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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัย  เพื่อศึกษา  และเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จําแนกตาม
ประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  และวิถีพุทธทั่วไป  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ในปการศึกษา 2549   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารสถานศึกษา  และ
ครูผูรับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ  ในดานการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  มี 3  ตอน คือ  ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปเปนขอมูล
ผูตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  (Check List)  พบวา  โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนโรงเรียนวิถีพุทธ ดีเดน  จํานวน  10  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  11.76 
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  จํานวน  75  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  88.24  ตอนที่ 2  แบบสอบถามการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ใน  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  มีลักษณะการตอบเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (Rating  Scale)  จํานวน 60 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .42  
- .88  และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบเสนอแนะ
เพิ่มเติม  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยขอหนังสือจากสํานักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไปขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  และดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนอยางสมบูรณ  จํานวน 170  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ดวย
คะแนนเฉลี่ย ( x ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานตาม
ลักษณะของโรงเรียน ดวยการทดสอบคาที  (t-test)  ทําการแปรผลพรอมทั้งนําเสนอเปนตาราง
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ประกอบคําบรรยายความเรียง  และวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต 3  สรุปผลการวิเคราะหตามจุดมุงหมายของการวิจยั  ดังนี้ 

5.1.1  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3  พบวา  ระดับของการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานบริหารจัดการ  
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานกายภาพ  และดานการเรียนการสอน  ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 

  5.1.2  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ดานกายภาพ  โดยรวมพบวา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ  โดยการบริหารมากที่สุดที่มีคาเฉล่ียสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดบริเวณโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด  อบายมุข  และสิ่ง
มอมเมาทั้งปวง  รองลงมา  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดสรางศาลาพระพุทธรูป  หรือ
หอพระประจําโรงเรียนที่เห็นไดเดนชัดเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  และ 
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ
ปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  และเปนปจจุบัน  ระดบัการบรหิาร
นอยที่สุดคือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีหองจริยศึกษาหรือหองพระพุทธศาสนาที่เอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน 

5.1.3  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  โดยรวม  พบวา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอ  พบวาอยูในระดับมาก  8  ขอ  ระดับปานกลาง  4  ขอ  โดยระดับบริหารที่มคีาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแก  สถานศึกษามีกิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน  และหลังเลิกเรียน
ประจําวัน  รองลงมา  สถานศึกษามีกิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ  และ 
สถานศึกษามีกิจกรรมกําหนดใหทุกหองเรียน  มีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกันโดยเขาใจใน
เหตุผล  และประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน  ระดับการบริหารนอยที่สุด  ไดแกสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร 
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5.1.4  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน โดยรวม  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวาระดับการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ผูบริหารสงเสรมิ
และสนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ  และสิ่งแวดลอมใหสะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  เรียบงาย  ใกลชิด
ธรรมชาติ  เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  และการมีชีวิตที่สงบสุข  รองลงมาคือ  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูจัดบรรยากาศขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู  มี
ความรัก  ความเมตตา และเปนกัลยาณมิตรตอกัน และผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนของครู ใหนักเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะห และแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ระดับการบริหารนอยที่สุดคือ  คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  หนวยการเรียนรู  และแผนการจัดการเรียนรู  มีความเขาใจในการนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาบูรณาการใหไดทั้งความรู  คุณธรรม  และการฝกปฏิบัติตามหลักธรรม 

5.1.5  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  โดยรวมพบวา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยระดับบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
ไดแก  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน  
รองลงมาคือ  ผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร  ตอครู  ศิษย  และบุคคลทั่วไป  และผูบริหารสงเสริม
และสนับสนุนใหสถานศึกษา  บาน  วัด  ชุมชน  ดําเนินกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมตางๆ ระดับการบริหารนอยที่สุด  คือ  ผูบริหาร
จัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธ 

5.1.6  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ดานบริหารจัดการ  โดยรวมพบวา  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ  โดยระดับบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรียน  และบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่  เพื่อการพัฒนา
และเสริมสรางการเรียนรูที่หลากหลาย  รองลงมาคือผูบริหาร  คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามระบบไตรสิกขา  การใชชีวิตประจําวันที่เรียบงาย  เปนกัลยาณมิตร  
และไมเบียดเบียน  และผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามครรลองประชาธิปไตยในโรงเรียน  ที่มีแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองเหมาะสม ระดับการบริหารนอยที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา และ
หนวยงานทั่วไปไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
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5.1.7  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน กับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ทุกดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานบริหารจัดการ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.1.8  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน กับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  รายขอ  พบวา   

