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บทที่    5 
สรุป  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัคร้ังนี ้    เปนการศึกษาการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  สรุปผลการวิจยั  มีดังนี้ 
 ความมุงหมายของการวิจยั  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดํา เนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน  5   ดานคือ  ดานกายภาพ   ดานกจิกรรม
พื้นฐานชวีิต  ดานการเรียนการสอน   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   และดานการบริหารจัดการ 
จําแนกตามตําแหนง  และขนาดของโรงเรียน  กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  88  คน
และครูผูสอนจํานวน 272  คน จากโรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน  88  โรงเรียน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงเปน   
2   ตอน  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดํารงตําแหนง  และขนาดของโรงเรียน
ที่ดํารงตําแหนงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา  สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ  สถิติที่ใชไดแกคะแนนเฉลี่ย ( x )   
 และความเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.)  สําหรับศึกษาการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  และการทดสอบ
คาที  (t – test)   และ One-Way ANOVA  สําหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 

5.1   สรุปผลการวิจัย 
  
 ผลการวิจัย    สรุปไดดังนี ้
 5.1.1 ลักษณะกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  จําแนกตามตําแหนงเปนผูบริหาร จํานวน  
88  คน  คิดเปนรอยละ  24.44  และครู จํานวน  272  คน  คิดเปนรอยละ 75.56 จาํแนกตามขนาด
โรงเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  20.28 ขนาดกลาง จํานวน  121  
คน  คิดเปนรอยละ  33.61  และขนาดใหญ  จํานวน  166  คน  คิดเปนรอยละ  41.11 
 5.1.2 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  ในภาพรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย
ดังนี ้ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต  ดานการบริหารจัดการ ดานกายภาพ  
และดานการเรยีนการสอน  รายละเอียดแตละดานดังนี ้
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1) ดานกายภาพ  พบวา  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู ในระดับมาก    เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  มรีะดับการปฏบิัติอยูในระดบัมากที่สุด  1  ขอ  อยูในระดับมาก  10  ขอ  
และอยูในระดบัปานกลาง  2  ขอ  เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  5  ลําดับแรก  ดังนี้  
โรงเรียนจัดใหทุกหองเรียนมีพระพุทธรูป/รูปภาพ หรือสัญลักษณของ พระพุทธศาสนาจัดตั้งไว
อยางเหมาะสม โรงเรียนจดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปราศจากสารเสพติด อบายมุข และสิ่ง
มอมเมาทุกชนดิ โรงเรียนจัดใหมีศาลาพระพุทธรูป ธงธรรมจักรหรือสัญลักษณแหงพระพุทธศาสนา
ที่เดนชัด โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมโดยรวม ใหมีความปลอดภัย เชน  ระบบไฟฟา  อุปกรณ  เครื่อง
เลนตางๆ  และโรงเรียนจดัใหมีการปลูกไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ หรือตกแตงไมที่มีอยูเดิม ตาม
ธรรมชาติไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  โรงเรียนจัดใหมี
การเปดเพลงทีม่ีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรม  ประเทืองปญญา  ในโอกาสที่เหมาะสมเสมอ   

2) ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานกิจกรรมพืน้ฐานชีวิต  ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  1  ขอ  อยูใน
ระดับมาก  9  ขอ และอยูในระดับปานกลาง  3  ขอ  เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  5  
ลําดับแรกดังนี ้ โรงเรียนจัดใหนกัเรียนสวดมนตไหวพระหนาเสาธงทุกเชากอนเขาหองเรียนทุกวัน  
โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆบชูา วันวิสาขบชูา  วันเขาพรรษา  
โรงเรียนจัดใหนักเรยีนสวดมนตไหวพระกอนเลิกเรยีนทุกวัน โรงเรียนจัดใหมกีารทําบุญตักบาตร
ประจําป  หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา  และโรงเรียนมีการประเมนินักเรยีน  ดานความมีวนิัย  
ความรับผิดชอบ  ตามขอตกลงที่กําหนด   สวนขอที่มคีาเฉลี่ย  ต่ําทีสุ่ดคือ โรงเรียนมีการประเมนิ
ความพึงพอใจของผูปกครองหรือชุมชน  ดานกิจกรรมวิถีพุทธที่โรงเรียนจัดขึ้น    

