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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ โดยจาํแนกตามขนาด
ของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และ
ครูเจา้ของโครงการของโรงเรียนวิถีพทุธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  จาํนวน  
217  คน  ในโรงเรียนขนาดใหญ่  และในโรงเรียนขนาดเลก็   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม และเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานโรงเรียน
วิถีพทุธอยา่งต่อเน่ือง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  ดา้นการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรและดา้นการนิเทศ การปรับปรุง การดาํเนินงาน   จาํนวน  60  ขอ้   

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบค่า t โดยใชค่้า t – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ  ดา้นการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน  ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   

2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .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. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 สงัคมไทยแต่โบราณนั้น วดัเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษา โดยมีพระภิกษุเป็นผูมี้บทบาท
ในการจดัการศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ วดัเป็นสถานท่ีสาํคญัทางการศึกษาของบุคคล
ทุกระดบัชั้น มาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยเฉพาะ วดัเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพราะในสมยันั้นรัฐยงัไม่ได้
จดัการศึกษาให้แก่ราษฎร โดยตรง หลกัสูตรการศึกษาก็ยงัไม่ปรากฏแน่นอน แหล่งท่ีจะให้ความรู้
แก่บุคคลกคื็อท่ีบา้นและท่ีวดั สาํหรับการศึกษาท่ีวดัซ่ึงมีอิทธิพลเหนือชีวิตทางสังคมของคนไทยใน
การกาํหนดรูปแบบประเพณีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั้นแบ่งเป็นวิธีการศึกษาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดผา่นวดั 
(จุลทรรศน์  พยาฆรานนท ์ อา้งถึงใน ณัฎฐกิตต์ิ ศรีสันต,์ 2548 : 1) ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปการศึกษา
ตามระบบโรงเรียน ทางราชการไดเ้ขา้มาจดัการศึกษาเองโดยแยกโรงเรียนออกจากวดัและจดัเป็น
ระบบการศึกษาแห่งชาติข้ึน แต่การจดัการศึกษาของรัฐตามรูปแบบใหม่น้ี กระทาํไม่ทัว่ถึงทาํให้
บุคคลบางส่วนไมไดรั้บความเสมอภาคในทางการศึกษาอนัอาจเน่ืองมาจากหลายปัจจยัต่างๆ เช่น 
ความยากจน ชุมชนตั้งอยูใ่นเขตทุรกนัดาร ฯลฯ ดว้ยเหตุที่กล่าวมาแลว้ ซ่ึงบุคคลนั้นไดเ้ลง็เห็น
ความสาํคญัของการศึกษาเป็นอนัมาก จึงพยายามแสวงหาการศึกษา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความกา้วหนา้  
นาํพาเดก็และเยาวชนไทยกา้วทนัความเปล่ียนแปลงของโลกอยา่งไร้ขีดจาํกดั กระทรวงศึกษาธิการ 
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จึงไดส่้งเสริมการจดัโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสาํคญัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํลงัเร่งดาํเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธน้ีกระทรวงศึกษาธิการตอ้งการให้เป็นจุดสําคญัของการนาํ
คุณค่าของพระพทุธธรรมมาสู่สงัคมไทย 