       1)  ดานกายภาพ  มีขอที่แตกตางกัน ไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนที่เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภยั  ตลอดจนมีการดูแลตกแตง
สถานที่สะอาด  รมร่ืน  สวยงามและเปนปจจุบัน  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดสราง
ศาลาพระพุทธรูป  หรือหอพระประจําโรงเรียนที่เห็นไดเดนชัด เหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูเสมอ  และผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  และมีความเปน
ปจจุบัน  เหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะ  มีการเปลี่ยนดอกไมบูชาพระ  

         2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  มีขอแตกตางกัน  ไดแก  สถานศึกษามีกิจกรรม
บันทึกความดี และยกยองผูปฏิบัติธรรม  สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอน
รับประทาน  และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร  และสถานศึกษามีกิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจํา
สัปดาห  หรือในวันพระ  

        3)  ดานการเรียนการสอน  มีขอแตกตางกัน ไดแก  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูจัดบรรยากาศขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  ใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู มี
ความรัก  ความเมตตา  และเปนกัลยาณมิตรตอกัน  

        4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  มีขอแตกตางกัน ไดแก  ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน  

     5)  ดานการบริหารจัดการ  ไมมีขอที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 5.1.9  การวเิคราะหแบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 

   1)  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยไดวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สรุปไดวาในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งสถานศึกษาไดบริหารเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแบบสอบถาม  โดยเฉพาะในดานการบริหารมีการตั้งคณะทํางานชี้แจงครูทุกคนเขาใจ 
รวมกันดําเนินงาน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เนนกิจกรรมที่ทาํแลวประสบความสาํเร็จ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
99 

ใหเปนรูปธรรม  จะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  และสามารถตอบคําถามวาสิ่งที่ภาคภูมิใจ 
ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีแกครูและนักเรียนดานการทํางาน  ตรงตอเวลา  ความเมตตากรุณา 

        เนนการเรียนรู ครูเปนตนแบบในการนําพัฒนา  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โรงเรยีน
เนนวิถีชีวิต  ไดแก  การทํากิจกรรมสวดมนต  ไหวพระ  แผเมตตาเปนประจําสม่ําเสมอทุกวัน  และ
ทุกวันสําคัญทางศาสนา  เชน  ทุกวันพระจะใสบาตร  นํานักเรียนไปวัด  ฟงธรรม  และสรุปขอธรรมะสง
ครู  รวมกันพัฒนาวัด  กินอาหารมังสวิรัตทุกวันศุกร  ดานการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดแทรกคุณธรรม  และจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนมินตพระมาใหความรู  

   2)  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต  3  โดยไดวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สรุปไดวาโรงเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองการใหโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดดําเนินการตอไป ดังนี้ 

             (1)  ดานกายภาพ  โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดสภาพแวดลอม
ดานกายภาพความเปนเอกลักษณของโรงเรียนวิถีพุทธ  เชน  จัดใหมีหองจริยศึกษา  ครูและนักเรียน
แตงชุดขาวในวันสําคัญทางศาสนา  นักเรียนและครูทุกคนมีความพรอมที่จะเขารับการอบรมพุทธ
ธรรม  เนนการประพฤติปฏิบัติ  เลิกเหลา งดบุหร่ีโดยเด็ดขาด  เนนการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยาง
ถองแท  โดยผานการเรียนธรรมศึกษาอยางนอยในระดับชั้นตรี  เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอน  และไดเปนตัวอยางแกนักเรียน  นอกจากนั้นใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
โรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบความสําเร็จ  เพื่อนําไปประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
ตอไป 

     (2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ควร
จัดใหมีการดําเนินชีวิตถือวาเปนกิจวัตรประจําวันที่ครูและนักเรียนปฏิบัติ  โดย ฝกทางดานศีลสมาธิ
ปญญา  มีการนั่งสมาธิกอนเรียนทุกชั้นเรียน  มอบหลักการดําเนินชีวิตใหนักเรียนโดยถือศีล 5  มีการ
นิมนตพระมาสอนในวิชาพุทธศาสนา  ในวันสําคัญไปปฏิบัติกิจที่วัด  และในภาคฤดูรอนมีการบรรพชา
สามเณร  

