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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จาํแนกตามสถานภาพ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยาง  คือ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จากสถานศึกษาที่เขาโครงการ
ทั้งหมดจํานวน  192  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  127  โรงเรียน  โดยการสุมแบบแบงชั้น  
ตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้ง  3  เขต  แลวสุมแบบเจาะจงตามตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูรับผิดชอบโครงการ  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  254  คน  โดยผูวิจัย
เก็บแบบสอบถามคืนไดจํานวน  244  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  98.96  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  แบงเปน  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพตําแหนงและขนาดสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คะแนนเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบคาที  (t-test)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  แลวทําการแปลผล
และนําเสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายความเรียง 
 

5.1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย  ไดดังนี ้
  5.1.1  การศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถพีุทธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดาน  มีการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และ
ดานผลกระทบ  เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
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   1)  ดานปจจัยนําเขา  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมมีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด  1  ขอ  คือ 
ผูบริหารนับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  22  ขอ  เรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  คือ  ครูนับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ผูบริหารมีความ
ซ่ือสัตย  จริงใจในการทํางาน  และผูบริหารเปนกัลยาณมิตรกับทุกคน  และมีการดําเนินงานอยูใน
ระดับปานกลาง  2  ขอ  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ  คือ  โรงเรียนมีการนิเทศ  
กํากับ  ติดตามการดําเนินงานตามโรงเรียนวิถีพุทธอยางชัดเจน  และตอเนื่อง  และมีปายคติธรรม  
คําขวัญเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในบริเวณโรงเรียน 

    2)  ดานกระบวนการ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมและรายขอมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  คือ  จัดกิจกรรม สวดมนต
ไหวพระเปนประจํา จัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางสม่ําเสมอเปนนิสัย  และสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางเห็นคุณคาเปนประจําและ
มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  1  ขอ  คือ  มีการวัดผลประเมินผลผูเรียนตามศักยภาพผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุมตามหลักภาวนา  4  (กาย  ศีล  จิต  ปญญา)                          
   3)  ดานผลผลิต  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขอ  มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  คือ  นักเรียนรวมดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน  นักเรียนมีสุขภาพจิตดี  แจมใส  ราเริงเบิกบาน  และนักเรียนรักษา
ความสะอาดของหองเรียนอยางตอเนื่อง  และมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  1  ขอ  คือ
นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนดวยอาชีพที่สุจริต 
     4)  ดานผลกระทบ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายขอมีการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย  3  ลําดับ  คือ  โรงเรียนไดรับความรวมมือชวยเหลือ
จากชุมชนมากขึ้น  โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากวัดมากขึ้น  และโรงเรียนไดรับการยอมรับมากขึ้น  
และมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  1  ขอ  คือ  บุคคลในครอบครัวและชุมชนเลิกยุงเกี่ยวกับ
อบายมุขเพิ่มขึ้น 
  5.1.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวดัชลบุรี  ปรากฏผลดังนี้      
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  1)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามตําแหนง  โดยรวมและรายดาน  
คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