3) ดานการเรียนการสอน   การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นที ่  การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการเรียนการสอน  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก   เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก   13  ขอ    และอยูใน
ระดับปานกลาง  2  ขอ   เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  5  ลําดับแรกดังนี้    โรงเรียน
นํานักเรยีนไปรวมกิจกรรมกบัทางวัดหรือแหลงวัฒนธรรมของชุมชนเสมอ  โรงเรียนเนนใหครูเปน
ตนแบบแกนกัเรียนและมีคุณลักษณะ “สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น”  โรงเรียนเนนการปฏิบัติดวย
ตนเองเปนประจําทุกวันตามหลักธรรมตาง ๆ  เพื่อใหตดิเปนนิสัยโดยไมรูตัว  โรงเรียนกําหนดให
ครูประเมินคุณลักษณะของนักเรียนดวยวธีิการที่หลากหลายที่โรงเรียนไดจดัระบบไว  และโรงเรียน
นําเด็กไปศึกษานอกหองเรยีน  เชน วัด และแหลงเรยีนรูทางวัฒนธรรมที่มีในทองถ่ินเสมอ  สวนขอ
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ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ โรงเรียนมีการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการประยุกตหลักไตรสิกขาในการ
เรียนการสอน   

4) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   พบวา    การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ในภาพรวม
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก   ทุกขอ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  5  ลําดับแรกดังนี ้   โรงเรียนสงเสริมให
นักเรียนทําความเคารพ  กลาวสวัสดีตอครูเมื่อพบกัน/เดนิผานกันทกุครั้ง   ครูมีความตระหนกัและ
ปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธที่ดีในโรงเรียน โรงเรียนสงเสริม
ใหนกัเรียนกลาทําความดีทุกรูปแบบ  โดยกลาวคําชมเชย  ใหรางวัลหรือใหเกียรตบิัตรชมเชย  ใน
โอกาสที่เหมาะสม  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรมีการ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกรูปแบบ  และ
โรงเรียนมีการกําหนดใหเขตบริเวณโรงเรียน  เปนเขตปลอดจากอบายมุขทั้งปวงอยางชัดเจน  สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  คือ โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนกลาวสวัสดีตอกัน  นองสวสัดีพี่  พี่รับไหว
สวัสดีนอง  อาจกําหนดรูปแบบตางๆ  เชน  กอนขึ้นหองเรียน หลังจากเขาแถวเคารพธงชาติหนา
เสาธงในตอนเชา  

5) ดานการบริหารจัดการ พบวา  การดาํ เนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ   ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการบริหารจัดการ  ในภาพรวมรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา   มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทกุขอ    
เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 ลําดับแรกดังนี ้ผูบริหารและคณะครมูีความตระหนกั
และศรัทธาตอการปฏิบัติตนตามแนวทางวิ ถีพุทธ  โรงเรียนไดแบงความรับผิดชอบใหแกคณะครู  
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไวอยางชดัเจน  วัดที่อยูในทองถ่ินใหความรวมมือในกจิกรรมเกีย่วกบั
วิถีพุทธในโรงเรียนสม่ําเสมอ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนทั้งภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ินอยาง
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน และผูบริหารและคณะครูได ศึกษา  วิเคราะหจุดเนน หรือรูปแบบ
รายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ไดเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ โรงเรียนจดัหาที่ปรึกษา / ภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนกัลยาณมิตร  มาเปนที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
 5.1.3   ผลการเปรียบเทียบ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่       
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง   และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ปรากฏผล
ดังนี ้

1) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  จําแนกตามตําแหนง
ผูบริหารและครู  พบวาในภาพรวมและรายดานทุกดาน  แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
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2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง   และขนาดใหญ  พบวาในภาพรวม แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานกจิกรรมพื้นฐานชีวิต   ดานการเรียนการสอน   
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  สวนดานกายภาพ  แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ   