            (3)  ดานการเรียนการสอน  โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธควรจัดให
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับวิถีพุทธ  และตอเนื่องกันไป  มีการประเมินผล
กิจกรรม   และขอใหหนวยงานรับผิดชอบชวยใหมีแผนการสอนสําเร็จรูปและสื่อหลากหลายใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก  ซ่ึงจะเปนการชวยลดภาระของครู 
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             (4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ควรจัดใหมีบรรยากาศและปฏิสัมพันธสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  สรางความเชื่อและศรัทธา
แกบุคลากรสงเสริมใหทําความดี  ละความชั่ว  ทําใจใหบริสุทธิ์แจมใส  มองโลกในแงดี  โดยการ
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เปนกัลยาณมิตร เมตตาศิษย  ขยายผลไปสูผูปกครองเพื่อใหเปนแบบอยาง
ที่ดี 

      (5)  ดานบริหารจัดการ  โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธควรจัดใหมี
การวางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติอยางจริงจัง โดยครูทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผน และมีแผนที่สามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจน  ดําเนินการใหเปนระบบ ลําดับความยากงาย
ตามชวงชั้น มีกิจกรรมตางๆ เชน  กําหนดการดําเนินงานคลายกับกิจกรรมลูกเสือ   มีกิจกรรมกําหนด
ปฏิบัติแนววิถีพุทธที่มีความรวมมือระหวางบาน  วัด  และโรงเรียน  กิจกรรมใหครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําเปนแนวทางปฏิบัติ  กิจกรรมที่พัฒนาครูโดยใหครูใน
โรงเรียนวิถีพุทธไปเรียนในวิทยาลัยสงฆอยางนอย  1  คน  มีการจัดการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
เพื่อเปนวิถีพุทธตนแบบกิจกรรมตางๆ เหลานี้กําหนดใหเปนแผนปฏิบัติงานประจําป  และให
หนวยงานสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานเปนกรณีพิเศษ  ดานอุปกรณการเรียนการสอน  เชน  
CD  ธรรมะเพื่อกระตุนนักเรียนทําความดี ละความชั่ว  สนับสนุนงบประมาณทุกกิจกรรม  
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่มีงบประมาณจํากัดและครูไมครบชั้น  นอกจากนั้น  ยังตองการให 
มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

5.2   อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  และโรงเรียน
วิถีพุทธทั่วไป ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  มีประเด็นสําคัญ
ที่คนพบในการศึกษา  ตามความมุงหมาย  และสมมติฐานของการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 5.2.1  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต  3  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศ 
และปฏิสัมพันธ  และดานบริหารจัดการ  ทั้ง  5  ดานนี้อยูในระดับมากทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียง
จากมากไปหานอยดังนี้  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ดานกายภาพ  และดานการเรียนการสอน  
และดานที่มีคะแนนนอยที่สุดคือดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ซ่ึงจะอภิปรายตามลําดับ ดังนี้ 

    ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่มากที่สุดของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  เพราะสถานศึกษาเหลานี้ตางก็
ตระหนักดีวา  ในการที่จะเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้น  ส่ิงที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนตอง
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ดําเนินการคือการสรางบรรยากาศและการมีปฏิสัมพันธ หมายถึงการสงเสริมบรรยากาศและ
ความสัมพันธของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนที่เปนมิตรตอกัน การเคารพออนนอม   
ยิ้มแยมแจมใส  มีความเมตตากรุณา  ครูปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การเสียสละ  การลด 
ละ  เลิกอบายมุข  ซ่ึงสอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต, 2547, หนา 26)  ที่กลาววา  
ลักษณะของพุทธธรรมสูการดําเนินชีวิตในแนวทางวิถีพุทธนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคล
สําคัญที่จะนําครู อาจารย บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน รวมทั้งพอแม ผูปกครอง ชุมชน ใหมารวมมือ
กันดูแลเอาใจใสนักเรียน ตลอดจนเปนกัลยาณมิตร และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มี
คุณคา เปาหมายพัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี เด็กเกง  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข   สามารถ
เรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืนได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคคี  (Mackey, 2003, p. 1146-A) ที่
ศึกษาผลกระทบของอุดมการณในการควบคุมอัตราการออกโรงเรียนกลางคันของนักเรียนตามการ
รับรูของกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐเท็กซัส  พบวา  ผูบริหารมีบทบาท
สําคัญของการเรียนตอหรือออกกลางคัน การรักษาใหนักเรียนยังเรียนอยูในโรงเรียนนั้น ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ กับการออกจากโรงเรียนอยางชัดเจน ผูบริหารควรเปนแบบอยาง 
สรางบทบาทในทางบวกและสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะครูกับนักเรียน ผูบริหารตอง 
เปนผูสงเสริมชี้นํา โดยใชการฝกอบรมครูประจําการ ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเรื่อง 
มนุษยสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสูบรรยากาศทางสังคมของโรงเรียนที่ดี  

