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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 
 แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษา
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงศึกษาคนควาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามหัวขอ
สําคัญ  ดังตอไปนี้ 
 2.1  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
         2.1.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
        2.1.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 
 2.2  แนวคดิ ทฤษฎีเชิงระบบ 
      2.2.1  ความเปนมาของทฤษฎีระบบ 
         2.2.2  ความหมายของระบบ 
         2.2.3  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
                      2.2.4  รูปแบบของวิธีระบบ 
                      2.2.5  รูปแบบของการวิเคราะหระบบ 
                      2.2.6  การนําทฤษฎีระบบมาใชในการแกปญหา 
                      2.2.7  ประโยชนของการนําวิธีระบบมาใชในการแกปญหาการศึกษา 
                      2.2.8  การบริหารงานโดยยดึวัตถุประสงค 
 2.3.  โรงเรียนวิถีพุทธ 
          2.3.1  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
                       2.3.2  แนวคิดของโรงเรียนวิถีพุทธ 
         2.3.3  หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
                      2.3.4  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ 
                      2.3.5  รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ 
                      2.3.6  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
         2.3.7  แนวการบริหารโครงการโรงเรียนวีพุทธ 
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2.4  ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   2.4.1  ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา 

 2.4.2  ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ 
     2.4.3  ตัวช้ีวัดดานผลผลิต 
   2.4.4  ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ 
 2.5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.1  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
  2.1.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  ประชุม  รอดประเสริฐ  (2533,  หนา  65)  กลาววา  ในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลผลิต  คือ  นักเรียนที่มีคุณภาพนั้นโดยทฤษฎีระบบแลว  โรงเรียนถือไดวาเปนระบบๆ หนึ่งผูบริหาร
ตองมีความเขาใจองคประกอบของระบบที่เกี่ยวของกับผลผลิตที่เกดิขึ้นและควรนําเอาทฤษฎีระบบ
มาวิเคราะหใชในการบริหารงานโรงเรียน 
  ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  (2536,  หนา  2)  กลาววา  การบริหารโรงเรียนเปนการอํานวยความ
สะดวกเพื่อการเรียนการสอนซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรคํานึงถึง
ความสะดวกที่ใหแกครูในดานอุปกรณเครื่องมือและบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการเรียน 
  สาคร  จันทรทองออน  (2536,  หนา  12)  ไดสรุปวา  การบริหารโรงเรียนเปนกระบวนการ
บริหารงานในสถานศึกษา  ซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมบุคคลตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อบริการทางการศึกษา
แกสมาชิกของสังคม  เพื่อพัฒนาใหสมาชิกมีความรูความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
เจตนารมณของหลักสูตร 
  บันลือ  พฤกษะวัน  (2537,  หนา  57)  ใหความหมาย  การบริหารโรงเรียนวาหมายถึง  การ
ดําเนินงานทุกอยางในโรงเรียนเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายในการศึกษา  หรือจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  กูด  (Good,  1973,  p. 541)  ไดใหความหมายการบริหารโรงเรียนวา  หมายถึง  การสั่งการ  
การควบคุมดูแลงานและการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนภาระหนาที่ของโรงเรียนเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เหลานั้นนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาไดตรงเปาหมายทุกประการ 
  จากที่กลาวถึงแลวขางตนพอสรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลเพื่อตองการพัฒนาหรือใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหเปนไปตาม           
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
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 2.1.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษา   
 การบริหารวิชาการ  

 แนวคิด  งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545  มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการ
วัดผล  ประเมินผล  รวมท้ังการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยาง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็ว  และสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน 

 2.  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง  และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก 
 3.  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4.  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
 ขอบขาย/ภารกิจ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3.  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
 4.  การวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 7.  การนิเทศการศึกษา 
 8.  การแนะแนวการศกึษา 
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 9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10.  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 11.  การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ 
 แนวคิด  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ  

มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได
จากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 

 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  โปรงใส 

ตรวจสอบได 
 2.  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
 3.  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ดอยางเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ขอบขาย/ภารกิจ 
 1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
        1.1  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
        1.2  การจัดทาํแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
        1.3  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2.  การจัดสรรงบประมาณ 
        2.1  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
        2.2  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
       2.3  การโอนเงินงบประมาณ 
 3.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
        3.1  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
        3.2  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
        4.1  การจัดการทรัพยากร 
        4.2  การระดมทรัพยากร 
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        4.3  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
        4.4  กองทุนกูยืมเพื่อการศกึษา 
        4.5  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5.  การบริหารการเงิน 
        5.1  การเบิกเงินจากคลัง 
        5.2  การรับเงิน 
        5.3  การเก็บรักษาเงิน 
        5.4  การจายเงิน 
        5.5  การนําสงเงิน 
        5.6  การกันเงินไวเบกิเหล่ือมป 

 6.  การบริหารบัญชี 
      6.1  การจัดทําบัญชีการเงิน 
      6.2  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
      6.3  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
  7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
       7.1  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
      7.2  การจัดหาพัสดุ 
      7.3  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง 
      7.4  การควบคุมดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 
 การบริหารงานบุคคล  

 แนวคิด  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว  มีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรู  ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการดาํเนนิงานดานการบริหารงานบคุคลถูกตอง รวดเรว็  เปนไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
 2.  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 3.  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 4.  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  ไดรับการ 
ยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 ขอบขาย/ภารกจิ 

 1.  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 2.  การสรรหาและการบรรจแุตงตั้ง 
 3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
 4.  วินยัและการรักษาวินยั 
 5.  การออกจากราชการ 

  การบริหารทั่วไป  
 แนวคิด  การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ  ใหบริการ

บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ  ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา  
ทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน
ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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 ขอบขาย/ภารกิจ 
 1.  การดําเนินงานธุรการ 
 2.  งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 
 4.  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
 6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ บุคลากร  และบริหารงานทั่วไป 
 8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
 9.  การจัดทําสาํมะโนผูเรียน 
 10.  การรับนักเรียน 
 11.  การสงเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
 12.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 13.  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

14. การประชาสัมพันธงานการศกึษา 
 15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.2  แนวคิด  ทฤษฎีเชิงระบบ 
  