สําหรับรายดานที่แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ไดทาํการทดสอบ
เปนรายคู ปรากฏผลดังนี้ 

(1) ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต   การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ  ระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรยีนขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยโรงเรียนขนาดใหญมีระดับการปฏิบัติสูงกวาโรงเรียนขนาด
เล็ก  สวนระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง   และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน
ขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(2) ดานการเรียนการสอน  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระหวางโรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยโรงเรียนขนาดใหญมีระดับ
การปฏิบัติสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ตามลําดับ  สวนระหวางโรงเรียนขนาดกลาง
กับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรยีนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยโรงเรียนขนาดใหญ
มีระดับการปฏิบัติสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ตามลําดับ  สวนระหวางโรงเรียนขนาด
กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

(4) ดานการบริหารจัดการ การดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ระหวางโรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยโรงเรียนขนาดใหญมีระดับ
การปฏิบัติสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ตามลําดับ  สวนระหวางโรงเรียนขนาดกลาง
กับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) ในภาพรวม การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  โดยโรงเรียนขนาดใหญมีระดับการปฏิบัติสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  สวนระหวางโรงเรียน
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ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง   และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

5.2   อภิปรายผล 
 
จากผลของการวิจัย   มีสาระสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
5.2.1 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวจิัยของ  วุฒิชัย  วีระวัฒน  (2549,  
บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวดัชลบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนนิงาน
โรงเรียนวิถีพทุธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ในจังหวดัชลบุรี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สอดคลองงานวิจยัของ อัมพร  บํารุงผล
(2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3   พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธทั่วไปของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่เขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไดมีการเตรียมการ ทั้งบุคลากรผูเกี่ยวของ  แผนงาน  ทรัพยากร ที่มุงเนน
สรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา  จดัสภาพและองคประกอบตาง ๆ  เพื่อสงเสริมใหเกดิความ
เจริญงอกงาม หรือปญญา วุฒิธรรม ในการพัฒนาผูเรียน การดําเนินการทั้งผูเรียนและบุคลากร  ตาม
ระบบไตรสิกขาอยางตอเนื่อง มีการดูแลสนับสนุนใกลชิดดวยทาทีที่เปนกัลยาณมิตรตอกันที่จะทาํ
ใหการพัฒนานักเรียนและงานอื่นๆ  ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงสงผลใหการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธมีคาเฉล ี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองงากับ  มณกาญจน  ทองใย   (2549,  บทคัดยอ)   
ที่ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได
สรุปวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานโครงสราง
การบริหารงาน ไดแก การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารอยางชดัเจน สามารถ
ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนไป ซ่ึงประกอบดวย 
ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนกัเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการ
และองคกรในชุมชน ดานบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา องคกรทางราชการและองคกรใน
ชุมชน รวมกนัรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนด ี ดานกระบวนการดําเนนิงาน 
มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสม่ําเสมอ ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 
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โดยการสรางเยาวชนใหมีขนัติ มีความอดทน อดกล้ัน มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรม
ตาง ๆ   เปนหมูคณะได   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มปีระเด็นอภิปรายดังนี ้