          กิจกรรมที่บริหารมากที่สุดของดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  คือ  การสงเสริมและ 
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน  ผูบริหาร
ปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอครู ศิษย และบุคคลทั่วไป ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษา บาน วัด ชุมชน ดําเนินกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมตางๆ สอดคลองกับ  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1-6)  
ที่กลาววาลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  คือการที่โรงเรียนสงเสริม
บรรยากาศของการใฝเรียนรู  สงเสริมการแสวงหาปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรกัน มี
บรรยากาศ ของความเคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครู นักเรียน
และผูปกครอง  และโรงเรียนสงเสริมใหครูและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน 
การลด ละ เลิกอบายมุข  และการเสียสละเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยเฉพาะการ ฝกใหนักเรียนมี
มารยาทชาวพุทธ  มีสัมมาคารวะ และความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูบริหารกับครู  ครูกับครู  และ
ครูกับนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบของโรงเรียนที่ดี ที่กลาวไววา ตองมีวิสัยทัศนและ
เปาหมายรวม (Shared vision and goals) ทุกฝายมีวัตถุประสงคเดียวกัน   มีความมุงมั่นคงเสนคงวา
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ในการทํางานอยางเชิงรุก  เนนการทํางานแบบกัลยาณมิตรและการรวมมือรวมใจกนั  (Collegiality and 
collaboration)  และมีความรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน  (Home-school partnership) (สุเทพ  
พงศศรีวัฒน,  ผูแปล,  p. 149)  

   ดานกายภาพ  เปนระดับของการปฏิบัติการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศกึษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ซ่ึงพบวาอยูในระดับมากเปนลําดับรองลงมาจาก 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เพราะการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพนี้สอดคลองกับ  
สูการศึกษาแนวพุทธ  พระธรรมปฎก  (ปอ.ปยุตโต, 2546, หนา  2)  ที่กลาวถึง “การศึกษาแนวพุทธ” 
คือการศึกษาเพื่อรูความจริงของธรรมดา  แลวพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ  ซ่ึงแบงเปน  2  ระดับ  
คือ ระดับรูปแบบ  หมายถึง  เปนธรรมดาของมนุษยที่อยูในสังคมยอมมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาโดย
วัฒนธรรม  สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาดีแลวในสังคม  และระดับตัวแทตัวจริง  
หมายถึงความเปนจริงตามธรรมชาติ  ธรรมดาที่อยูลึกลงไป  ซ่ึงเปนของกลางไมขึ้นตอสังคมวัฒนธรรม
ใดทั้งสิ้น ดังนั้นการที่โรงเรียนปฎิบัติการบริหารงานวิถีพุทธทางดานกายภาพมาก ถือเปนการพัฒนา
คนบนฐานของระดับรูปแบบ ที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาดีแลวในสังคม เพื่อ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา  “ศีล สมาธิ ปญญา”  ดานสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  โดยการรับรู กิน  อยู  
ดู ฟง ทางอินทรีย คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดรับ 6  และโดยการ
แสดงออกสื่อสารสัมพันธ  ทําการตางๆ ทางกาย  วาจา  ใจ  ที่เรียกวา  “กรรม”  เปนทวาร  คือประตู
ฝายเปดมีความสัมพันธกับโลกภายนอกทางการรับรู  และทางดานการกระทํา  แดนของศีลจึงรวมอยู
ในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

