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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว และเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยจําแนกตามขนาด
ของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และ
ครู เจ้าของโครงการของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน
217 คน ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยน
วิถีพทุ ธอย่างต่อเนื่อง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ งกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรและด้านการนิเทศ การปรับปรุ ง การดําเนินงาน จํานวน 60 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบค่า t โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent
Samples) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ด้านการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิ เทศ การปรับปรุ งการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสู งสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรี ยน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับตํ่าที่สุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจัง หวัด สระแก้ว ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาต่า งกัน มีส ภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่งต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and to compare operating conditions of
Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. This study was
classified according to school sizes and done in large and small size schools. There were 217
samples of the study, including school directors, a school deputy director, and teachers of
Buddhist Way schools.
The instrument used to collect the data was a set of 60-item questionnairs asking about
the status of the respondents and the operating conditions of Buddhist way schools under the
Office of Sakaeo Educational Service Area. The operation of the Buddhist way schools focused
on five areas: public relations, adjustment of school atmosphere, learning improvement of every
subject, improvement of extra curriculum activities, and supervision of operation improvement.
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The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, standard deviation,
and t-test for independent samples at a statistically significant level of 0.05.
The findings of the study were as follows:
1. Overall, the operating conditions of Buddhist Way schools under the Office of
Sakaeo Educational Service Area were at a high level. The further study showed that the
operation regarding adjustment of school atmosphere was at the highest level followed by
improvement of extra curriculum activities. On the other hand, the operation regarding public
relations was at the lowest level.
2. The following were the results of the comparison of the operating conditions of
Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area.
2.1 The operating conditions of large schools and of small schools were different in
each aspect and overall. In addition, the operation regarding adjustment of school atmosphere and
the operation regarding improvement of the extra curriculum activities were different at a
statistically significant level of 0.05. However, the operations regarding other areas were not
found to be different.
2.2 The operating conditions of school administrators and teachers were not different.
ความสํ าคัญของปัญหา
สังคมไทยแต่โบราณนั้น วัดเป็ นศูนย์กลางการจัดการศึกษา โดยมีพระภิกษุเป็ นผูม้ ีบทบาท
ในการจัดการศึกษาแก่ประชาชนในชุ มชนนั้นๆ วัดเป็ นสถานที่สาํ คัญทางการศึกษาของบุคคล
ทุกระดับชั้น มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะ วัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ เพราะในสมัยนั้นรัฐยังไม่ได้
จัดการศึกษาให้แก่ราษฎร โดยตรง หลักสู ตรการศึกษาก็ยงั ไม่ปรากฏแน่นอน แหล่งที่จะให้ความรู ้
แก่บุคคลก็คือที่บา้ นและที่วดั สําหรับการศึกษาที่วดั ซึ่งมีอิทธิพลเหนือชีวิตทางสังคมของคนไทยใน
การกําหนดรู ปแบบประเพณี ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั้นแบ่งเป็ นวิธีการศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านวัด
(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ อ้างถึงใน ณัฎฐกิตติ์ ศรี สันต์, 2548 : 1) ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา
ตามระบบโรงเรี ยน ทางราชการได้เข้ามาจัดการศึกษาเองโดยแยกโรงเรี ยนออกจากวัดและจัดเป็ น
ระบบการศึกษาแห่ งชาติข้ ึน แต่การจัดการศึกษาของรัฐตามรู ปแบบใหม่น้ ี กระทําไม่ทวั่ ถึงทําให้
บุคคลบางส่ วนไมได้รับความเสมอภาคในทางการศึกษาอันอาจเนื่ องมาจากหลายปั จจัยต่างๆ เช่น
ความยากจน ชุมชนตั้งอยูใ่ นเขตทุรกันดาร ฯลฯ ด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ งบุคคลนั้นได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการศึกษาเป็ นอันมาก จึงพยายามแสวงหาการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่ งความก้าวหน้า
นําพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจํากัด กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงได้ส่งเสริ มการจัดโรงเรี ยนวิถีพุทธขึ้น ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่สาํ คัญที่กระทรวงศึกษาธิ การ