 2.2.1  ความเปนมาของทฤษฎีระบบ   
 การที่จะศึกษาถึงองคการโดยเนนเฉพาะโครงสรางตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตรหรือเนนเฉพาะการปฏิสัมพันธของกลุมบริหารเชิงมนุษยสัมพันธยอมมีปญหา เพราะ
ไมครอบคลุมพฤติกรรมทุกสวนขององคการทั้งระบบทําใหสามารถอธิบายพฤติกรรมทุกสวนของ
องคการไดทุกระดับ  ทั้งระดับบุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคการ  ทฤษฎีนี้จึงเปนประโยชนตอ
การบริหารงานเปนอยางมาก 
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          การนําเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ  (System  Approach)  มาใชในการบริหารดวยเหตุผล
ที่วาในปจจุบันองคการมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากขึ้นจึงยากที่จะพิจารณาถึง
พฤติกรรมขององคการโดยใหครอบคลุมไดหมดทุกแงมุม ทําใหนักวิชาการการบริหารทฤษฎีองคการ
สมัยใหมหันมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมองคการ  โดยมีความเห็นวาองคการเปนระบบสังคมซึ่งเปน
ระบบใหญ  จึงตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา  (จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  83) 
  ผูที่คิดทฤษฎีระบบ  คือ  ลัดวิก วอน  เบอรทาแลนฟ  (Ludwig  Von  Bertalanffy)  ซ่ึงเปน
นักชีววิทยา  เขาเปนคนแรกที่เขียนหนังสือช่ือ  “General  System  Theory” โดยนําเอาแนวความคิด
มาจากระบบชีววิทยา  ซ่ึงเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมวาระบบชีววิทยาที่สมบูรณจะ
ชวยใหทั้งคน  สัตว  และพืช  สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดทั้งในดานการเรียนรู  ปฏิกิริยา
ตอบสนอง  และการแกปญหา  เขามีความเชื่อวาในเมื่อองคการเปนระบบเปด  จึงยอมมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม  และเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบมีความเกี่ยวพันตอกันหลายดาน  หลายระดับ  และ
สวนตางๆ ขององคการก็เปนสวนสําคัญเทาๆ กับตัวขององคการเอง  ดังนั้นทฤษฎีระบบจะรวมเอา
ระบบยอยทุกชนิดทั้งทางดานชีวภาพ  กายภาพ  พฤติกรรม  ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงสราง
เปาหมาย  และกระบวนการปฏิบัติงานไวดวยกัน  (จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  84) 
  2.2.2  ความหมายของระบบ 
  คําวา  “ระบบ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหคําจํากัดความ 
ไววา หมายถึง  ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานกันเปน
อันเดียวตามหลักเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงมีสวนสัมพันธประสานเขากัน  
โดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา 84) 
  ศิริชัย  ชินะตังกูร  (2527,  หนา  21)  ใหคําจํากัดความของวิธีการเชิงระบบวา  หมายถึง
กระบวนการที่มุงถึงหลักการดําเนินงานที่ยึดเอาศูนยรวมเปนหลัก  งานทุกชนิดเริ่มจากการมีจุดมุงหมาย
ของงานที่เปนปญหาตองแกไข  วิธีการที่จะใชแกปญหา  และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเสนอแนะ
วิธีการแกไขและปรับปรุงในคราวตอไป  
  กิติมา  ปรีดีดลิก  (2529, หนา  59)  กลาววาคําวาระบบ  ในการบริหารงานนั้นอาจกลาวไดวา 
หมายถึง องคประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกันและมีสวนกระทบตอปจจัยระหวางกันใน
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2540,  หนา  93)  กลาววา  ระบบหมายถึงสิ่งซึ่งประกอบ
ขึ้นดวยองคประกอบหรือหนวยยอย  องคประกอบหรือหนวยยอยเหลานี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
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 พรรณี  ประเสริฐวงศ  และคณะ  (2519,  หนา  44; อางถึงใน จันทรานี  สงวนงาม,  2545,  
หนา  84)  ไดใหความหมายของคําวาระบบวา"หมายถึงการเรียงลําดับองคประกอบตางๆ ซ่ึงถูกกําหนดขึ้น
เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานองคประกอบตางๆ นั้นมีความสัมพันธและมี
ปฏิกิริยาซ่ึงกันและกันในระหวางสวนตางๆ อยูเสมอ      
 จันทรานี  สงวนนาม  (2545,  หนา 85)  กลาววาวา  ระบบเปนกลุมองคประกอบตางๆ ที่มี
ความสัมพันธระหวางกันและมีความเกี่ยวของกันในลักษณะที่ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อกระทํากิจกรรมเพื่อใหไดผลสําเร็จตามความตองการขององคการ 
 ปจจุบันคาํวา  “ระบบ”  เปนคํากลาวที่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไป  เวลาที่กลาวถึงระบบ  เรา
จะตองคํานึงถึง  3  คําคือ  (จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา 85)     
  1.  การคิดอยางมีระบบ  (System  Thinking)  หมายถึง  การคิดอยางมีเหตุผลโดยคิดอยาง
รอบคอบถึงผลที่ไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดทั้งในภาพรวม  และทุกๆ สวนขององคประกอบยอยของ
ระบบวาตางก็มีสวนสัมพันธกัน  และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
  2.  วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  (System  Approach)  หมายถึง  วิธีการปฏิบัติงานที่เปน
ระบบ  โดยมีการนําเอาปจจัยที่จําเปนตอการบริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลลัพธตรงตาม
เปาหมายที่กําหนด  ทั้งปจจัย  กระบวนการทํางาน  และผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจะมีสวนสัมพันธกันและ
เปนผลซึ่งกันและกัน 
  3.  ทฤษฎีระบบ  (System  Theory)  เปนทฤษฎีที่ระบุวาองคการประกอบดวยสวนประกอบ
ที่เปนอิสระและเปนวิธีการบริหารงานที่จะเพิ่มความเขาใจ  รูจุดเดนจุดดอยในองคการ  เพื่อการพัฒนา
และแกปญหาไดมากยิ่งขึ้น 
  2.2.3  หลักการและแนวคดิของทฤษฎีระบบ  (จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  85-86) 
     1)  ทฤษฎีระบบมีความเชื่อวา  ระบบจะตองเปนระบบเปด  (Open  System)  กลาวคือ  
จะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพล  หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอม 
     2)  มีรูปแบบของการจัดลําดับ  (The  Hierarchical  Model)  ในลักษณะของระบบใหญ
และระบบยอยที่สัมพันธกัน 
     3)  มีรูปแบบของปจจัยปอนเขาและผลผลิต  (Input Output Model)  ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงผลของปฏิสัมพันธที่มีกับสิ่งแวดลอม  โดยเริ่มตนจากปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิตตามลําดับ
เปนองคประกอบของระบบ 
     4)  แตละองคประกอบของระบบจะตองมีสวนสัมพันธกันหรือมีผลกระทบตอกัน
และกนั  (The Entities Model)  หมายความวา  ถาองคประกอบของระบบตัวใดตวัหนึ่งเปลี่ยนไป  ก็จะมี
ผลตอการปรับเปลี่ยนขององคประกอบตวัอ่ืนดวย 
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     5)  ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ-ผลของสิ่งตางๆ (Cause  and  Effect)
ซ่ึงเปนหลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบไมเชื่อผลของสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง  เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว  แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้น
มักจะมาจากสาเหตุที่มากกวาหนึ่งสาเหตุ 
     6)  ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อยางในภาพรวมของทุกองคประกอบมากกวาที่จะมอง
เพียงสวนใดสวนหนึ่งของระบบ 
     7)  ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติที่เปน “Output”  หรือ “ Product”  มากกวา 
“Process”  ซ่ึงผลสุดทายของงานที่ไดรับอาจมีมากมายหลายสิ่งซ่ึงก็คือผลกระทบ  (Outcome or Impact)  
ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 
     8)  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูลยอนกลับ (Feedback)  
เพื่อบอกใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร  ควรจะแกไขที่องคประกอบใดของระบบซึ่งก็คือ (System 
Analysis)  นั่นเอง 
  2.2.4  รูปแบบของวิธีระบบ   (System  Approach  Model) 
  จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ  ระบบประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ  ดังตอไปนี้  
(จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  86-87) 
  1.  ปจจัยนําเขา  หมายถึง  ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน  ไดแก  บุคลากร  (Man) 
งบประมาณ  (Money)  วัสดุอุปกรณ  (Materials)  การบริหารจัดการ  (Management)  และแรงจูงใจ  
(Motivations)  ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ 
  2.  กระบวนการ  คือการนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใชในการ
ดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอยๆ รวมกันอยูหลายระบบ
ครบวงจร  ตั้งแตการบริหาร  การจัดการ  การนิเทศ  การวัดและการประเมินผล  การติดตาม
ตรวจสอบเปนตน  เพื่อใหปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  ผลผลิต  หรือผลลัพธ  เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมาปฏิบัติเพื่อให
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  4.  ผลกระทบ  เปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธที่ได  ซ่ึงอาจเปนสิ่งที่คาดไวหรือไมเคย
คาดคิดมากอนวาจะเกิดขึน้กไ็ด  
 เขียนเปนรูปแบบ  ไดดังภาพ  2 
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ภาพ 2  องคประกอบของวิธีระบบ   
(ที่มา :  จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  87) 
 

 2.2.5  รูปแบบของการวิเคราะหระบบ  (System Analysis Model) 
 การนําเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใชในการบริหารองคการ  หากนํามาใชใหดี   ถูกตอง

และเหมาะสม  ระบบก็จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกันขามหากนํามาใชไมถูกตอง
หรือองคประกอบแตละสวนของระบบไมสัมพันธกันก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคการได
ดังนั้นการนําเอาทฤษฎีระบบมาใช  จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบที่เรียกวา System Analysis 
ควบคูไปดวย 
  การวิเคราะหระบบจะชวยใหผูบริหารทราบวา  หากผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว  ปญหานั้นจะเกิดจากองคประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธเกี่ยวของ
กันหรือไม  อยางไร  ขอมูลยอนกลับ  จะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา  จุดที่ตองไดรับการพัฒนา
แกไขหรือปรับปรุงไดมากขึ้น  การแกไขปรับปรุงก็จะตองกระทําอยางเปนระบบมิใชแกไขเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่งเทานั้น  (จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา 87-89)  ดังภาพ 3   
 
                                                                            
                                                                )                             
        
 
                                           
                                                
                               

                      
ภาพ 3  รูปแบบองคประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะหระบบ   
(ที่มา :  จันทรานี  สงวนนาม, 2545,  หนา  88) 
 

ผลผลิตหรือผลลัพธ
(Product or Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 

กระบวนการ
(Process) 

ปจจัย 
(Input) 

ปจจัย 
(Input) 

กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิตหรือผลลัพธ

(Product or Output) 
ผลกระทบ 
(Outcome) 