   เมื่อพิจารณารายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยการปฏิบัติมากที่สุด  ไดแก  
ผูบริหารสงเสริม  และสนับสนุนใหมีการจัดบริเวณโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด  อบายมุข  และส่ิง
มอมเมาทั้งปวง  สอดคลองกับ  ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา  (Input)  ของโรงเรียนวิถีพุทธ  คือสภาพของ
โรงเรียน  สะอาด  ปลอดภัย  สงบ  รมรื่น  เรียบงาย ใกลชิด ธรรมชาติ  บริเวณโรงเรียนปราศจาก
ส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด  (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 3)  และโรงเรียนวิถีพุทธจัดสภาพทุกดานโดยเฉพาะดาน
ส่ิงแวดลอมที่ดี  (สัปปุริสสังเสวะ)  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ  
สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์  (2542, หนา  31)  ไดกลาววา  คุณธรรม  จริยธรรม  เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอสังคมเปนอยางมาก ในการกําหนดความสงบสุขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคม
เปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข ในขณะเดียวกันหากคน
ในสังคมใดมีความบกพรองทางจิต ขาดคุณธรรม จริยธรรม แมสังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสงบสุขไดยาก พระพุทธศาสนามีธรรมะอยูมากมายหลายชั้น อันพอเหมาะ
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พอดีกับอัธยาศัยจิตใจของบุคคลประเภทตางๆ สําหรับเลือกมาแนะนําสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลใหดีขึ้นเจริญขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยหลักใหญแลว คือสอนใหเปน
คนดี  ใหประพฤติประโยชน  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนใหลําบากเสียหาย  สอนใหรูจักตนเอง 
รูจักฐานะของตน พรอมรูจักหนาที่จะตองประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆ ซ่ึงถาปฏิบัติถูกตองครบถวน
ยอมจะนําความสุข ความเจริญสวัสดีมาใหไดทั่วถึงกัน จะเห็นไดวาถาคนในสังคมไดศึกษา มีความรู 
ความเขาใจ  คุณธรรม จริยธรรม นําไปประพฤติปฏิบัติตลอดไป คนในสังคมนั้นมีความสงบสุข
รมเย็น  มีความเจริญ  

   ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดสรางศาลาพระพุทธรูป  หรือหอพระ
ประจําโรงเรียนที่เห็นได  สอดคลองกับ  แนวคิดเกี่ยวกับพุทธรูป  ที่วา  มีพระพุทธรูปเปนสัญลักษณ
ใหเราไดมีพุทธานุสสติ  คือ ระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระองคทรงมีพระคุณอัน
ลํ้าเลิศเพื่อประโยชนสุขตอมนุษยชาติและสัตวโลกทั้งปวง  (พระพุทธรูปสําคัญของไทย, อินเทอรเนต็,  
2549)  ดังนั้นการที่โรงเรียนไดมีพระพุทธรูปใหเห็นเดนชัดและกราบไหวบูชาเปนการสืบทอด และ
ปฏิบัติบูชา ตามหลักของพระพุทธศาสนา  และผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนที่เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่
สะอาด  รมร่ืน สวยงามและเปนปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  21)  ที่กลาวไววา  ผูบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธ ตองจัดสภาพของสถานศึกษาในทุกๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรมอยางบูรณาการ  และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน  อยู  ดู  ฟงเปน  มีวัฒนธรรม
แสวงปญญา  ดังนั้นโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีการดําเนินงานที่มากกวา และแตกตางจากโรงเรียนปกติ
โดยทั่วไป  ส่ิงแวดลอมตางๆ ดําเนินการจัดใหอยูในสภาพสะอาด  สวาง  สงบ  รมเย็น  สอดคลองกับ
แนวคิดคําวา  “ธรรม”  พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย  หลวงพอพุทธทาส  อินทปญโญ กลาวไว  
คือ ธรรมชาติ  กฎของธรรมชาติ  หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ  การไดรับผลตามกฎของธรรมชาติ   
     ดานการเรียนการสอน  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ซ่ึงพบวาอยูในระดับมาก  รองลงมาจากดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ  และดานกายภาพ  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยระดับ
ปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอยคอื 
           ผูบริหารสงเสริม  และสนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหสะอาด  
รมร่ืน  ปลอดภัย  เรียบงาย  ใกลชิดธรรมชาติ  เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  และการมีชีวิตที่สงบสุข  
สอดคลองกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ดานกายภาพคือ  การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย  ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน  
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สวยงาม และเปนปจจุบัน ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธ  ดําเนินการใหมีในระดับมากเชนกัน  ทั้งนี้สอดคลอง
กับ  วิจิตร  วรุตบางกูร  (2524, หนา  151-185)  ที่กลาวถึงวา  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนการสอน หมายถึง 
ส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวผูเรียนที่มีผลใหการเรียนการสอนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคลองกับ แนวการดําเนินงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 
2546,  หนา 17-19)  ในดานการจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่ 
หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจําเปนตอง
คํานึงถึงการจัดใหเหมาะสม และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากที่สุด ทั้งที่
ผานระบบการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา และผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟงเปน” 
ในชีวิตประจําวัน   
          ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
ใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู  มีความรัก  ความเมตตา  และเปนกัลยาณมิตรตอกัน  และ
สอดคลองกับลักษณะของพุทธธรรมสูการดําเนินชีวิตในแนวทางวิถีพุทธ  (พระพรหมคุณาภรณ 
 (ป.อ. ปยุตโต), 2547,  หนา 6-7)  ที่ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ปจจัยภายใน
ไดแก โยนิโสมนสิการ  คือ  การคิดใครครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้ง อยางผูมีปญญา  คือรูจักคิด 
คิดเปน ปจจัยภายนอก ไดแก กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี ใหความรูที่ถูกตอง เปน
ตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีส่ือมวลชนที่ใหสติปญญา  และสอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ  (2537, 
หนา  119)  ที่พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาเสริมสราง
คุณลักษณะคานิยมของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค การเรียนการสอนนั้นมีองคประกอบ
ทางดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่ละเอียดออนและมีความสําคัญเทาเทียมกันกับเนื้อหาวิชาและ
จุดประสงคการเรียน  ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกใชสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอนนั้น 
คือ บรรยากาศที่ยกยองและสงเสริมความสําคัญของผูเรียน  มีความรูสึกรวมสมัยขจัดชองวาง
ระหวางกันและกัน ใหความเปนอิสระ  และใชความสามารถของผูเรียนมาเปนประโยชนในการ
ฝกอบรม ทาทีและพฤติกรรมของผูสอน จะตองแสดงออกวาผูสอนมีความปรารถนาดี ยกยองและ
นับถือ สนใจปญหาของผูเรียนอยูตลอดเวลา จึงเปนการสรางบรรยากาศแหงความไววางใจซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลัก มากกวาความตองการของผูสอนซึ่ง
สรุปไดวาความ เปนกัลยาณมิตรของครูจะชวยใหการเรียนรูอยูในระดับดี     

    ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหนักเรียน
สามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะห  และแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงผล
การศึกษาวิจัยพบวาสอดคลองกับ สุปราณี  ไกรวัฒนุสสรณ  (2539,  หนา  61)  ไดวิจัย  เร่ืองการเรียน
การสอนวิชาพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นักเรียนเรียนรูพุทธศาสนาจากโรงเรียนมาก
ที่สุดและคิดวาพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ซ่ึงระดับของการปฏิบัติดานเรียน
การสอนที่ใหนักเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะหแกปญหานั้นเปนสิ่งที่โรงเรียนวิถีพุทธ
ดําเนินการเพื่อใหนักเรียนคิดเปนแกปญหาเปน โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  และ
สอดคลองกับ ไพรัตน  ญาติฉิมพลี (2540, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนา
แบบไตรสิกขากับการสอนตามคูมือ  ปรากฏวา  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่สอนแบบ
ไตรสิกขา แตกตางกับนักเรียนที่สอนตามคูมือ   

5.2.2  การเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน กับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ทุกดาน ไดแกดานกายภาพ  
ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานบริหาร
จัดการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนซึ่ง
ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตองมีการดําเนินงานที่เห็นอยางเดนชัด
เนื่องจากถูกประเมินจากเกณฑหลายรูปแบบของการดําเนินงานวิถีพุทธ  ซ่ึงจําเปนอยูเองที่จะตองมี
ความแตกตางกับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป ซ่ึงสวนใหญดําเนินกิจกรรมเหมือนโรงเรียนธรรมดาทั่วไป
ที่ไมไดเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  แตอยางไรก็ดีโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปเหลานี้ก็อยูในระหวาง
การปรับปรุงพัฒนา รวมมือกันดูแลเอาใจใสนักเรียน ตลอดจนชวยกันอยางเปนกัลยาณมิตร และ
สรางสรรคใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาและบมเพาะนักเรียนใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิ
ธรรม  4  ประการ คือ  1)  การอยูใกลชิดคนดี ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี มีขอมูลดี     
มีส่ือที่ดี มีเทคโนโลยีเหมาะสม  (สัปปุริสสังเสวะ)   2)  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน  
ที่ดี  (สัทธัมมัสสวนะ)  3)  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี (โยนิโส
มนสิการ)  4)  ความสามารถที่นําความรูไปใชในชีวิตได และดําเนินชีวิตไดถูกตองตาม  (ธัมมา
นุธัมมปฏิปตติ)  (กระทรวงศึกษา,  2546,  หนา 10)    
     ความแตกตางของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธทั่วไป มีความแตกตางกัน
นอกจากที่กลาวแลว  การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนที่พอจะมองวาแตกตางจากโรงเรียน
วิถีพุทธทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรซ  (Price, 1992,  p. 735-A) ที่ไดทําการศึกษาผลของ
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการสังเคราะหผลงานวิจัย  62 เร่ือง  พบวา  ประเภท
ของสถาบันที่มีผลตอการพัฒนาทางเหตุผลเชิงจริยธรรมจากปที่ 1 ถึง 4 ไดแก  สถาบันทางทหาร
และสถาบันทางศาสนา  ซ่ึงถาจะกลาวเทียบเคียงกับโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนซึ่งถือวาเปนสถาบันที่
เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ที่มีการพัฒนามาก  ซ่ึงจะอภิปรายแตละดาน  ดังนี้   
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    ดานกายภาพ  สอดคลองกับโรงเรียนวัดนอยนพคุณซ่ึงเปนโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนตั้งแต