   2)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยรวมและ
รายดาน  คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
  การอภิปรายผลจากการวิจัย  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค  และสมมติฐานในการวิจัยแตละขอ  ดังนี้ 
  5.2.1  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  
ณัฐวุฒิ  อรุณพานิช  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ ชูชีพ  ฉายอรุณ  (2546, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการดําเนินงานประกันโอกาสการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดระยอง  พบวาการดําเนินงานการ
ประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  จะตองมีจุดเริ่มตนที่ครูกอน  
ซ่ึงโดยสภาพของจังหวัดชลบุรี ครูและผูบริหารสวนใหญเปนครูวิถีพุทธหรือนับถือศาสนาพุทธเปน
พื้นฐานอยูแลว  ดังนั้นการที่ครูจะพัฒนาเด็กนักเรียนของตนเองไปในแนววิถีพุทธ จึงเปนแนวทางที่
ครูและผูบริหารสามารถปฏิบัติไดดี  และมีการปฏิบัติใหเกิดขึ้นประจําวันอยูเสมอ  จึงสงผลใหการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก  ดวยเหตุผลดังนี้ 
   1)  ดานปจจัยนําเขา  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  
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สอดคลองกับ  พระมหาชิต  ศรีวิริยะกุลชัย  (2547, บทคัดยอ)  ที่พบวา  ดานปจจัยนําเขาที่ใชใน
โครงการมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  ผูบริหารและครู  ในจังหวัด
ชลบุรี  มีวิถีชีวิตสอดคลองกับหลักพุทธธรรม  มีศีลธรรมและสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  
มีพรหมวิหาร  มีความเปนกัลยาณมิตร  มีความปรารถนาที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอก
งามตามหลักไตรสิกขา  ระบบการบริหารงานของโรงเรียนมีวิสัยทัศน  ปรัชญา  พันธกิจ  เปาหมาย  
ธรรมนูญหรือแผนกลยุทธที่มีจุดเนนในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงเห็นไดจากการมีการดําเนิน
โครงการฝกอบรมใหแกคณะครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง  เชน  โครงการนั่งสมาธิ  โครงการคายพุทธธรรม  ซ่ึงทําใหคณะครูและผูบริหาร
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของมีความเขาใจและตระหนักถึงหนาที่และภาระงานของตนเองอยางแทจริง 
และโรงเรียนมีการรวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชนอยูเสมอ  รวมถึงสภาพของโรงเรียนสวน
ใหญมีการจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  มีการจัดปายนิเทศเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรมในโรงเรียน  จึงทําใหการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก 
  2)  ดานกระบวนการ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ  พระมหาชิต  ศรีวิริยะกุลชัย  (2547,  บทคัดยอ)  ที่พบวา  ดานกระบวนการระหวาง
วัตถุประสงคกับการปฏิบัติจริงมีความสอดคลองอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ  สาววินี  ภูวสุนทเรศ 
(2548, บทคัดยอ)  พบวาการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา  ดานกระบวนการ  อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เนื่องจาก  ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพทุธธรรม  หรือหลักไตรสิกขาเขาไป 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  จึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักไตรสิกขามากขึ้น  โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดบริหารจิตคือ  การนั่งสมาธิ  โรงเรียนมีการนิมนตพระเขามาสอนพุทธศาสนา
แกนักเรียน  หรือมีการจดัคายพุทธธรรมแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  มีการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับวัด  เชน  จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา การใสบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาที่โรงเรียน
และที่วัดสงเสริมใหมีโครงการเด็กดีประจําโรงเรียน  จัดกิจกรรมใหนักเรียนสวดมนตทุกๆ วัน  และ
ทกุๆ สัปดาห  การจัดกิจกรรมตางๆ เหลานี้  สงผลใหการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับมาก 
 3)  ดานผลผลิต  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ  พระมหาชิต  ศรีวิริยะกุลชัย  (2547, บทคัดยอ)  ที่พบวา  ดานผลผลิต  โดยรวมมีการ
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บรรลุวัตถุประสงคอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ  สาววินี  ภูวสุนทเรศ  (2548,  บทคัดยอ)  พบวา
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัย
บูรพา  ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา  ดานผลผลิต  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได
มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงหวังใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณภาพในดานตางๆ เชน  การดูแลรางกาย
และการแตงกาย  สะอาด  เรียบรอย  โดยโรงเรียนปลูกฝงการใชชีวิตอยางพอเพียง  ไมฟุมเฟอย  ปลูกฝง
ใหนักเรียนมีสุขบัญญัติที่ดี  เชน  สุขบัญญัติ  10  ประการ  มุงเนนใหนักเรียนรักษาศีล  5  ปลูกฝงให
นักเรียนประพฤติตามหลักศีล  5  มีวินัย  ซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  โดยจัดใหมีโครงการ
ที่ชวยสงเสริม  เชน  โครงการอาหารกลางวันทําใหรุนพี่เรียนรู  ที่จะเสียสละตอนองๆ ชวยคุณครู
ทําอาหารกลางวันใหนองรับประทาน  มีสวนฝกดานความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา  โรงเรียน
มุงใหนักเรียนมีจิตใจและอารมณที่ดี  มีความกตัญูรูคุณ  เชน  กิจกรรมวันพอแหงชาติ  กิจกรรม
วันแมแหงชาติ  กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  สงเสริมใหนักเรียน
ไดรวมกิจกรรมกลุม  เรียนรูการทํางานเปนทีม  นักเรียนมีคุณลักษณะเอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีน้ําใจเปน
นักกีฬา  เรียนรูการแกปญหาดวยเหตุผล  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวสงผลใหการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัด
ชลบุรี  อยูในระดับมาก 
   4)  ดานผลกระทบ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เนื่องจากผูปกครองและชุมชน  ใหความรวมมือในการเปนตนแบบที่ดีของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรม
สงเสริมใหเยาชนหางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ เชน  การกําจัดสิ่งเสพติดของหนวยงาน
ตางๆ ในชุมชน  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูรูปแบบที่ดีในการดําเนินชีวิตมากขึ้นจากชุมชน  คนในชุมชน
ใหการชวยเหลือในดานการพัฒนาชุมชนมากขึ้น  เชน  การรวมกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด  คนใน
ชุมชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น  ชวยเหลืองานของวัดมากขึ้น  เยาวชนนิยมเขาวัดเพื่อทําบุญ
กันมากขึ้น  โรงเรียนไดรับความรวมมือจากบาน  (ผูปกครอง)  วัด  หนวยงานราชการมากขึ้น  เชน  
หนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกคุณธรรม  จริยธรรม  คือ  โครงการสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงไดนํานักเรียนในจังหวัด
ชลบุรี  เขารวมกิจกรรม  จะเห็นไดวาโรงเรียนไดดําเนินการปลูกฝง  สงเสริมนักเรียนอยางตอเนื่อง  
จนกระทั่งสงผลใหผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  ทําใหเกิดความตระหนักถึงการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ  วาสามารถจะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสงผลดีตอสังคมในแนวกวาง  จึงสงผลใหการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในจังหวัดชลบุรีอยูในระดับมาก 
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 5.2.2  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  ปรากฏวา 
  1)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  โดยรวมและรายดาน  
คือ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย  แตสอดคลองกับ  สมบัติ  สะเกศ  (2543, บทคัดยอ)  
ที่ศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด  จังหวัดระยอง  พบวา  การเปรียบเทียบ
ปญหาการดําเนินงานของศูนย  จําแนกตามสถานภาพของ  เจาอาวาสวัดที่จัดดําเนินการและครูพี่เล้ียง  
เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดานทุกดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับ  
ณัฎฐกิตติ์  ศรีสันต  (2548, บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาค
ตะวันออก  จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง  โดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครูผูสอน  ตางเปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  และตอนักเรียน  ผูบริหารและครูมีความซื่อสัตย  จริงใจในการทํางาน  
เปนแบบอยางที่ดี  และมุงที่จะสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝรูใฝเรียน  ตองการ
ใหนักเรียนเขาใจเหตุผล  และไดรับประโยชนตามคุณคาที่แทตามหลักไตรสิกขา  จึงสงผลใหตาํแหนง
ที่ตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