กําลัง เร่ งดําเนิ นการ โรงเรี ยนวิถีพุทธนี้ กระทรวงศึกษาธิ การต้องการให้เป็ นจุดสําคัญของการนํา
คุณค่าของพระพุทธธรรมมาสู่สงั คมไทย
โรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นภาพสะท้อนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักไตรสิ กขามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมต่างๆ มาประยุกต์
ในการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กล่าวว่า
“การปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวกันว่าสอดคล้องกับรากฐานสังคมไทย ยังไม่มีครั้งใดจะตรงเท่าครั้งนี้ ที่ว่า
ยึดหลักไตรสิ กขาเป็ นหลักของโรงเรี ยนวิถีพุทธ กล่าวได้ว่าเป็ นการเป็ นศักราชใหม่ ขอให้มีความมัน่ ใจ
ว่าเป็ นหนทางที่ถูกต้องแล้ว ช่วยดําเนิ นต่อไปให้ถึงที่สุด สุ ดกําลังของตนเอง” โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของโรงเรี ยนที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างดีที่สุด พร้อมกับสร้างสรรค์
สภาพการดําเนินงานที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกส่ วนมีความสุ ขและได้พฒั นาสังคมที่ดีงามควบคู่กนั ไปสู่ คุณค่า
เมื่อโรงเรี ยนพัฒนาสู่ วิถีพุทธและได้พฒั นาจนเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธที่ชดั เจน จะสังเกตได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงและประโยชน์อนั มากมายที่เกิดตามมาที่เปี่ ยมไปด้วยความงดงามและคุณค่า นักเรี ยน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อย่างชัดเจน พร้อมกับ
การพัฒนาปั ญญาและด้านอื่นๆ การพัฒนาที่จะให้เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ขพร้อมๆ กัน ที่ว่ายาก
จะไม่ยากสําหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
มาตรา 9 “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจ ริ ยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และกําหนดให้มี การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ น
สําหรับทุกคน ซึ่งต้องเร่ งรัดให้เกิดการปฏิรูปการศึกษารวดเร็ ว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคน
ดี คนเก่ง มีความสุ ข” สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ความรู ้เท่านั้นจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมยุคใหม่ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู,่ 2544 : 6)
ปั จ จุ บ นั โรงเรี ย นวิถี พุท ธเป็ นนวัต กรรมการจัด การศึ ก ษา 1 ใน 5 รู ป แบบสํา คัญ ที่
กระทรวงศึกษาธิ การดูแล โดยประยุกต์เอาหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและอยู่ภายใต้
แนวทางการดําเนิ นงาน 5 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ด้านการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรี ย น ด้า นการปรั บปรุ ง การเรี ย นรู ้ ทุก กลุ่มสาระ ด้า นการปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต ร
ด้านการนิ เทศ การปรับปรุ ง การดําเนิ นงาน โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน มีปัญหา
การจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ไม่สะอาด ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ คณาจารย์ ครู ผูบ้ ริ หาร ขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักสูตร
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จัดการเรี ยนรู ้ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิ กขา ด้านการปรับปรุ ง กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ขาดการพัฒนาต่อเนื่อง กิจกรรมไม่ต่อเนื่องขาดการควบคุมกํากับ นิเทศติดตาม ด้านการนิเทศการ
ปรับปรุ งการดําเนินงาน ขาดการติดตาม ไม่เป็ นระบบ ไม่ต่อเนื่อง ขาดการปฏิสมั พันธ์ ไม่มีเมตตา
กรุ ณา ครู ต่อครู นักเรี ยนต่อนักเรี ยน ครู ต่อนักเรี ยน ขาดการเอาใจใส่ ดูแล ไม่สานงานต่อ ก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริ หารจัดการ ยังมีปัญหาผูท้ ี่รู้ชดั ในหลักพุทธธรรม ไม่ขอ้ งแวะอบายมุข เป็ นผูท้ รงศีล
ปฏิบตั ิธรรมไม่ได้ ซึ่งเป็ นปัญหาในการบริ หาร ที่ตอ้ งอาศัยผูบ้ ริ หารในการกํากับดูแลให้โรงเรี ยนวิถี
พุทธ มีประสิ ทธิภาพให้มากขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรัสว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริ ญหรื อเสื่ อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั
การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็ นสําคัญ ผลการฝึ กอบรมในวันนี้ จะเป็ นเครื่ องกําหนดอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า”
จากปั ญหาและสาเหตุที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อนําผลการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้
ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอย่างไรขีดจํากัด
คําสํ าคัญ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน มีสภาพการดําเนินงาน
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2549 จํานวน 488 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2549 กําหนดขนาดโรงเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcic and Morgan อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104) ตัวอย่างสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) ได้จาํ นวน 217 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
ปรับปรุ งจาก ณัฎฐกิตต์ ศรี สนั ต์ (2548 : 156-161) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ ตําแหน่ง
หน้าที่ขนาดของโรงเรี ยน ของผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน / รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.