ป 2546-2549  (โรงเรียนวัดนอยนพคุณ,  อินเทอรเน็ต,  2549)  มีการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2546  หนา  21)  กลาววาโรงเรียน
วิถีพทุธ  จัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน  และแหลงเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนา  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ 
ตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ หรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ  เชน  สะอาด  รมรื่น  เปน
ระเบียบ มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  มีหองจริยธรรม  หรือมุมหนังสือธรรมะ  หองสมุดพระพุทธศาสนา  
ดังนั้นจะเห็นไดวาโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนตองมีการจัดการดานกายภาพใหเปนเอกลักษณแบบวิถีพุทธ 
เชนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดนอยนพคุณ (รายงานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ,  อินเทอรเน็ต,  2549)  โดยการจัดทําปายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธและธงวิถีพุทธ 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชนทราบการเขารวมโครงการ  โดยโรงเรียนปกธงวิถีพุทธในวันพระ
เพื่อแจงใหชุมชนทราบวาวันนี้เปนวันพระ ชวยสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจัด
ปรับปรุงสภาพแวดลอม  บริเวณสนาม  จัดทําสวนหยอมมีตนไมที่รมร่ืน  จัดทํากอกน้ําวิถีพุทธ 
บริเวณดานหนาประตูโรงเรียน เพื่อเปนสิ่งเตือนใจใหนักเรียนมีวิถีชีวิตตามแนววิถีพุทธ   

    ดานกิจกรรมพื้นฐาน  สอดคลองกับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัด
สุโขทัย  โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้  นักเรียนเดินเขาหองเรียน อยางมีสติ ปดวาจา  นักเรียนเขาแถว  
อดทน  รอคอย  ซ้ืออาหาร  เก็บภาชนะเมื่อรับประทานเสร็จ โรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  จะดําเนินกิจกรรม
ที่แตกตาง  และลึกซ้ึงตามหลักพุทธธรรม  เชน  การฝกนักเรียนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวยตนเอง 
ในวันธรรมสวนะ  นักเรียนรวมประกอบพิธีกรรม เชน  อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  ฟงธรรม  
ถวายสังฆทาน  ตักบาตร  กรวดน้ํา  กอใหเกิดความมั่นใจและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
และสามารถถายทอดใหผูอ่ืนได (โรงเรียนวัดนอยนพคุณ,  อินเทอรเน็ต,  2549)  

   ดานการเรียนการสอน  มีกิจกรรมดานการเรียนการสอน  ที่หลากหลาย  และมีแนวคิด 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  เชน  
การบูรณาการผลงานนักเรียนแนววิถีพุทธจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน  การพับดอกบัว  แบบ
ตางๆ เพื่อฝกสมาธิ ใชชื่อวา  สมาธิกับนิลุบล  การรอยลูกปดกับอิทธิบาท  4  ของกลุมสาระการ
งาน-อาชีพ  การเลานิทานธรรมะประกอบการแสดงของกลุมสาระภาษาไทย  การผลิตเทียนเจล 
อริยสัจ 4  ของกลุมสาระวิทยาศาสตร  จัดทํารมวิถีไทย  เนื่องจากผลงานนักเรียนมีหลายรูปแบบ ทั้ง
ที่เกี่ยวกับวิถีพุทธ และวิถีชีวิต และเปนแหลงการเรียนรูแสดงสื่อ ที่นักเรียนสนใจ จึงจัดทําและเปน
ส่ือที่ผูเยี่ยมชมสนใจจะนําไปเผยแพรผลงานในหนวยงานของตน  เปนตน (โรงเรียนวัดนอยนพคุณ,  
อินเทอรเน็ต,  2549)     
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   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  จัดกิจกรรมใหครูไดพัฒนาความเขมแข็งของจิตใจ 
2  วัน  1  คืน  จัดใหครูไดฝกอบรมการจัดคายพุทธบุตร  (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
อินเทอรเน็ต,  2549)  จัดกิจกรรมเชิญผูรูหรือนิมนตพระสงฆที่มีความสามารถในการถายทอดหลักธรรม
มาเปนวิทยากร  และเขารวมโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อใหบุคลากรลด ละ เลิก อบายมุข (โรงเรียน
วัดนอยนพคุณ,  อินเทอรเน็ต,  2549)     

