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การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อทราบ  1) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน 

วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) แนวปฏิบัติที ่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม 
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำนวน 55 คน และ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้นจำนวน 
60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  (พิบูลบำรุง) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการดำเนินการจัดสภาพและ  
องค์ประกอบ ด้านการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ด้านการเตรียมการ ด้านการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 
และด้านปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 

2. แนวปฏิบัต ิท ี ่ด ีในการบริหารจัดการโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธของโรงเร ียนวัดเฉลิมพระเก ียรติ  
(พิบูลบำรุง) พบว่า ด้านการเตรียมการ: โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 หลัก
ภาวนา 4 หลักการมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงาน ด้านการดำเนินการจัดสภาพและ
องค์ประกอบ: โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจูงใจนักเรียนให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด้านขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา : บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
ทั้งยังสามารถจัดประสบการณ์แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการความรู้ต่าง  ๆ ผ่านระบบไตรสิกขาได้ ด้านการดูแล
สนับสนุนใกล้ชิด: มีการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร ด้านปรับปรุงและ
พัฒนาต่อเนื ่อง : มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานอย่างต่อเนื ่อง  ตามความสนใจและความถนัด 
ด้านประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน: มีการประเมินผล รายงานผลและเผยแพร่การทำงานได้อย่างชัดเจน
และตรวจสอบได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252206 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE BUDDHISM ORIENTED SCHOOL MANAGEMENT 

MISS RACHANEE SRITUPTIM :  THE BUDDHISM ORIENTED SCHOOL 
MANAGEMENT OF WATCHALERMPRAKIAT PIBOONBUMRUNG SCHOOL THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 

The objectives of this research were tp determine 1. the Buddhism management of 
Watchalermphrakiat (Phibulbamrung) School 2. the best practice of the Buddhism management of 
Watchalermphrakiat (Phibulbamrung) School. The research populations were 60 persons that consist of 55 school 
officers in Watchalermphrakiat (Phibulbamrung) School, and 5 teaching Buddhism monks. The research instruments 
were 1. the opinionaine 2. the structured interview. The data were ana’ yzed by frequency, percentage, arithmetic 
average, standard deviation and content analysis. 

The Research Results: The findings were as followed: 

1. The management administration of Buddhist Oriented Schools at Wat Chalerm PhraKiat 
School (Piboonbumrung). In general majority of the results are very goodin everyway by arranging accordingly from 
mathematics means with the most to the least as followed: The evaluation and dissemination performance, 
the management of conditions and components, the development of TRI SIKKHA (Trinity of Education), 
the preparation, the support and responsibility, the continual improvement and development. 

2. The best way regulation how to perform with the administration management of Buddhist 
Oriented Schools at Wat Chalerm Phra-Kiat School (Piboonbumrung), the findings were as followed: Preparation: 
The school used the way of TRI SIKKHA (Trinity of Education), the main good governance, intellect wisdom, 
Thamma 4, meditation 4, participation and cycle quality PDCA. They were used for administration with condition 
performance and dissemination: The school could take further learning organization efficiently including persuasion 
the students to participate in self-learning. The developing performance by using Trinity of Education system 
(TRI SIKKHA): Everybody knows how to develop themselves and shows how to be the good model to the students. 
Moreover; they could make the experience for the students with integration and learning through Trinity of 
Education system (TRI SIKKHA). The support and responsibility: The school used the way how to support and 
responsibility for the colleagues and teachers by following, helping, supporting and exchanging one another with 
friendly. The continual improvement and development: Improving the ability of teachers and the colleagues for 
doing tasks continually with their aptitude and interest. The evaluation and dissemination performance: Using the 
evaluation reporting and dissemination tasks to make sure checking clearly and correctly. 
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การคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์                                     
ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์                                     
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ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนวคิด และแนวทางในการวิจัย 
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(พิบูลบำรุง) ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และ                                     
นักศึกษาปริญญาโท รุ ่น 34/2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน  ที ่ม ีส ่วนช่วยเหลือและ                                                
เป็นกำลังใจให้การวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู ้วิจัยขอมอบบูชาแด่คุณพ่อ คุณแม่                                     
ครอบครัว “ศรีทับทิม” ทุกท่าน ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน และผู้มีพระคุณทุกท่าน                                       
ที่ให้ความรัก ดูแลช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจสำคัญ ทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จได้จนทุกวันนี ้
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้ทำให้เราเข้าสู่สังคมโลกาวิวัฒน์ เป็นโลกที่เชื่อมโยงถึงกันหมดหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรหมแดน  
การใช้ดาวเทียมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใยแก้วนำแสงได้ทำให้คนมีหูทิพย์ตาทิพย์ สามารถนำอดีต  
มาฉายในปัจจุบัน สามารถติดต่อสัมพันธ์กันข้ามฟ้าและข้ามโลก การส่งและรับข่าวสารข้อมูลสามารถ
กระจายไปสู่ผู้รับโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่ เทคโนโลยีหลักอันได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานข้อมูล ได้ช่วยสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การเมือง  
วัฒนธรรม ธุรกิจ บันเทิงฯลฯ จนกระทั่งข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่ต้อง เสพในชีวิตประจำวัน หาไม่แล้ว 
เราจะไม่สามารถปรับตัวได้ในความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมบริโภคอย่างรวดเร็ว ทำให้เราพบเห็นความ
เจริญของบ้านเมืองทางด้านวัตถุ แต่ถดถอยทางด้านการพัฒนาจิตใจช่องวางทางเศรษฐกิจและสังคม 
ขยายตัวมากขึ้นระหว่างผู้คนในเมืองและชนบท ภูมิปัญญาถูกลดทอนความสำคัญ ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่นอ่อนแอลดลง เพราะขาดหลักในการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาในโรงเรียน 
ที่พัฒนาอย่างแยกส่วน มุ่งผลิตคนเก่ง เน้นวิชาความรู้เป็นเป้าหมายหลัก จึงไม่สามารถจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีกำลังรับมือกับปัญหา  
ในชุมชนของตน หรือมาตรวัดความรู้ผิดชอบชั่วดี มีความละอายต่อการกระทำผิดทำนองคลองธรรม  
ในที่ลับและที่แจ้ง เราจึงพบเห็นการทุจริตคอรัปชั่นและการแข่งขันอย่างเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น 
ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ร่วมถึงความละเลยต่อหน้าที่และตัวบทกฎหมายจนเกิดความเสียหาย 
อย่างรุนแรง สร้างความอ่อนแอให้กับประเทศชาติอย่างมาก 

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาต้อง 
คำนึงถึงทุกปัจจัยที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตมนุษย์แต่ละคน และความสัมพันธ์ของทุกชีวิตที่ต่างก็เป็น
สิ่งแวดล้อมของกันและกัน ถึงแม้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามพัฒนาคน 
ให้มีคุณลักษณะที ่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู ่ได้อย่างพอเพียงหรือเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลง  
โดยเฉพาะปริมาณของคนไทยที่มีระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่พฤติกรรมและการกระทำของคนยัง
เป็นปัญหาอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณลักษณะ พฤติกรรม 
และการกระทำของเด็กและเยาวชนไทย ก็คือ ความวิกฤติทางด้านการเสื ่อมถอยทางศีลธรรม  
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คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย 1 ประกอบกับการที่ระบบ
การศึกษาของไทยที่ไม่ส่งเสริมเรื่องการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการท่องจำการเรียนรู้ตามที่กำหนด 
ตลอดจนระบบการศึกษาของไทยเรา ไม่ส่งเสริมกระบวนการปรับตัวอย่างมีคุณภาพ2 จึงกล่าวได้ว่า  
การจัดการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กำหนดไว้ว่า “มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และ “มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ 
ต้องมุ ่งปลูกฝังจิตสำนึกที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง”3 

 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

จากสภาพของการจัดการศึกษาของประเทศในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ 
การจัดการศึกษาที ่มุ ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่ยังไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการจัด  
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพอันนำไปสู่การมีเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ยังมีพฤติกรรมที่ขาด
คุณธรรม จริยธรรม ขาดคุณลักษณะการเป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทั้งทางส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการปฏิรูป 
การศึกษาครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 เพื่อการแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากความอ่อนแอทางคุณธรรม จริยธรรม 
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็น  
ทางการ เพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางสร้างคนที่มีคุณธรรมนำความรู้จากฐานรากของชีวิต โดยปฏิรูป
โรงเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว แต่ให้นำเอาแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน  
และพัฒนาหลักสูตรการเร ียนการสอนตามหลักพุทธธรรม ว่าด้วยจุดเร ิ ่มต้นของการศึกษา  

 
1กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการดำเนินงานโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ  (กร ุงเทพฯ :  

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 5. 
2เรื่องเดียวกัน, 56. 
3“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” ราชกิจจานุเบกษา  เล ่ม 116  

ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 3. 
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ที่ประกอบด้วย ความพร้อมของปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” การรู้จักมอง  
รู้จักคิดพิจารณา คิดให้ ถูกทาง ถูกวิธี โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่ รัก
ปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม กับปัจจัยภายนอก “ปรโตโฆสะ”  
คือการจัดการดำเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เป็น  
กัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา  

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินในทางของพระพุทธะ คือ ท่านผู้รู ้ – ผู้ตื่น -  
ผู้เบิกบาน ความรู้– ความตื่น – ความเบิกบานนั้น เป็นลักษณะ 3 ด้าน ของแกนอันเดียว คือ ปัญญา  
ที่พัฒนาประณีตยิ่งขึ้นไป ในจิตใจที่ดีงาม สุขสดใสมีพลังเข้มแข็งด้วยสมาธิ โดยมีการสื่อสารและ
พฤติกรรมที่สัมพันธ์อย่างเกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นฐานรองรับสนับสนุน ทำให้เกิด
การพัฒนาที ่การศึกษา 3 ด้านบูรณาการเป็นไตรสิกขา สถานศึกษาที ่ประกอบด้วยผู ้บริหาร  
ครูอาจารย์ ตลอดขึ้นมาถึงบุคลากรในวงการศึกษาทั้งปวง และกว้างออกไปทั่วถึงชุมชนและสังคม  
ทั้งหมด เป็นกัลยาณมิตร ที่ช่วยกันชักนำส่งเสริมกล่อมเกลาให้เด็กนักเรียนใช้กลไกแห่งโยนิโสมนสิกา 
ความรู้คิดของตนขับเคลื่อนตัวเองให้ก้าวไปในวิถีแห่งไตรสิกขานั้น ซึ่งความก้าวหน้า ไป หมายถึง  
ความเพิ่มพูนแห่งความเก่งแกล้วเฉียบคม พร้อมด้วยความดีงามที่ประสานกลมกลืนกับความสุขความ
แจ่มใสเบิกบาน สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้มีชีวิตดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคม 4 การพัฒนา
ผู้เรียนตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธนั้น จัดผ่านระบบ“ไตรสิกขา” ได้แก่ ศี ลสิกขา จิตสิกขา และ 
ปัญญาสิกขา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสาระวิชา และกิจกรรมอื่นที่  
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน รวมถึงเน้นความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ประสานเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยวัฒนธรรมเมตตาและวัฒนธรรม 
แสวงปัญญาในการเป็นสิ่งแวดล้อม ที่ได้หล่อหลอมรวม อบรมบ่มเพาะเยาวชนในด้านวิชาความรู้
ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
โดยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และดำเนินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้วย โดยให้โรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นไปตามองค์ประกอบและลำดับขั ้นตอนของการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทาง   
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  

 
4กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ  (กร ุงเทพฯ :  

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 11-12. 
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ปัญหาของการวิจัย 
ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจหลัก 

ในการบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้   
คู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การบริหารโรงเรียน
บรรลุเป้าหมาย5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 
2557 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้มีกำหนด  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ “สอนให้รู้ ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น” มีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
เป็นลักษณะบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ ได้ทั้งความรู้ กระบวนการ การฝึกปฏิบัติ และมีการวัด
ประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้  โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย การศรัทธา และค่านิยม โรงเรียน 
วิถีพุทธจะเน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 
อันส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
ต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด และได้ฝึกปฏิบัติเสมอ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน 
ความประพฤติ ด้านจิตใจ และด้านปัญญาไปพร้อม ๆ กัน6 ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีหลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา
ที่มุ่งเน้นให้มีบรรยากาศที่สงบเงียบ เรียบง่าย ร่มรื่น สะอาด มีระเบียบ และปลอดภัย ในด้านสื่อและ  
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ โรงเรียนมีลักษณะเกื้อกูลและใกล้ชิดกับ
ชุมชน โดยมีการร่วมมือกับบ้าน และสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งนักเรียนและสังคม
ตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน7  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีการบริหาร  
สถานศึกษาและจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ที ่ประสบผลสำเร็จตามวิสั ยทัศน์ 
ของโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่การปฏิบัติจริงที่กำหนดว่า “ภาคภูมิความเป็นไทย 

 
5โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) , เส้นทาง...สู่ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อก้าวเป็น 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (นนทบุรี: ม.ป.ท., 2558), 3. 
6โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง), เอกสารรายงานผลการพัฒนางานโครงการ 

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  (นนทบุรี:  
ม.ป.ท., 2558), 56. 

7เรื่องเดียวกัน, 57. 
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ก้าวไกล ICT บนวิถีของชุมชน สู่สากลด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการสร้าง  
บรรยากาศความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้  คู่คุณธรรม” เพื่อนำผล
จากการศึกษา นำมาถอดบทเรียนในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  
ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป และ  
ยังสามารถนำผลจากการศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิธีพุทธของโรงเรียน  
วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) มาต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ “โรงเรียน
วิถีพุทธ” ของชุมชนและสังคม พร้อมกับสร้างและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความสำคัญของงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัย   

จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
1. เพื ่อทราบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   

(พิบูลบำรุง) 
2. เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม   

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
 

ข้อคำถามของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดข้อคำถามสำหรับการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาคำตอบในการวิจัย  

ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  

อยู่ในระดับใด 
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   

(พิบูลบำรุง) เป็นอย่างไร 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาคำตอบ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย เพื่อเป็นการ  

ตรวจสอบข้อคำถามของการวิจัย ดังน้ี 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  

อยู่ในระดับมาก 
2. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียน 

วิถีพุทธ 
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ผู้วิจัย  

ใช้วิธีการดำเนินการตามกรอบทฤษฎีเชิงระบบ ซึ ่งก่อให้เกิดความเข้าใจเชิงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบตามแนวคิดของ ลูเนนเบิร์กและออนไสตน์ (Lunenburg and  
Ornstein) ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า (input) มีกระบวนการ (transformation 
process) และผลผลิต (output) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อม (external environment) และการใช้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อการปรับปรุงและ 
พัฒนาซึ่งในระบบการจัดการศึกษานั้น ปัจจัยนำเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  
และการจัดการ ในส่วนกระบวนการ (transformation process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียน
การสอน การนิเทศการศึกษา และในส่วนของผลผลิต (output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความพึงพอใจของทุกฝ่าย คุณภาพการศึกษา8 ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องพิจารณาองค์ประกอบและลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ สถานศึกษา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองได้ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอน
การบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 1) ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ  
3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุง 
และพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแผนภูมิที่ 19  

 
8Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-22. 
9กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการดำเนินงานโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ  (กร ุงเทพฯ :  

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 27-28. 
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 Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-22. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 27-28. 
 