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นภาพสะทอ้นถึงการนาํหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หลกัไตรสิกขามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน และแสดงถึงความพยายามนาํหลกัพทุธธรรมต่างๆ มาประยกุต์
ในการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบัสมเดจ็พระพฒุาจารย ์วดัสระเกศ กล่าววา่ 
“การปฏิรูปการศึกษาท่ีกล่าวกนัวา่สอดคลอ้งกบัรากฐานสงัคมไทย  ยงัไม่มีคร้ังใดจะตรงเท่าคร้ังน้ี ท่ีว่า
ยดึหลกัไตรสิกขาเป็นหลกัของโรงเรียนวิถีพุทธ กล่าวไดว้่าเป็นการเป็นศกัราชใหม่ ขอให้มีความมัน่ใจ
ว่าเป็นหนทางท่ีถูกตอ้งแลว้ ช่วยดาํเนินต่อไปให้ถึงท่ีสุด สุดกาํลงัของตนเอง” โดยให้มีรูปแบบท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมของโรงเรียนท่ีจะพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด พร้อมกบัสร้างสรรค์
สภาพการดาํเนินงานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนมีความสุขและไดพ้ฒันาสงัคมท่ีดีงามควบคู่กนัไปสู่คุณค่า 
เม่ือโรงเรียนพฒันาสู่วิถีพุทธและไดพ้ฒันาจนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชดัเจน  จะสังเกตไดถึ้งความ
เปล่ียนแปลงและประโยชน์อนัมากมายท่ีเกิดตามมาท่ีเป่ียมไปดว้ยความงดงามและคุณค่า นกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์างๆ อย่างชดัเจน พร้อมกบั
การพฒันาปัญญาและดา้นอ่ืนๆ การพฒันาท่ีจะให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขพร้อมๆ กนั ท่ีว่ายาก
จะไม่ยากสาํหรับโรงเรียนวิถีพุทธสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 
มาตรา 9 “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  และกาํหนดให้มี การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็น
สาํหรับทุกคน ซ่ึงตอ้งเร่งรัดใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษารวดเร็ว เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นคน
ดี  คนเก่ง มีความสุข” สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว ความรู้เท่านั้นจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตของคน
ในสงัคมยคุใหม่  (เจือจนัทร์ จงสถิตอยู,่ 2544 : 6) 
 ปัจจุบนัโรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวตักรรมการจัดการศึกษา 1 ใน 5 รูปแบบสาํคญัท่ี
กระทรวงศึกษาธิการดูแล โดยประยุกต์เอาหลกัพุทธธรรมเขา้มาใชใ้นการพฒันาและอยู่ภายใต ้     
แนวทางการดาํเนินงาน 5 ดา้น คือ ดา้นประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรียน ด้านการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร        
ดา้นการนิเทศ การปรับปรุง การดาํเนินงาน โดยเฉพาะดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน มีปัญหา 
การจดัอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียนแหล่งเรียนรู้ไม่สะอาด ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณาจารย ์ ครู  ผูบ้ริหาร ขาดความรู้  ความเขา้ใจในหลกัสูตร 
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จดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นการพฒันาไตรสิกขา ดา้นการปรับปรุง กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ขาดการพฒันาต่อเน่ือง กิจกรรมไม่ต่อเน่ืองขาดการควบคุมกาํกบั  นิเทศติดตาม ดา้นการนิเทศการ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน ขาดการติดตาม ไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเน่ือง ขาดการปฏิสมัพนัธ์ ไม่มีเมตตา
กรุณา  ครูต่อครู  นกัเรียนต่อนกัเรียน ครูต่อนกัเรียน ขาดการเอาใจใส่ดูแล ไม่สานงานต่อ ก่อใหเ้กิด
ปัญหาในการบริหารจดัการ ยงัมีปัญหาผูท่ี้รู้ชดัในหลกัพทุธธรรม ไม่ขอ้งแวะอบายมุข เป็นผูท้รงศีล
ปฏิบติัธรรมไม่ได ้ ซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหาร ท่ีตอ้งอาศยัผูบ้ริหารในการกาํกบัดูแลใหโ้รงเรียนวถีิ
พทุธ มีประสิทธิภาพใหม้ากข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี  9  ตรัสวา่ “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเส่ือมลงนั้น  ยอ่มข้ึนอยูก่บั
การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสาํคญั ผลการฝึกอบรมในวนัน้ี จะเป็นเคร่ืองกาํหนดอนาคต
ของชาติในวนัขา้งหนา้”  

จากปัญหาและสาเหตุท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  เพื่อนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้
ประกอบการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาการพฒันาการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกอยา่งไรขีดจาํกดั 
 

คาํสําคญั 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และครูเจา้ของโครงการของโรงเรียนวิถีพทุธ  

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงาน
แตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดัสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