   ดานบริหารจัดการ  การจัดระบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ชวยแกไขปญหา
นักเรียนหนีเรียน  โรงเรียนไดสรางภาคีเครือขายพระสงฆและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
ซึ่งจะเห็นไดวาโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนเหลานี้มีความแตกตาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, อินเทอรเน็ต,  2549)  จะเห็นไดวาจากการรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของโรงเรียน
วิถีพุทธดีเดน กรณีศึกษาไดแกโรงเรียนวัดนอยนพคุณ  (โรงเรียนวิถีพุทธดีเดน ป 2546-2548)  
และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  (โรงเรียนวิถีพุทธดีเดน 2547)  ซ่ึงเปนโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนที่มีความ
แตกตางทุกๆ ดานจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  จึงสรุปไดวาโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนซึ่งการดําเนินกจิกรรม
เขมขน  และเจาะลึกลงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาทุกดาน  ซ่ึงมีความแตกตางจาก
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปอยางชัดเจน 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช          
      1)  จากผลการวิจัย  พบวาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  อยูในระดับมาก  แตยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ยัง
ดําเนินการนอย  เปนสิ่งที่ควรแกไข  เพื่อใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณแบบ และเปนตัวอยางแก
โรงเรียนอื่นๆ  เปนที่ยอมรับของผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  และควรนําเสนอรายงาน  เพื่อที่จะเปนแนว
ทางการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตอไป 
    2)  จากผลการวิจัย  พบวา  การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ที่ยังตองแกไขในเรื่องของการดําเนินงานวิถีพุทธ
เพื่อใหเปนวิถีพุทธที่ชัดเจน  และเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษา  และผูที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานคาดหวังใหเกิดขึ้นในโรงเรียนวิถีพุทธ  

          (1)  ดานกายภาพ  สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ   และมีการวัดผลประเมินผลดานกายภาพ เพื่อใหเกิดการพฒันาขึ้นเปนลําดับ    
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      (2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาควรมีกิจกรรมที่เนนหนักในเรื่อง
ของการบมเพาะนักเรียนที่เขมขน และจริงจังอยางตอเนื่อง  เชน  มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน 
ในรูปแบบตางๆ มีการพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหารโดยเฉพาะ
กิจกรรมเขาคายพุทธบุตรตองทําเปนประจําทุกป 
      (3)  ดานการเรียนการสอน  สถานศึกษาควรดําเนินการลงลึกไปในเรื่องของ
หลักสูตรโดยมีการแตงตั้ง  คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หนวยการเรียนรู 
และแผนการจัดการเรียนรู  โดยการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการใหไดทั้งความรู 
และคุณธรรม ควรจะมแีผนพัฒนา  และมีการวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา  
      (4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาควรเนนเรื่องเกี่ยวกับชุมชน
ใหมีสวนรวม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางของชุมชน  และเปนแหลง
เรียนรูดานวิถีชีวิตชาวพุทธที่แทจริง  และควรมีแผนพัฒนาดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตาม
แนวทางวิถีพุทธ  นอกจากนั้นควรจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
       (5)  ดานการบริหารจัดการ  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา และ
หนวยงานทั่วไปไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย  ผูบริหารจัดประชุมสัมมนา  เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหกับคณะครูและบุคลากร  ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตอผูปกครอง และชุมชน 
   5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
      1)  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนีเ้ปนแบบเชิงสํารวจ (survey   research)  ซ่ึงเปนขอมูลที่
เกีย่วกบัความคิดเห็น ควรมกีารวิจยัประเภทอื่นบาง เชน การวิจยัเชิงคณุภาพ  หรือการวิจยัเชงิทดลอง  
เปนตน 
    2)  ควรทําการวิจัยในดานอื่นๆ ไดแก 

          (1)  ดานผลกระทบของการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพุทธที่มีตอชุมชน    
          (2)  ดานการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธกับคุณภาพของนักเรียน 
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