ขอมูลยอนกลับ
(Feedback ) 
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  การวิเคราะหระบบเปนสวนหนึ่งของวิธีระบบ  ที่มุงเนนกระบวนการมากกวาผลผลิตหรือ
ผลลัพธ  โดยมุงวิเคราะหปญหา  และเปนกระบวนการประเมินวิธีระบบ 
  การวิเคราะหระบบ  เปนขั้นแรกของการพัฒนาที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อให
มีระบบการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  เพราะพัฒนาการคือการปรับปรุง  เพื่อใหสภาพที่มีปญหาอยู
หมดไป  หรือเหลือนอยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและขอจํากัดที่มีอยู  ใหเกิดความสมดุลของ
โครงสรางและองคประกอบตางๆ ในระบบ  จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบ 
  สรุปวาการวิเคราะหระบบมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลวิธีระบบในเรื่องตอไปนี้ 
  1.  ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
  2.  ประเมินเวลา   
  3.  ประเมินการใชงบประมาณ 
  4.  ประเมินความถูกตองของกระบวนการ 
  5.  ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
  วิธีระบบและการวิเคราะหระบบเปนกระบวนการที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตรที่มีเหตุผล  
และมุงไปที่กระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน 
  2.2.6  การนําทฤษฎีระบบมาใชในการแกปญหา 
  การนําวิธีระบบมาใชแกปญหานั้น กอนอื่นควรจะตองรูและทําความเขาใจวาปญหาคือ
อะไรเสียกอน  (จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  89-92) 
     1)  ปญหา  คือ  ความแตกตางระหวางสภาพที่พึงประสงคกับสภาพที่เปนอยูจริงใน
ปจจุบัน 
     2)  ปญหา  คือ  ความแตกตางระหวางสิ่งทีค่าดหวังวาควรจะเปนกับสิ่งที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
     3)  ปญหา  คือ  สภาพการณที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  และมแีนวโนมวาจะไมตรงกับ
ความตองการ 
     4)  ปญหา  คือ  ความตองการ 
     5)  ปญหา  คือ  ส่ิงที่ไมตรงกับความตองการหรือความพอดี  มากเกนิไปก็เปนปญหา  
นอยเกนิไปกเ็ปนปญหา 
  สรุปวา  ปญหาคือ  ความเบี่ยงเบนของสภาวการณที่เกิดขึ้น  ซ่ึงแตกตางกับสภาวการณที่
ตองการ   สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
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 ปญหา   =  สภาพที่คาดหวัง  -  สภาพความเปนจริง  X  ความวิตกกังวล 
 Problem  =    Expectation   -  Reality  X  Concern 
 ถาเราสามารถแกปญหาได    ชีวิตก็จะมีคุณภาพ 
     Solution                                    Quality of Life/Work 
 
  ประเภทของปญหา  แบงออกเปนหลายประการคือ 
  1.  ปญหาที่แบงตามระดับความรุนแรงของสภาวการณของปญหา (Degree or Condition of 
the Problem)  แบงเปน  3  ประเภทคือ 
      1.1  ปญหาที่เกิดจากสภาวการณคงที่  (Stable)  เชน  ปญหาทีเ่กีย่วกบัเนื้องาน  ระเบยีบและ
กฎเกณฑตางๆ ซ่ึงไมจําเปนตองรีบแกไข 
     1.2  ปญหาที่เกิดจากสภาวการณที่เปนพลวัติ  (Dynamic)  เชน  ปญหาที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมคน  และการปฏิบัติ 
     1.3  ปญหาวิกฤต  (Critical)  เปนปญหารุนแรงที่จะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  ถา
ไมแกไขจะสงผลกระทบกับปญหาอื่นๆ ได 
 2.  ปญหาที่แบงตามความเบี่ยงเบนของสภาวการณที่เกดิขึ้นจริงกับความตองการที่เกิดในเวลา
ตางกัน  
    2.1  ปญหาขดัของ  ถาความเบี่ยงเบนเกิดขึน้ในอดีตปจจบุันยงัคงปรากฏอยูและมีแนวโนม
วาจะเกิดตอไปในอนาคต  เพราะมาตราการแกไขไมไดผล  จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงเรียกวา  
ปญหาขัดของ  
    2.2  ปญหาปองกัน  ถาในอดตีไมมีความเบีย่งเบน  แตปจจุบันมีส่ิงบอกเหตุวาจะเกดิความ
เบี่ยงเบนหรือเกิดปญหาขึ้นในอนาคต  ถาไมปองกันเอาไวกอน 
    2.3  ปญหาเชิงพัฒนา  ตองการแกไขเปลีย่นแปลง (Change)  เพื่อปรับปรุงสภาพในอนาคต
ใหดกีวาเดิมอยางมีเปาหมายวาจะพัฒนาในเรื่องใด  จึงจะทําใหคณุภาพของงานสูงขึ้น 
  ผูบริหารที่มีความเชื่อวาผลของสถานการณเกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว  (A  Single- 
Causation)  จะมีลักษณะของผูนําที่มีความเขมแข็ง เชื่อมั่นในตนเองวาการเปนผูนําที่เขมแข็งจะเปน
สาเหตุที่กอใหเกิดประสทิธิภาพขององคการ  เขียนเปนภาพได  ดังภาพ 4 
 
 
     
ภาพ 4  ความสัมพันธระหวางผูนําที่เขมแข็งและประสิทธิภาพขององคการ   

ผูนําที่เขมแข็ง ประสิทธิภาพขององคการ 

(ที่มา :  จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  91) 
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  สวนผูบริหารที่มีความเชื่อวาผลของสถานการณเกิดจากหลายสาเหตุตามแนวคิดของทฤษฎี
ระบบจะมีลักษณะของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการแกปญหาความขัดแยง รูจักใชทรัพยากร
ที่จําเปนและรูเปาหมายขององคการอยางชัดเจน  เพื่อนําไปสูประสิทธิภาพขององคการ  ดังภาพ 5   
 
 
 
           
 
       
                                       
                                                         
 
    
                ทักษะในการแกไขขอขัดแยง              ประสิทธิภาพขององคการ 
                   (Conflict-Management )            (Organizational  Effectiveness) 
    

ภาพ 5  ผลของสถานการณที่เกิดจากหลายสาเหตุ  
(ที่มา :  จันทรานี  สงวนนาม,  2545,  หนา  91) 
  
  ขั้นตอนการแกไขปญหาดวยวิธีระบบ 
  1.  ระบุประเด็นปญหา  (Problem/Needs Formulation) 
  2.  กําหนดวัตถุประสงค  (Establishing Objective) 
  3.  ระบุแหลงทรัพยากร/ขอจํากัด  (Resources/Constraints) 
  4.  กําหนดเกณฑของความสําเร็จ  (Criteria of  Success) 
  5.  กําหนดทางเลือกหลายๆ ทาง  (Alternative) 
  6.  กําหนดรูปแบบทางเลือก  (Model for Selecting Alternatives) 
  7.  จัดลําดับทางเลือก  (Ranking of Alternatives) 
  8.  ตัดสินใจ/ทําแผนปฏิบัติการ  (Decision Making Formulation/Specification of Action 
Plan) 
  9.  นําแผนไปปฏบิัติ  (Implementation) 

ภาวะผูนํา 
(Leadership) 

ทรัพยากรที่จําเปน 
(Necessary Resources) 

เปาหมายที่ชดัเจน
(Goal Clarify) 
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  10.  ติดตามกํากับ/ประเมินผล  (Monitoring/Evaluation and Feedback) 
  2.2.7  ประโยชนของการนําวิธีระบบมาใชในการแกปญหาการศึกษา 
  เนื่องจากการศึกษาเปนระบบ  (Educational  System)  และในระบบการศึกษาก็มักจะมี 
ระบบยอย (Sub-System)  อีกหลายระบบเชน  ระบบบริหาร  ระบบการเรียนการสอน  ระบบการวางแผน 
ระบบการนิเทศก ฯลฯ การนําวิธีระบบมาใชในการแกปญหาการศึกษาจะชวยใหเกิดประโยชนดังนี้คือ  
(จันทราน ี สงวนนาม,  2545,  หนา  92) 
     1)  ชวยกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
     2)  ชวยใหการจัดทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
     3)  ชวยกําหนดคุณลักษณะ/รายละเอียดที่จาํเปนและทีไ่มตรงประเด็น 
     4)  ชวยใหมองเห็นวัตถุประสงคที่สามารถวัดไดชัดเจนยิง่ขึ้น 
     5)  ชวยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวตักรรมและการแกปญหาที่รุนแรง  (Critical) 
ทางการศึกษา  
     6)  กอใหเกดิความยุติธรรม  เพราะวิธีระบบเปนวธีิการที่ปราศจากความลําเอียง 
     7)  เปนเครื่องมือที่ชวยผูบริหารในการตดัสินใจ 
     8)  ชวยผูบริหารในการตัดสนิคานิยมและนโยบายภายใตกรอบความรบัผิดชอบ 
  2.2.8  การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค   (Management  by  Objectives) 
  ความเปนมา   
  การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  (Management by Objectives)  มีชื่อยอวา  “MBO” เปน
แนวความคิดทางการบริหารที่นิยมใชในวงการบริหารสมัยปจจุบัน  โดยมีวิวัฒนาการมาจากแนวความคิด
ที่วาคนเรานั้นสามารถที่จะกําหนดพฤติกรรมการทํางานของตนเองได  ถารูขอบเขตของงานและ
บทบาทหนาที่ที่ตองทํารวมถึงความรับผิดชอบและการควบคุมตนเอง ดังนั้นในการบริหารงานจึง
จําตองมีการกําหนดขอบเขต  จุดมุงหมายและวัตถุประสงคไวเพื่อใหผูปฏิบัติเขาใจและยึดถือปฏิบัติ  
วัตถุประสงคจึงจําเปนตอความกาวหนาขององคการ  (จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา 93) 