1) ดานกายภาพ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจยัของ อัมพร  บํารุงผล(2549, บทคัดยอ) ที่ไดศกึษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน
และวิถีพุทธทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   
ดานกายภาพอยูในระดับมาก   สอดคลองกับแนวคดิของกระทรวงศกึษาธิการ (2547, หนา 20-21) ที่
กลาววา สถานศึกษาควรจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียน แหลงเรียนรูที่จะสงเสริม  
ผูเรียน  พัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดน  เหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยู เสมอ  มีมมุหรือหองเรียนพุทธธรรม   บริหารจิต  เจริญภาวนา เหมาะสม     หรือ
พอเพียงทีจ่ะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมี
ใจสงบ และสงเสริมปญญา  เชน รมร่ืน มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม หรือพุทธสุภาษิตตาง ๆ ดูแลเสียง
ตาง ๆ  มิใหอึกทึก  ถาจะมีการเปดเพลงกระจายเสียงก็ควรพิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมคุณธรรม   
ประเทืองปญญา  อีกทั้งสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา  (2548, หนา 4)  วาควรจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนอยางมคีวามสุข มุงเนนการเรยีนการสอนตามธรรมชาติ โดยใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 
รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมรื่น มีตนไม แหลงน้ํา ไรฝุน ไรมลภาวะ สอดคลองกับ ณัฏฐกิตติ์    
ศรีสันต  (2548,  หนา 107) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง ปญหาและแนวทางการพฒันาการดําเนนิงานโรงเรียน
วิถีพุทธในภาคตะวันออก ดานกายภาพ พบวา ควรมีการจัดสวนพุทธธรรมเพื่อสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม การติดปายนิเทศ ปายคติธรรม คาํขวัญคุณธรรมจริยธรรม โดยทัว่ไปในบริเวณโรงเรียน 
สอดคลองกับ จิตรา ปานสกลุ (2539, หนา 58-60)  ทําการศึกษาเรื่องการดําเนินงานโรงเรียนในการ
สรางเสริมจริยธรรมใหกับนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 
พบวา การจดัสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน โดยโรงเรียนตองสะอาด ประดับ
ดวยไมดอกไมประดับ มีการประดิษฐานพระพุทธรูป จัดใหมีปายแสดงคติธรรมคําขวัญ หลักธรรม 
ปายแสดงปรัชญาคุณธรรมที่โรงเรียนยึดมัน่ ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการวิถีพุทธตอง
มีองคประกอบที่สงเสริมบรรยากาศที่เปนรูปแบบวิถีพุทธ เชน จัดใหทุกหองเรียนมีพระพุทธรูป/รูปภาพ
หรือสัญลักษณของพระพทุธศาสนาจัดตั้ งไวอยางเหมาะสม  จดัสภาพแวดลอมในโรงเรยีน
ใหปราศจากสารเสพติดอบายมุข  และสิ่งมอมเมาทุกชนิด เชน จดัใหมีศาลาพระพุทธรูป   ธง
ธรรมจักร หรือสัญลักษณแหงพระพุทธศาสนาที่เดนชัด จัดสภาพแวดลอมโดยรวม ใหมีความ
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ปลอดภัย เชน ระบบไฟฟา อุปกรณ เครื่องเลนตางๆ และโรงเรียนจัดใหมีการปลูกไมยืนตน ไมดอก   
ไมประดับ  หรือตกแตงไมที่มีอยูเดิม  ตามธรรมชาติไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ   

2) ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู ในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจยัของ อัมพร  บํารุงผล (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธดีเดนและวถีิพุทธทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิตอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ  มณกาญจน  
ทองใย (2549, หนา 173) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวถีิพุทธของสถานศึกษาควรจดั
กิจกรรมใหเหน็วาพระพุทธศาสนาเปนวิถีชีวิต เปนวัฒนธรรมไทย สงเสริมพระสงฆใหมีความรูใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรมรณรงคใหครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนมี
จิตสํานึกในการปองกัน และสืบตอพระพุทธศาสนา อีกทั้งควรมีการจัดทําหลักสูตรการสอน
พระพุทธศาสนา สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา 24)  ที่กลาววา สถานศึกษาโดย
บุคลากรในสถานศึกษารวมผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนกัและศรัทธา รวมทั้งเสริมสราง
ปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิง่ 
ครูและผูบริหารควรเพียรพยายามสนับสนนุทุกวิถีทาง และควรปฏิบตัิตนเองใหเปนตัวอยางในการ
พัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ  ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนจดักิจกรรมวิถีชวีติประจําวนั ประจําสัปดาห  
หรือในโอกาสตางๆ อันเปนภาพรวมของสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และ   
ปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวติ หรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง  ดวยสติ สัมปชัญญะ    เพื่อ
เปนไปตามคณุคาแทของการดําเนินชวีิต  ดังเชน กจิกรรมใหนักเรยีนสวดมนตไหวพระหนาเสาธง
ทุกเชากอนเขาหองเรียนและกอนเลิกเรยีนทกุวัน  มกีิจกรรมในวนัสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วนั
มาฆบูชา  วันวสิาขบูชา  วันเขาพรรษา  ใหนักเรียนไดทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

3) ดานการเรียนการสอนในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
สอดคลองงานวิจัยของ อัมพร  บํารุงผล(2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  พบวา  การบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3   ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก    และสอดคลองกับงานวจิัยของ มณกาญจน  
ทองใย   (2549,  หนา 141)   ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ปลูกฝง
ใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดหาและสรางแหลงเรียนรู และ
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มีส่ิงอํานวยความสะดวก เพือ่สนับสนุนใหนักเรียนรักการเ รียนรู  และสรางสรรคความรูรวมกัน  
สอดคลองกับ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล, 2549 ;  อางถึงใน  มณกาญจน  ทองใย, 2549,  
หนา 141) ทีก่ลาววา ควรมีการจัดกจิกรรมการเรียนรูเรื่องสื่อเทคโนโลยีที่สงผลเสียตอการดํารงชีวิต 
ตองสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนในการเลือกรับสื่อตาง ๆ   โดยใชภูมิปญญาในการพจิารณา 
ตลอดจนตองฝกฝนใหเด็กผูหญิงเปนกุลสตรีและเดก็ผูชายเปนสุภาพบรุุษ ไมประพฤติ ผิดศีลธรรม 
มีความยับยั้งจติใจ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ีของไทย  ทั้งนี้เปนเพราะสถานศึกษามีการจดั
หลักสูตรสถานศึกษา หรือจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางชัดเจน  เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
มีการนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมกับทางวดัหรือแหลงวฒันธรรมของชุมชนเสมอ  ครูเปนตนแบบ
แกนกัเรียนและมีคุณลักษณะ สอนใหรู ทําใหด ูอยูใหเหน็  นําเด็กไปศึกษานอกหองเรียน  เชน วัด  
และแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีในทองถ่ินเสมอเนนการปฏิบัติดวยตนเองเปนประจําทุกวันตาม
หลักธรรมตาง ๆ  เพื่อใหตดิเปนนิสัยโดยนักเรียนไมรูตวั ครูประเมินคุณลักษณะของนักเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายที่โรงเรียนไดจดัระบบไว 

4) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับงานวิจยัของ อัมพร  บํารุงผล (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา การบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธดีเดนและวถีิพุทธทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวจิัย
ของ ณัฏฐกิตติ์   ศรีสันต  (2548,  หนา 125)  ทําการวิจัยเร่ืองปญหา และแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา ควรมีการ
สงเสริมบรรยากาศใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค  มีการแสดงความเคารพตอครูทั้งตอหนาและลับหลัง 
ตลอดจนควรมีการสงเสริมใหครูไดปฏิบตัิธรรมในโอกาสสําคัญ ควรใหครูและบคุลากรอื่น ๆ 
ภายในโรงเรียนมีความสามคัคี ควรมีการสงเสริมความสัมพันธแบบกลัยาณมิตร ออนนอมถอมตน 
เคารพใหเกียรติซ่ึงกันละกัน ยิ้มแยมแจมใส มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอ
นักเรียน และครูตอผูปกครอง  และยังสนบัสนุนดวยงานวิจยัของ มณกาญจน  ทองใย   (2549,  หนา 
147-148) ที่ไดศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีขอเสนอแนะวา สถานศกึษาควรจดัใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรือ่งทิศ 6 ซ่ึง
ประกอบดวยทิศเบื้องหนา หมายถึง บิดา มารดา ทิศเบือ้งขวา หมายถึง ครู อาจารย ทิศเบื้องหลัง 
หมายถึง สาม ี ภรรยา บุตร ทิศเบื้องซาย หมายถึง มิตรสหาย ทิศเบื้องบน หมายถึง พระภกิษ ุทศิ
เบื้องลาง หมายถึง ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูศึกษาหลักธรรมเรื่องทิศ 6  ไดปฏิบัติหนาที่ตอทุกคนที่
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เกี่ยวของในสงัคมไดอยางถูกตอง ซ่ึงประกอบดวย การปฏิบัติหนาที่ตอ  บิดา มารดา ครู อาจารย สามี 
ภรรยา บุตร มิตรสหาย พระภกิษุและผูใตบังคับบัญชาโดยประพฤติตนใหเปนตวัอยางที่ดีกับนกัเรียน 
ทั้งนี้เปนเพราะ โรงเรียนสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมี
วัฒนธรรมแสวงปญญา มีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกัน  มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม  
ยิ้มแยมแจมใส การมีความเมตตากรุณาตอกนั  ทั้งครูตอนักเรียน  นักเรยีนตอครู นักเรียนตอนกัเรียน 
และครูตอครูดวยกัน และสงเสริมใหบุคลากรและนกัเรยีนปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ีแกผูอ่ืน  เชน  
การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การเสียสละ  สงเสริมใหนักเรียนทําความเคารพ  กลาวสวัสดีตอครู เมื่อ
พบกัน/เดินผานกันทุกครั้ง ครูมีความตระหนักและปฏิบัตติามขอตกลงตาง ๆ    เพื่อสรางบรรยากาศ  
และการปฏิสัมพันธที่ดีในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนกลาทําความดทีุกรูปแบบโดยกลาวคําชมเชย 
ใหรางวัลหรือใหเกยีรติบัตร ชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม  สงเสริมใหบุคลากรมีการ ลด  ละ เลิก  
อบายมุขทุกรปูแบบ มีการกําหนดใหเขตบริเวณโรงเ รียนเปนเขตปลอดจากอบายมุขทั้งปวงอยาง
ชัดเจน   

5) ดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลอง
กับ กุศล อิสดุลย (2537, หนา  33)  ที่กลาววา การเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา มุงให
ผูเรียนพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ พรอมที่จะอยูในสังคมดวยดี รวมกนัสรางสรรคพัฒนา
สังคมได มีความสามารถสนองความตองการและแกไขปญหาสังคมและทองถ่ินที่ผูอ่ืนอาศัยอยู 
ทั้งนี้โดยใชจรยิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เปนแกนหรือเปนหลักที่จะบูรณาการเพื่อแกปญหา
และพัฒนาวิธีปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย ในทามกลางสภาพความเปนจริง ที่มีการประสานสัมพันธ
กันอยางใกลชดิระหวางโรงเรียน วัด บาน และชุมชน  ใหผูเรียนมองเห็นความเชือ่มโยงระหวาง
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการดํารงชีวิตของคนไทย สามารถ
ดํารงชีวิตอยางประสานกลมกลืนเปนประโยชนและมีความสุข และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  
(2547,  หนา 12)  ที่กลาววา สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครองและชุมชน
สรางความตระหนกัและศรทัธา รวมทั้งเสริมสรางปญญา เขาใจหลักการและวธีิการดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพทุธรวมกันผูเกีย่วของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ งครูและผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบตัิตนที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาตามวถีิ
ชาวพุทธ ทั้งนี้เปนเพราะ สถานศึกษาโดยบคุลากรในสถานศึกษารวมกบัผูปกครองและชุมชนสราง
ความตระหนกั และศรัทธา   รวมทั้งเสริมสรางปญญา  เขาใจในหลักการและวิธีดําเนนิการโรงเรียน
วิถีพุทธรวมกนั  ผูบริหารและคณะครูมีความตระหนัก และศรัทธาตอการปฏิบัติตนตามแนวทางวถีิ
พุทธ  ไดศึกษาวิเคราะหจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ ไดเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตนเอง ไดแบงความรับผิดชอบใหแกคณะครูในการดําเนนิกจิกรรมตางๆ ไวอยางชดัเจน  
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วัดที่อยูในทองถ่ิน ใหความรวมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีพุทธในโรงเรียนสม่ําเสมอ โรงเรียนไดรับ
การสนับสนุนทั้งภูมิปญญา และทรัพยากรทองถ่ินอยางเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน    

