให้เด็กทิ้งคุณธรรมและจริยธรรมที่เคยสั่งสมมาก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้น เด็กที่ผ่าน

การศกึษาทีย่ิง่สงูยิง่ผลาญชมุชน แทนทีจ่ะช่วยสร้างผลผลติหรอืสร้างชุมชน กลับท�าให้พ่อแม่

ต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือขายไร่ขายนา

 4. ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาที่มีอยู่ เอาลูกหลานไปสอนให้เป็นทาส สร้าง

ความร�่ารวยให้กับคนเพียงไม่กี่คน เป็นเครื่องมือให้คนส่วนน้อยขูดรีดซ�้าเติมความเดือดร้อน

เลือดตาแทบกระเด็นให้กับชุมชนที่เขาจากมา

 5. ระบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาทีม่อียู ่สอนให้เดก็เนรคุณพ่อแม่ ชุมชน ประเทศ

ชาติ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะขาดภูมิปัญญาแยกดีชั่ว

 6. ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาท่ีมีอยู่ ท�าให้เด็กหยิบโหย่ง ท�าอะไรไม่เป็น  

หัวโต มือลีบ วิสัยทัศน์ต�่า และถูกหลอกง่าย

 3.2 คุณธรรมน�าความรู้

 การศกึษาแบบบรูณาการของศีรษะอโศกหรือระบบการศกึษาแบบบุญนยิมหลกัสตูร

การเรียนการสอนของชุมชนศีรษะอโศกเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการคิดร่วมกันของนักเรียน 

สมณะ สกิขมาตแุละผูใ้หญ่ในชมุชน โดยมลีกัษณะเป็นหลกัสูตรทีส่อดคล้องกับกิจกรรมภายใน

ของชมุชนทีเ่น้นการท�าสามอาชพีกูช้าต ิการสอนเน้นการปฏบิตัมิากกว่าการเรยีนในเชงิทฤษฎี 

เน้นการอบรบฝึกขัดเกลาเรื่องศีลธรรม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่กลุ่ม และเน้นการศึกษาเพื่อน�า

ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน และเพื่อเข้าใจมีองค์ความรู้ในองค์รวมของชุมชนตนเอง

 

 

กรอบแนวคิดการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก

การศึกษาแบบบูรณาการ

การศึกษา ปัญหาบ้าน วัด โรงเรียน

โครงการ

ผลของงาน

องค์ความรู้ รายงาน

ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ
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 ปรัชญาการศึกษาที่เน้น ศีลธรรม เพราะชาวอโศกถือว่าการศึกษาจะล้มเหลว หาก

คนมีการศึกษาสูงแต่ไร้ศีลธรรม นักเรียน นักศึกษา ครู และคนในชุมชน ต้องมีศีล 5 เป็นอย่าง

น้อย เพราะสังคมศีรษะอโศก เป็นสังคมศาสนาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบ “บวร” คือมีบ้าน

ของชุมชนและมีวัดที่เป็นแก่นพลังศรัทธาของทุกส่วนมีโรงเรียนที่สอดคล้องกับชุมชน มีการ

ตรวจศีลของคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อพากเพียร ขัดเกลาตนเองจะได้มีศีล มีอานิสงส์ต่อตัวเอง

และสังคม

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของชาวศีรษะอโศก เป็นไปตามปรัชญาการศึกษา

ที่ว่า “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” กล่าวคือ จัดตารางสอนโดยก�าหนดเวลาเรียน 40% ให้กับ

การศึกษาและฝึกปฏิบัติศีล 5 รับประทานอาหารมังสวิรัติ และเว้นจากอบายมุขทุกประเภท 

ขณะทีเ่วลาเรียน 35% เน้นการเรยีนรูค้วบคูก่บัการฝึกงาน สมัมาอาชีพและเทคโนโลยใีนสถาน

ประกอบการตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน ส่วนเวลาทีเ่หลืออกี 25% จดัให้แก่การ