  

ปัจจัยนำเขา้
(Input) 

 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ ์
- การจัดการ 

กระบวนการ
(Transformation process) 

 
- การบริหาร 
 
 
 
- การจัดการเรยีนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

การบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ผลผลิต  
(Output) 

 

- การเรียนการสอนที่
บูรณาการไตรสิกขา 

- บุคลากรมีคุณลักษณะที่ด ี
- การบริหารจัดการ

ดำเนินงานอย่างมีระบบ 
- กายภาพและสิ่งแวดล้อม

จัดอย่างรอบคอบ 
 

Feedback 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั ้งนี ้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน  

วัดเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยใช้แนวทางการดำเนินง านโรงเรียนวิถีพุทธของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1) ขั ้นการเตรียมการ 2) ขั ้นการดำเนินการจัดสภาพและ
องค์ประกอบ 3) ขั ้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4) ขั ้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด  
5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง และ 6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  
ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนา 
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 27-28. 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคำที่ใช้ในการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัย  
ได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ  
2) ขั้นดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 3) ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  4) ขั้นดูแล 
สนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลดำเนินการ
ดำเนินงาน  

1) ขั้นเตรียมการ  
2) ขั้นดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ  
3) ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  
4) ขั้นดแูลสนบัสนุนใกล้ชิด  
5) ขั้นปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง  
6) ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ 
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 6  
 



 
 

10 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื ่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   
(พิบูลบำรุง) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง  ๆ เพื่อให้ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาของ
การศึกษา ดังนี้ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
(พิบูลบำรุง) และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี ้

 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ 

 
ความหมายของการบริหารจัดการ 

การบริหารกิจการใด ๆ ก็ตามจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
จะต้องมีผู ้ร่วมดำเนินการในกิจการนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและ   
วัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว คำว่า “การบริหาร” ในภาษาอังกฤษใช้“Administration”  
และ “Management ” ความแตกต่างของสองคำนี ้ คือ “Administration” นิยมใช้ไปทางด้าน 
การบริหารของหน่วยงานราชการ ส่วนคำว่า “Management” นิยมใช้ในด้านการบริหารธุรกิจ  
ซึ่งหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มีนักวิชาการได้ ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ
แตกต่างกัน พอสรุปได้ดังนี ้

วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงาน  เพื ่อให้บรรลุ 
จุดหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน  
การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบที่จะให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล10 

ธงชัย สันติวงษ ์กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
1. ในด้านที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำภายในองค์กร 

 
10วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบท

วิเคราะห์องค์การศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสุทธ,์ 2545), 3-5.  
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2. ในด้านของภารกิจหรือสิ ่งที ่ต้องทำ งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ  
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทำให้งานต่าง ๆ  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน11 

ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน12 

ดาฟท์ (Daft) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานให้เป้าหมายของ 
องค์กรบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ
และการควบคุมทรัพยากรขององค์การ13 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร โดยอาศัยผู้นำหรือผู้บริหารใช้ทักษะการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่บุคคลในองค์กรร่วมกันวางไว้โดยอาศัยกระบวนการ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และ  
การควบคุมทรัพยากรขององค์กร 

 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ 

การบริหารเป็นกระบวนการที ่ม ีข ั ้นตอนต่อเนื ่องกัน การบริหารที ่ด ีจ ึงต้องอาศัย   
กระบวนการบริหารเป็นหลัก กระบวนการบริหารที่นิยมกันมากที่สุดและสามารถนำมาใช้เป็นหลัก  
ในการบริหารทั่วไป คือ กระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (Luther Golick) ซึ่งมีองค์ประกอบและ
ขั้นตอนจำนวน 7 ขั้นตอน รวมเรียกว่า "POSDCORB " มีรายละเดียดดังนี1้4 

1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ  
วิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู ้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั ้นตอนของการปฏิบัติงาน  
เพราะแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร ซึ่ งประกอบด้วยแผนงานหลัก และแผนงานย่อย
แผนงาน ต้องมีลักษณะยืดหยุ่น 

 
11ธงชัย สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 21-22. 
12Herberds A. Simon, Administrative Behavior, 3th ed (New York: The Free, 

1976), 58. 
13Daft Edwards, Management, 3th ed. (Merica: The Dryden, 1976), 8. 
14พิมลจรรย์ นามวัฒน์, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ (กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ 

เจอร์นัล, 2544), 22-23. 
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2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึงการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ การแบ่ง 
ส่วนงาน และการจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึงการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด 
อัตรากำลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ   
สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน "คน" เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลให้   
งานสำเร็จหรือล้มเหลว 

4. การอำนวยการ (Directing) หมายถึงการวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และ 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมาย หน้าที่ 
ให้ลูกน้องแต่ละคนตามลำดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง 
ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัตติาม มีการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและนำไปสู่จุดหมาย และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและ
ทรัพย์สินปลายทางเดียวกัน 

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและ  
ความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ำเสมอ 

7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชี
การใช้จ่ายเงิน 

 
แนวคิดการบริหารแบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและ 

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน  
แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
แนวคิด PDCA ได้ร ับการพัฒนาขึ ้นเป็นครั ้งแรกโดยวอลเตอร์ ชิวฮาร์ท ( Walter Shewhart)  
ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่าง 
แพร่หลาย มากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพอย่า เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ( Dr. Edwards W.  
Deming) ได้นำมาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า  
“Deming Cycle” 
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ขั้นตอนการดำเนนิงานคุณภาพด้วยระบบวิธี PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) 
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D) 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) 
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A) 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนคุณภาพ (Plan) 
ปัจจัยด้านข้อมูลหรือปัจจัยนำเข้า (Quality Planning Input) มีการบริหารงานด้นข้อมูลโดย 
1. จัดหาข้อมูลด้านความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่

การกำหนดคุณภาพ 
2. พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่มีอยู่หรือที่กำลังดำเนินการตรงกับ

ความต้องการมากน้อยมีส่วนใดบ้างต้องทำการปรับปรุงและพัฒนา 
3. ใช้ข้อมูลเดิม ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาควรจะรวบรวมจากบุคลากรทุกฝ่าย  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทางการวางแผนที่ถูกต้อง 
4. เลือกจังหวะ เวลา หรือโอกาสที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน โดยนำข้อมูลทั้งหมด

ดังกล่าวข้างต้นมาทำการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
5. มีการประเมินแผนงานก่อนการนำไปใช้ ทำได้ 3 แนวคือ 

5.1 การประเมินจากการทดลองการปฏิบัต ิ
5.2 การประเมินจากการร่วมพิจารณาของผู้มีประสบการทำงานมาก่อน 
5.3 การประเมินจากสภาพการแข่งขันการตลาด 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) 
คุณภาพ จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ปัจจัยดังต่อไปนี ้
1. ผู้มีอำนาจและรับผิดชอบการบริหารแผนงาน แผนที่ได้เขียนขึ้นมีองค์ประกอบและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
2. ทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติตามแผนงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน 
3. ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานเทคโนโลยี

ต่าง ๆ มีความพร้อมปฏิบัติ ก็ทำให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
4. การจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีแต่ราคาต่ำ ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพดี 

ราคาถูก 
5. มีระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ คือ สื่อได้ชัดเจนและ

รวดเร็ว เพ่ือสร้างความเข้าใจและเช่ือมโยงระบบงานอย่างต่อเนือ่ง  
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ (Check) 
การตรวจสอบคุณภาพ มีแนวทางการตรวจสอบดังนี ้
1. ตรวจสอบขัน้ตอนการดำเนินงานได้แก ่

1.1 ขั้นการศึกษาข้อมูล มีการศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วน 
1.2 ขั้นการเตรียมงาน การเตรียมงานตามแผนงานมีความพร้อมหรือไม ่
1.3 ขั้นดำเนินงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม ่
1.4 ขั้นตอนการประเมินมีเครือ่งมีและขั้นตอนการประเมินผลที่เหมาะสม 

2. ตรวจผลงานตามเกณฑ์ที ่กำหนด เช่น Delta Principle คือ เกณฑ์การประเมิน 
จำหน่ายหรือพนักงาน โดยประเมินจากการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อดำเนินงานตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว คณะผู้ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง  
แก้ไขการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ มีส่วนประกอบดังนี้ 

1) เป้าหมายการตรวจสอบ 
2) ข้อบ่งชี้ที่ใชใ้นการตรวจสอบ 
3) หลักเกณฑก์ารประเมิน หรือวัดผล 
4) ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ 
5) สถิติเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ 
6) ข้อจำกัดในขณะที่ทำการตรวจสอบ 
7) สรุปการตรวจสอบ 
8) ข้อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ขั้นตอนที ่4 การปรับปรุงการแก้ไขผลผลิตหรือผลงาน ( Act ) 
การปรับปรุงแก้ไขผลผลิตหรือผลงาน เกิดจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 
2. เมื่อยอมรับผลการตรวจสอบคุณภาพแล้วทราบจุดบกพร่องแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้อง

พิจารณาถึงกระบวนการ 
3. การตรวจสอบผลกระทบของปัญหา 

3.1 ความพึงพอใจของลูกค้า 
3.2 คณุภาพและมาตรฐานทีไ่ด้กำหนดไว้ 
3.3 ต้นทุนการผลิต 
3.4 การส่งมอบทันเวลา 
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4. วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับระดับของปัญหาในระดับบุคคล แนวทางการ
ปรับปรุงก็ทำได้ง่าย 

4.1 การตักเตอืน อบรม หรอืสร้างความตระหนักรู ้
4.2 การเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงาน 
4.3 การให้ออก เป็นการแก้ปัญหาสุดท้ายที่ไม่อาจใช้วิธีอื่นได ้

กล่าวได้ว่า การดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ย่อมต้องมุ่งหวังให้ภารกิจ 
หน้าที่หรือเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้นั้นบรรลุผลสำเร็จ การบริหารจัดการองค์กรจึงเป็นหน้าที่สำคัญ 
ของผู้บริหารองค์กรที่ต้องทำการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งต้องเริ ่มจากการจัดระบบการ  
บริหารงานองค์กรให้สอดคล้องและสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร โดยการจัดระบบองค์กรนี้  
ย่อมต้องเกี ่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ก่อนร่วมงาน ขณะปฏิบัติงาน และภายหลังจาก 
การร่วมงานกับองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่า ได้บุคลากรที่มีทักษะความรู้สามารถ  
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ การบริหารงานองค์กรจำเป็นต้องใช้รูปแบบการบริหารงานตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการบริหารงานแบบวงจร 
คุณภาพ ของเดมมิ่ง หรือแม้แต่การบริหารงานแบบขั้นตอน 7 ขั้นตอน ของลูเธอร์ กูลิค (Luther  
Golick) เป็นต้น การบริหารงานองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรหรือไม่แสวงหาผลกำไร 
ย่อมต้องการบริหารงานองค์กรของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้จงได้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร 
จึงต้องมีการนำแนวคิดหรือทฤษฎีทางการบริหารต่าง  ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้สำหรับ 
บริหารงานขององค์กรให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไป15 

 
ความหมายของโรงเรียนวิถพีุทธ 

คำว่า “โรงเรียนวิถีพุทธ” มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ได้ให้ความหมายไว้
หลากหลายตามมุมมองและทัศนะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำมากล่าวโดยสรุปได้ดังนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมายว่า โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำ
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน 
อยู่ ดู ฟัง ให้เป็นโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีวัฒนธรรม เมตตา เป็นฐาน
การดำเนินชีวิต16 

 
15วีณา โฆษิตสุรังคกุล, PDCA วงจรสู่ความสำเร็จ (กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มพลผลิตแห่ง

ประเทศไทย, 2541), 7-15. 
16สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

(กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ,์ 2547), 3. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธว่า คือ โรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยดำเนินตามมรรค ซึ่งเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิต  
ในพระพุทธศาสนาที่แปลว่าทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ มีสัมมาทิฎิฐิ เป็นต้นสรุปลงตรงกับ
ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา17 

บรรเจอดพร รัตนพันธ ์ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวัตกรรม
การจัดการศึกษาอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการให้หลักธรรม  
ทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมตามหลักหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ การกิน อยู่ ดู ฟังเป็นต่อเนื่องอย่างบูรณาการไปถึงการพัฒนาตนเองกับสิ่งแวดล้อม  
ทางกายภาพ วัตถุ เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ การพัฒนาจิตใจ ให้มีสมาธิ สงบ สบาย สดช่ืน เบิกบาน 
มุ่งมั่น เข้มแข็ง เพียรพยายาม รวมทั้งมีปัญญา รู้เข้าใจเหตุผลตามความจริง18 

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง  
โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา 4 คือ  
พัฒนาทางกาย สังคม จิตและปัญญา19 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อฺปเสโณ) ประธานมหาเถรสมาคม ให้ความหมายไว้ว่า  
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้  
ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิต โดยผ่าน 
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา
เข้าใจชีวิตแท้จริงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลัก  
พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา  
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น  ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นการฝึกหัดอบรม  
เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจและปัญญา ให้ชำระจิตของตนเองให้ผ่องใสอยู่เสมอ มาใช้ในการ 
ฝึกอบรมให้ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกด้าน สู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ได้ โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรมหลักไตรสิกขานี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา 4 คือ พัฒนาการ 
ทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญา กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธต้อง บูรณาการระบบ

 
17พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินดีอยู่เป็น (กรุงเทพฯ:  

อุษาการพิมพ,์ 2547), 14. 
18บรรเจอดพร รัตนพันธ์, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: อุษา 

การพิมพ์, 2547), 1. 
19มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), 32. 
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ไตรสิกขา เข้ากับกลุ่มสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรนั้น เพื่อเป็นเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยเรียง 
ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกัน กล่าวอีกนัย คือ โรงเรียนฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบ  
ชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งต้องมีไตรสิกขาในขณะที่กิน อยู่ ดู และฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันของนักเรียน เมื่อมี  
ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือพัฒนาแล้ว ผลที่ตามมา คือ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา 4 ด้าน ไปพร้อมกัน  
ได้แก่ 

1. พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย คือ การฝึกอบรม 
กายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น ในทางที่เป็นคุณ   
มิให้เกิดโทษให้เป็นกุศลธรรมงอกงาม ให้กุศลธรรมเสื่อมสูญในเบื้องต้น คือ ให้กินเป็น อยู่เป็น  
ดูเป็นและฟังเป็น กายภาวนา จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม   
ทางกายภาพ 

2. พัฒนาการทางด้านสังคม (ศีลภาวนา) หมายถึง การเจริญศีล คือ การพัฒนา 
ความประพฤติฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ไม่เบียดเบียน หรือ  
ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี 

3. พัฒนาทางจิต (จิตภาวนา) หมายถึง การเจริญจิต คือ พัฒนาฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็มแข็ง 
มั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ สดชื่น 
เบิกบาน ผ่องใส เป็นต้น 

4. พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) หมายถึง การเจริญปัญญา คือ การพัฒนา  
ปัญญา การฝึกอบรมทางปัญญา ให้รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกและชีวิตตามสภาวะที่เป็นจริง สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ไม่ลุ่มหลงไปตามกระแสนิยม 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา ผู้เรียนที่มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนี้ จะเป็น คนเก่ง  
ดีและมีความสุขด้วยเหตุผล ดังต่อไปน้ี 

4.1 พัฒนาการร่างกาย ซึ ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาการ  
ทางด้านปัญญาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิชาการที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง 

4.2 พัฒนาการทางสังคม ซึ่งเป็นผลจากการยึดมั่นในศีลธรรม รักษาระเบียบวินัยและ 
จรรยาบรรณ จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี 

4.3 พัฒนาการทางจิต ซึ่งเกิดจากการบริหารทางจิตให้มีสติ สมาธิ และคุณธรรมอื่น ๆ  
จะทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนมีความสุข20 

 
20มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), 31-35. 
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปรกติทั่วไปที่มีการนำ  
หลักพุทธธรรมคือ หลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอน 
ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา 4 ด้านไปพร้อมกันที่ประกอบด้วย 1) พัฒนาการทางกาย 
(กายภาวนา) 2) พัฒนาการทางด้านสังคม (ศีลภาวนา) 3) พัฒนาทางจิต (จ ิตภาวนา) และ  
4) พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) เพื่อเป็นผู้มีคุณลักษณะกิน อยู่ ดู ฟังเป็น สามารถดำเนิน 
ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ 

โรงเรียนวิถีพุทธ ถือกำเนิดมากจากมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ที่มี 
การมอบหมายให้พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงและพระเทพโสภณ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนไปพิจารณาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  
ในหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ทั ้งนี ้เพื ่อให้โรงเรียนทั ่วประเทศมี  
รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเป็นแบบเดียวกันโดยไม่มีการบิดเบือนหลักคำสอน 
ทางพระพุทธศาสนา ได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  
สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ การจัดการการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ได้ผลนั้นต้องนำไป
บูรณาการเข้ากับชีวิตจริงเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กที่สำคัญคือ ต้องมีพระมาช่วยสอน 
ในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนด้วยการสอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น  
ดังนั้น โรงเรียนวิถีพุทธ จึงถือเป็นหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาได้ตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ได้มี 
การเปิดรับสมัครโรงเรียนนำร่องสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2546 
จำนวน 89 โรงเรียน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่าได้รับ  