5.2.2  การเปรียบเทียบการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  จําแนกตามตําแหนงผูบริหารและ
ครู  พบวาในภาพรวมและรายดานทกุดาน แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว  แตสอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิชัย  วีระวัฒน  (2549,  หนา 60)  ที่ศึกษาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี  พบวา   การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวดัชลบุรี  จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม
และรายดานทกุดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   และสอดคลองกับงานวจิัยของ  
ณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต (2548, หนา  95)  ที่ศกึษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธในภาคตะวันออก ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในภาคตะวนัออก จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เปนเพราะแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในเรื่องของนโยบาย แผนนโยบาย การปฏิบัติตาม
นโยบาย และปจจัยเกื้อหนนุยังใหมอยู ทําใหผูบริหารและครู ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงทําให
แนวปฏิบัตใินการดําเนินงานไมแตกตางกนั 

5.2.3 การเปรยีบเทียบการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   จําแนกตามตามขนาดโรงเรียน  
พบวาในภาพรวม แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
แตไมสอดคลองกับ วฒุิชัย  วีระวัฒน  (2549,  หนา 61)  ที่ศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในจังหวัดชลบุรี  พบวา
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบรีุ  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกจิกรรมพื้นฐานชีวิต  ดานการเรียนการสอน   ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน
ดานกายภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับงานวิจยัของ ณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต  
(2548, หนา 96) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานโรงเรียนวถีิพุทธในภาคตะวนัออก พบวา 
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและ
รายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เปนเพราะ ผูบริหารและครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไดรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มี
ความรู ความเขาใจ ในการประชุมชี้แจงวธีิดําเนินการปฏิบัติภารกิจ รูปแบบ เหมือนกัน แตการนํา
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นโยบายไปปฏิบัติอาจแตกตางกันในแตละสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง ที่สําคัญคือจํานวน
บุคลากรที่รับผิดชอบรวมกนัทําใหผลการดํา เนินงานแตกตางกัน โดยในหลาย ๆ ดานโรงเรียน
ขนาดใหญมีระดับการปฏิบตัิสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเลก็   

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  
                 จากผลการวิจยัเกีย่วกับการดําเนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   มีขอเสนอแนะดังนี ้
 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช    
                      1)  ดานกายภาพ โรงเรียนควรจัดใหมีการเปดเพลงที่มีเนื้อหาสงเสริมคุณธรรม ประเทือง
ปญญา  ในโอกาสที่เหมาะสมเสมอ   
                      2) ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต การดาํเนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ  โรงเรียนควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูปกครองหรือชุมชน  ดานกจิกรรมวิถีพุทธ  ที่โรงเรียนจดัขึ้น    
                       3)  ดานการเรยีนการสอน   การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนควรจัดใหมีการ
สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการประยุกตหลักไตรสิกขาในการเรียนการสอน   
                       4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   การดาํ เนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ  โรงเรียนควร
สงเสริมใหนักเรียนกลาวสวสัดีตอกัน  นองสวัสดีพี ่ พี่รับไหวสวัสดีนอง  อาจกําหนดรูปแบบตางๆ  
เชน กอนขึ้นหองเรียน  หลังจากเขาแถวเคารพธงชาติหนาเสาธงในตอนเชา  
                       5)  ดานการบริหารจัดการ การดํา เนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ  โรงเ รียนควรจัดหา
ที่ปรึกษา /ภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนกัลยาณมิตร  มาเปนที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
                      1)  ควรวิจยัและพัฒนาการจัดสภาพการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   

               2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ผูปกครอง   และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เกีย่วกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   

                3)  ควรศึกษาปจจยัการบริหารทีส่งผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   
                4)  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการดาํ เนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ    ที่สงผลตอ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 


