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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
  ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  43  ไดกําหนดวา
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึง  มีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว  รัฐบาลจึงได
กําหนดไวในนโยบาย  ขอ 2.6.2  กําหนดแผนของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12  ป  
ที่รัฐจะจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  และจัดทําใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ  
ตลอดจนแผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2535  ไดกําหนดแนวจัดการศึกษาโดยจุดมุงหมายของ
การจัดการศึกษาวาการศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 
สามารถดําเนินชีวิตของตนในสังคมไดอยางมีความสุข  ซ่ึงจะตองพัฒนาดานสติปญญา  ดานจิตใจ  
ดานรางกายและสังคม  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา  10  ได
กําหนดการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา  คุณลักษณะที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง  ใหมีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  พรอมทั้งมาตรา  31  ไดกําหนดให
กระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท  โดยตรวจสอบและประเมินผล  
มาตรา  47  ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  ใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา   
           ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงสนองนโยบายดังกลาว  โดยมีการพัฒนาใหบคุลากรมีคุณภาพ
ซ่ึงเนนทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพโดยกําหนดทิศทาง และนโยบายใหทุกหนวยงานไดถือปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา  12  ขอ  เพื่อเรงจัดใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรม
ในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา  63)  จากขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและทิศทางตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกลาว  ซ่ึงมีความสืบเนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการมีการประชุม  เร่ือง  “หลักสูตรใหม  เด็กไทย
พัฒนา”  ณ  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2545  ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ใหเกยีรติเปนประธาน  ที่ประชุมไดหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่จะ
สนองตอบความสามารถที่แตกตางของบุคคล  นําพาเด็กและเยาวชนไทยกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยางไรขีดจํากัด  จึงกําหนดใหโรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวย
ผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ  เปนคนดี  คนเกงของสังคมและสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการจึงนําความเห็นของที่ประชุมมาหารือตออีกหลายครั้ง
อีกทั้ง ดร.สิริกร  มณีรินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (ขณะนั้น)  และคณะไดไป
กราบขอคําแนะนําเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธจากพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ณ  วัดญาณเวศกวัน 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2546  นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูงไดไปกราบขอคําแนะนําในเรื่อง
เดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รวมทั้งนิมนตทานมาใหขอคิดในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งแรก  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2546 
เปนการประชุมหารือเร่ืองโรงเรียนวถีิพุทธ  เปนครั้งแรก  มีพระภิกษุและคฤหัสถ  ผูทรงคณุวฒุมิารวม
ประชุมประมาณ 30 รูป/คน ไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักการสําคัญของการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
วันที่ 1-4 เมษายน 2546  เปนการประชุมหารือครั้งที่  2  มีภิกษุและคฤหัสถ  รวมทั้งผูทรงคุณวฒุิ          
มารวมกําหนดแนวการดําเนินงานตอจากหลักการที่ไดขอสรุปไวแลว  ประมาณ 50 รูป/คน จากการ
ประชุมใหญ  2  คร้ังทําใหไดขอสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องสําคัญ  กลาวคือภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ 
กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  แนวการบริหาร
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา  68)  ดวยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวไทย ไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตร 
ชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธคือ  วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญจนเปนเอกลักษณที่ทั่วโลก
ตระหนักและใหการยอมรับ  พุทธธรรมหรือพุทธศาสนาเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจ
ธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  เหมาะสม 
ตั้งแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป  คือ  การกิน  อยู  ดู  ฟง  จนถึงระดับการดําเนินชีวิต
ของนักบวช ผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยให
คนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปน
ระบบการศึกษา  3  ประการ  เรียกวา  ไตรสิกขา  คือ  อธิศีลสิกขา  อธิจติตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา 
ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล  สมาธิ   ปญญา  ซ่ึงเปนการฝกหัดอบรมเพื่อพัฒนากาย  ความประพฤติ  จิตใจ  และ
ปญญา ไตรสิกขานี้เปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัยอีกทั้งมีความงายยาก
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ตั้งแตเร่ืองเบื้องตนทั้งของเด็กและผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนซึ่งยากจะหาองคความรูอ่ืนใด
มาเทียบได  การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผูใหญทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย  มีฐานมาจาก
การใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับอยางในยุคปจจุบันแมใน
ปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแกคนสวนใหญแตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานการศึกษา แต
นําระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนในการจัดการศึกษา 
ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากขึ้นและในความเปนสมบัติของชาติ
ที่ไดกอรางสรางฐานของวัฒนธรรมไทยมาแตอดีต  ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรม
และระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการใหการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมี
แนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียน
การสอนในสถานศึกษาปจจุบันเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติกําหนด  ที่มีคุณสมบัติของการเปนคนที่ดี เกง มีความสุขอยางแทจริงอันเปนเปาหมาย
แทของพุทธธรรมอยูแลว  ใหมีความชัดเจนขึ้นโดยผานการดําเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะ
เปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2548 , หนา  68) 
 จากแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามความเปนมาและความสําคัญขางตน   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดโรงเรียนรูปแบบใหมเปนนโยบายและ             
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงสงผลตอเนื่องไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง               
ตองดําเนินการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหมในระดับโรงเรียน  โดยเฉพาะการดําเนินการตามรปูแบบ
โรงเรียนวิถีพุทธเปนที่สนใจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปอยางมาก  สําหรับสถานศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี ไดเขารวม             
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธแลวจํานวน  192  แหง  จึงเปนที่มาทําใหผูวิจัยมีความสงสัยและมีคําถาม
ตองการจะทราบวาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรีนั้นมีผลการดําเนินงานในระดับใดมีความ              
แตกตางกันหรือไม ในสถานภาพของผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการ  มีความแตกตางกัน
หรือไมตามขนาดโรงเรียน 
  ผูวิจัยจึงมุงศึกษาคนควาเพื่อจะหาคําตอบเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ   
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  1.2.1  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี 
  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามตําแหนง 
  1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 
  1.3.1  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการการดําเนินงาน  
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชลบุรี  แตกตางกัน 
  1.3.2  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดชลบุรี  ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันแตกตางกัน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  
   1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี
ในเชิงระบบโดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงาน  4  ดานใหญ  คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการดาน
ผลผลิตและดานผลกระทบ  ตามตัวช้ีวัดการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4.2  ขอบเขตดานพื้นที่จะศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี 
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 1.4.3  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จากสถานศึกษาทั้งหมด
ที่เขารวมโครงการจํานวน  192  แหง  รวม  384  คน  
     2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการในป
การศึกษา 2548  จากสถานศึกษาทั้งหมดที่เขารวมโครงการจํานวน  127  แหง  โดยใชตาราง Krejcie 
& Morgan (1970, p. 608)  สุมอยางงายและสุมแบบสัดสวนตามเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  3  เขต  แลว
จึงสุมแบบเจาะจงตามตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการ  จํานวน  254  คน  
   1.4.4  ตัวแปรที่จะศึกษา 
    1)  ตัวแปรตน  ไดแก  ตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการ                    
โรงเรียนวิถีพทุธตามขนาดสถานศึกษา 
    2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการดําเนินงาน  4  ดานตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  4  ดาน  คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ   
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

  การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาคนควาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเชิงระบบ  4   
ดาน  คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  โดยศึกษาจากผูบริหาร
สถานศึกษาและผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี  ตามสถานภาพตําแหนง  และขนาดสถานศึกษา  
ดังภาพ 1 
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                  ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 
 

1.6  ขอตกลงเบื้องตน   
              
  สถานศึกษาที่ผูวิจัยศึกษาเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ที่ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเทานั้น 
 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   

  ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้งระบบ  ใหมีประสิทธิผล
อยางมีประสิทธิภาพ  
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนวถีิพุทธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ในจังหวดัชลบุรี 
  ครูผูรับผิดชอบโครงการ  หมายถึง  ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี 

 
1.  ตําแหนง 
     1.1  ผูบริหารสถานศึกษา 
     1.2  ครูผูรับผิดชอบโครงการ 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
     2.1  ขนาดเล็ก 
     2.2  ขนาดกลาง 
     2.3  ขนาดใหญ 

 
ผลการดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ 
1.  ปจจัยนําเขา 
2.  กระบวนการ 
3.  ผลผลิต 
4.  ผลกระทบ 
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  สถานศึกษาขนาดใหญ  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี  ที่มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  600  คน  ขึ้นไป 
  สถานศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี  ที่มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต 121-600  คน  
  สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี  ที่มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต 120 คน ลงมา 
  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง  การดําเนินเชิงระบบ  4  ดาน  คือ  ดานปจจัย
นําเขาดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ 
 ดานปจจยันําเขา  หมายถึง  ปจจยันาํเขาทีเ่กี่ยวของกับบคุคลากรทีด่ี  (ครูและผูบริหาร)  การ
บริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ  (ระบบบริหารและระบบหลกัสูตรสถานศึกษา)  กายภาพและ
ส่ิงแวดลอม 
  ดานกระบวนการ  หมายถึง  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสกิขา  (กระบวนการจัดการ
เรียนรู  การใชส่ือและแหลงเรียนรู  และการวัดผลประเมินผล)  บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปน
กัลยาณมิตร  (ปฏิสัมพันธที่สงเสริมการสอนใหรูการทําใหดูอยูใหเห็น)  และกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
(กิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจําวันและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา) 
  ดานผลผลิต  หมายถึง  ผลการพัฒนาผูเรียนทางกาย  (กายภาพ)  ศีล  (สังคม)  จิต  (จิตใจ/ 
อารมณ)  และปญหา  (ภาวนา 4)  อยางบูรณาการ 

 ดานผลกระทบ  หมายถึง  ประโยชนทีบ่าน  วดัและโรงเรียนไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 