การพัฒนากล่อมเกลาจากคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและเอกลักษณ์  
ความเป็นประเทศหรือชุมชนชาวพุทธที่มีความแตกต่างจากนานาประเทศที่มิได้นับถือพระพุทธศาสนา 
พุทธธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มีการพัฒนาเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ ซึ่งเรียกว่า  
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้  
เข้าใจในคุณค่าใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการ  
ดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา 



 19 

 

เป้าหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนพัฒนาสู่วิถีพุทธและได้พัฒนาจนเป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชน์อันมากมายที่เกิดตามมา  
ที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามและคุณค่าเช่น 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ  
อย่างชัดเจนพร้อมกับการพัฒนาปัญญาและด้านอื่น ๆ การพัฒนาที่จะให้เป็นคนดี เก่งและมีความสุข 
พร้อม ๆ กันที่คิดว่ายากจะไม่ยากสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเป็นที่ชื ่นชอบและชื่นชมของทั้งผู้ปกครอง ครู  
อาจารย์ และชุมชนที่ได้รับทราบ การยอมรับและความร่วมมือช่วยเหลือจะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณ 

3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ของโรงเรียนจะดีขึ้นและเกื้อกูลการพัฒนา  
ผู้เรียนรอบด้านทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ผู้คนที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อนักเรียน 

4. บุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งวิธีการทำงานและวิถีชีวิต ทำให้สภาพ 
การทำงานมีความสุข มีคุณค่าเพิ่มขึ้น ชีวิตส่วนตัวพัฒนาสู่ความสะอาด สว่าง สงบ ชัดเจนเพราะ  
ความเป็นวิถีพุทธช่วยกล่อมเกลา 

5. โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นแบบอย่างแก่สังคม อีกทั้ง เป็น
พลังการพัฒนาสังคมวงกว้างให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

โรงเรียนวิถีพุทธ มีรูปแบบที่มุ ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทุก  ๆ ด้านเพื ่อสนับสนุน 
ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธนี้  ธีรศักดิ์ บึงมุม  
ได้ทำการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธนี้ ก็เป็นโรงเรียน
ระบบปกติทั ่วไปที ่มีการนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและ  
การพัฒนาผู้เรียน โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  
สังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธได้ ดังนี ้

1. บริบทของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.1 จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ  ศีล  

สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือมีปัญญารู้
เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐาน  
การดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา 

1.2 ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน 
พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะ  
แห่งปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการคือ 
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1. สัปปุริสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครูอาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ด ี
2. สัทธัมมัสสวะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดี  

และถูกวิธ ี
4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้อง 

เหมาะสม 
1.3 การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่  

ห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน กิจกรรม
วันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อกัน ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น  
และด้านการบริหารจัดการ ตั ้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ  
การสนับสนุนติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการจัดสภาพในแต่ละด้านจะมุ่งเพื่อให้
เกิดการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขาดำเนินไปอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ดังเช่น การจัดด้าน 
กายภาพ ควรเป็นธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้มีจิตใจที่สงบ ส่งเสริมปัญญากระตุ้นการพัฒนา
ศรัทธา และศีลธรรมที่กิจกรรมพื้นฐาน วิถีชีวิต กระตุ้นการให้กินอยู่ ดู ฟัง ดำเนินด้วยสติสัมปชัญญะ  
เป็นไปตามคุณค่าแท้ ด้านการเรียนการสอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดเรียนรู้ชัดเจน ด้านบรรยากาศ 
และปฏิสัมพันธ์ เอื้ออาทรเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตาและวัฒนธรรมแสวงหา
ปัญญา เป็นต้น 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีขั้นตอนสำคัญ เช่น การเตรียมการ เตรียมทั้ง  
บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง แผนงาน ทรัพยากรที่มุ่งเน้นสร้างศรัทธาและฉันทะในการพัฒนาการดำเนินการ
จัดสภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามหรือปัญญาวุฒิธรรม 
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้สภาพและองค์ประกอบที่จัดไว้ข้างต้น ขั้นต่อมา คือ การดูแลสนับสนุน
ใกล้ชิดด้วยท่าทีของความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ต่อจากนั้น มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยอิทธิบาท 4 และหลักอุปัญญาตธรรม คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมและความไม่ระย่อในการ
พากเพียร เป็นต้น ขั้นสุดท้ายของกระบวนการบริหารแต่เป็นฐานสู่การพัฒนาในลำดับต่อไป คือ  
ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

3. ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการร่วมมือ  
ทั้งสถานศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งจะพัฒนา 
ทั้งนักเรียนและสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน 
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4. การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแม้จะยึด 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัย
ให้ผู ้เรียนพัฒนาได้อย่างดีทั ้งการเป็นผู้จัดการเรียนรู ้ และการเป็นแบบอย่างที ่ดีในวิถีชีวิตจริง 
ในลักษณะสอนให้รู้ ทำให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เช่น  
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ลด ละ เลิกอบายมุข การถือศีล 5  
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น.21 

ในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธนี้  กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดการศึกษา พร้อมกำหนดนโยบาย แผนพัฒนาด้านการศึกษา และกำหนดให้มีหน่วยงานที่มี 
หน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธว่า การพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบ
และลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบสถานศึกษาสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นการเตรียมการ : ที่จะให้การจัดโรงเรียนวิถีพุทธดำเนินไปโดยสะดวกด้วยศรัทธา
และฉันทะ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเตรียมการ คือ 

1.1 การหาที่ปรึกษาแหล่งศึกษาและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษา 
ที่เป็นกัลยาณมิตร ในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซึ่งอาจจะเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรู้ชัดในพุทธธรรม ถ้าเป็นคฤหัสถ์ควรเป็นแบบอย่างในสังคม  
ได้ เช่น เป็นผู้ไม่ข้องแวะในอบายมุขเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น ที่ปรึกษาจะมีความจำเป็นมาก 
โดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 

1.2 การเตรียมบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
ให้มีความตระหนักโดยคุณประโยชน์ที ่จะเกิดขึ ้น ให้เกิดศรัทธาและฉันทะในการร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยปัญญา รู้เข้าใจทิศทาง การพัฒนาร่วมกัน ความสำเร็จในการพัฒนาคาดหมาย 
ได้ว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากสำหรับวิธีการเตรียมผู้เกี่ยวข้องนี้ สามารถดำเนินการได้หลากหลายตั้งแต่  
วิธีทั่วไป เช่น การประชุมชี้แจงการสัมมนา การร่วมกันศึกษาดูงาน เป็นต้น 

1.3 การกำหนดเป้าหมาย จุดเน้นหรือวิสัยทัศน์และแผนงาน ที่ชัดเจนทั้ งระยะยาว  
ในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปีก็ตาม ที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นพ้องกันจะเป็นหลักประกัน  
ความชัดเจนในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างดี อันเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมการที่ดี 

 
21ธีรศักดิ์ บึงมุม, “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  
8, 2 (2559): 137-139. 
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2. ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองคป์ระกอบ เป็นการดำเนินการจัดปัจจัยต่าง ๆ ของ 
การพัฒนาผู้เรียน อันจะนำไปสู่การในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 

- การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีข้อมูลมีสื่อที่ดี (สัปปุริสสังเสวะ) 
- การใส่ใจศึกษาเล่าเรียนโดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี (สัทธัมมัสสวนะ) 
- การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดถูกวิธีโดยมีสภาพและบรรยากาศที่ส่งเสริม (โยนิโสมนสิการ) 
- ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้เหมาะสม (ธัมมานุธัมมปฎิปัตติ) 
ซึ่งมีการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 
หลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 

สำคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการจัดก็คือ  
การบูรณาการหลักธรรมทั้งที ่เป็นความรู้ (K) ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม (A) และการฝึกปฏิบัติ 
หลักธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจกำหนดในระดับจุดเน้นหลักสูตรสถานศึกษาที่แทรก  
ในทุกองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือ กำหนดในระดับหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการ  
เรียนรู้ ที่ครูจะนำสู่การจัดการเรียนรู้ต่อไป 

การเตรียมกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนต้องคิดและกำหนดให้เหมาะสมกับผู้เรียนของ 
ตนมากที่สุดซึ่งลักษณะกิจกรรที่กำหนดมีหลากหลายทั้งที่เป็นกิจกรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์หรือ
ประจำโอกาสต่าง ๆ และกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ซึ่งถ้าโรงเรียนเลือกกำหนดและเตรียมการไว้  
ล่วงหน้า จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกสะท้อนให้เห็นถึงคำกล่าวที่ว่า “การศึ กษาเริ่มต้น
เมื่อคน กิน อยู่ ดู ฟังเป็น” (พระธรรมปิฏก ป.อ.ปยุตฺโต) 

การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม อาณาบริเวณของสถานศึกษา ซึ ่งสถานศึกษาจำเป็นต้องคำนึงถึง 
การจัดให้เหมาะสมและมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาไตรสิกขาให้มากที่สุด ทั้งที่ผ่านระบบ 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น” 
ในชีวิตประจำวัน 

การจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ โดยผ่านการเตรียมการ การมอบหมายการรับผิดชอบ 
ของบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือดูแลให้บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้น  
อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยจัดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การกระตุ้นทุกคนให้ทำตนเป็นตัวอย่าง 
ที่ดี การยกย่องผู้ทำดี การปลูกศรัทธาค่านิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น เป็นต้น 

3. ขั ้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  จุดเน้นการดำเนินการพัฒนา คือ  
ผู้เรียนของสถานศึกษา โดยเป็นการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เป็นลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตต่าง ๆ ที่ส่งเสริม “การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น”  
เป้าหมายการพัฒนาจัดให้มีความชัดเจนที่พัฒนาทั้งองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์   
ในที่สุด 
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นอกจากการพัฒนาผู้เรียนอันเป็นภาระหลักแล้ว สถานศึกษาจำเป็นต้องไม่ละเลย  
การพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดด้วย เพราะบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ครูและผู้บริหาร 
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น ยิ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  
มากเท่าไร จะยิ่งส่งผลดีต่อการช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนามากขึ้นเท่านั้น แนวทางการพัฒนา  
บุคลากรและลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมในโรงเรียนวิถีพุทธจะได้นำเสนอในลำดับต่อไป 

การดำเนินการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดำเนินการได้ดี  
หากในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบและขั้นดูแลสนับสนุนใกล้ชิดดำเนินการ 
ได้อย่างดี เพราะต่างเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 

4. ขั ้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด เป็นขั ้นตอนสำคัญ ในการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้  
การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื ่น มีประสิทธิภาพทั้งนี้  ลักษณะของการดูแลสนับสนุน 
ที่เหมาะสมควรมีลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนหรือ ต่องาน กิจกรรมที่สำคัญของขั้นนี้ คือการนิเทศติดตามที่จะดูแลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที ่กำหนดไว้ การให้คำปรึกษาและชี ้แนะผู ้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  
การสนับสนุนทั้งทรัพยากร ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยดำเนินการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 
การรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลระหว่างดำเนินการ อันจะเป็นฐานของการปรับปรุงต่อเนื่อง
ต่อไป หรือแม้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งการนิเทศนี้  
เป็นกระบวนที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี กล่าวไว้ว่า  
การนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา ที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการ 
เรียนรู้ในชั้นเรียน และส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ  เรียนการสอน ต้องอาศัยวิธีการ  
หลากหลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูให้สามารถปรับปรุงและ  พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน คือ  
การนิเทศการสอน ซึ่งอาจเป็นวิธีการนิเทศรายบุคคลหรือวิธีการนิเทศรายกลุ่มที่ สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของครูโดยใช้เทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลาย เน้นความร่วมมือกัน  ระหว่าง 
บุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน22 

5. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนของระบบการบริหารจัดการ  
ที่กำหนดเพื ่อเน้นย้ำการพัฒนา ที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยนำข้อมูลในขั ้นตอนต้น  ๆ  
มาพิจารณาแล้วกำหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ดียิ ่งขึ ้น ทั้งนี้องค์ธรรม  

 
22วัชรา เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 8. 
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ที่สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นไปอย่างชัดเจนต่อเนื่อง การมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ  
จิตตะ วิมังสา) และ อุปัญญาตธรรม 2 (ความไม่สันโดษในกุศลธรรม ความไม่ย่อท้อในการพากเพียร) 
เป็นต้น 

6. ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เป็นขั้นตอนที่จะสะท้อนให้ทราบ 
ถึงผลการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อาจเป็น 1 ปี หรือ 3 ปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เป็นต้น 
และในการประเมิน จะเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สามารถนำสู่การเผยแพร่  
หรือรายงานผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบผลการดำเนินงานนั้น ๆ และนำเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการ
อื่น ๆ ต่อไป และในระบบประกันคุณภาพ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญไม่น้อยต่อการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยอมรับในการดำเนินการและบริหารจัดการ ดังที่ เกษม ศิริสุโขดม ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหาร  
(Management Process) มี 3 ขั ้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การดำเนินงานตามแผน  
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนการประเมินผลนั้นมีความสำคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าอีก 2 ขั้นตอน ทั้งนี้เพราะผลของการประเมินไม่เพียงแต่จะใช้สำหรับแก้ไขปรับปรุง
และตัดสินใจโครงการนั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนโครงการอื่น ๆ  
ต่อไปด้วย23 และการประเมินผลโครงการนี้ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินในเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงโครงการ ดังที ่ พิชิต  
ฤทธิ์จรูญ ได้กล่าวไว้ว่า24 การประเมินผลโครงการ เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อการตรวจสอบ หรือ
ชี้บ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  
ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ จากความหมายดังกล่าวนี้  
ชี้ให้เห็น ลักษณะของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จัดทำขึ้น
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 2) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 3) จุดเน้นที่สำคัญของ 
การประเมินโครงการอยู่ที ่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)  
ของการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ การประเมินโครงการ ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการ
บริหารจัดการโครงการ เพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

 
23เกษม ศิริสุโขดม, การประเมินผลโครงการ (ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร, 2550), 2. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก http://mail.oae.go.th/assess.pdf. 
24พิชิต ฤทธิ์จรูญ, การประเมินโครงการ (เอกสารประกอบการสอน, 2552), 12-13. 

เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562, เข้าถึงไดจ้าก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/7.pdf. 

http://mail.oae.go.th/assess.pdf
http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/7.pdf
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1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี ่ยวกับโครงการที ่นำไปใช้ในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับ การกำหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ดำเนินโครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ  

2. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินโครงการซึ่งนำมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดำเนิน
โครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ  

3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่   
นำมาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่า จะดำเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรือปรับขยาย
การดำเนินโครงการต่อไปอีก  

4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร  
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม ่ 

5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เมื่อทราบ  
ผลสำเร็จ จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินโครงการให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือองค์กร25 
  

 
25กระทรวงศึกษาธิการ . “ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. (กรุงเทพฯ: สำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 17-22. 
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ขั้นตอนการบริหารจัดการแสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนา  
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547), 29. 