2549 แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2549 เป็ น
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริ ท์ (Likert Scale) มีจาํ นวน 60 ข้อ
ในสภาพการประมาณค่างานด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้าน
การปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิเทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ดําเนินการโดย
3.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพือ่ ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลจาก
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงโรงเรี ยนทุกแห่งที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
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3.2 ผูว้ ิจยั ออกหนังสื อถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว ทุกแห่ งที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายเหตุผลและความน่าจะเป็ นในการเก็บข้อมูล
และวิธีการตอบแบบสอบถาม
3.3 ผูว้ ิจยั ออกพื้นที่ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองทุกโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างแล้วรอเก็บแบบสอบถาม
3.4 ในกรณี ไม่พบผูต้ อบแบบสอบถามหรื อกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะใช้ซองติดแสตมป์
พร้อมจ่าหน้าซองถึงผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรณี ที่ยงั ไม่ส่งแบบสอบถามมา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2
4.2 การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้านการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิเทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสูงสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนินงานอยูใ่ นระดับตํ่าที่สุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรี ยนพบว่า
การดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธของโรงเรี ยนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสูงสุ ด คือ ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนินงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ด้าน
การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
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การดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธของโรงเรี ยนขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ด้า นที่ มี ส ภาพการดํา เนิ น งานสู ง สุ ด คื อ ด้า นการปรั บ สภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ
ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจังหวัด สระแก้ว ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาต่า งกัน มีส ภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ย บเทีย บสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพ ุท ธ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่ งต่างกัน มีสภาพการดําเนิ นงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผูว้ จิ ยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึก ษาสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพุท ธ สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ด้านการปรับ
สภาพบรรยากาศของโรงเรี ย น ด้า นการปรับ ปรุ ง การเรี ย นรู ้ทุก กลุ่ม สาระ ด้า นการปรับ ปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิ เทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานสู งสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรี ย น อยู่ในระดับมาก และด้า นที่ มี ส ภาพการดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ ตํ่า ที่ สุ ด คื อ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าในโรงเรี ยนมีการจัดอาคาร
สถานที่ แหล่งเรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ และสภาพการ
ดําเนิ นงานด้านการปรั บสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก การจัดอาคาร สถานที่
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนดําเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งผลถึงความเจริ ญงอกงามทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของนักเรี ยน และการจัดบรรยากาศให้กบั บุคลากรและนักเรี ยนเป็ นการเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรและนักเรี ยนได้นาํ ไปปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ ไพฑูรย์ กาญจนะประยูร (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ถว้ ยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลําดับมากไปน้อย คือ พฤติกรรมของครู ผสู ้ อน พฤติกรรมของนักเรี ยน พฤติกรรม
ของเพื่อนร่ วมชั้น และอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศและระดับชั้น โดยรวม
และรายด้า น แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ และพรพจน์ พจน์ พ ฒ
ั นพล (2548) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนวัดเทพนิมิต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ผลการวิจ ัย พบว่า การจัด สภาพสิ่ ง แวดล้อ มของโรงเรี ย นวัด เทพนิ มิต สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนวัดเทพนิ มิต ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการบริ หาร
อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านอาคารสถานที่ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และสุ รัตน์ ทองประเทศ
(2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นที่ มีอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย ง
ตามลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้า นสวัส ดิ ก ารและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา และ
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและความพร้อมทางปั จจัย อยู่
ในระดับปานกลาง สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมแตกต่างกัน มีรายละเอียดความแตกต่างกัน 17 คู่ ดังนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษากับกลุ่มอํานวยการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภาในกลุ่มบริ หารงาน
บุคคลกับกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษากับทุกกลุ่ม และกลุ่ม