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างพอเหมาะ แล้วน�ามาบูรณาการ

ใช้กับวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม พึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้

 กิจวัตรประจ�าวันของนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ทุกคนต้องตื่นนอน

ตั้งแต่ตีสี่ ท�ากิจกรรม 5 ส ถึงตีห้า ออกก�าลังกายถึงหกโมงเช้า จากนั้นเคารพธงชาติ เรียนรู้

ฐานงาน และฟังธรรมทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนการเรียนรู้วิชาการจะมีแค่ช่วงเที่ยงถึงบ่าย

สามโมงเท่านั้น ที่เหลือเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติแทบทั้งสิ้น แม้แต่ตอนกินข้าวที่นักเรียน

ทุกคนต้องท่องบทพิจารณาอาหารพร้อมกันก่อนการรับประทานทุกมื้อ เพื่อให้นักเรียนเห็น

คุณค่าของอาหาร ซาบซึ้งบุญคุณของผู้ผลิตและผู้ปรุงอาหาร เป็นแรงบันดาลใจให้สรรสร้าง

การงานอย่างคุ้มค่าอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวัน เป็นต้น 

 ส�าหรับผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกที่ได้รับ

รางวัลจากองค์กรของรัฐคือ รางวัลเข็มนอร์มา ในฐานะองค์กรดีเด่นในการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน (2534) รางวัลการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นระดับอ�าเภอ (2537) รางวัลการศึกษา

นอกโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด (2538) รางวัลการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น (2540) โรงเรียน

วิถีพุทธดีเด่น (2547) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2552) 

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

 จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการเก็บข้อมูลจาก

 1. แบบสอบถามนักเรียน

 2. แบบสอบถามนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว

 3. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 6 ฝ่าย ได้แก่
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  3.1 นักเรียนปัจจุบัน

  3.2 นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา

  3.3 คุรุ (ครู)

  3.4 ผู้ปกครอง

  3.5 ชาวชุมชน

  3.6 นักบวชที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา

 4. การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

 จากการเก็บข้อมูลพบว่า 

 1. ผู้เรียนปฏิบัติศีล 5 ละอบายมุข กินมังสวิรัติ มีสัมมาคารวะ กตัญญู มีน�้าใจ ท�าให้

เป็นสมาชิกที่ดี เกิดสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ

 2. ผู ้เรียนมีทักษะในการท�างานอย่างหลากหลายกิจกรรม มีความเป็นผู ้น�า  

กล้าแสดงออก รักการท�างาน สามารถประสานสัมพันธ์ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งยังถ่ายทอด

ด้านคณุธรรม อาชีพ และความรูใ้ห้กบัผูอ้ืน่ได้โดยมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสจุรติ พึง่ตนเองจนเป็น

ที่พึ่งของผู้อื่นได้ 

 3. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถส่วนบุคคลสูง มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ สืบต่องานกิจกรรมแทนคุรุและ คุรุฐานงานอาชีพได้

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงดนตรี ละคร และศิลปะการร่ายร�าได้เป็นอย่าง

ดี โดยแต่งกายตามวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

 5. ผู้เรียนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

 6. ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ไม่ตกงานหลังจากเรียนจบจากสถานศึกษา

 7. ผู้เรียนเสนอให้เพิ่มเวลาในการเรียนวิชาการ (ภาคทฤษฎี) มากขึ้น

 8. ผู้เรียนเสนอให้ผู้ใหญ่ในชุมชน คุรุ พ่อแม่ให้เวลาและความใกล้ชิดมากกว่านี้

 9. ผู้เรียนเสนอให้เพิ่มบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ 

 10. ผู้เรียนเสนอให้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ืองการบรูณาการ การศกึษาของโรงเรยีนสมัมา

สิกขาศีรษะอโศกเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนบูรณา

การศาสตร์) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  

ดร.วันเพ็ญ ตีระจินดาและดร.รินธรรม อโศกตระกูล ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนศีรษะอโศก 

โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกและโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก
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