1. เตรียมการ 
(ศรัทธา คือ ความเชื่อ และ ฉันทะ คือ  
ความพอใจ ความตั้งใจที่จะทำส่ิงนั้นอยู่เสมอ) 

 - หาที่ปรกึษา แหล่งศึกษา เอกสารขอ้มูล 
 - เตรียมบุคลากร กรรมการสถานศึกษา 
 - เตรียมนักเรียน 
 - เตรียมผู้ปกครอง ชุมชน 
 - กำหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
 - จัดทำแผนปฏิบัติการ 
  ฯลฯ 

2. ดำเนินการจดัสภาพและองค์ประกอบ 
(ปัญญาวุฒธิรรม 4 คือ ธรรมเป็นเครื่อง
เจริญ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญ 
งอกงาม) 

 - จัดหลักสูตรสถานศึกษา/หน่วยการ 
 เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 

 - เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
 - จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
 - จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ 
  ฯลฯ 

6. ประเมินผล และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
(ปีติและชื่นชมร่วมกัน) 

5. ปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
(อิทธิบาท 4 และ อุปัญญาตธรรม 2 คือ  
ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ 
เห็นคุณประจกัษ์กับพระองค)์ 

3. ดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
( อิทธิบาท 4 คือ หลักแห่งความสำเร็จ 
คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผล 
ที่มุ่งหมาย)  

 - นักเรียน 
 - บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 
(กัลยาณมติร คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน  
ที่ปรกึษา เพื่อนที่คบหาและบุคคล 
ผู้แวดล้อมที่ดี) 

 - นิเทศ ติดตาม 
 - สนับสนุน 
 - รวบรวมข้อมลูและประเมินผล 

 ระหว่างดำเนินงาน 
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หลักธรรมสำคัญสู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 
มีหลักธรรมในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 
1. อิทธิบาท 4 
2. ไตรสิกขา 
3. กัลยาณมิตร 
4. ปัญญาวุฒิธรรม 
5. โยนิโสมนสิกา  
6. ศรัทธา 
7. อุปัญญาตธรรม 2 
8. ปรโตโฆสะ (ตาหลักกัลยาณมิตตตา 
 
1. ไตรสิกขา หมายถึง ศีล สมาธิ และปัญญา มี 3 ประการ คือ 

1.1 ศีล (อธิสีลสิกขา) คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย มีความประพฤติดีทางกาย 
และวาจา 

1.2 สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) คือ ความมีใจตั้งมั่น การทำใจให้สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน  
การตั้งจิตมั่น ปลอดจากกามคุณอารมณ์และอกุศลกรรม การมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
โดยเฉพาะ 

1.3 ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) คือ ความรอบรู้ การรู้แจ้งแทงตลอด ในสภาวธรรม 
ทั้งหลาย ตามความเป็นจริง ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล 

ในทางพุทธศาสนา คำว่า ไตรสิกขา หมายถึง ธรรม อันเป็นเครื ่องประพฤติ หรือ  
เป็นอุบายของการถือบวช ในแง่ของธรรมะเพื่อชีวิต ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีประโยชน์  
เป็นเครื ่องเตือนสติ เช่น การเบียดเบียน ซึ ่งจะเกิดมีขึ ้นทางกายและวาจา เว้นได้ด้วยการมีศีล  
รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ส่วนในด้านที่เกี่ยวกับใจ แต่ไม่ใช่ส่วนละเอียด เว้นได้ด้วยเพราะมีสมาธิ  
และส่วนที่เกี่ยวกับใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ละเอียดต้องพิจารณาได้ด้วยปัญญา 

2. อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จตามความประสงค์ 4 อย่าง หรือ  
หลักความสำเร็จ ทางให้ถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม อิทธิบาทมี 4 ประการ คือ 

1.1 ฉันทะ หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ มีใจรัก จะทำงานอะไรต้องมีใจรัก 
ในสิ่งนั้น เช่น การงานที่ทำ ถ้าต้องการทำให้สำเร็จ ต้องตั้งใจทำและพอใจในงานที่ทำนั้น ไม่ใช่ทำพอ
ให้เสร็จ เพียงเพื่อหวังผลกำไร หรือ รางวัล เป็นเครื่องตอบแทน 

1.2 วิริยะ หมายถึง ความพยายามทำสิ่งนั ้น คือ พากเพียรทำ หรือทำความเพียร 
ประกอบสิ่งนั้น เพียรพยายามกระทำสิ่งนั้น ด้วยความมุมานะ อดทน  เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย  
มีความขยันหมั่นเพียรหมั่นประกอบ หมั่นกระทำความเพียรพยายาม มีความเข้มแข็งอดทน 
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1.3 จิตตะ หมายถึง เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือ เอาวิชาฝักใฝ่ เอาใจฝักใฝ่ในสั่งนั้น คือ  
เอาวิชาฝักใฝ่ เอาใจใส่ฝักใฝ่ในงานที่ทำนั้น ด้วยความคิด ด้วยสติปัญญา จนกว่าการงานนั้นจะสำเร็จ
สมความประสงค์ 

1.4 วิมังสา หมายถึง หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ความพิจารณาใคร่ครวญ 
หาเหตุผลในสิ่งนั้น ใช้ปัญญาสอบสวน หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล ในสิ่งที่  
ทำนั้นว่า พอดี เกินเลย หรือ ขาดตกบกพร่องอย่างไร จะได้คิดค้นหาวิธีแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ต่อไป26 

3. กัลยาณมิตร หมายถึง ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบ 
หาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี ความรู้จักเลือก เสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณปัญญา  
มีความสามารถ ซึ่งช่วยแวดล้อม สนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทางเป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุน  
เกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และ
ธรรมปฏิบัติสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี ข้อนี้เป็นองค์ประกอบภายนอก 

4. ปัญญาวุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
4.1 สัปปุริสสังเสวะ (คบหาสัตบุรุษ เสวนาทา่นผู้รู้ผู้ทรงคุณ) 
4.2 สัทธัมมัสสวนะ (ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่าเรียนหาความรู้จริง) 
4.3 โยนิโสมนสิการ (ทำในใจโดยแยบคายคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี) 
4.4 ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลัก  

คือให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่น  ๆ นำสิ่งที่ได้
เล่าเรียนและตริตรอง เห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น  ๆ ธรรม 
หมวดนี้ในบาลีที่มา เรียนกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อปัญญาวุฒิ คือ เพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา 

5. โยนิโสมนสิกา หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง
ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์
โดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ข้อนี้ 
เป็นองค์ประกอบภายในและเป็นฝ่ายปัญญา 

6. ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือที่ประกอบด้วย เหตุผล 
6.1 กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่ อทำ 

อะไรโดยเหตุมีเจตนา คือ จงใจทำทั้งรู้ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุ
ปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จ  
ได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น) 

 
26กนก จันทร์ขจร, ธรรมเพื่อชีวิต (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมเพื่อชีวิต, 2533), 121, 144. 
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6.2 วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่า 
กรรมที่ทำแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว) 

6.3 กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ  
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน) 

6.4 ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นในใจองค์พระตถาคตว่า  
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยได้ด้วยดี ทรงเป็นเป็น  
ผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือ เราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด  
บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง) 

7. อุปัญญาตธรรม 2 หมายถึง ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษ์กับ 
พระองค์ คือ พระองค์ได้ทรงอาศัยธรรม 2 อย่างนี้ ดำเนินอริยมรรคาจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ 
สัมมาสัมโพธิญาณ  

7.1 อสันตุฎฐิตา กุสเลสุ ธัมเมสุ (ความไม่สันโดษในกุศลธรรม ความไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ  
ในการสร้างความดีและสิ่งที่ดี) 

7.2 อัปปฎิวาณิตา ปธานัสมิง (ความไม่ระย่อในการพากเพียร การพากเพียรพยายาม 
ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ยอมถอยหลัง) 

8. ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟัง 
คำแนะนำสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคำบอกเล่าชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะการสดับ  
สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร27 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ(พิบูลบำรุง) 

 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  เป็นโรงเรียนที่ตั ้งอยู ่ในที่ดินของวัดเฉลิม 

พระเกียรติวรวิหาร ก่อตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2476 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่  
86 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา เขตพื้นที่บริการได้แก่ ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบางกร่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 02-4474875โทรสาร 02-4474875  
Website: chalermschool.ac.th E-mail:chalerm.non@gmail.com แ ล ะ  Face book:  
https://www.facebook.com/chalermschool โรงเร ียนว ัดเฉล ิมพระเก ียรติ  (พ ิบ ูลบำร ุ ง )  

 
27กนก จันทร์ขจร, ธรรมเพื่อชีวิต (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมเพื่อชีวิต, 2533), 79-93. 

mailto:chalerm.non@gmail.com
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เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2476 โดยมีนายจำลอง ยวดลาด เป็นครูใหญ่ โดยเปิด  
ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ท่านเจ้าคุณ 
พระปรีชาเฉลิม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  
ด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวร 
หลังแรกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยใช้เงิน กศศ.  
(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505  
(พิเศษ) เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2476  

 
การจัดการศึกษาปัจจุบัน 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เปิดทำการสอนรวม 2 ระดับ 
1. ระดับก่อนประถมศึกษา 

1.1 อนุบาล 4 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน 
1.2 อนุบาล 5 ปี จำนวน 4 ห้องเรียน 
รวมเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 7 ห้องเรียน 

2. ระดับชั้นประถมศึกษา 
เปิดสอนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 รวมทั้งหมด  

24 ห้องเรียน ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียน 791 คน  
ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 คน พระสอนศีลธรรม  
จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏบิัติการประจำปีของสถานศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 
การบริหารงานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้พัฒนาการบริหารโดยการปรับตัวให้ทัน  

การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบการบริหาร พระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อนำไปสู่  “ความเจริญ 
งอกงามของบุคคลและสังคม” ทั ้งนี ้ ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ทั้งทางด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ  
ด้านการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม  
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 กล่าวคือ จะต้องดำเนินงานด้านการ
บริหารให้ครอบคลุมงานหลักทั้ง 4 งานคือ 
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1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานทั่วไป 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี  

คุณภาพตามจุดมุ ่งหมายการศึกษา ดำเนินการบริหารโดยผู ้อำนวยการสถานศึกษา กำกับ  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพที่จะใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้การบริการ  
ด้านการเรียนการสอนมีคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการบริหารอย่างมาก ทั้งอำนาจ 
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจโดยต้องรับผิดชอบต่อผลการบริหาร
สถานศึกษา ซึ ่งต้องมีดัชนีชี ้ว ัดผลสัมฤทธิ ์ของงานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
แสดงผลงานความก้าวหน้าในการบริหารโรงเรียนตามเป้าที่กำหนดและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ของโรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินตามแนวนโยบายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คนและสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่โรงเรียนดีใกล้บ้านตามโครงการโรงเรียน  
ในฝัน และดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียน  
วัดเฉลิมพระเกียรติ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 8 ประการดังนี้   
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กำหนด 2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีและกระบวนการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3 ) ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน ด้านสุนทรียภาพทั้งทางด้านงานศิลปะและการดนตรี  เพื่อให้นักเรียนมี 
สุนทรียภาพและมีจิตใจที่อ่อนโยน 4) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน ให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่กำหนด6)ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน ให้มีพัฒนาการตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย 
กำหนด 7) ส่งเสริมการพัฒนาการนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม 
8) สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการการศึกษา โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้ผู้ปกครองและ  
ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะของภาคีเครือข่าย 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ดังกล่าวกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน 

และสร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ครู และบุคลกรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้และ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนเป็นผู้มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยนักเรียน ให้มีพัฒนาการและสุขภาพ 
พลานามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษา หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2551 การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการการศึกษา โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ปราสาท : ความร่มเย็นเป็นสุข  

รูปดอกบัว : ความศรัทธาเช่ือมั่น ความมีคุณธรรม 

 

รูปพระราชลัญจกรสำหรับพระเจ้าแผ่นดินประจำพระองค์รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จ  
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ฐานของปราสาทเป็นรูปดอกบัวสีเหลือง มี อักษร ฉ.ก. อยู่ตรงกลาง 

ปรัชญา สุวิชาโน ภวํโหติ แปลว่า ผู้รู้ด ีเป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์ ภาคภูมิความเป็นไทย ก้าวไกล ICT บนวิถีของชุมชน สู่สากลด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ ์ ยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกล ICT 
เอกลักษณ ์ แหล่งเรียนรู ้คูป่ระวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
คำขวญั การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม 
อักษรย่อ ฉ.ก. 



 33 

 

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง สีฟ้า 
 สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม 
 สีฟ้า หมายถึง การมีความคิดที่กว้างไกล 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพญาสัตบรรณ 

 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยให้ทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในการพิจารณา จึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
กลยุทธ์ (Strategy) ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภาคภูมคิวามเป็นไทย ก้าวไกล ICT บนวิถชีุมชน สู่สากลด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสรา้งความตระหนักในวัฒนธรรมความเป็นไทย 
2. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย 
2. ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี  

ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิต  

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้เพ่ือนำไปประยุกต์ขยายผลในครอบครัวและชุมชน 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกล ICT” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“แหล่งเรียนรู ้คู่ประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”28 

 
28โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง), ประวัติและข้อมูลโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  

(พิบูลบำรุง) พ.ศ.2558 (นนทบุร:ี ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบลูบำรุง) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรติ (พิบูลบำรุง) 
รายละเอียดขอ้มูลข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ(พิบูลบำรุง) 
จำนวน 
(คน) 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 
2 หัวหน้าฝ่าย 3 
3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 
4 หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 
5 ครูผู้สอน  45 

จำนวนทั้งสิ้น 55 
พระสอนศีลธรรม 

ในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
จำนวน 
(รูป) 

6 พระสอนศีลธรรม 5 
รวมทั้งสิ้น 60 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 

นพรัตน์ ชัยเรือง ได้วิจัย พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาจริยธรรม  
นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  
ความสำเร็จในการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ
วิถีพุทธสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงปัจจัยระดับ
นักเรียน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากลักษณะ  
มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองนักเรียน   
การสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกเพศหญิง 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของนักเรียน ส่วนสถานภาพทางครอบครัวของ
บิดามารดานักเรียน รายได้ของผู้ปกครองและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่มีอิทธิพลเชิงจริยธรรม  
ของนักเรียน ปัจจัยระดับห้องเรียนพบว่า ความพึงพอใจของครูในการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน   
ปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่าความพึงพอใจของครูในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนได้รับอิทธิพล  
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เชิงบวกจากตัวแปรปัจจัยคุณภาพการสอนของครูมากที่สุด รองลงมาคือตัวแปรการสนับสนุนทาง  
สังคมของครู ส่วนตัวแปรอื่น ๆ เช่น อายุของครูความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมของครูมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกทั้งสิ้นขณะที่ระดับการศึกษาประสบการณ์ของครู  
กิจกรรมและบรรยากาศกระบวนการพัฒนาจริยธรรมไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อความพึงพอใจของครูในการ
พัฒนาจริยธรรมของนักเรียนปัจจัยระดับโรงเรียนพบว่า ความสามารถของผู้บริหารในการพัฒนา  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากตัวแปรปัจจัย
เดียวคือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารขณะที่ตัวแปรวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและภาวะผู้นำของ  
ผู ้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ส่วนวัฒนธรรมโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน นโยบายและ
แผนพัฒนาจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน29 

สายสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร  
โรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 2)การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 และ 3)ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1)ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2 มีภาวะผู้นำแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3)ภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการกระตุ้น 
เชาว์ปัญญาส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
ในภาพรวม30 

เฉลิมรัก สดไสย ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียน 
วิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
1) การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานเขตธนบุรี  
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก 2)  การเปรียบเทียบการส่งเสริม 
การดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัด  

 
29นพรัตน์ ชัยเรือง, “พหุระดับปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาจริยธรรม 

นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีนิพนธ์  
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 1. 

30ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์, “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ”  
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
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กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษา  
ต่างกัน มีการส่งเสริมการดำเนินงาน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพทุธ  
ด้านการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรแตกต่างกัน สำหรับครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน  
มีการส่งเสริมโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการ  
โรงเรียนวิถีพุทธ ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกิจกรรม  
เสนอแนะการพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรและด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 3)การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู พบว่ามีปัญหาในเรื่องขาดงบประมาณในการจัดบรรยากาศโรงเรียนวิถีพุทธ  
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรม พฤติกรรมทางคุณธรรมของนักเรียนปฏิบัติเฉพาะในโรงเรียน การจัดอบรม
ให้บุคคลากรโรงเรียนวิถีพุทธยังไม่ครอบคลุม บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจรรมและครูยังขาด  
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา สำหรับข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ งบประมาณและกำหนดกรอบดำเนินงานใน 
การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ควรนำนักเรียนและร่วมกิจกรรมกับวัดให้มาก ๆ เป็นวิถีชีวิตเหมือนพุทธศาสนิกชน 
ส่งเสริมให้บ้าน วัด ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ31 

ทรรศนีย์ วราห์คำ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้พบว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง  
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ  
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย  
มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิด  
การเรียนรู้และไม่มีมลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา  
ตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ันกำหนด32  

 
31เฉลิมรัก สดไสย, “การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน 

ประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 1. 