ส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนกับทุกกลุ่ม นอกนั้นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนา ต๊ะกาบโค (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมินการดําเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบว่า คุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในโครงการ
โรงเรี ย นวิถีพุท ธ การดํา เนิ น การบริ ห ารจัด การอย่า งเป็ นระบบ การจัด การด้า นกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม ด้านกระบวนการประกอบด้วย การเรี ยนการสอนที่บูรณาการไตรสิ ขา ศีล
สมาธิ ปั ญญา การจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็ นกัลยาณมิตร การจัดกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย การพัฒนากาย ศีล จิต และปั ญญาอย่างบูรณาการของผูเ้ รี ยน และด้าน
ผลกระทบ ประกอบด้วยบ้าน / ชุมชน วัด โรงเรี ยน (บวร) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรี ยน
วิถีพทุ ธ มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก ด้านการปรับปรุ งกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โรงเรี ยนได้ทาํ
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การปรั บปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็ น มีเหตุผล กิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตรจะต้องสร้างสรรค์และพัฒนาไม่ใช่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง และด้านที่มีสภาพ
การดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนอาจจะยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ไม่ทวั่ ถึง ทําให้การดําเนิ นงานของ
โรงเรี ยนวิถีพุทธยังไม่เกิ ดประสิ ทธิ ผลเท่าที่ควร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรนุ ช พัดเย็นชื่ น
(2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจ ัยพบว่า ศึ กษาปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 รายด้าน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ค้นคว้าหาข้อมูล ด้านการวางแผน ด้านการสื่ อสาร และด้านการติดตามประเมินผล อยูใ่ นระดับปาน
กลางทุกด้าน การเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พานิ ช พิสุทธิ ภกั ดิ์ (2543) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัด ในภาคตะวันออก ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัด ในภาคตะวันออก
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้าราชการกับประชาชนมีทศั นะต่อปั ญหาการบริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัดไม่แตกต่างกัน
นอกจากนั้น สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548 : 3) ได้กล่าวถึงโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเด็กไปในทางที่ดีข้ ึน เด็กมีความอ่อนน้อมมากขึ้น
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปั ญหายาเสพติดลดลงมาก เด็กมีความเรี ยบร้อยและร่ าเริ ง โรงเรี ยนสามารถ
เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของชุมชนในบางเรื่ องได้ดว้ ย เป็ นการประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน
เพื่อสร้างคนรุ่ นใหม่ให้เป็ นที่พ่ ึงของสังคม สอดคล้องกับ สิ ริกร มณี รินทร์ (2547 : 3) ที่กล่าวว่า
ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู ้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิ กขาที่ชดั เจนในการให้การศึกษา
พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่ งเสริ มให้สถานศึกษานําระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกต์จดั กับระบบการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาปั จจุบนั เพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์เต็มที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติกาํ หนดที่มีคุณสมบัติของการ
เป็ นคนดี เก่ง มีความสุ ขอย่างแท้จริ ง อันเป็ นเป้ าหมายแท้ของพุทธธรรมอยูแ่ ล้ว ให้มีความชัดเจน
ขึ้นโดยผ่านการดําเนิ นงานของ “โรงเรี ยนวิถีพุทธ” อันจะเป็ นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่ การพัฒนาใน
โรงเรี ยนอื่นๆ ต่อไป
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2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึ ก ษาจัง หวัด สระแก้ว ในเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ างกัน มี สภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าไม่วา่ โรงเรี ยนจะสังกัดอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาไหน แต่ละ
โรงเรี ยนต่างก็ยดึ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานเหมือนกัน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั
ไว้ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
3. การเปรี ย บเทีย บสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพ ุท ธ สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่งต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะว่าตําแหน่ งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนิ นงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ในแต่ละตําแหน่งย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่การทํางานที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ดา้ นการนิเทศ ติดตาม แผนงาน โครงการของการจัด
กิจกรรมแต่ละด้านให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
2. โรงเรี ยนควรมีมุมหรื อห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริ หารจิต เจริ ญภาวนาอย่างเหมาะสม
3. โรงเรี ยนควรจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการพุทธธรรมหรื อหลักไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ
ปั ญญา) ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
4. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้อย่างมีเหตุผล
(โยนิโสมนสิ การ)
5. โรงเรี ยนควรมีการนิเทศกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาการจัดสภาพการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
2.
ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
3. ควรศึกษาปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพุทธ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
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