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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ตําแหนง กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบดวย  ผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน 334 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที แบบอิสระตอกัน                  
(t-test Independent) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานี ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก               
โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  รองลงมา คือ ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานกายภาพ 

__________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูใน             
ระดับมาก โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  รองลงมา คือ 
ดานกิจกรรม พื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานกายภาพ 

3. การการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน          
การสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
รองลงมาคือ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานการ
บริหารจัดการ 

4.  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการดําเนินงานทุกดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   

5. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไมแตกตาง
กัน ยกเวน ดานกายภาพและดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study operational conditions of Buddhist oriented 
Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service Area, and to compare operational 
conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service 
Area according to The Office of Pathumthani Educational Service Area and position. 

The samples were 114 administrators and 220 teachers. Data were collected by 
questionnaire that the reliability was .98 and analyzed by using statistical program to find 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test (independent). Results were as follows: 

1. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area was at high level as a whole. The most operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is environment and interaction side. The second operational conditions of Buddhist 
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oriented Schools is foundation of life side. The least operational conditions of Buddhist oriented 
Schools is physical side. 

2. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area 1 was at high level as a whole. The most operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is environment and interaction side. The second operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is foundation of life side. The least operational conditions of Buddhist oriented 
Schools is physical side. 

3. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area 2 was at moderate level in physical side, educational side and administration 
side but it was at high level for foundation of life side and environment and interaction side. The most 
operational conditions of Buddhist oriented Schools is environment and interaction side. The second 
operational conditions of Buddhist oriented Schools is foundation of life side. The least operational 
conditions of Buddhist oriented Schools is administration side. 

4. Comparison operation conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of 
Pathumthani Educational Service Area 1 and 2 was significant difference at .05 as a whole. 

5. Comparison opinion of administrators and teachers about operation conditions of Buddhist 
oriented Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service Area was not significant 
difference at .05 but it was significant difference at .05 in physical side and foundation of life side. 
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากสถานการณในปจจุบัน มีการปฏิรูปการเมือง อันเกิดจากปญหาคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยม วิถีประชาธิปไตย ความแตกแยก ซ่ึงนําไปสูการขาดความสามัคคีและความสมานฉันท ดังนั้น 
การเสริมสรางคุณธรรม ความตระหนักสํานึกในคานิยมและวิถีประชาธิปไตย ความสมานฉันท             
และสันติวิธี  เพื่อนํามาซ่ึงสันติสุข จึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกัน สงผลใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในป พ.ศ. 2550 โดยเนนนโยบาย “คุณธรรมนําความรู” ในการ                    
จัดการศึกษา เพื่อมุงสรางความตระหนัก สํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน                    
โดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู และเช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว 
สถาบันทางศาสนา และสถาบันทางการศึกษาท่ีเรียกวา บวร (บาน วัด โรงเรียน) (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549ข)  ซ่ึงสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (2541ก : 12 - 13) กลาวไววา การศึกษาไทยในปจจุบันยังไม
สามารถชวยพัฒนาใหเด็กมีความประพฤติท่ีดีงามและมีวินัยในตนเองได อีกท้ังหลังจากท่ีเด็กสําเร็จ
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การศึกษาแลวก็ไมสามารถเปนพลเมืองท่ีมีคานิยม และคุณสมบัติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญได เพราะการศึกษาท่ีผานมาสนองแนวคิดของการเอาชนะธรรมชาติ จนกระท่ังเขาสูยุคปจจุบันท่ี
มนุษยเร่ิมรูวาไมถูกตอง จึงเกิดแนวคิดของการศึกษาท่ียั่งยืน นั่นคือ การศึกษาท่ีถูกตอง สอดคลองกับ
ความเปนจริงของธรรมชาติ โดยใชหลักการพัฒนาความสามารถพิเศษของมนุษยท่ีจะมาชวยปรับ
ระบบความสัมพันธในการอยูรวมกันในโลกท้ังหมดนี้ ใหเปนไปในทางประสานเก้ือกูลแกกันและกัน 
เปนสุข ไรการเบียดเบียน หรืออยางนอย เบียดเบียนกันนอยลง (พระธรรมปฎก, 2541ข : 47) ยิง่กวานัน้ 
รัชกุล ปฐมทศพร (2547 : 20 – 21) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาของไทยสวนใหญ ไมเพียงแยกการ
เรียนรูออกจากชีวิต แยกโรงเรียนออกจากบาน ครอบครัว วัด และสังคมโดยรอบ แตยังละเลยการ
พัฒนาดานจิตใจ กลับมุงเนนท่ีวิชาการ ความฉลาดทางสติปญญา และการเอาชนะทางการเรียน กระท่ัง
ผลเสียตามมานับไมถวน จนกอเกิดคําถามถึงการจัดการศึกษาเรียนรูของไทยในอดีต ซ่ึงหนึ่งใน
คําตอบนั้นคือ โรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษาท่ีนําการเรียนรูของสังคมไทยในอดีต และใจความสําคัญ
ของวิชาศีลธรรม และหนาท่ีพลเมืองกลับมาไวในโรงเรียนอีกคร้ัง 