32ทรรศนีย์ วราห์คำ, “การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 
วัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ” (สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2554), 13. 
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ดวงธิดา ฟูตระกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อ  
คุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมพบว่ามีระดับการปฏิบัติงาน
อยู ่ในระดับมาก เพื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั ้นดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ  
ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินการ มีการปฏิบัติงาน 
อยูใ่นระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงตามลำดับ ส่วนขั้นที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนาต่อเนื่อง พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง33 

สายทอง หลากจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน 
เครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า 1)ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โดยรวมเกือบทุก 
ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
2)การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัยโดยรวมระหว่าง 
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีเพศและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ส่วนผู้บริหารและครูที่มีตำแหน่งและประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน34 

อินทิรา บริบูรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน. ได้พบว่า สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วย 
กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสม  
ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศที่ดี ความสะอาดร่มรื่นความสวยงาม 
ภายในโรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ความเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วนอาคารสถานที่ มีการจัดอำนวยความสะดวก มีความพร้อมเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมใน  
การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและเป็นระบบนิเวศน์ที่แวดล้อม 

 
33ดวงธิดา ฟูตระกูล, “กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ 

นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
นครนายก” (ว ิทยานิพนธ์ศ ึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบร ิหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 144-145. 

34สายทอง หลากจิตร, “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศ 
วิทยา จังหวัดสุโขทัย” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ, 2555), 1. 
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อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้  
มีความสำคัญและคุณประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  
ช่วยให้นักเรียนมีความสุขและส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียน.35 

วีรนุช สุทธพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้น 
จิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา ได้พบว่า (1) สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้น 
จิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ขั ้นตอนการสร้างจิตอาสาของนักเรียน 
ประถมศึกษา และกิจกรรมการสร้างจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา และ (3) การตรวจสอบความ 
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา 
โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ พบว่า ภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน36 

พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ไตรสิกขาสู่การพัฒนาการเรียนรู้  
ได้พบว่า การเรียนรู้ที่ดีย่อมต้องเกิดการพัฒนาชีวิตที่ดีและทันต่อวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคปัจจุบันตลอดจนสู่ยุคแห่งอนาคตและสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และเกิดสันติสุขในสังคมนั้น ๆ โดยการนำหลักไตรสิกขาซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่  
สามารถส่งเสริมการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักในการพัฒนาชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  
โดยสอดแทรกและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรม พุทธิพิสัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ทางด้านความคิด ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา พัฒนาสมอง  
และสติปัญญา ด้านพฤติกรรมจิตพิสัย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ถูกต้อง ความรู้สึกทัศนคติ  
ที่ดีในการเรียนรู้ ความเชื่อ ความสนใจและมีคุณธรรมมีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกั น และด้าน 
พฤติกรรมทักษะพิสัย เพื่อให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ   

 
35อินทิรา บริบูรณ์, “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลส์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”  
(ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2556), 38. 

36วีรนุช สุทธพันธ์, “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของ 
นักเรียนประถมศึกษา” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์ 5, 2 (2558): 112. 
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ด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้องและดีงามและสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้อื่น  
พัฒนาชุมชนและสังคมประเทศชาติได้ต่อไป37 

พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา  
ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร ได้พบว่า สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
เงียบสงบเอื้อต่อการเรียนการสอน ปัญหา คือ บุคลากรมีประสบการณ์ในการสอนตามหลักไตรสิกขา 
ที่แตกต่างกัน รูปแบบ วิธีการสอนของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝึกอบรม  
ไตรสิกขาแก่บุคลากร โดยเน้นที่การปฏิบัติจริงและจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
ไตรสิกขา ขณะที่โรงเรียนจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที ่เป็นกัลยาณมิตรทั ้งนักเรียน ครูและ  
ผู้ปกครอง ปัญหา คือ ครูและผู้บริหารมีความเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนแต่ขาดการประสานสัมพันธ์
ร่วมกับชุมชนในลักษณะที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเสนอแนะให้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมของวัด 
และชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเจตคติ ที่ดีต่อกัน สำหรับด้านผลผลิตนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรม 
การพัฒนาศีล สมาธิและปัญญาอยู่เสมอส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน  
ปัญหา คือ ยังไม่มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
ตามหลักไตรสิกขา โดยเสนอแนะให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ส่วนด้าน  
ผลกระทบ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนของตนได้อย่างมีความสุข38 

จริยา แตงอ่อน ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที ่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้พบว่า  
การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะครูในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งบางครั้งสถานศึกษาอาจเชิญ
ศึกษานิเทศก์มาช่วยชี้แนะหรือแนะนำด้วยก็ได้ การนิเทศภายในสถานศึกษาถือเป็นการแก้ปัญหาด้าน 
การเรียนการสอนได้ถูกจุดและตรงประเด็น ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศคือ บุคลากรในสถานศึกษาย่อมรู้
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตน การนิเทศภายในเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม  
เนื่องจากการนิเทศภายในไม่เพียงแต่ช่วยให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
37พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง), “ไตรสิกขาสู ่การพัฒนาการเรียนรู้ ,” วารสาร 

ครุศาสตร์ปริทรรศน์ 2, 2 (2558): 138.  
38พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง), “การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียน 

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 กรุงเทพมหานคร” (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), 68. 
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เท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยดังนี้ 1)สภาพปัญหาและ 
ความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากที่ศึกษานิเทศก์จะสามารถรู้
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาได้  2)ศึกษานิเทศก์มีจำนวนไม่เพียงพอกับสถานศึกษา 
ที่จะต้องให้การนิเทศ จึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง 3) บุคลากร 
ในสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญมากขึ้น บุคลากรเหล่านี้สามารถเป็นผู้นิเทศ  
ภายในสถานศึกษาได้ นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์แล้ว ยังเป็นการ 
สร้างความยอมรับนับถือซึ่งกันและกันด้วย 4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูคิดและรู้จักวิธี 
แก้ปัญหาด้วยตนเองแทนการรองรับการช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอกสถานศึกษา 5) เพื่อให้ครู
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา เพื่อความ  
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและง่ายต่อการพัฒนาการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาจะมีผล
ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นจะช่วยพัฒนา แก้ไขและ
ปรับปรุงบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงาน 
ตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษา39 

ชวนคิด มะเสนะ ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
ในทศวรรษหน้า ได้พบว่า การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร นับว่าเป็น  
เงื่อนไขแห่งความสำเร็จขององค์กรนั้น ๆ และเป็นวิธีการที่ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
(Competitive Advantage) หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์กรอื่น ๆ ยิ่งกว่านั้น  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังมีความสำคัญในเชิงปัจจัยที ่เป็นเหตุและผลให้เกิดการพัฒนา/  
เปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งในยุคแห่ งส ังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)  
ซึ่งต้องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)  
ของบุคลากรและใช้คุณค่าที่มีอยู่ให้เต็มสมรรถนะและความสามารถเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต
ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สำหรับ 
แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบุคลากร 2 ส่วนด้วยกันคือ 
ส่วนที่เป็นตัวบุคคลหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เป็นบุคคลผู้รับผิดชอบต่อ 
บุคลากรในองค์กร หรือผู ้บริหาร ซึ ่งทั ้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเพิ ่มพูนทักษะ  

 
39จริยา แตงอ่อน, “รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 

ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559), 117. 
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ประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยไม่ผลักภาระความรับผิดชอบในองค์กรให้กับฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียว มีมุมมองบวก คิดบวกคิดหาและสร้างโอกาสให้ 
ตนเอง จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาทั้งบุคลากรและพัฒนาองค์กรควบคู่กันไป40 

สุภาพ ผู้รุ่งเรือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริม 
การอ่านของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พบว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ 
ที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร 
เป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลให้เป็นผู ้ที ่มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยทั่วไปวิธีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
นั้น มีวิธีการดังนี้ คือ การฝึกอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษา อบรมหรือดูงาน การพัฒนาบุคลากรโดย
กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทำการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการและครู 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริม
การอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 16 ด้าน และมีความต้องการ 
พัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ จำนวน 16 ด้าน41  
  

 
40ชวนคิด มะเสนะ, “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในทศวรรษหน้า ,”  

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16, 1 (2559): 11. 
41สุภาพ ผู้รุ่งเรือง, “รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของ 

นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์,” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 16, 1 (2559): 180-181. 
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สรุป 
 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จึงอาจกล่าว 
ได้การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่ดี ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ขององค์กรจาก 
การศึกษาพบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สถานศึกษา
สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับริบทของโรงเรียนและเป็นการ  
สะท้อนการทำงานของผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุง แก้ไขใหด้ี
ขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดรายละเอียดของการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
จำแนกได้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ   
3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุง 
และพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนว
ดำเนินการในการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทที่ 3 

การดำเนินการวิจัย 
 

ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สภาพการบริหารจัดการ 
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง  
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเฉลิม
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นหน่วยวิเคราะห์  
(unit of analysis) เครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการดำเนินงาน  
โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิจยั ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ตามระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยของบัณฑิต  
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง คู่มือการดำเนินงานและ  
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแปรที่ศึกษา จำนวน 6 ขั้นตอน  
เอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ วารสาร บทความ รายงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินการจัดทำการค้นคว้าอิสระ โดยขอคำแนะนำและ  
ความเห็นชอบในการจัดทำโครงร่างวิจัยเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย การสร้างพัฒนาเครื ่องมือในการวิจัยนำเครื ่องมือ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของเครื่องมือแล้วนำไปเก็บข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวจากนั้นนำแบบสัมภาษณ์ 
และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้ถูกต้องและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อนำมาสรุปรายงานผลการวิจัยต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำร่างรายงาน 
การวิจัย ที ่เสนอต่อคณะกรรมการผู ้ควบคุมงานการค้นคว้าอิสระ เพื่อขอคำแนะนำ ตรวจสอบ  
ความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการควบคุมงานการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ  
เพื่อขออนุมัติหัวข้อ ตรวจสอบหัวข้ออิสระ จากนั้นเสนอขอสอบผลการค้นคว้าอิสระ ปรับปรุงแก้ไข  
ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมงานการค้นคว้าอิสระ ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม และดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติสำเร็จ 
การศึกษา 
 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 
 

เพื่อให้งานการวิจัยในครั้งน้ี มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ผู้วิจัยได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบวิจัย ประชากร  
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็ บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และ สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีแผนแบบของ 
การว ิจ ัยล ักษณะกล ุ ่มต ัวอย ่างเด ียว ศ ึกษาสภาวการณ์ ไม ่ม ีการทดลอง ( the one shot,  
non – experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนแบบ (diagram) ได้ดังนี ้

 

 
 

เมื่อ S หมายถึง ประชากรที่ศึกษา 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

  

O 

 

S X 
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ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 55 คน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้น  จำนวน  
60 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ  
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และ ประสบการณ์ในการทำงานใน  
ตำแหน่งปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ขั ้นการเตรียมการ หมายถึง การหาที ่ปรึกษา แหล่งศึกษา เอกสารข้อมูล  

การเตรียมบุคลากร กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน ให้มีความตระหนักและ
คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การกำหนดเป้าหมาย จุดเน้น หรือวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจน 

2.2 ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ หมายถึง การจัดส่งเสริมให้เกิด 
โรงเรียนวิถีพุทธ ตามองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการศึกษา การเตรียมกิจกรรมนักเรียน จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา และจัดบรรยากาศ
ปฏิสัมพันธ์ 

2.3 ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา หมายถึง การดำเนินการพัฒนา 
ผู้เรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขาที่เป็นลักษณะบูรณาการทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตต่าง ๆ ที่ส่งเสริม “การกิน อยู่ ดู ฟังให้เป็น” 

2.4 ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด หมายถึง ปัจจัยส่งเสริมให้การดำเนินการพัฒนา 
เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ตามกิจกรรมที่สำคัญของขั้นนี้ คือ การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา 
และชี้แนะผู้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนทั้งทรัพยากร ข้อมูลและเครื่องมือ  
ต่าง ๆ และรวมรวมข้อมูลในการประเมินผล 

2.5 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง หมายถึง ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการ  
ที ่กำหนดเพื ่อเน้นย้ำการพัฒนาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยนำข้อมูลในขั ้นตอนต้น  ๆ  
มาพิจารณาแล้วกำหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ดีขึ้น 
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2.6 ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน หมายถึง การประเมินเน้นข้อมูล 
ที่เป็นเชิงประจักษ์เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่สามารถนำสู่การเผยแพร่หรือรายงานผู้เกี่ยวข้อง  
ให้ทราบผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการในระบบประกัน
คุณภาพ มีการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับในการดำเนินการและบริหารจัดการ 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภท ดังนี ้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบสอบถามที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน  
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) มีจำนวน 5 ข้อ โดยเป็นชนิดตอบแบบ 
ตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดเฉลิม  
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำนวน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการดำเนินการ  
จัดสภาพและองค์ประกอบ 3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4) ขั้นการดูแลสนับสนุน 
ใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  
(Likert’s scale)42 โดยกำหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน้ำหนัก 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู ่ในระดับมากที ่สุด  
มีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก มีน้ำหนัก
เท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู ่ในระดับปานกลาง  
มีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับน้อย มีน้ำหนัก
เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู ่ในระดับน้อยที ่สุด  
มีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
42Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw – Hill Book 

Company, 1961), 74. 
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2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยมีผู้ให้ 

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และพระสอน 
ศีลธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน  
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเ รียนวิถีพุทธของ 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำนวน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรียมการ    
2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา   
4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นการประเมินผลและ
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมอื 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ ้นมา  
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างแบบสอบถาม 
1.1 ศึกษาเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 ศึกษารูปแบบของการสร้างคำถามโดยศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าตามแนวของลิเคิร์ท (Likert’s scale) 
1.3 ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี ่ยวกับบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโดยผู ้วิจ ัยใช้  

แบบสอบถามของดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์43 จำนวน 35 ข้อ โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ  
0.962 

2. การสร้างแบบสัมภาษณ ์
แบบสัมภาษณ์ที ่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  

interview) เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติที ่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม  
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  
แก้ไขความถูกต้อง 
  

 
43ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์, “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 1. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวมรวม  

ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างเดียว โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
1. แบบสอบถาม 

1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
เก็บข้อมูลการวิจัย 

1.2 นำหนังสือที่ได้จากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ส่งไปยัง  
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

1.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ  
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

2. แบบสัมภาษณ ์
ประสานงานการเข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

และพระสอนศีลธรรม โดยโทรนัดหมายวัน เวลา ก่อนเข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
ของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยดำเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. แบบสอบถาม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 55 คน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้นจำนวน  
60 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
3. นำข้อมลูมาลงรหัสและบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมการวิเคราะห ์
4. ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือหาค่าทางสถิติของข้อมูล 

2. แบบสัมภาษณ ์
นำข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) จาก 

คำตอบที่ได้รับ เพื่อนำมาสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ต่อไป 
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สถิติใช้ในการวิจัย 
ผู ้วิจัยนำแบบสอบถามที่เก็บมาจากกลุ ่มตัวอย่างนำมาตรวจสอบความถูกต้องและ 

ความสมบูรณ์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบตามวัตถุประสงค์  
ของการวิจัย แล้วเขียนเป็นรายงานผลการวิจัย โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที ่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน  
ในตำแหน่งปัจจุบันโดยใช้ความถี ่ ( frequency: f) และ ร้อยละ (percentage: %) และนำเสนอ 
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้ค่ามัชฌิม  

เลขคณิต (arithmetic mean: μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : σ) โดยนำ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ ( Best)44  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ใน 
ระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ใน 
ระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม  
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำนวน 3 คน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการ 
โรงเรียนวิถีพุทธและพระสอนศีลธรรม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อนำมา 
สรุปข้อมูล 
  