6 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
ปี พ.ศ. 2549  จาํนวน  488  คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ 
โรงเรียน และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
ปี พ.ศ. 2549 กาํหนดขนาดโรงเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน 
(Krejcic and Morgan อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104)  ตวัอยา่งสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
random sampling) ไดจ้าํนวน  217  คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยั

ปรับปรุงจาก ณฎัฐกิตต ์   ศรีสนัต ์(2548 : 156-161) แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง

หนา้ท่ีขนาดของโรงเรียน ของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน / รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ปี พ.ศ. 
2549  แบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ปี พ.ศ. 2549  เป็น
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  ตามวิธีของลิเคริท ์(Likert  Scale) มีจาํนวน  60  ขอ้ 
ในสภาพการประมาณค่างานดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น  ดงัน้ี  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  ดา้น
การปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ดาํเนินการโดย 

3.1 ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพือ่ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ในการเกบ็ขอ้มูลจาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงโรงเรียนทุกแห่งท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 ผูว้ิจยัออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ ทุกแห่งท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่ออธิบายเหตุผลและความน่าจะเป็นในการเก็บขอ้มูล
และวิธีการตอบแบบสอบถาม 

3.3 ผูวิ้จยัออกพ้ืนท่ีส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองทุกโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งแลว้รอเกบ็แบบสอบถาม 

3.4 ในกรณีไม่พบผูต้อบแบบสอบถามหรือกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจะใชซ้องติดแสตมป์ 
พร้อมจ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยั ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้
กรณีท่ียงัไม่ส่งแบบสอบถามมา 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2  

4.2 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใชค่้าสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน  ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชค่้า  t – test  สาํหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  Samples) 
 

ผลการวจัิย 
1.  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวถีิพทุธ  ดา้นการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  อยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบวา่   
 การดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุด คือ ดา้นการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดา้น
การประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  
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การดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีสภาพการดําเนินงานสูงสุด คือ  ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  

2.  การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   

2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวมและ
รายดา้น  ไม่แตกต่างกนั 

2.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ผูว้จิยันาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
1.  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ  ดา้นการปรับ
สภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ  ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียนมีการจดัอาคาร 
สถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีดีตามวิถีพุทธ  และสภาพการ
ดาํเนินงานดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก การจดัอาคาร สถานท่ี
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้การเรียนการสอนดาํเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลถึงความเจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
ของนักเรียน และการจดับรรยากาศให้กบับุคลากรและนักเรียนเป็นการเสริมทกัษะการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม เพื่อใหบุ้คลากรและนกัเรียนไดน้าํไปปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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งานวิจยัของ ไพฑูรย ์ กาญจนะประยรู (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก  เรียงลาํดบัมากไปนอ้ย คือ พฤติกรรมของครูผูส้อน พฤติกรรมของนกัเรียน พฤติกรรม
ของเพื่อนร่วมชั้น และอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศและระดบัชั้น โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และพรพจน์ พจน์พฒันพล (2548) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง  การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนวดัเทพนิมิต  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนวดัเทพนิมิตสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า  การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนวดัเทพนิมิต ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการบริหาร 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง  และสุรัตน์  ทองประเทศ 
(2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล ผูบ้ ังคับบัญชา และ
บรรยากาศในการปฏิบติังาน ส่วนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและความพร้อมทางปัจจยั อยู่
ในระดบัปานกลาง  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมแตกต่างกนั มีรายละเอียดความแตกต่างกนั  17 คู่ ดงัน้ี  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล
การจดัการศึกษากบักลุ่มอาํนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภาในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลกบักลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษากบัทุกกลุ่ม และกลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกบัทุกกลุ่ม นอกนั้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วาสนา ต๊ะกาบโค (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การประเมินการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํพูน เขต 1 พบว่า คุณลกัษณะท่ีดีของบุคลากรในโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ การดาํเนินการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ การจดัการดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ดา้นกระบวนการประกอบดว้ย  การเรียนการสอนท่ีบูรณาการไตรสิขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา การจดับรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นกลัยาณมิตร การจดักิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย การพฒันากาย ศีล จิต และปัญญาอย่างบูรณาการของผูเ้รียน และดา้น
ผลกระทบ  ประกอบดว้ยบา้น / ชุมชน วดั โรงเรียน (บวร) ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียน
วิถีพทุธ มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โรงเรียนไดท้าํ 
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การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น มีเหตุผล กิจกรรม
เสริมหลกัสูตรจะตอ้งสร้างสรรคแ์ละพฒันาไม่ใช่กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรง และดา้นท่ีมีสภาพ
การดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอาจจะยงัไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการไดไ้ม่ทัว่ถึง ทาํให้การดาํเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธยงัไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช  พดัเยน็ช่ืน 
(2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของ
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 รายดา้น โดยรวมทั้ง  4  ดา้น คือ  ดา้นการ
คน้ควา้หาขอ้มูล ดา้นการวางแผน ดา้นการส่ือสาร และดา้นการติดตามประเมินผล อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกดา้น  การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามประเภทโรงเรียน คือ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพานิช  พิสุทธิภกัด์ิ (2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  
ปัญหาการบริหารงานประชาสมัพนัธ์ของสาํนกังานประกนัภยัจงัหวดั ในภาคตะวนัออก ผลการวิจยั
พบว่า ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานประกนัภยัจงัหวดั ในภาคตะวนัออก 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ขา้ราชการกบัประชาชนมีทศันะต่อปัญหาการบริหารงาน
ประชาสมัพนัธ์ของสาํนกังานประกนัภยัจงัหวดัไม่แตกต่างกนั 