  ผูที่ริเร่ิมแนวความคิดนี้คนแรกคือ  ปเตอร  เอฟ  ดรัคเกอร  (Drucker, 1970, p. 63)  ซ่ึงมี
แนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานโดยยึดอํานาจไวที่สวนกลางไปสูการบริหารที่ให
สมาชิกขององคการทุกระดับไดมีสวนรวมในการวางแผนควบคุมงานและควบคุมตนเองเพื่อจูงใจให
เกดิความกระตือรือรนและสรางความพอใจในการทํางาน  สรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน 
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   ความหมาย 
 เทคนิคการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค เปนแนวความคิดทางการบริหารที่ไดรับ           
ความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีนักวิชาการการบริหารหลายทานให
ความหมายของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคไวตางๆ กันดังนี้ 
 วิลเลียม  เจ  ริดดิน (Reddin, 1975; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  94) ใหคํา
จํากัดความไววา “การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  หมายถึง  การสรางขอบเขตของงานที่มี
ประสิทธิผล  (Effectiveness Area)  และมาตรฐานของงานที่มีประสิทธิผล  (Effectiveness Standard) 
ตามหนาที่ทางการบริหารโดยมีการกาํหนดวัตถุประสงคเปนระยะๆ และเงือ่นไขเวลาที่สามารถวัดผลได  
ซ่ึงจะตองสัมพันธกับการวางแผนในอนาคตดวย” 
 มอรริเซย  (Morrisey, 1960; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  94) ไดให
ความหมายวา “การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  หมายถึง  กระบวนการบริหารหรือระบบที่
กําหนดขึ้นเพื่อใหผูบังคับบัญชาและผู ใตบังคับบัญชารวมกันปฏิบัติการตั้งแตการกําหนด
วัตถุประสงคที่ตองการความสําเร็จออกมาในรูปของผลงานที่สามารถวัดไดโดยกําหนดระยะเวลา  
งบประมาณ  ผลงาน มาตรฐานในการจัดการ  และวิธีวัดผลการปฏิบัตงิาน” 
 แมคเกรเกอร  (McGregor,  1967; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  94)  กลาววา  
“การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  คือ  การบริหารโดยการรวมตวัเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใต
การควบคุมตนเอง” (Management of Integration and Self-Control) 
 ฮารวีและบราวน  (Harvey & Brown, 2001; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  
94)  กลาววา  การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค คือ  เทคนิคเฉพาะที่ใชในการกาํหนดเปาหมายของ
องคการ  โดยมีกระบวนการที่มุงไปสูการบูรณาการระหวางเปาหมายของแตละบุคคลกับเปาหมายของ
องคการเขาดวยกัน  เปนระบบการบริหารที่ชวยในการวางแผนการจัดองคการ  การแกปญหา  การจูง
ใจ  และชวยกิจกรรมอื่นๆ ในองคการซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางผูรวมงานและผูบริหารในการ
กําหนดเปาหมายรวมกัน 
  ยอรจ  โอดิออรน  (Odiorne; อางถึงใน  อางใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  94)  ให
คําจํากัดความวา  “การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคเปนกระบวนการระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาขององคการในการที่จะรวมมือกันกําหนดเปาหมายขององคการและรวมกันกําหนด
ความรับผิดชอบของแตละคนตลอดจนผลที่คาดวาจะไดรับและใชส่ิงที่กําหนดเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงาน  การสรางความเขาใจในการสื่อสารและการรวมมือกันทํางานเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ และ
ความพึงพอใจในงาน  ตลอดจนความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการใหเกิดแกบุคลากรทุกระดับ
ขององคการ  จากความคิดของนักวิชาการที่กลาวคลายคลึงกัน  พอสรุปไดวา  การบริหารงานโดยยดึ
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วัตถุประสงคเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่มีการกําหนดวัตถุประสงคทั้งระบบขององคการ  โดยมีการ
วางแผนและจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะตองดําเนินงานดวยความรวมมือและเต็มใจของผูบริหารงาน
ทุกระดับในองคการ  ในการที่จะรวมมือกันบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  ตลอดจนมีกลไก
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 อาจกลาวไดส้ันๆ วา การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  หมายถึง  วิธีการบริหารที่ผูบริหาร
และผูปฏิบัติรวมกันกําหนดวัตถุประสงค  วางแผนการดําเนินงาน  กําหนดมาตรฐานของงาน  รวมทั้ง
วิธีการติดตามตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงคตามที่รวมกันกําหนดไว 
  การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคจะมุงเนนที่วิธีการตั้งวัตถุประสงคภายใตสมมุติฐาน             
ที่วา  (Harvey & Brown,  2001; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม,  2545, หนา  95) 

  1.  คนทุกคนตางก็มีความตองการความสามารถและความสําเร็จในงาน  และมีความตองการ
ที่จะไดรับความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

  2.  คนมักจะทํางานหนักขึ้นและปฏิบัติไดดีขึ้นถาเขามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายดวย
ตัวของเขาเอง 

  จากสมมุติฐานดังกลาวขางตนใหแนวความคิดที่วา  “การบริหารที่ดีจะตองสรางบรรยากาศ
ของการกระตุนใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเองและกลาที่จะแสดงออก”  

  วัตถุประสงคของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 
  เปนที่ยอมรับกันในหมูนักวิชาการบริหารวา  การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  เปนวิธีการ
บริหารที่มีความสําคัญที่สุด  และจุดสําคัญจะอยูที่การกําหนดวัตถุประสงค  ซ่ึงจะตองตั้งวัตถุประสงค
ใหดี  การบริหารจึงจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคได  ทั้งนี้ผูบริหารและผูรวมงานจะตองเขาใจ
วิธีการปฏิบัติและมาตรฐานของงานอยางแทจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเขาใจรวมกันวาการนําเอาวิธีการ
บริหารแบบ  MBO  มาใช  มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  (Harvey & Brown,  2001; อางถึงใน  จันทรานี  
สงวนนาม,  2545, หนา  95-96)   

  1.  เพื่อใหเปาหมายขององคการชัดเจนขึ้น  และชวยในการวางแผนทุกระดับขององคการ 
  2.  เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจ  และกระตุนใหเกิดความรวมมอืจากผูบริหารและผูปฏิบัติทกุระดับ
ในองคการ 

  3.  เพื่อใชในการกําหนดมาตรฐานของงาน  และเปนเครื่องมือประเมินผลในการปฏิบัติงาน 
  4.  เพื่อใหผูบริหารสามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ดวยการวัดจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับตามวัตถุประสงคที่สมาชิกขององคการรวมกันจดัตัง้ขึ้น 
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  กระบวนการของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคแบงออกเปน  5  ขั้นตอน  ตามแนวคิด
ของ ฮารวีและบราวน  (Harvey & Brown,  2001; อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  96-97)  
ดังนี้คือ 

  ขั้นตอนที่  1  Goal  Purpose  หมายถึง การที่ผูรวมงานรวมกันกําหนดเปาหมายในอนาคต  และ
นําเสนอผูบริหารระดับสูงพิจารณาโครงรางของวัตถุประสงคที่นําเสนอจะตองแสดงใหเห็นถึงการ
กําหนดเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง  และกําหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานไวดวย 

  ขั้นตอนที่  2  Mutually  Negotiated  เปนขั้นตอนที่ผูบริหารและผูรวมงานรวมกันพัฒนา
เปาหมายใหสอดคลองกัน  เปาหมายที่กําหนดตองเฉพาะเจาะจง  (Specific)  วัตถุประสงคทุกขอจะตอง
สามารถวัดผลได  (Measurable) จนกวาผูบริหารและผูรวมงานจะเห็นชอบรวมกันตามวัตถุประสงคนั้นๆ 
ความรับผิดชอบที่สําคัญควรเริ่มตนที่ผูปฏิบัติ  ผูปฏิบัติจะตองตกลงรวมใจกันในเปาหมาย  ทั้งนี้เพื่อ
วัตถุประสงคเหลานั้นจะไดหลอมรวมเปาหมายของงาน  (Performance  Goals)  และเปาหมายทางดาน
อาชีพของแตละบุคคล  (Personal Career Goals)  
 ขั้นตอนที่  3  Performance  เปนขั้นตอนของการปฏิบัติตามขอตกลงที่ผูรวมงานไดกําหนดขึ้น  
เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
              ขั้นตอนที่  4  Feedback  of  Results  เปนขั้นตอนที่ผูบริหารแจงขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูรวมงาน
รับทราบ  และใหรางวัลผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงผลงานของแตละบุคคลจะนํามาทบทวน  และอภิปรายผล
เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางที่อาจเกิดความเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายขององคการ 
 ขั้นตอนที่  5  Basis for new Goals เปนขั้นตอนของการทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลงัผลการ
ปฏิบัติงาน  (The  Outcome  of  the  Performance)  เพื่อจะไดนํามาเริ่มตนกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค
ใหมอีกในวงจรครั้งตอไป 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคของ ปเตอร  เอฟ  ดรัคเกอร  (Drucker, 
1970, p. 135)  ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการบริหารอื่นๆ อีกมากมาย  และใชกันอยางแพรหลาย
ทั้งในองคการราชการและองคการธุรกิจ 
 สําหรับองคการธุรกิจ  ผูบริหารสามารถนําแนวความคิดนี้มาใชในการบริหารได  โดยผูบริหาร
จะตองดําเนินการใหมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการวาจะมุงผลิตสินคาใหมี
คุณลักษณะอยางไรบาง  ซ่ึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ตองสามารถปฏิบัติและวัดผลได
ดวยการกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคนั้นๆ ดวย  กําหนดโครงการและ
แผนงาน  ตัวบุคคล  ผูรับผิดชอบโครงการและงบประมาณภายใตระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาก็จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับผิดชอบทุกระดับวา  สามารถ
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ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด โดยการดูจากคุณภาพและปริมาณของผลผลติซ่ึง
ก็คือสินคานั่นเอง 
 ประโยชนของการนําการบริหารแบบยึดวัตถุประสงคมาใชในการบริหารองคการ (จันทรานี 
สงวนนาม,  2545,  หนา  99) 
 1.  ชวยใหทุกคนในองคการเขาใจขอบเขต  หนาที่  ความรับผิดชอบของตนเองไดดีขึ้นการ
ติดตอระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชามีมากขึ้น  เพราะไดมีการปรึกษาหารือในการกําหนด
วัตถุประสงคและแผนงานรวมกัน 