 
44John W. Best, Research in Education ( Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) และ 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนวัดเฉลิม 
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการโรงเรียน  
วิถีพุทธ ครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 55 คน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้น  
จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์แบบ  
มีโครงสร้าง เกี ่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 3) ขั้นการ 
ดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา 
ต่อเนื่องและ 6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ (frequency: f) ร้อยละ (percentage: %) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: μ)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์  
เนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ผู ้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จำนวนทั้งสิ้น   
55 คน และ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด จำนวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของ  
บุคลากรในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้จาก  
แบบสัมภาษณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย  
จำแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม  

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที ่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรจำนวน  

ทั ้งสิ ้น 60 คน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที ่หลักในโรงเรียน  
และประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(N = 60) 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
15 
45 

 
25.00 
75.00 

รวม 60 100.00 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

2. อาย ุ(เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปี) 
 อายุต่ำกว่า 30 ปี 
 อายุระหว่าง 31 – 40 ป ี
 อายุระหว่าง 41 – 50 ป ี
 อายุ 51 ปี ขึ้นไป 

 
17 
24 
9 
10 

 
28.33 
40.00 
15.00 
16.67 

รวม 60 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต่ำกว่าปริญญาตร ี
 ปริญญาตร ี
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
3 
45 
11 
1 

 
5.00 
75.00 
18.33 
1.67 

รวม 60 100.00 
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ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(N = 60) 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
4. ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 หัวหน้าฝ่าย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ครูผู้สอน 
 พระสอนศีลธรรม 

 
1 
3 
5 
1 
45 
5 

 
1.67 
5.00 
8.33 
1.67 
75.00 
8.33 

รวม 60 100.00 
5. ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 

 น้อยกว่า 6 เดือน 
 ระหว่าง 6 เดือน – 1 ป ี
 ระหว่าง 1 - 5 ปี 
 ระหว่าง 5 - 10 ปี 
 10 ปีขึ้นไป 

 
4 
30 
16 
10 
- 

 
6.66 
50.00 
26.67 
16.67 

- 
รวม 60 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 60 คน เป็นเพศชาย  

15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเป็นเพศหญิง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านอายุ พบว่า อายุ 
ระหว่าง 31-40 ปี มีมากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอายุระหว่าง 41-50 ปี มีน้อย 
ที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาตรี มีมาก 
ที่สุด จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และระดับปริญญาเอก มีน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.67 ด้านตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอน มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีน้อยที่สุด  จำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 และด้านประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน พบว่า ประสบการณ์ 
ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี มีมากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ ประสบการณ์น้อยกว่า  
6 เดือน มีน้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม  พระเกียรติ 
(พิบูลบำรุง) 
ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   

(พิบูลบำรุง) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean:μ) และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (standard deviation: σ) แล้วนำค่าเฉลี ่ยไปเทียบเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ (Best)  
ปรากฏผลในภาพรวม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ(พิบูลบำรุง) 
(N = 60) 

การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ (xtot) μ σ ระดับ 
1. ขั้นการเตรียมการ (x1) 4.36 0.59 มาก 
2. ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (x2) 4.40 0.61 มาก 
3. ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา (x3) 4.36 0.58 มาก 
4. ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (x4) 4.30 0.62 มาก 
5. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง (x5) 4.20 0.65 มาก 
6. ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน (x6) 4.40 0.60 มาก 

รวม 4.33 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  

(พิบูลบำรุง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.33, σ = 0.60) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.60 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 6 ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดั งนี้ ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน (μ = 4.40, σ = 0.60) ขั ้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (μ = 4.40,  

σ = 0.61) ขั้นการการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา (μ = 4.36, σ = 0.58) ขั้นการเตรียมการ  

(μ = 4.36, σ = 0.59) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (μ = 4.30, σ = 0.62) และ ขั้นการปรับปรุง 

และพัฒนาต่อเนื่อง (μ = 4.20, σ = 0.65) 
ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  

ในแต่ละแต่ละขั้นตอนเป็นรายข้อย่อย ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 4 – 9  
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ขั้นการเตรียมการ (x1) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการเตรียมการ (x1)    
1. โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และผู้สอนตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธ 
4.41 0.61 มาก 

2. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนทราบในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.28 0.58 มาก 

3. โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการที่ปรึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

4.35 0.60 มาก 

4. โรงเรียนมีสื ่อหรือเอกสารข้อมูลเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา 
สำหรับครูและนักเรียน 

4.35 0.63 มาก 

5. โรงเรียนจัดหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สำหรับครูและนักเรียน 

4.45 0.56 มาก 

รวม 4.36 0.59 มาก 
 

จากตารางที ่  4 ข ั ้นการเตรียมการ พบว่า ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (μ = 4.36,  

σ = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนจัดหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสำหรับครูและ  

นักเรียน (μ = 4.45, σ = 0.56) โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และผู้สอนตามแนวโรงเรียน 

วิถีพุทธ (μ = 4.41, σ = 0.61) โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 

วิถีพุทธ (μ = 4.35, σ = 0.60) โรงเรียนมีสื่อหรือเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สำหรับครู

และนักเรียน (μ = 4.35, σ = 0.63)โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ทราบในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.28, σ = 0.58) 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรติ ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (x2) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (x2)    
1. โรงเรียนมีกิจกรรมวิถีชีวิตที่แสดงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 4.45 0.59 มาก 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานพุทธธรรมในการ

จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
4.31 0.65 มาก 

3. โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.43 0.56 มาก 

4. โรงเรียนมีโต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุม มีหิ้งพระในห้องเรียน 
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้และการปฏิบัติของนักเรียน 

4.40 0.69 มาก 

5. โรงเรียนมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากทำความดี เช่น 
การสวดมนต์ การทำสมาธิ โดยจัดเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งการ
กล่าวประกาศ ยกย่องผู้ทำความดีเป็นประจำ 

4.45 0.56 มาก 

รวม 4.40 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 5 ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก (μ = 4.40, σ = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง  
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากทำความดี เช่น 
การสวดมนต์ การทำสมาธิ โดยจัดเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งการกล่าวประกาศ ยกย่องผู้ทำความดีเป็น  

ประจำ (μ = 4.45, σ = 0.56) โรงเรียนมีกิจกรรมวิถีชีว ิตที ่แสดงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

(μ = 4.45, σ = 0.59) โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียน 

วิถีพุทธ (μ = 4.43, σ = 0.56) โรงเรียนมีโต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุม มีหิ้งพระในห้องเรียน ห้องเรียน 

สะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนรู ้และการปฏิบัติของนักเรียน  (μ = 4.40,  

σ = 0.69) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

(μ = 4.31, σ = 0.65) 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรติ ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา (x3) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา (x3)    
1. ครูร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำพระพุทธธรรม

มาเป็นแนวในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
4.30 0.53 มาก 

2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาในกิจกรรม 
วิถีชีวิตในโรงเรียน 

4.40 0.64 มาก 

3. โรงเร ียนน ิมนต ์พระสงฆ ์หร ือเช ิญว ิทยากรท ี ่ม ีความรู้   
ทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้แก่นักเรียน 

4.51 0.56 มากที่สุด 

4. โรงเรียนมีกิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์ที่เตือนให้ระลึก
ถึงพระรัตนตรัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

4.51 0.50 มากที่สุด 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย จดหมายข่าว การจัด
นิทรรศการ 

4.31 0.65 มาก 

6. โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบถึง
ดำเนินการ การดูแลสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.26 0.57 มาก 

7. โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

4.48 0.56 มาก 

8. โรงเรียนจัดเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน
ดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

4.30 0.64 มาก 

9. โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง 

4.26 0.57 มาก 

10. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน  
วิถีพุทธ 

4.28 0.61 มาก 

รวม 4.36 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 6 ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก (μ = 4.36, σ = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน  
2 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนมีกิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์ที่เตือนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเหมาะสมกับ 

วัยของนักเรียน (μ = 4.51, σ = 0.50) โรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรที ่มีความรู้    

ทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้แก่นักเรียน (μ= 4.51, σ = 0.56) และอยู่ในระดับมาก จำนวน 8 ข้อ 
โดยเริ่มจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 

ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ (μ = 4.48,σ = 0.56) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริหาร 

จิตเจริญปัญญาในกิจกรรมวิถีชีวิตในโรงเรียน (μ = 4.40, σ = 0.64) โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น กิจกรรม

เสียงตามสาย จดหมายข่าว การจัดนิทรรศการ (μ = 4.31, σ = 0.65) ครูร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่นำพระพุทธธรรมมาเป็นแนวในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (μ = 4.30, σ = 0.53)  
โรงเรียนจัดเครื ่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ   

(μ = 4.30, σ = 0.64) โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.28,  

σ = 0.61) โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบถึงดำเนินการ การดูแลสนับสนุน

โรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.26, σ = 0.57) โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 

ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง (μ= 4.26, σ = 0.57) 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (x4) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (x4)    
1. โรงเรียนได้ประชุมชี ้แจงให้นักเรียนผู ้ปกครองได้ทราบถึง

ดำเนินการการดูแลสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 
4.35 0.60 มาก 

2. โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

4.35 0.60 มาก 

3. โรงเรียนจัดเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน
ดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

4.23 0.64 มาก 

4. โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง 

4.26 0.63 มาก 

5. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน  
วิถีพุทธ 

4.31 0.65 มาก 

รวม 4.30 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 7 ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.30,  

σ = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบถึงดำเนินการการดูแล  

สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ (μ =4.35,σ= 0.60) โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ (μ =4.35, σ = 0.60) โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตาม 

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.31, σ = 0.65) โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุ  

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง (μ= 4.26,σ = 0.63)  
โรงเรียนจัดเครื ่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ    

(μ = 4.23, σ = 0.64) 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรติ ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง (x5) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง (x5)    
1. โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียน  
วิถีพุทธภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.18 0.67 มาก 

2. โรงเรียนมีการจัดประชุมนักเรียนเพื่อทราบปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน  
วิถีพุทธ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.21 0.61 มาก 

3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เน้นความเป็นวิถีพุทธ 

4.26 0.66 มาก 

4. โรงเรียนจัดทำวารสารหรือเอกสารเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.16 0.66 มาก 

5. โรงเรียนมีการนำเอาข้อปรับปรุงหรือชี้แนะของครู นักเรียน
และผู้ปกครองมาพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.23 0.67 มาก 

รวม 4.20 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 8 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(μ = 4.20, σ = 0.65) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง  
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนที่เน้นความเป็นวิถีพุทธ (μ = 4.26, σ = 0.66) โรงเรียนมีการนำเอาข้อปรับปรุงหรือ

ชี้แนะของครู นักเรียนและผู้ปกครองมาพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.23, σ = 0.67)  
โรงเรียนมีการจัดประชุมนักเรียนเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (μ = 4.21, σ = 0.61) โรงเรียนมีการจัดประชุม 
ผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (μ = 4.18, σ = 0.67) โรงเรียนจัดทำวารสารหรือเอกสารเพื่อเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (μ = 4.16, σ = 0.66) 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกยีรติ ขั้นประเมนิผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน (x6) 

(N = 60) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  μ σ ระดับ 

ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน (x6)    
1. โรงเร ียนได้มอบหมายให้คร ูเป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ

ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 
4.45 0.64 มาก 

2. โรงเรียนมีการทำแฟ้มประวัติและบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ และ
สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต 

4.35 0.63 มาก 

3. โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนจดบันทึกการกระทำความดีของ
ตนเอง 

4.38 0.55 มาก 

4. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น ๆ  

4.41 0.64 มาก 

5. โรงเรียนมีการแจ้งผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ให้
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เช่น สมุด
บันทึกความดี / เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

4.45 0.62 มาก 

รวม 4.40 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 9 ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (μ = 4.40, σ = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ โรงเรียนมีการแจ้งผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ให้ผู ้ปกครอง ครู นักเรียน หรือผู ้เกี ่ยวข้องได้ทราบ เช่น สมุดบันทึกความดี / เข้าร่วมกิจกรรม  

สาธารณประโยชน์ (μ = 4.45, σ = 0.62) โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน (μ = 4.45, σ = 0.64) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น  ๆ (μ = 4.41, σ = 0.64) โรงเรียนได้  

จัดให้นักเรียนจดบันทึกการกระทำความดีของตนเอง (μ = 4.38, σ = 0.55) โรงเรียนมีการ ทำแฟ้ม 
ประวัติและบันทึกเรื ่องราวต่าง ๆ และสอบถามนักเรียนเกี ่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต  

(μ = 4.35, σ = 0.63) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติทีด่ีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม   

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการ 
โรงเรียน หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและพระสอนศีลธรรม  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(content analysis) ดังสรุปรายละเอียดในตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 

(พิบูลบำรุง) 
การบริหารจัดการ 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

แนวปฏิบัติที่ด ี

1. ขั้นการเตรยีมการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีการใช้หลักการปฏิบัติงาน
โดยการนำหลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 
และหลักภาวนา 4 มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนมีการวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมโดยใช้
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “บวร” ซึ่งเป็นการให้
ความร่วมมือในการบริหารงานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และมี
กระบวนการทำงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนปัจจัยการบริหาร จนประสบความสำเร็จในการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   
(พิบูลบำรุง) 

2. ขั้นการดำเนินการจัด
สภาพและองค์ประกอบ 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่สอดคล้องกับการจัดสภาพและ
องค์ประกอบโดยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ มีการกระตุ้นและดึงดูด
ให้นักเรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดังที่ต้ังเอาไว้ 
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ตารางที่ 10 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) (ต่อ) 

การบริหารจัดการ 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

แนวปฏิบัติที่ด ี

3. ขั้นการดำเนินการพัฒนา
ตามระบบไตรสิกขา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองตามระบบ
ไตรสิกขา มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านพุทธธรรม ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้
เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และดำเนินชีวิตได้อย่างมี
สติและใช้ชีวิตประจำวันทั้งกิน อยู่ ดู ฟังเป็น รู้จักควบคุมความคิดและ
พฤติกรรมของตนเองที่มีต่อการทำงาน ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
คุณลักษณะที่ดีสู ่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ มีความรัก สามัคคีกัน 
ช่วยเหลืออื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานได้อย่างเต็มที่ 
เต็มความสามารถของตนเอง และช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ให้เก ิดความสำเร ็จเหมาะสมที ่ได ้เป ็นโรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ
พระราชทาน 

4. ขั้นการดูแลสนับสนุน
ใกล้ชิด 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัต ิงานตามแผนที ่ได้วางเอาไว้ เพื ่อเป็นการให้
คำแนะนำ แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคที ่เกิดขึ้น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกัน
ช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตร จนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว ้

5. ขั้นการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อเนื่อง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
(พิบูลบำรุง) มีการปฏิบัติงานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบตามความถนัด 
ความสนใจและความสามารถของตนเอง จึงทำให้การปฏิบัติงานของ
ในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเพียรพยายาม มีความเต็มใจในงานที่ทำ มี
ความสุขต่อการทำงาน รู้จักปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดย
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
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ตารางที่ 10 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) (ต่อ) 

การบริหารจัดการ 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

แนวปฏิบัติที่ด ี

 นักเรียน มีการศึกษาหาความรู้ มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรมธรรมมะทั้งในและนอกโรงเรียนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามหลักอิทธิบาท 4 และหลัก
อุปัญญาตธรรม 20 คือ “ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเห็นคุณ
ประจักษ์กับพระองค์เอง” ได้เป็นอย่างดี 

6. ขั้นการประเมินผลและ
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)  มีกระบวนการจัดการ
การศึกษาและการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานร่วมกันหลายทุกภาคส่วน มีระยะเวลาในการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จนทำให้
การรายงานผลการดำเน ินงานนั ้นสอดคล้องก ับเป ้าหมายที่
สถานศึกษาได้กำหนดไว้  ม ีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้
สาธารณชน หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ปกครอง โรงเรียนในเครือข่ายวิถี
พุทธหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น จนทำให้
เกิดผลดีต่อการดำเนินงานและนำมาปรับปรุงและแก้ไขจนประสบ
ผลสำเร็จในทุก ๆ ด้าน 

 
จากตารางที่ 10 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน  

วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สามารถสรุปเป็นรายข้อได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ขั้นการเตรียมการ โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ คือ  