        2)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบวา โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย  แตสอดคลองกับ  
ชูชีพ  ฉายอรุณ  (2546,  หนา  70)  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดระยอง  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวาการ
ดําเนินงานการประกันโอกาสการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จงัหวัด
ระยอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับ ณัฎฐกิตติ์  ศรีสันต  (2548, บทคัดยอ) 
ไดเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวันออก  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  
โดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน  ไมวาจะมีขนาดใหญหรือขนาดเลก็  ทกุโรงเรยีน
มุงหวังที่จะเสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข  จะเห็นไดวา
โรงเรียนทุกขนาดมีจุดมุงหมายเดียวกันและทุกโรงเรียนก็มีกิจกรรมที่คลายคลึงกัน  เชน  มพีระพุทธรูป
ประจําโรงเรียน  ปลูกฝงใหนักเรียนประพฤติตนและรักษาศีล  5  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
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และจริยธรรม  มีการสงเสริมการสวดมนตและการนั่งสมาธิในโรงเรียน  จากกิจกรรมที่โรงเรียนทุกขนาด
จัดใหมีเพื่อสงผลแกนักเรียนโดยตรงนั้น  จึงสงผลใหขนาดของสถานศึกษาที่ตางกันมีการดําเนินงาน             
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน 
จังหวดัชลบุรี แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถติิ 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะทั่วไป   
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี
ดังนี้ 

  1)  ดานปจจยันาํเขา  โรงเรยีนควรจัดใหมีการนิเทศ  กาํกับ  ติดตามการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธอยางชัดเจนและตอเนื่อง  เพื่อสรางประสิทธิภาพในการดําเนนิงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  ควรมีปายคติธรรม  คําขวัญ  เกี่ยวกับเรือ่งคณุธรรม  จรยิธรรมในบรเิวณโรงเรยีนใหมากขึ้น  
และมีความหลากหลาย  เพือ่เปนการสงเสริมใหนักเรยีนไดเรียนรูมากขึ้น 
    2)  ดานกระบวนการ  โรงเรียนควรใหความรูหรือมีการจัดการอบรมใหครู  มีการพัฒนาวิธีการ
วัดผล  ประเมินผลผูเรียนตามศักยภาพผูเรียน  ดวยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมตามหลักภาวนา  4  
(กาย  ศีล  จิต  ปญญา) 
  3)  ดานผลผลิต  โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมการหารายไดระหวางเรียนดวย 
อาชีพที่สุจริต 

 4)  ดานผลกระทบ  โรงเรียนควรรณรงคใหบุคคลในครอบครัวและชุมชน  เลิกยุงเกี่ยวกับ
อบายมุขใหเพิ่มขึ้น 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1)  ควรศึกษาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพดานการวัดผลประเมินผลตามศักยภาพผูเรียน 
 2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงเสรมิใหนกัเรียนจดัหารายไดระหวางเรยีน 

  3)  ควรศึกษาปจจัยที่สงเสรมิใหบุคคลในครอบครัวและชุมชน  เลิกยุงเกี่ยวกับอบายมขุ 