 2.  ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกระดับขององคการ 
  3.  ชวยพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลที่มีอยูในวงจรจํากัดใหทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ 

  4.  ผูบริหารสามารถควบคุมดวยมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
  5.  ชวยใหการประเมินผลงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ 

  ในสวนที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับงบประมาณ  การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค
สามารถเขากันไดกับระบบงบประมาณกลาวคือ 
 1.  โดยทั่วไปงบประมาณจะถูกจัดสรรใหกับแผนกงานโดยสวนรวม  ไมใชแตละบุคคล  และ
กระบวนการของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  วัตถุประสงคจะถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อแตละบุคคล
โดยไมพิจารณาตําแหนง  ดังนั้นวัตถุประสงคที่กําหนดสามารถจะมองไดวาเปนการจัดสรรงบประมาณ
เปนรายบุคคล 
  2.  โดยทั่วไปงบประมาณจะกําหนดเปนจํานวนเงนิหรือปริมาณงานเทานั้น  ไมไดรวมเอา
นโยบายหรือวิธีการเฉพาะเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเอาไวดวย แตในการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  
นโยบายและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคจะถูกรวมเอาไวดวย 
 3.  โดยทั่วไปงบประมาณจะระบุผลสําเร็จที่คาดหวังไดอยางต่ําเทานั้น  ในขณะที่วัตถุประสงค
ในการบริหารงานจะระบุชวงระดับผลสําเร็จที่คาดหวังไว  และชวยใหการดําเนินงานภายใตวงเงิน
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดบรรลุวัตถุประสงคที่ทาทายมากขึ้น 
 

2.3  โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
  2.3.1  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
  โรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือ
ประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลัก
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ไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน  อยู  ดู  ฟง  ใหเปนโดยผานกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม  แสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548, หนา 11) 
  2.3.2  แนวคิดของโรงเรียนวิถีพุทธ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546,  หนา 14)  ไดสรุปถึงหลักการหลักคิด  
หลักทําในการพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขาตามแนวคดิของโรงเรียนวิถีพทุธ  ดังนี้ 
     1)  ปญญา  ไดแก  ปรีชาญาณ  ความรู  เขาใจ  เหตุผล  การเขาถึงความจริง  รวมทั้ง
ความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม  และแนวความคิดตางๆ  เพื่อใชปญญาเปนตัวแกปญหาเปนตัวปรับเปลี่ยน
ทั้งพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดแีละเปนตัวนําสูจดุหมายแหงสันติสุขและความมีอิสรภาพ 
     2)  จิตใจ  ไดแก  คุณธรรม  ความรูสึก  แรงจูงใจ  และสภาพจิตใจ  โดยมีเจตจํานงเปน  
ตัวช้ีนําพฤติกรรม  มีผลตอความมั่นคงในความดีงาม  ความสดชื่นเบิกบาน  และความสุข 
     3)  พฤติกรรม  ไดแก  การมุงสรางพฤติกรรมความเคยชินที่ดี  สัมพันธอยางเกื้อกูลกับ
สังคม  ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งสรางสรรคทั้งหลายจะสงผลใหเกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม  มีความสุข  
พรอมทั้งเอื้อตอการแยกแยะและรับขอมูลความรูความคิด  การสรางสรรค  ทําใหปญญาเจริญงอกงาม 
  2.3.3  หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
     1)  บูรณาการพุทธธรรมสูการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  เพื่อนําสูการรู  เขาใจ  ความจริง 
     2)  จัดการเรยีนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานการณ  ทกุสถานที่  ทั้งโดยตรงและทางออม 
     3)  ประสานความรวมมือ  วัด/คณะสงฆ  และชุมชนในการจัดการเรียนรู 
  2.3.4  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ  
  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธเนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตาม
หลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ  โดยสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  
4  ประการคือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา  5-9) 
     1)  สัปปริุสสังเสวะ  หมายถึง  การอยูใกลคนดี  ใกลผูรู  มีครูอาจารยดี  มีขอมูลมีส่ือที่ดี 
                  2)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศกึษาโดยมีหลักสูตร  การเรียนการสอนที่ด ี
                   3)  โยนิโสมนสิการ  หมายถงึ  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและ
ถูกวิธี 
                  4)  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  หมายถึง ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดถูกตอง
เหมาะสม 
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 การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบไปดวย   
 1.  ดานกายภาพ  คืออาคารสถานที่  หองเรียน  แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  เปนตน                 
   2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  เชน  กิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมวนัสําคัญ กิจกรรมนกัเรียน 