มีการกำหนดหลักการปฏิบัติงานได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4  
และหลักภาวนา 4 มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “บวร” และมีกระบวนการการ
ทำงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA  

2. ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ โรงเรียนมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 
และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนอยากเข้ามาเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาตามแนววิถีพุทธของ
โรงเรียนเกิดประสิทธิผล 
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3. ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ 
พัฒนาตนเองตามระบบไตรสิกขา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีการพัฒนา
ตนเองจนเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและใช้ชีวิตประจำวัน รู้จัก  
ควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อการทำงาน และช่วยกันถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์  
แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่างผ่านกระบวนการไตรสิกขา 

4. ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน มีการให้  
คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
แบบกัลยาณมิตรจนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด ความสนใจและความสามารถโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 และหลักอุปัญญาต 
ธรรม 2 และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยให้เข้ารับ
การฝึกอบรมการจัดกิจกรมตามโอกาส เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนา  
การทำงานอย่างต่อเนื่อง 

6. ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีกระบวนการจัดการ 
การศึกษาและการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนและกำหนดระยะเวลาในการประเมินผล  
ที่ชัดเจน มีการดำเนินการประเมินผลตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ  
มีการรายงานผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) แนวปฏิบัติที่ดี 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยใช้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) และพระผู้สอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)   
ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สถิติที่ใช้คือ ความถี่ (frequency: f)  

ร้อยละ (percentage: %) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation: σ) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิม 

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
1. จากสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  

(พิบูลบำรุง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.33, σ = 0.60) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.60 มีการกระจ่ายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 6 ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี ้ ขั ้นการประเมินผลและเผ ยแพร่ 

ผลการดำเนินงาน (μ = 4.40, σ = 0.60) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (μ = 4.40,  

σ = 0.61) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา (μ = 4.36, σ = 0.58) ขั้นการเตรียมการ  

(μ = 4.36, σ = 0.59) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (μ = 4.30, σ = 0.62) และ ขั้นการปรับปรุง 

และพัฒนาต่อเนื่อง (μ = 4.20, σ = 0.65)  
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2. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) มีรายละเอียดดังนี ้

2.1 ขั้นการเตรียมการ: โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
คือ มีการกำหนดหลักการปฏิบัติงานได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4  
และหลักภาวนา 4 มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “บวร” และมีกระบวนการ  
การทำงานแบบวงจรคณุภาพ PDCA  

2.2 ขั ้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ: โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนอยากเข้ามาเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาตาม
แนววิถีพุทธของโรงเรียนเกิดประสิทธิผล 

2.3 ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา : ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการพัฒนาตนเองตามระบบไตรสิกขา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีการ  
พัฒนาตนเองจนเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและใช้ชีวิตประจำวัน 
รู ้จักควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนเองที ่มีต่อการทำงาน และช่วยกันถ่ายทอด ทักษะ 
ประสบการณ์ แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่างผ่านกระบวนการไตรสิกขา 

2.4 ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด: โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน มีการให้ 
คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบ
กัลยาณมิตรจนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.5 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง: โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด ความสนใจและความสามารถโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 และหลัก 
อุปัญญาตธรรม 2 และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดกิจกรมตามโอกาส เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

2.6 ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน: สถานศึกษามีกระบวนการ 
จัดการการศึกษาและการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนและกำหนดระยะเวลาในการ 
ประเมินผลที่ชัดเจน มีการดำเนินการประเมินผลตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมีการรายงานผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
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การอภิปรายผล 
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  

(พิบูลบำรุง) ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) (Xtot)  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั ้งไว้ ทั้งนี ้ เนื ่องจากโรงเรียนวัดเฉลิม 
พระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ได้มีการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการ  
6 ขั้นตอนที่ครบถ้วน ทำให้ผลการปฏิบัติงานปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมส่งผลเชิงบวกต่อโรงเรียน  
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนนั้น ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ตามกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้กรอบของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการวิจัยของ  
สายทอง หลากจิตร ในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา  
จังหวัดสุโขทัย ที่พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
เครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โดยรวมเกือบทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
การวิจัยของ เฉลิมรัก สดไสย ในเรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการดำเนินงาน 
จัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานาเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงธิดา  ฟูตระกูล ในเรื่อง  
กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอ  
ปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า กระบวนการดำเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
โดยภาพรวมพบว่ามีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันว่า โรงเรียนได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการเสร็จก็ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้ทราบ  
แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง และให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมได้รับรู้ถึง 
ผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมดำเนินการให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผลสำเร็จที่สำคัญของโครงการคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อการเป็น
คนที่สมบูรณ์ตามหลักไตรสิกขาอันเป็นหลักการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามกรอบแนวคิดของ 
โรงเรียนวิถีพุทธ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงธิดา ฟูตระกูล ในเรื่อง กระบวนการดำเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่พบว่า ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู ้สอน ครูเจ้าของโครงการ ผู้ปกครองและพระผู้สอนศีลธรรม  
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับ  
มากและอยู่ในลำดับที่สอง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตที่แสดงความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ ในการเข้าร่วมเครือข่ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้เกิดวาจาชอบ มีการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากทำความดี เช่น กิจกรรมพุทธยันตรีฟื้นวิถีพุทธ คือ การการสวดมนต์ 
การทำสมาธิทั้งช่วงเช้าและก่อนเข้าเรียน การรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพระ กิจกรรมธรรม  
ศึกษา (การสอนพระปริยัติธรรมสนามหลวง) กิจกรรมการเรียนรู้กับครูพระ คือ การจัดตารางเรียน
พระพุทธศาสนาโดยมีพระวิทยากรเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในคาบพระพุทธศาสนา กิจกรรม 
โครงงานคุณธรรม คือ การจัดกิจกรรมโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดโครงงาน กิจกรรมสานสายใยครอบครัว คือ การนำหลัก  
เบญจขันธ์เข้ามาใช้ในการบริหารในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ฯลฯ  
โดยจัดเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งการกล่าวประกาศ ยกย่องผู้ทำความดีเป็นประจำ มีการกำหนดให้  
นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ  
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ โรงเรียนมีโต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุม 
มีรูปพระพุทธรูปในห้องเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และการปฏิบัติของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงธิดา ฟูตระกูล ในเรื่อง กระบวนการดำเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่พบว่า ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู ้สอน ครูเจ้าของโครงการ ผู้ปกครองและพระผู้สอนศีลธรรม  
มีระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญถม ธรรมศิริ ในเรื ่อง  
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
ที่พบว่า สภาพการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู 
เขต 1 พบว่าในภาระงานหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและแหล่ง 
เรียนรู้ ด้านการจัดบรรยากาศโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และด้านการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ขั้นการการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ใน 
ระดับมากและอยู่ในลำดับที่สาม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ข้อมูลมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าโรงเรียน  
ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามระบบไตรสิกขาอย่างจริงจัง นั่นคือ มีการดำเนิน 
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จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักธรรมะมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้รูปแบบการจัดการ  
เรียนการสอนหรือการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น การให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ 
แก่นักเรียน จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาในกิจกรรมวิถีชีวิตในโรงเรียน  ครูร่วมกับนักเรียนจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำพระพุทธธรรมมาเป็นแนวในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นต้น สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ ดวงธิดา ฟูตระกูล ในเรื ่อง กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อ 
คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครนายก ที่พบว่า ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ตามความคิดเห็นของ  
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูเจ้าของโครงการ ผู้ปกครองและพระผู้สอนศีลธรรม มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 

ขั้นการเตรียมการ พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากและอยู่ในลำดับที่สี่ ทั้งนี้  
เนื่องจาก โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับ 
การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยโรงเรียนมีการจัดหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
สำหรับครูและนักเรียน เตรียมพร้อมด้านสถานที่และผู ้สอนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ จัดให้มี 
คณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ มีสื่อหรือเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา สำหรับครูและนักเรียน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนทราบในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการดำเนินการดังกล่าว จึงทำให้ผู้ข้อมูลมีความ
คิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงธิดา  
ฟูตระกูล ในเรื่อง กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน
วิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที ่พบว่า  
ขั้นเตรียมการนั้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู ้สอน ครูเจ้าของโครงการ ผู ้ปกครองและ  
พระผู้สอนศีลธรรม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ สายทอง  
หลากจิตร ในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัด  
สุโขทัย พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่าย
กงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ในขั้นเตรียมการ อยู่ในระดับมาก 

ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากและอยู่ใน 
ลำดับที่ห้า ทั้งนี้ เนื่องจากการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างครอบคลุม  
ในทุกด้านของโครงการเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องดำเนินการ นั่นคือ ผู้บริหารโรงเรียน 
ได้ให้การสนับสนุน โดยจัดประชุมชี้แจงให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองได้ทราบถึงดำเนินการการดูแล  
สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ทำการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนววิถีพุทธ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พร้อมกับได้จัดเตรียม
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สถานที่/ห้องเรียน/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง  
และเครื ่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ  ด้วยการ 
ดำเนินการสนับสนุนดังกล่าวจึงทำให้ผู ้ให้ข้อมูล ได้ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีค่า  
มัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ เมียส ในเรื่อง การบริหารโรงเรียน 
วิถีพุทธโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุน
ของผู้บริหาร ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมสัมมนาบ่อย 
ๆ ผู้บริหารให้การยอมรับครูว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูโดย
การให้รางวัลและคำชมเชย 

ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากและ 
อยู่ในลำดับที่หก ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เน้นความเป็นวิถีพุทธ มีการนำเอาข้อปรับปรุงหรือชี้แนะของครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
มาพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระบวนการดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการ
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นในทิศทาง 
เดียวกันคืออยู่ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายทอง หลากจิตร ในเรื่อง การบริหารจัดการ 
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น 
ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ในขั้นปรับปรุง 
และพัฒนาต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ  
พระสอนศีลธรรม มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

2.1 ขั้นการเตรียมการ มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการ 
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ คือ มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “บวร” มีการกำหนด  
หลักการปฏิบัติงานได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 และหลักภาวนา 4  
และมีกระบวนการการทำงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA จากแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ในขั้นตอนของการเตรียมการสำหรับ  
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธนี้ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินงาน โดยเฉพาะการจัดระบบ  
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ มีส่วนร่วมในรูปแบบของ “บวร”  
ซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานในเบื้องต้นที่โรงเรียน  
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ต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยและคณะ ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี 
โรงเรียนวิถีพุทธ 10 เขตพื้นที่การศึกษา ได้พบว่า การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธจะต้อง 
ดำเนินการและบริหารโดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งวัดชุมชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร  
ผู้เรียนและผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามที่ผู้เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ 
ผู้ปกครองและทุกฝ่ายต้องการ การจัดสรรทรัพยากร จะต้องทั่วถึง โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องปฏิบัติ
ไปในแนวทางเดียวกัน หรือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธตามต้องการ 

2.2 ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ โรงเรียนมีการ 
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใน 
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนอยากเข้ามาเรียนรู้  ส่งผลให้การบริหาร
จัดการการศึกษาตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนเกิดประสิทธิผล จากแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็น 
ว่า ผู ้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ขั ้นตอนการดำเนินการจัด  
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธประสบผลสำเร็จได้ เนื่องจากในการดำเนินงานจัด  
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนหรือเป้าหมายของโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธนี้ โรงเรียนต้องดำเนินการ จัดหา พัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ภายใน 
ห้องเรียนต้องให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู ้และสนับสนุนการเรียนรู ้กิจกรรมของโครงการ  
ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีความพร้อม เป็นระเบียบสะอาดสวยงาม ย่อมจะอำนวยความสะดวก 
ให้ผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานหรือ นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 
ตามคาดหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทิรา บริบูรณ์  ในเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ สังกัดสำนักบริหารงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พบว่า สภาพแวดล้อม และ องค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน 
โรงเรียนที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา  
ศักยภาพในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
บรรยากาศที่ดี ความสะอาดร่มรื่นความสวยงามภายในโรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ความเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนอาคารสถานที่ มีการจัดอำนวยความ
สะดวก มีความพร้อมเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง สิ่งแวดล้อม 
เหล่านี้มีความสำคัญและมีคุณประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ ช่วยให้นักเรียนมีความสุขและส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียน และสอดคล้องกับ 
การศึกษาของ ทรรศนีย์ วราห์คำ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กล่าวว่า  สภาพแวดล้อม และ  
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องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก  ๆ  
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื ่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีควา ม
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุ 
ให้เกิดการเรียนรู้และไม่มีมลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ันกำหนด 

2.3 ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองตามระบบไตรสิกขา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการกิน อยู่ ดู  
ฟังเป็น มีการพัฒนาตนเองจนเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและ  
ใช้ชีวิตประจำวัน รู ้จักควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อการทำงาน และช่วยกัน  
ถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่าง  ๆ ผ่านกระบวนการ 
ไตรสิกขา จากแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธนั้น กระบวนการจัดการ  
เรียนการสอนของครูผู้สอนต้องบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบไตรสิกขา โดยในการ
พัฒนาตามระบบไตรสิกขานี ้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องศึกษาเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติตนตาม
หลักไตรสิกขาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ตามหลัก  
ไตรสิกขาให้กับนักเรียนได้ ซึ่งเมื่อสามารถปฏิบัติได้จริงแล้ว ย่อมสามารถนำไปสอนผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง)  ในเรื่อง ไตรสิกขา 
สู่การพัฒนาการเรียนรู้ ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่ดีย่อมต้องเกิดการพัฒนาชีวิตที่ดีและทันต่อ
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันตลอดจนสู่ยุคแห่งอนาคตและสามารถเรียนรู้ในการ  
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเกิดสันติสุขในสังคมนั้น  ๆ โดยการนำหลักไตรสิกขาซึ่งเป็น 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถส่งเสริมการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักในการพัฒนาชีวิตมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู ้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องพัฒนา  ทั้งด้าน 
สติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยสอดแทรกและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรม พุทธิพิสัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ทางด้านความคิด ความรู้
ความเข้าใจในการแก้ปัญหา พัฒนาสมอง และสติปัญญา ด้านพฤติกรรมจิตพิสัย เพื่อให้เกิดการ  
ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ถูกต้อง ความรู้สึกทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ ความเชื่อ ความสนใจและมีคุณธรรม
มีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน และด้านพฤติกรรมทักษะพิสัย เพื่อให้เกิดความสามารถในการ  
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ด้วยพฤติกรรมที่ถูกต้องและดีงามและสามารถนำความรู้นี้
ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง พัฒนาผู้อื ่น พัฒนาชุมชนและสังคมประเทศชาติได้ต่อไป  และยัง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง) เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 
ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร ได้พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกร 
วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
กรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติเงียบสงบเอื้อต่อการเรียนการ
สอน ปัญหา คือ บุคลากรมีประสบการณ์ในการสอนตามหลักไตรสิกขาที่แตกต่างกัน รูปแบบ วิธีการ 
สอนของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝึกอบรมไตรสิกขาแก่บุคลากร โดยเน้นที่  
การปฏิบัติจริงและจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ขณะที่โรงเรียนจัดบรรยากาศ 
และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปัญหา คือ ครูและผู้บริหารมีความ
เป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนแต่ขาดการประสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนในลักษณะที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
โดยเสนอแนะให้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมของวัดและชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเจตคติ   
ที่ดีต่อกัน สำหรับด้านผลผลิตนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรม การพัฒนาศีล สมาธิและปัญญาอยู่เสมอส่งผล  
ให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน ปัญหา คือ ยังไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ  
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา โดยเสนอแนะให้สร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ส่วนด้านผลกระทบ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับ  
ชุมชนของตนได้อย่างมีความสุข  