นอกจากนี้ เครือขายภาคราชการและภาคประชาคม 84 องคกร ไดมีการรวมตัวกันจัดการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางในการปลูกจิตสํานึกในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน              
ในการ แกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันท่ีมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ดังนั้น กลไกสําคัญในการ
แกไขปญหาเหลานี้ ก็คือ การศึกษา จึงมีการกําหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช
หลักการเช่ือมโยงกับ 3 สวน คือ บวร (บาน วัด โรงเรียน) กลาวคือ บาน ตองใหความรวมมือในเร่ืองจัด
การศึกษา วัด มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาจิตใจเด็กใหมีความรูและคุณธรรม ดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข โดยไมเบียดเบียนคนอ่ืน และโรงเรียน มีหนาท่ีจัดการศึกษาและจัดทําดัชนีช้ีวัดความรวมมือ
ระหวางบาน วัด และโรงเรียน ซ่ึงโครงการหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พยายามทําเพื่อสงเสริมใหเด็กเปนคนดี แลวถือไดวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
นั่นคือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (รถจณา เถาวพันธ, 2548 : 31 - 33) ซ่ึงจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการตั้งแตวันแรกท่ีเปดโครงการจนถึงป พ.ศ. 2549 มีท้ังหมด 19,933 โรงเรียน (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2550)  

โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมท่ีจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการปรารถนาใหเปนจุดสําคัญของการนําคุณคามหาศาลของพระพุทธ
ธรรมมาสูสังคมไทย โดยผานการจัดสภาพและการเรียนรูของโรงเรียนท่ีมีความชัดเจนขององค
ความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขามาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ โครงการเรียนวิถีพุทธนั้นตองอาศัยการจัดสภาพและการเรียนรูของโรงเรียนใหมี     
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ความชัดเจน ประกอบดวย 5 ดานไดแก 1) ดานกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี หองเรียน แหลงเรียนรู 
สภาพแวดลอม เปนตน 2) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต คือ กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวันสําคัญ 
กิจกรรมนักเรียนตาง ๆ 3) ดานการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
หนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการการเรียน การสอน 4) ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ คือ การปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู และ           
5) ดานการบริหารจัดการ คือ การกําหนดวิสัยทัศนจุดเนน การกําหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน
ติดตาม ประเมินผลโครงการอยาง ตอเนื่อง ซ่ึงการจัดสภาพในแตละดานจะมุงเพื่อใหการพัฒนา
นักเรียนดําเนินไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพนั่นเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 9 – 22)  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ไดเร่ิมดําเนินการโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธต้ังแตป พ.ศ. 2546 และดําเนินการตอเนื่องจนในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนสถานศึกษา
เขารวมโครงการท้ังส้ิน 93 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2550; 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2, 2550) โดยมีการขยายความรวมมือกับกรมศาสนาและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึง
เปนผูท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนในระบบไตรสิกขาทั้งในฐานะเปนผูอบรมส่ังสอนและ
ผูจัดการเรียนรูในพื้นท่ี โดยมีท่ีปรึกษาทางวิชาการ และมีแหลงเรียนรูอยูใกลโรงเรียน เพื่อท่ีจะได
เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน พรอมท่ีจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไดเปนอยางดี และเพื่อพัฒนา
สภาพโรงเรียนวิถีพุทธท้ัง 5 ดาน ใหเปน  วิถีชีวิตซ่ึงเปาหมายสําคัญของการพัฒนาสภาพโรงเรียน
วิถีพุทธแตละดาน คือเพื่อใหนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนคนดี มีคุณธรรม เกงกลา 
ฉลาดหลักแหลม จิตใจงดงาม เอ้ืออาทรตอบุคคลรอบขาง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 1, 2547 : 1 - 3)  