ตางๆ  
 3.  ดานการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดหนวยการเรียนรู  
แผนการจัดการเรียนรูจนถึงกระบวนการเรียนการสอน   
 4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน  
นักเรียนกับนกัเรียน  หรือครูกับครู เปนตน 
 5.  ดานการบริหารจัดการ  ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน  จุดเนน  การกําหนดแผนการปฏิบัติการ  
การสนับสนุน  ติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงการจัดสภาพแวดลอมในแตละดาน
จะมุงเพ่ือใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ดําเนินไดอยางชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ดังเชน  
การจัดดานกายภาพ  ควรเปนธรรมชาติ สภาพแวดลอมที่ชวนใหมีจิตใจสงบ  สงเสริมปญญา  กระตุน
การพัฒนา  ศรัทธา  และศีลธรรม  กิจกรรมพื้นฐานชีวิต  กระตุนใหการกินอยู  ดู  ฟง  ดําเนินดวย
สติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท  ดานการเรียนการสอนบูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู
ชัดเจน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกันสงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา  
และวัฒนธรรมแสวงปญญาเปนตน 
   2.3.5  รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จุดเนน  โรงเรียนวิถีพุทธดาํเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  
อยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน  อยู  ดู  ฟง  เปน”  คือ  มีปญญา  รูเขาใจใน
คุณคาแท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต
โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2546,  หนา 4) 
  2.3.6  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
  ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธเปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรียน  และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธ
ธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจน  โดยใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุดพรอมกับสรางสรรคสภาพการ
ดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไปสูคุณคา 
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 เมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน  จะสังเกตได
ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา  ที่เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา
อาทิ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา 29-33) 
    1)  ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคตางๆ 
อยางชัดเจนพรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคนดี  เกง  และมีความสุข
พรอม ๆ กันที่วายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
    2)  การพัฒนาผูเรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและชื่นชม  ของทั้งผูปกครอง  
ครูอาจารย  และชุมชนที่ไดรับทราบ  อีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึ้นอยางทวีคูณ 
    3)  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมากในลักษณะที่ 
เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดาน  ทั้งศีล  สมาธิและปญญา  ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตร
แกกันและกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูเรียน 
    4)  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวถีิการทํางานและวิถีชีวิตทาํใหสมรรถภาพ
การทํางานมีความสุข  มีคุณคาเพิ่ม  ชีวิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด  (ดวยการมีศีล)  สวาง  (ดวยการ
มีปญญา)  สงบ  (ดวยจิตใจที่มีสมาธิ  สติตั้งมั่น)  ชัดเจนเพราะความเปนวิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
    5)  โรงเรียน  โดยครู  ผูบริหาร  บุคลากรและนักเรยีน  เปนแบบอยางตอสังคม   เปนพลัง
การพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นได 
  วิถีปฏิบัติ  แนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงจะ
มีความแตกตางกันได  ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา  อยางไรก็ตามกาวยางที่ชัดเจนจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียน  ทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา  ควบคูกันไปอยางบูรณาการ
บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา  “ การกิน  อยู  ดู  ฟง ใหเปน”  คือการดําเนินชีวิต
ไดอยางรูเทาทันและจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ใหมากที่สุด 
 ขอเสนอแนะแนวดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในภาพเบื้องตน  ที่เสนอเปนแนวคิดแนวทาง
ซ่ึงโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตอไป  ประกอบดวยประเด็นดังนี้ 
    1)  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    2)  การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
    3)  กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา 
    4)  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรที่คาดหวัง 
    5)  การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
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  2.3.7  แนวการบริหารโครงการโรงเรียนวีถีพุทธ 
  โรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา   
อยางบูรณาการผานการพัฒนา “กิน อยู ดู ฟง เปน” ดังนั้นการบริหารโครงการ  ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโรงเรียนจะยึดหลักการพัฒนาผูเรียนดังกลาวขางตนทุกตอน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา  76-77) 
     1)  การบริหารโครงการระดับชาติ  จะมีกิจกรรมหลัก  ไดแก 
       (1)  สรางความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบโครงการ 
       (2)  ผลิตสื่อ  เอกสาร  วีดีทัศน เพือ่เผยแพรแนวคดิและตวัอยางการดําเนนิงานโรงเรยีน
วิถีพุทธ 
       (3)  สรางความเขาใจแกครูทั้งในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิถีพุทธและการ
จัดกิจกรรมเสริมลักษณะตางๆ 
       (4)  นิเทศ  เยีย่มเยยีน  ประเมินผลการดําเนินงาน 
       (5)  สัมมนาเพื่อสะทอนประสบการณผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 
    2)  การบริหารโครงการระดับโรงเรียน  จะมีกิจกรรมหลักไดแก 
       (1)  ประชาสัมพันธ  สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย  เชน  ครูและบุคลากร
ทุกคน  ผูปกครอง นักเรียน  องคกรสงฆที่สถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห 
       (2)  ปรับสภาพบรรยากาศของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
        (3)  ปรับปรุงการจัดการเรยีนรู  โดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรยีนรูทุกสาระ  
การเรียนรู 
        (4)  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการโรงเรียนวิถีพุทธ 
         (5)  นิเทศ เยีย่มเยยีน  ชื่นชมใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานและปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหดยีิ่งๆ ขึ้น 
        (6)  การรวมสัมมนาเพื่อรับฟงประสบการณการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของ           
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อมาปรับกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาตนเองตอไป  
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2.4  ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  
  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกับ
การพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม  โดยสงเสริมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและรับทุก
โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการ  ผลที่เกิดขึ้นมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดจํานวนมากใหความสนใจ
และสมัครเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเปนจุดรับสมัครประสานงาน  
และสงเสริมการพัฒนา 
 กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมการพัฒนาและสนับสนุนดานวิชาการเปนหลัก  โดยไดจัดทํา
เอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและเอกสารแนวคิดหลักการตางๆ ในลักษณะเปน
หลักการเปนแนวทางกวางๆ และมีตัวอยางบางสวนใหโรงเรียนเปนแนวในการประยุกตใชในการ
พัฒนาตามความเหมาะสม 
 เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงเปาหมายภาพรวมมีความชัดเจน  และสามารถเปน
เครื่องมือแกสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกระดับในการนิเทศ  ติดตาม  ตลอดจนการทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดทําตัวช้ีวัด
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น  โดยวิเคราะหกําหนดจากเอกสาร แนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธเปนหลักและไดรับการตรวจพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายคณะโดยเฉพาะคณะสรุปผลกอน
เผยแพร  โดยมีพระเทพโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะไดเมตตา
ปรับปรุงรอบสุดทาย   
 ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย  4  ดานใหญ  คือ  ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  ในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้              
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา  2-6) 
  2.4.1  ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา   
 ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา  กําหนดเฉพาะปจจัยที่สําคัญที่จะเปนเงื่อนไขหลักๆ และสงผล 
อยางชัดเจน  ตอการพัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา  ตัวช้ีวัดดานปจจัย
นําเขานี้เพื่อใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญเชิงเหตุและผลของการดําเนินการพัฒนาซึ่งมีจุดเนนใน
การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน 
 มาตรฐานดานปจจัยนําเขาที่ตองการ  คือ  “โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีในวิถีพุทธ  
มีการบริหารจัดการ  มีหลักสูตร  มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา”  รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง 1  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา   
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
1.  ผูบริหาร 1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก   

     อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
2.  มีพรหมวหิารธรรมประจําใจ 
3.  มีความซื่อสัตย  จริงใจในการทํางาน 
4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย  นับถือและ   
      ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

1.  บุคลากรที่มี        
     คุณลักษณะที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การบริหาร  
     จัดการ 
     ดําเนินการ 
     อยางมีระบบ 

2.  ครู 
 
 
 
 
1.  ระบบบริหาร 

1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก   
     อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร  มุงพัฒนา 
     ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
3.  รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตามหลกัไตรสิกขา 
1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา  พันธกิจ  เปาหมาย  ธรรมนูญ   
     หรือแผนกลยุทธที่มีจุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน 
     วิถีพุทธ 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  หรือคณะกรรมการ  
      ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธและบริหารการดําเนินงาน  
      อยางตอเนือ่ง โดยผูเกีย่วของทุกฝาย (บ ว ร)  มีสวนรวม 
3.  ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา      
     ใหเกิดขึ้นกบับุคลากรและผูเกี่ยวของ 
4.  รวมมือกับผูปกครอง  วัด  และชุมชนเพือ่พัฒนาผูเรียน  
      และชุมชน 
5.  มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานโรงเรียน 
      วิถีพุทธ อยางตอเนื่อง 
6.  มีระบบตรวจสอบประเมนิผล  และเปดโอกาสใหมี  
     การเสนอแนะอยางเปนกลัยาณมิตรเพื่อการพัฒนา 
     อยางตอเนือ่ง 
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ตาราง 1  (ตอ)  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา   
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
 2. ระบบ              

     หลักสูตร             
     สถานศึกษา 

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษา  หนวยการเรยีนรูและแผนการ 
     จัดการเรียนรูที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระการ   
     เรียนรู 

3.  กายภาพและ  
     ส่ิงแวดลอมจัด   
     อยางรอบคอบ 

สภาพแวดลอม 1.  จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจาํ  
      หองเรียนเหมาะสม 
2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรม 
     โดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
3.  สภาพโรงเรียนสะอาด  ปลอดภัย  สงบ  รมร่ืน               
      เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด  อบายมุข                 
     ส่ิงมอมเมาทุกชนิด 

 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2547, หนา 2) 
 
  2.4.2  ตัวชี้วัดดานกระบวนการ   
 ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ  กําหนดโดยใชเอกสาร "แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
“เปนกรอบกําหนด  ซ่ึงเปนเอกสารเชิงหลักการและแนวทางกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ใชเปน
หลักทั่วประเทศ  การกําหนดปจจัยดานนี้เพื่อสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางชัดเจน             
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ  ที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางแทจริงตามระบบไตรสิกขา 
 มาตรฐานดานกระบวนการที่ตองการใหเกิด คือ “โรงเรียนจัดบรรยากาศและกิจกรรม        
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต” 
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ตาราง 2  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานกระบวนการ   
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 

1.  การเรียน             
     การสอนที่           
     บูรณาการ            
     ไตรสิกขา 

1.  กระบวนการ 
      จัดการเรียนรู 

1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ                     
      หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ 
      เชื่อมโยงกบัชีวิตประจําวนั 
2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการ             
      คิดวิเคราะหและแกปญหา 
3.  จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรู 
      ดวยตนเอง 
4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียนรู และผูจัดการ 
      เรียนรู 
5.  จัดกิจกรรมการบริหารจิตเจริญปญญาทั้งในการเรยีน 
      การสอนและในกจิกรรมการดํารงชีวิต 

2.  การใชส่ือและ 
      แหลงเรียนรู 

1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรู 
      ดวยตนเองอยูเสมอ 
2.  นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทาง              
      พุทธศาสนาสอนนักเรยีนสม่ําเสมอ 
3.  จัดนักเรียนใหไปเรยีนรูทีว่ัด  หรือศาสนสถาน  ที่ใช 
      เปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

3.  การวัด    
     ประเมินผล 

1.  มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  ดวยวิธีการที่         
      หลากหลาย  ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4  (กาย ศีล       
      จิต ปญญา) โดยมีจดุเนนเพื่อพัฒนานกัเรียนตอเนื่อง 
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ตาราง  2  (ตอ)  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานกระบวนการ   
 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 

2.  บรรยากาศและ 
     ปฏิสัมพันธที่   
     เปนกัลยาณมิตร 

1.  บรรยากาศ              
     ปฏิสัมพันธที่  
     สงเสริม “การสอน  
     ใหรู ทําใหดู 
     อยูใหเห็น” 