นอกจากนั้น สํานักพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา (2548 : 3) ไดก้ล่าวถึงโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเด็กไปในทางท่ีดีข้ึน  เด็กมีความอ่อนนอ้มมากข้ึน  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดลดลงมาก เดก็มีความเรียบร้อยและร่าเริง โรงเรียนสามารถ
เปล่ียนทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งของชุมชนในบางเร่ืองไดด้ว้ย เป็นการประสานระหวา่งบา้น  วดั  โรงเรียน  
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นท่ีพึ่งของสังคม สอดคลอ้งกบั สิริกร มณีรินทร์ (2547 : 3) ท่ีกล่าวว่า      
ดว้ยคุณค่าอนัอนนัตข์ององคค์วามรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาท่ีชดัเจนในการให้การศึกษา
พฒันาผูเ้รียนทุกวยั  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดท่ีจะส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํระบบ
ของพทุธธรรมมาประยกุตจ์ดักบัระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบนั  เพื่อพฒันาเยาวชน
ไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เต็มท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกาํหนดท่ีมีคุณสมบติัของการ
เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุขอยา่งแทจ้ริง  อนัเป็นเป้าหมายแทข้องพุทธธรรมอยูแ่ลว้  ใหมี้ความชดัเจน
ข้ึนโดยผา่นการดาํเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อนัจะเป็นตวัอยา่งท่ีจะขยายผลสู่การพฒันาใน
โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 
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2. การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัสระแก้ว ในเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกัน มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะวา่ไม่วา่โรงเรียนจะสงักดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาไหน แต่ละ
โรงเรียนต่างก็ยดึกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเหมือนกนั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้โดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

3.  การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเพราะว่าตาํแหน่งเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ  ในแต่ละตาํแหน่งยอ่มมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  โรงเรียนควรมีการประชาสมัพนัธ์ดา้นการนิเทศ ติดตาม แผนงาน โครงการของการจดั

กิจกรรมแต่ละดา้นใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ  
2. โรงเรียนควรมีมุมหรือหอ้งใหศึ้กษาพทุธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาอยา่งเหมาะสม   
3. โรงเรียนควรจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพทุธธรรมหรือหลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนั   
4. โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้อยา่งมีเหตุผล 

(โยนิโสมนสิการ)  
5.  โรงเรียนควรมีการนิเทศกิจกรรมดา้นการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน   
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการวิจยัและพฒันาการจดัสภาพการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ผูป้กครอง  และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เก่ียวกบัการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
3.  ควรศึกษาปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
4. ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
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