จากความสําคัญขางตน โรงเรียนวิถีพุทธ จึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีนําหลักพระ
พุทธธรรมใหยอนกลับมามีบทบาทในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมโดยมี       
องคความรูท่ีมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตท่ีแทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ยังผลใหผูเรียนมีความสุข และชวยใหคนรอบขางตลอดจน
สังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  ดวยเหตุผลนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีปทุมธานี ท้ังนี้ เพื่อ
ทําใหทราบถึงระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดาน
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี วามีการดําเนินงานอยูในระดับใด มีปญหาในการดําเนินงานใน
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ดานใดบาง เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริม และปรับปรุงแกไข  
การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 

โจทยวิจัย/ปญหา 
 1.  ระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เปนอยางไร 
 2.  การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทมุธานี เม่ือจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนงแตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน  วิถีพุทธ 
จํานวน 89 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 690 คน และครูผูสอน จํานวน 1,326 คน รวม
ท้ังส้ิน 2,016 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ 
ประกอบดวย  ผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน 334 คน 
 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้  มีลักษณะเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับหนวยงานและผูตอบแบบสอบถาม สวนตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงแบง
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ออกเปน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
 2.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยนําแบบสอบถามท่ีสราง
ข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขคร้ัง
สุดทายเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย จํานวน 67 คน และนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) (ยุทธ 
ไกยวรรณ, 2545 : 174)  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 เพื่อออก
หนังสือแจงไปยังสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล เพื่อขอความรวมมือและขอ
อนุญาตใหผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบริหารและครูผูสอน 
  3.2  ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และเขต 2 ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง และแนะนําตนเอง เพื่อขอ
ความรวมมือในการแจกแบบสอบถามถึงผูบริหาร และครูผูสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสง
แบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน 
จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 334 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 4.1 การศึกษาระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X )  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2  การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนง โดยใชการ
วิเคราะหคาที (t–test Independent) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 209) 
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ผลการวิจัย 
 1. การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี มีดังนี้  คือ ดานกายภาพ  ดานการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก         
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ทุกดาน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก  โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
รองลงมา คือ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดาน
กายภาพ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ท้ัง 5 ดาน พบวา โดยภาพรวม และรายดานทุก
ดาน สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  มีการ
ดําเนินงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 1.  ระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ท้ังโดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการจัด
การศึกษาตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยไดมีการจัดการใหความรูเกี่ยวกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีมุงเนนการใหความรูในเร่ืองสภาพโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง และมีการ
จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนใหแกสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหสถานศึกษาไดจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาแตละแหงใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพโรงเรียนวิถีพุทธตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด และมีการพัฒนาผูเรียน
ตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2547) นอกจากนี้ 
อาจเปนเพราะสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการวิถีพุทธมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
(อดิศร หนันคําจร, 2549) ยิ่งกวานั้น ผูบริหารอาจมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานดานตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ ไดแก การใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน การใหอํานาจ ความกลาเส่ียง การ
ส่ือสารอยางชัดเจน การสรางความไววางใจ ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต 
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การสนับสนุนนักเรียน การทุมเทกับการทํางาน การเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา การ
จัดหาทรัพยากร การพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บัท (Butt, 1993 : 746) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา ผูบริหารไดใชพฤติกรรมดังกลาวในการสราง
วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม การเผยแพรวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม  นอกจากนี้  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสถียร  
เลยะกุล (2549)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของท่ีมีตอผลการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 
1 มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อดิศร หนันคําจร (2549) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไป
ปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา  กรุงเทพมหา-นคร พบวา ผลของการนํา
นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติมีแนวโนมไปในทางท่ีดี   
 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม พบวา มีการดําเนินงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกดาน มากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการนํานโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมมากกวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
โดยมีการจัดการใหความรูเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเนนการใหความรูในเรื่องสภาพโรงเรียนวิถี
พุทธอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน 
เพื่อใหสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาแตละแหงใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพโรงเรียนวิถีพุทธตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด และมีการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1,  2547) 
และอาจเปนเพราะ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีปจจัย
สงเสริมดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ             
การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานท่ีดี มากกวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศร หนันคําจร (2549) ไดศึกษาปจจัย
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ท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนทอสี 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา ผลของการนํานโยบายโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติมีแนวโนมไป
ในทางท่ีดี ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ ศรีสันต (2548) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก 
จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและวุฒิการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบ
ปญหาการดําเนินงาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามตําแหนง คือ ผูบริหารและครูผูสอน โดยรวม พบวา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไมแตกตางกัน ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
และครูผูสอน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการบริหารและ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหเกิดผลที่คาดหวังตามเปาหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองนั้น 
มียุทธศาสตรท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach : 
WSA) กลาวคือ มีการดําเนินงานอยางครอบคลุม ทุกองคประกอบของโรงเรียน ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ และอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  บุคลากรในสถานศึกษาจะตอง
รวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญหาเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ท้ังนี้ ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครู
และผูบริหารจะตองเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ และปฏิบัติตนเองท่ีจะสนับสนนุและ
เปนตัวอยางในการพัฒนา ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 
2547 : 20 - 23)  สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ ศรีสันต (2548) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง ขนาดของโรงเรียน
และวุฒิการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน จําแนกตามสถานภาพในการดํารง
ตําแหนง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ 
เชน ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน มีการส่ือสารอยางชัดเจน มีการสรางความไววางใจ 
ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต การสนับสนุนนักเรียน การทุมเทกับการ
ทํางาน มีการเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา มีการจัดหาทรัพยากรและพัฒนาวิชาชีพ
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สําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร เปนตน ทําใหไดรับความรวมมือจากครูอยางเต็มท่ี และครูมี
เจตคติท่ีดีตอผูบริหาร สงผลใหมีเจตคติและการดําเนินงานระหวางผูบริหารและครูผูสอนไปใน
แนวทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ บัท (Butt, 1993 : 746) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร 
ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารไดใชพฤติกรรมตอไปนี้ในการสรางวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม การเผยแพร
วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม คือ 
การใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน การใหอํานาจ ความกลาเส่ียง การส่ือสารอยางชัดเจน 
การสรางความไววางใจ ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต การสนับสนุน
นักเรียน การทุมเทกับการทํางาน การเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา การจัดหา
ทรัพยากร การพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร ยิ่งกวานั้น ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บริดจ (Bridges, 1992 : 669) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียน
กับ วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน พบวา ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
นั้น ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และพบวา วิสัยทัศนดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนได 

สวนความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ             
ดานกายภาพ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
โดยระดับความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ และดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มากกวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารและ
ครูผูสอนมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน แตกตางกัน โดยผูบริหาร มีหนาท่ีอํานวยการสงเสริม 
สนับสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน แกไข พัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ในระบบโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับ
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ี สวนครูผูสอน มีหนาท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนท้ังกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําภาคเรียน ประจําป กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตพิสัย (สุพล วังสินธ, 2545 : 12 –15) จึงอาจไดรับรูเกี่ยวกับ
ขอบกพรอง และสภาพปญหาของการดําเนินงานดานกายภาพ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตจาก
สภาพจริงท่ีตางกัน 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

20 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในบริเวณสถานศึกษา 
เชน การจัดใหมีหองจริยธรรม หรือหองพระพุทธศาสนา การมีส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิถีพุทธท่ีทันสมัยและครบครัน การมีหองสมุดสงเสริมการเรียนรูพุทธธรรม เปนตน  
 1.2  ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง ท้ังดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
การนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไปใชพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม  

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียน        

วิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อจะได
ทราบถึงการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.2  ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนและ
ผูปกครอง เพื่อจะไดทราบถึงระดับและความตองการในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

2.3  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจะไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามสภาพจริง 
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