1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร  ออนนอม       
     ถอมตน  เคารพ  ใหเกียรติซ่ึงกันและกนั ยิ้มแยม  ม ี
     เมตตาตอกนัทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู  นักเรียน 
     ตอนักเรียน  และครูตอผูปกครอง 
2.  สงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
3.  สงเสริมบุคลากรและนักเรียน  ใหปฏิบัติตนเปน          
     ตัวอยางทีด่ตีอผูอ่ืน 
4.  สงเสริม  ยกยอง  เชิดชู ผูทําดี  เปนประจํา 

1.  กิจกรรม            
      พื้นฐาน 
      ชีวิตประจาํวัน 

1.  ฝกฝนอบรมใหเกดิ  การกิน  อยู ดู ฟง เปน                   
     (รูเขาใจ เหตุผลและไดประโยชนตามคณุคาแท            
     ตามหลักไตรสิกขา) 
2.  สงเสริมกิจกรรรมการรับผิดชอบ  ดูแลรักษา  พัฒนา 
     อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอจน 
     เปนนิสัย 

3.  กิจกรรม           
     พื้นฐานวิถีชีวิต 

2.  กิจกรรมทาง 
     พระพุทธศาสนา 

1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอยางเหน็       
     คุณคา  รูเขาใจเหตุผล 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาใน                
     พระรัตนตรัย  เปนประจาํและในโอกาสสําคัญอยาง    
     ตอเนื่อง  เปนวิถีชีวิต 
3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม  และเห็นคณุคาใน           
     การรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2547, หนา 3) 
 
  2.4.3  ตัวชี้วัดดานผลผลิต   
 ตัวช้ีวัดดานผลผลิต  กําหนดเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  กําหนดโดยวิเคราะหจากหลัก
ภาวนา  4  คือ  มีองคประกอบดานกาย ศีล จิต และปญญา  ซ่ึงเปนผลที่ผูเรียนควรไดรับจากการพัฒนา
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ตามระบบไตรสิกขา  การกําหนดปจจัยดานนี้  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมายการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ  เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน  และครอบคลุม 
 มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการใหเกิด   คือ  “ผู เ รียนไดรับการพัฒนาและเปนผูมี
คุณลักษณะ กิน อยู ดู  ฟง เปน  (ครอบคลุมภาวนา  4)  ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข” 
 
ตาราง 3  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลผลิต   
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 

1.  กาย (กายภาพ) 1.  บริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพที่  
     เหมาะสม  ไดคุณคาแท 
2.  การดูแลรางกาย  และการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
3.  ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 

2.  ศีล (สังคม) 1.  มีศีล  5  เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
2.  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 
3.  สามารถพึ่งตนเองได  หรือทํางานเลี้ยงชพีดวยความ 
     สุจริต 

3.  จิต (จิตใจ/  
     อารมณ) 

1.  มีความกตญัูรูคุณ  ตอบแทนคุณ 
2.  มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ  เผ่ือแผ แบงปน) ตอกัน 
3.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน  ขยนัหมั่นเพียร 
4.  มีสุขภาพจติดี แจมใสราเริงเบิกบาน 

พัฒนากาย  ศลี จิต 
และปญญาอยาง
บูรณาการ  
(ภาวนา 4) 

4.  ปญญา 1.  มีศรัทธาและความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
2.  รูบาป -บุญ  คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน 
3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง  และใฝสรางสรรค 
      พัฒนางานอยูเสมอ 
4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานไดดวย 
      สติปญญา 

 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2547, หนา 5) 
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  2.4.4  ตัวชี้วัดดานผลกระทบ   
  ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ  กําหนดผลจากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษาดําเนินการ
ทั้งระบบแลวกอใหเกิดผลดีและผลตอเนื่องกับผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย บาน 
(ผูปกครอง ชุมชน) วัด  และราชการอื่น  การกําหนดปจจัยดานผลกระทบ  เพื่อใหเกิดความตระหนัก
ถึงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  จะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสงผลดีตอสังคมในวงกวาง 
 มาตรฐานดานผลกระทบที่ประสงคใหเกิด  คือ  บาน  วัด  โรงเรียน  ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความสมานฉันทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามวิถีพุทธ
อยางตอเนื่อง 

 
ตาราง 4  รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลกระทบ   
 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 

1.  บาน 
      (ผูปกครอง  
      และ ชุมชน) 

1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไมยุงเกีย่วกับ  
     อบายมุขเพิม่ขึ้น 
2.  ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น 

2.  วัด 1.  วัดไดศาสนทายาทและกาํลังชวยงานสงเสริม 
     พระพุทธศาสนามากขึ้น 

บ  ว  ร ได
ประโยชน 
จากการพัฒนา 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

3.  โรงเรียน 1.  โรงเรียนไดรับความไววางใจ  เชื่อมั่น ศรัทธา และ 
      ไดรับความรวมมือจากผูที่มีสวนเกีย่วของ (บาน วดั       
     ราชการ) 

 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2547, หนา 6) 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 
  สมบัติ  สะเกศ  (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
ในวัด  จังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบวาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดใน
ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง  สวนการเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนย 
จําแนกตามสถานภาพของเจาอาวาสวัดที่จัดดําเนินการและครูพี่เล้ียง  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน
ทุกดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานของศูนยจําแนก
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ตามสถานที่ตั้งของศูนยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติยกเวนดานงบประมาณและ

ดานการจัดสื่อการเรียนการสอน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05) 
  ชูชีพ  ฉายอรุณ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงาน
การประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอย  คือ ดานการศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษา  ดานการดําเนินการใหเด็กในวัยเรียนไดเขาเรียนอยางทั่วถึง  ดานการปองกันไมใหเด็ก
ออกกลางคัน  และดานการวางแผนการดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษา  การเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดระยอง  จําแนกตามที่ตั้งโรงเรียน และขนาดโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  โสธรารักษ  ชุนรักญาติ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานการจัดหลักสูตรของ
โรงเรียนวิถีพุทธ  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ดานการเตรียมการจัดหลักสูตร  โรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดหาที่ปรึกษา  จัดหาแหลงศึกษา
จัดหาเอกสารขอมูล  การจัดเตรียมบุคลากร  การเตรียมคณะกรรมการสถานศึกษา  การเตรียมนักเรียน
การเตรียมผูปกครองชุมชน  การกําหนดธรรมนูญสถานศึกษาและการจัดแผนปฏิบัติการ  ไมพบปญหา
ในการเตรียมการจัดหลักสูตร 
  2.  ดานการดําเนินงานการจัดหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาโดย
การเพิ่มเติมพุทธธรรมเปนจุดเนนของสถานศึกษาที่สะทอนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา)  แบบบูรณาการ  การจัดการเรียนรู  การจัดแผนการจัดการเรียนรู  เนนการนําพุทธธรรมมา
เปนเกณฑตรวจสอบการเรียนรู  การปฏิบัติหรือการเชื่อมโยงการเรียนรูทุกกลุมสาระ  มีการกําหนด
กิจกรรมนักเรียนโดยเนนสงเสริมการ “ กิน อยู ดู ฟงเปน” การจัดสภาพกายภาพของสถานศึกษา มี
การจัดสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาที่ชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย  การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ  
เนนการจัดกิจกรรมสงเสริม “กิน อยู ดู ฟงเปน” การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร เนนการประสาน
ความรวมมือกับวัด/คณะสงฆและชุมชนในการจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งกาย (กาย
ภาวนา) ความประพฤติ  (ศีลภาวนา)  จิตใจ  (จิตตภาวนา)  และปญญา  (ปญญาภาวนา)  มีการพัฒนา
บุคลากรและผูเกี่ยวของ  โดยสงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมดวยตนเอง  มีการนิเทศ  ติดตาม
อยางสม่ําเสมอและมีการสนับสนุนทรัพยากรโดยการจัดหาขอมูลทางวิชาการเพื่อเปนประโยชนใน
การจัดการเรียนรู  ไมพบปญหาในดานการดําเนินการจัดหลักสูตร 
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  3.  ดานการติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร  โรงเรียนวิถีพุทธมีการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการจัดหลักสูตร  โดยการสอบถามจากรองผูบริหารสถานศึกษา  ฝายวิชาการและครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและสังเกตจากการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  การจัดหลักสูตรตลอดทั้งปการศึกษา  และมีการ
เผยแพรผลการดําเนินงานการจัดหลักสูตร  โดยการจัดนิทรรศการเผยแพรผลการดําเนินงานและ
จัดตั้งองคกรความรวมมือทางการเปนผูนําการจัดการศึกษาแนวพุทธ  ไมพบปญหาในการติดตาม
ประเมินผลการจัดหลักสูตร 
  พระมหาชิต  ศรีวิริยกุลชัย  (2547,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการประเมินโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ดานบริบท  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับวัตถุประสงคหลักใน
แผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 9 (2545-2549) โดยรวมมีความสอดคลองกัน
ทุกประการและความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับความตองการของสังคมโดยรวม
มีความสอดคลองกันในระดับมาก 
  2.  ดานปจจัยนําเขา  วิทยากร/พี่เล้ียงมีความเห็นวา  ปจจัยนําเขาที่ใชในโครงการ  คือ  ดาน
บุคลากร  ความรูและประสบการณของวิทยากร  หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม  สถานที่  คุณสมบัติ
ดานอายุของผูเขารับการอบรมโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก  ยกเวน  2  ขอ  คือ 
ความเพียงพอ  งบประมาณที่ไดรับและความพรอมของสื่ออุปกรณในการฝกอบรม  อยูในระดับปานกลาง 
  3.  ดานกระบวนการ  ผูเขารับการบรรพชาและอบรมเยาวชนมีความเห็นวา  ความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับการปฏิบัติจริงมีความสอดในระดับมาก  สําหรับความเหมาะสมของการวางแผน 
และการกําหนดกิจกรรม  ความรูและประสบการณที่ไดรับจากวิทยากร  การใชเอกสารประกอบการ
บรรยาย  การจัดสภาพแวดลอมและการอํานวยความสะดวก เนื้อหาและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  4.  ดานผลผลิต  ผูปกครองมคีวามเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคดานความรู  ความเขาใจ  
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ความภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การใช
เวลาวางใหเปนประโยชน  การมีวินัยในตนเอง  การใฝใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  การหางไกลจากยาเสพติด  
โดยรวมมีการบรรลุวัตถุประสงคในระดับมาก 
  ณัฐวุฒิ  อรุณพานิช  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 
เขต  1  ทั้ง  5  ดาน  คือ  ดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ดานการจัดวิถีพุทธ  สูการเรียนรู  ดาน
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กิจกรรมเสนอแนะและพัฒนา  ดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร  โรงเรียนวิถีพุทธ  
และดานการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   
  2.  ปญหาการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 
เขต  1  ทั้ง  5  ดาน  คือ  ดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ดานการจดัวิถีพุทธสูการเรียนรู  ดาน
กิจกรรมเสนอแนะและพัฒนา  ดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ  
และดานการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง   
  3.  แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ทั้ง  5  ดาน  มีดังนี้   
         3.1  ระดมความคิดจากทุกฝาย  สํารวจ  วิเคราะหภารกิจ  สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก  เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 
         3.2  ผูบริหาร  ครู  บุคลากรและกรรมการสถานศึกษารวมกันกําหนดวสัิยทัศน  แนวทาง
ดําเนินการ  พนัธกิจ  และเปาหมายของสถานศึกษาตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
อยางชัดเจนตามสภาพและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
       3.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานตามแนว
ทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
         3.4  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเนนหลักไตรสิกขา 
ใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรแกนกลาง 
        3.5  พัฒนาบคุลากรใหเขาใจหลักเกณฑและแนวทางดําเนินงานตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ ตลอดจนการปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกนกัเรียน 
      3.6  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเชิญพระสงฆหรือผูที่มีความรู
ทางศาสนาในทองถ่ินมาเปนวิทยากร 
       3.7  จัดกิจกรรมประจําวันอยางหลากหลาย ตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต โดยเนนใหผูเรียนรูจัก
คิด  ฝกปฏิบัติจนเปนนิสัย  ทั้งดานความประพฤติ  สมาธิ  และปญญาใหเกิดการพัฒนาทั้ง  3  ดานไป
พรอมๆ กัน   
         3.8  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยเปนประจํา 
         3.9  มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัสําคัญทางพุทธศาสนาทั้งในโรงเรียนและใน              
ชุมชน 
      3.10  การเปนแบบอยางที่ดขีองผูบริหาร ครแูละบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
         3.11  วางแผนพัฒนาบคุลากรโดยการสรางศรัทธา สรางความเขาใจดวยวิธีทีเ่หมาะสมกับ
ลักษณะของบุคลากร 
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       3.12  พัฒนาบุคลากรใหเขาใจหลักแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธตลอดจน
การปฏิบัติเปนกัลยาณมิตรกบัทุกคน 
         3.13  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางวิถีพุทธใน
ทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียน 
         3.14  จัดประชุมเพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหเกิดกับผูปกครอง  ผูนําชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติที่มี
ผลตอพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียน 
         3.15  สถานศึกษา  บาน  วัด  ชุมชน  ดําเนินกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
และวันตามประเพณี 
  ณัฎฐกิตติ์  ศรีสันต  (2548,  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองปญหาและแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธในภาคตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวันออก  โดยรวมทั้งและรายดานทั้ง  
5  ดาน  พบวาอยูในระดับปานกลาง 
  2.  เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวันออก  จําแนกตาม
สถานภาพการดํารงตําแหนง  โดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.  เปรียบเทียบปญหาการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก  จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
  4.  เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา  โดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  5.  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก  พบวา  โรงเรียน
วิถีพุทธจะประสบความสําเร็จตองพัฒนาที่ตัวบุคคล  คือ  ครูกอน  ครูตองเปนครูวิถีพุทธจริงๆ วิถีพุทธ
เปนเรื่องของจิตใจ  เปนนามธรรมไมใชรูปธรรม  ถาไมพัฒนาบุคลากร  คือครูกอนก็จะตองพัฒนาไป
พรอมๆ กันกับเด็กนักเรียน  เร่ืองที่ถามทั้งหมดเปนสวนประกอบเทานั้น  คนใชไมเปนกจ็ะไมเหน็คณุคา  
ไมกอใหเกิดประโยชน  การวัดวิถีพุทธตองวัดที่คุณคาของคน 
  สาววินี  ภูวสุนทเรส  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา   
ผลการวิจัยพบวา 
  1.  การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา  รายดานโดยรวมทั้ง  4  ดาน  คือ  ดานบริบท  
ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต  อยูในระดับมาก 
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  2.  เปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา  จาํแนกตามแผนการศึกษา แผน ก. 
และแผน ข.  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
  3.  เปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามศูนยการศึกษา  ศูนยบางแสน 
ศูนยจันทบุรี ศูนยดอนทอง และศูนยสระแกว  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 
  การวิจัยคร้ังนี้ใชตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย  4  ดานใหญ  คือ  
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2546,  หนา  2-6)  มาเปนกรอบแนวคิด  ดังนี้ 
 1.  ดานปจจัยนําเขา  กําหนดเฉพาะปจจัยท่ีสําคัญที่จะเปนเงื่อนไขหลักๆ และสงผลอยางชัดเจน  
ตอการพัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา  ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขานี้เพื่อให
ทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญเชิงเหตุและผลของการดําเนินการพัฒนาซึ่งมีจุดเนนในการพัฒนาทั้ง
ระบบโรงเรยีน  มาตรฐานดานปจจัยนําเขาที่ตองการ  คือ  “โรงเรียนมีบุคลากรที่มี คุณลักษณะที่ดีใน
วิถีพุทธ  มีการบริหารจัดการ  มีหลักสูตร  มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา”   
 2.  ดานกระบวนการ  กําหนดโดยใชเอกสาร “แนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ  “เปน
กรอบกําหนด  ซ่ึงเปนเอกสารเชิงหลักการและแนวทางกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ใชเปนหลัก
ทั่วประเทศ  การกําหนดปจจัยดานนี้เพื่อสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางชัดเจนรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพ  ที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางแทจริงตามระบบไตรสิกขา  มาตรฐาน
ดานกระบวนการที่ตองการใหเกิด คือ “โรงเรียนจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต” 
 3.  ดานผลผลิต  กําหนดเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  กําหนดโดยวเิคราะหจากหลักภาวนา  
4  คือ  มีองคประกอบดานกาย ศีล จิต และปญญา  ซ่ึงเปนผลที่ผูเรียนควรไดรับจากการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขา  การกําหนดปจจยัดานนี้  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนวิถีพทุธ  
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชดัเจน  และครอบคลุม  มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการใหเกิด คือ “ผูเรียน              
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ไดรับการพัฒนาและเปนผูมีคุณลักษณะ กนิ อยู ดู  ฟง เปน  (ครอบคลุมภาวนา  4)  ดําเนินชีวติอยางมี
คุณคาและมีความสุข” 
 4.  ดานผลกระทบ  กําหนดผลจากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษา  ดําเนินการทั้ง
ระบบแลวกอใหเกิดผลดีและผลตอเนื่องกับผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย  บาน (ผูปกครอง 
ชุมชน)  วัด  และราชการอื่น  การกําหนดปจจัยดานผลกระทบ  เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ  จะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสงผลดีตอสังคมในวงกวาง  มาตรฐานดานผลกระทบที่
ประสงคใหเกิด คือ  บาน วัด โรงเรียน ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความ
สมานฉนัทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามวิถีพุทธอยางตอเนื่อง 
 
 