2.4 ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม  
การปฏิบัติงาน มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบกัลยาณมิตรจนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย จากแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันว่า การดูแลสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ ซึ่งรูปแบบของการดูแลและสนับสนุนคือ  
การนิเทศการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบกัลยาณมิตร ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรค 
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการทำงาน จากนั้นก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
ส่งผลให้การทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น  
จึงกล่าวได้ว่า การนิเทศการทำงานของผู้บริหารที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ  
ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และ 
สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ สอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนเป็น
กระบวนการหนึ่งของการจัดการศึกษา ที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
และส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ เรียนการสอน ต้องอาศัยวิธีการ หลากหลายวิธี และวิธีการ 
หนึ่งที่จะช่วยเหลือครูให้สามารถปรับปรุงและ พัฒนาตนเอง พัฒนางานการจัดการเรียนการสอน 
ในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล สูงสุดต่อผู้เรียน คือ การนิเทศการสอน  
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ซึ่งอาจเป็นวิธีการนิเทศรายบุคคลหรือวิธีการนิเทศรายกลุ่มที่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการ 
ของครู โดยใช้เทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลาย เน้นความร่วมมือกัน  ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน  
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับที่ จริยา แตงอ่อน ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะครูในการพัฒนาและปรับปรุง  
คุณภาพการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งบางครั้งสถานศึกษาอาจเชิญศึกษานิเทศก์ 
มาช่วยชี้แนะหรือแนะนำด้วยก็ได้ การนิเทศภายในสถานศึกษาถือเป็นการแก้ปัญหาด้านการเรียน 
การสอนได้ถูกจุดและตรงประเด็น ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศคือ บุคลากรในสถานศึกษาย่อมรู้ปัญหาและ  
ความต้องการที่แท้จริงของตน การนิเทศภายในเป็นสิ่งสำคัญที่ผู ้บริหารไม่ควรมองข้าม เนื่ องจาก 
การนิเทศภายในไม่เพียงแต่ช่วยให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น  
แต่ยังช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยดังนี้ 1)สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษาในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากที่ศึกษานิเทศก์จะสามารถรู้ปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษาได้ 2)ศึกษานิเทศก์มีจำนวนไม่เพียงพอกับสถานศึกษาที่จะต้องให้  
การนิเทศ จึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง 3) บุคลากรในสถานศึกษา 
ที่มีความรู ้ความสามารถและความชำนาญมากขึ ้น บุคลากรเหล่านี ้สามารถเป็นผู ้นิเ ทศภายใน 
สถานศึกษาได้ นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้าง
ความยอมรับนับถือซึ่งกันและกันด้วย 4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูคิดและรู้จักวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองแทนการรองรับการช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอกสถานศึกษา 5) เพื่อให้ครู 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและง่ายต่อการพัฒนาการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาจะมีผล 
ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรี ยนการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นจะช่วยพัฒนา แก้ไขและ  
ปรับปรุงบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานตรง
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษา 

2.5 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง แนวปฏิบัติที่ดี คือ โรงเรียนส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการ
มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด ความสนใจและความสามารถโดยยึดหลัก  
อิทธิบาท 4 และหลักอุปัญญาตธรรม 2 และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมตามโอกาส  เพื ่อนำความรู ้และ 
ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง จากแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็น
ว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ขั้นตอนปรับปรุงและพัฒนางานให้
ต่อเนื่องนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้มี  
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ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ และนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้มี  
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ชวนคิด มะเสนะ ในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทางการศึกษาในทศวรรษหน้า ที่พบว่า การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากร  
ในองค์กรนับว่าเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จขององค์กรนั้น ๆ และเป็นวิธีการที่ทำให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า 
องค์กรอื่น ๆ ยิ่งกว่านั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังมีความสำคัญในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุและผล  
ให้เกิดการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมฐานความรู้  (Knowledge Based 
Society) ซึ่งต้องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value  
Added) ของบุคลากรและใช้คุณค่าที่มีอยู่ให้เต็มสมรรถนะและความสามารถเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเติบโตขององค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
สำหรับแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบุคลากร 2 ส่วน 
ด้วยกันคือ ส่วนที่เป็นตัวบุคคลหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนที่เป็นบุคคล
ผู้รับผิดชอบต่อบุคลากรในองค์กร หรือผู้บริหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยไม่ผลักภาระความรับผิดชอบในองค์กรให้กับฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียว มีมุมมองบวก คิดบวกคิดหาและสร้างโอกาสให้
ตนเอง จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาทั้งบุคลากรและพัฒนาองค์กรควบคู่กันไป และ 
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพ ผู้รุ่งเรือง ในเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
ในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่พบว่า การพัฒนาบุคลากร 
เป็นหน้าที่ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการ
พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลให้เป็นผู้ที่  
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยทั่วไปวิธีการพัฒนาบุคลากร  
ในสถานศึกษานั้น มีวิธีการดังนี้ คือ การฝึกอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษา อบรมหรือดูงาน การพัฒนา 
บุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร  

2.6 ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี คือ สถานศึกษา 
มีกระบวนการจัดการการศึกษาและการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนและกำหนดระยะเวลา
ในการประเมินผลที่ชัดเจน มีการดำเนินการประเมินผลตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดโดยการมี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการรายงานผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  จากแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  ขั้นตอน 
การประเมินผลโครงการ นี้ เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเห็นได้จากการที่โรงเรียนซึ่งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  
ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการวางแผนการบริหารงานที่เป็นระบบ นั่นคือมีการกำหนด 
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ระยะเวลาการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินโครงการที่ได้ดำเนินไป สอดคล้องกับที่ เกษม ศิริสุโขดม  
ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหาร (Management Process) มี 3 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning)  
การดำเนินงานตามแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนการประเมินผล 
นั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าอีก 2 ขั้นตอน ทั้งนี้เพราะผลของการประเมินไม่เพียงแต่จะใช้สำหรับ
แก้ไขปรับปรุงและตัดสินใจโครงการนั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการวางแผน
โครงการอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการนี้ยังถือเป็นการตรวจสอบโครงการที่ได้ดำเนินการ 
ไปว่า บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างไร และต้องมีอะไรบ้างที่ต้องทำการ  
ปรับปรุงและพัฒนาถ้าจะคงการดำเนินโครงการนี้ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับที่ พิชิต ฤทธิ์จรูญ   
ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื ่อการตรวจสอบ หรือชี ้บ่งถึง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ   
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ จากความหมายดังกล่าวนี้  
ชี้ให้เห็น ลักษณะของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จัดทำขึ้น
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 2.การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อใช้ 
ในการ ตัดสินใจเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 3.จุดเน้นที่สำคัญของ 
การประเมินโครงการอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของ 
การดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การประเมินโครงการ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการ 
โครงการ เพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 
โครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่นำไปใช้ในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับ การกำหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ดำเนินโครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ 2. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการซึ่งนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้ องการ 3. ช่วยให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่  นำมาใช้ในการตัดสินใจและ
วินิจฉัยว่า จะดำเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรือปรับขยายการดำเนินโครงการต่อไปอีก   
4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุน 
หรือไม่ 5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เมื่อทราบผลสำเร็จ 
จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือองค์กร   
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ   

(พิบูลบำรุง) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน 
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย   
ครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากผลการศึกษา ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในลำดับ 

สุดท้าย ดังนั ้น ผู ้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร  
ในสถานศึกษาเห็นความสำคัญในขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ที่รับผิดชอบตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเองอย่างมีความสุขต่อการทำงาน  
รู้จักปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโรงเรียน  
วิถีพุทธ จัดอบรมธรรมะทั้งในและนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาอยู่สม่ำเสมอ มีการนำผลการประเมินครู ผลการประเมินนักเรียน ผลการประเมินกิจกรรม/ 
โครงการ นำมาสรุปและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงและ  
พัฒนาการทำงานตามหลักอิทธิ-บาท 4 และหลักอุปัญญาตธรรม 2 เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียน 
วิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) มีประสิทธิภาพและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่าง  
ยั่งยืนต่อไป 

2. จากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ  
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการ
นำหลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 และหลักภาวนา 4 มาใช้ในการบริหาร  
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน มีการวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมโดยใช้หลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “บวร” โดยการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดสภาพและ 
องค์ประกอบให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางวิถีพุทธ พร้อมผนวกกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามระบบไตรสิกขาให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านพุทธธรรมและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รู้จักพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  มีการส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมธรรมะทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่สม่ำเสมอ  
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จนทำให้การรายงานผลการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ตลอดจน 
มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณะชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
จากข้อค้นพบข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้วิจัยจึง 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจำแนกตามสังกัดและภูมิภาค 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 



  

 

80 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 
กนก จันทร์ขจร. ธรรมเพื่อชวีิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมเพ่ือชีวิต, 2533. 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ. กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา, 2547. 
เกษม ศิริสุโขดม. การประเมนิผลโครงการ. ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550.  

เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก http://mail.oae.go.th/assess.pdf. 
จริยา แตงอ่อน. “รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของคร ู

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2559.  

เฉลิมรัก สดไสย. “การส่งเสรมิการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา 
สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ กศ.ม.การบรหิารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2554. 

ชวนคิด มะเสนะ. “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศกึษาในทศวรรษหน้า” วารสารบริหาร 
การศึกษาบัวบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 16, 1 (2559): 11-15.  

ดวงธิดา ฟูตระกูล. “กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคณุลักษณะนักเรียนโรงเรียน 
วิถีพุทธ ในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก.”  
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554. 

ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์. “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

ทรรศนีย์ วราห์คำ. “การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร ์
ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ.” สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 2554. 

ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2543. 
ธีรศักด์ิ บึงมุม. “การบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
ปทุมธาน ี8, 2 (2559): 137-139. 

 

http://mail.oae.go.th/assess.pdf


  

 

81 

 

นันทิยา ศรีหลิง่. “การมีส่วนร่วมในการบรหิารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน, 2553. 

บรรเจอดพร รัตนพันธ์. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์, 2547. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2546. 
พระพรหมคุณาภรณ,์ (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาเริ่มตน้เมื่อคนกินดีอยู่เปน็. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ,์  

2547. 
พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง). “ไตรสิกขาสู่การพัฒนาการเรียนรู้.” วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์  

2, 2 (2558): 84-93. 
พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง). “การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
กรุงเทพมหานคร.” ปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558. 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับกฤษฎีกา.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542).  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. การประเมินโครงการ. เอกสารประกอบการสอน, 2552. เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม  
2562. เข้าถึงได้จาก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/7.pdf. 

พิมลจรรย์ นามวัฒน์. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เทก็ซ์ แอนด ์เจอร์นัล, 2544. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพทุธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2547. 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง). ประวัติและข้อมูลโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ(พิบูลบำรุง)  

พ.ศ.2558. นนทบุรี: ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง). เส้นทาง...สู่ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อก้าวเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ชั้นนำและโรงเรียนวิถพีุทธพระราชทาน. นนทบุรี: ม.ป.ท., 2558. 
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง). เอกสารรายงานผลการพัฒนางานโครงการการบริหาร 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนักเรียน. นนทบรุี: ม.ป.ท.,  
2558. 

วัชรา เล่าเรียนดี. การนิเทศการสอน. นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

 

http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/7.pdf


  

 

82 

 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์  
องค์การศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: พิมพ์พสิุทธ์, 2545. 

วีณา โฆษิตสุรังคกุล. PDCA วงจรสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มพลผลิตแห่งประเทศไทย, 
2541. 

ศรัณย หวังชิงชัย. “การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการ 
บรรยากาศภายในร้านและกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ:  
กรณีศึกษา พนักงาน บริษัทเอกชนในเขตสาทร ปทุมวัน และวัฒนากรุงเทพมหานคร.”  
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559. 

สายทอง หลากจิตร. “การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัด 
สุโขทัย.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,  
2555. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพทุธ. กรุงเทพฯ:  
อุษาการพิมพ,์ 2547. 

สุทธิพงษ ์ศรีวชิยัและคณะ. การศึกษาวเิคราะห์รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ: ศึกษากรณีโรงเรยีนวิถพีุทธ  
10 เขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพฯ: เจปริ้นการพิมพ,์ 2547. 

สุภาพ ผู้รุ่งเรือง. “รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการส่งเสรมิการอ่านของนักเรียน  
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์.” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธาน ี16, 1 (2559): 178-181.  

อินทิรา บริบูรณ์. “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน 
นานาชาติเวลส์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.”  
ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2556. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Best, J. W. Research in Education. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 

1970. 
Edwards, D. Management. 3rd ed. Merica: The Dryden, 1976. 
Likert, R. New Pattern of Management. New York: McGraw – Hill Book Likert Company, 

1961. 
Lunenburg, F. C. and Ornstein, A. V. Educational Administration: Concepts and 

Practices. 5th ed. CA: Wadsworth Publishing, 2012. 

 



  

 

83 

 

Simon, H. A. Administrative Behavior. 3rd ed. New York: The Free, 1976. 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
  



  

 

86 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
 

 
 

  



  

 

88 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถพีุทธของโรงเรยีนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
 

คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย  

เรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง  
เพศ อายุ วุฒิระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จำนวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถ ีพุทธของโรงเร ียน 
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 1 ท่าน 

2) หัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 ท่าน 

3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 11 ท่าน 

4) หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 1 ท่าน 

5) ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 7 ท่าน 

6) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  จำนวน 21 ท่าน 

7) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6  จำนวน 11 ท่าน 

8) พระผู้สอนศีลธรรม จำนวน 5 ท่าน 
3. โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบคำถามทุกข้อ

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่าง
ใดและขอมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งต่อไป 

4. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและช่วย
ให้การดำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

นางสาวรัชนี ศรีทับทิม 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พบิูลบำรุง) 
 

ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี ้แจงโปรดเขียนเครื ่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความที ่ตรงกับสภาพของผู ้ตอบ 
แบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ 
1. เพศ 

 1. ชาย                       2. หญิง  
 

2. อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นบัเพ่ิมอีกหนึ่งปี) 

 1. ต่ำกว่า 30 ปี            2. 31 - 40 ปี 

 3. 41 - 50 ปี               4. 51 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1. ต่ำกว่าปริญญาตร ี     2. ปริญญาตร ี

 3. ปรญิญาโท               4. ปริญญาเอก 
 5. อื่น ๆ (โปรดระบ…ุ…………………………………………………….) 

4. ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย 

 3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 5. ครผูู้สอนระดับชั้นปฐมวัย 

 6. ครผูู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

 7. ครผูู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 
 8. พระผู้สอนศีลธรรม 
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ข้อ สถานภาพ 
5. ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน  

 1. น้อยกว่า 6 เดือน             2. 6 เดือน - 1 ปี 

 2. 1 – 5 ปี                        3. 5 – 10 ปี 

 4. 10 ปขีึ้นไป 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 

(พิบูลบำรุง) 

คำชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย√ ลงในช่องที่แสดงระดับ
การบริการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ที่เ ป็นจริงที่สุดโดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
1) ขั้นการเตรียมการ 
1. โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และผู้สอนตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธ 
     

2. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนทราบในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

3. โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการที่ปรึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

     

4. โรงเรียนมีสื่อหรือเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
สำหรับครูและนักเรียน 
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ข้อ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
5. โรงเรียนจัดหาหรือสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สำหรับครูและนักเรียน 
     

2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 
6. โรงเรียนมีกิจกรรมวิถีชีวิตที่แสดงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ      
7 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานพุทธธรรมในการ

จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
     

8. โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

9. โรงเรียนมีโต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุม มีหิ้งพระในห้องเรียน 
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้และการปฏิบัติของนักเรียน 

     

10. โรงเรียนมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากทำความดี เช่น 
การสวดมนต์ การทำสมาธิ โดยจัดเวลาที่เหมาะสมรวมทั้ง
การกล่าวประกาศ ยกย่องผู้ทำความดีเป็นประจำ 

     

3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
11. ครูร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำพระพุทธธรรม

มาเป็นแนวในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
     

12. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาในกิจกรรม วิถี
ชีวิตในโรงเรียน 

     

13. โรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรที ่มีความรู ้ทาง
พระพุทธศาสนามาให้ความรู้แก่นักเรียน 

     

14. โรงเรียนมีกิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์ที่เตือนให้ระลึก
ถึงพระรัตนตรัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

     

15. โรงเร ียนจ ัดก ิจกรรมเผยแพร ่หล ักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย จดหมายข่าว  
การจัดนิทรรศการ 
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ข้อ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
16. โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบ ถึง

ดำเนินการ การดูแลสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 
     

17. โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

     

18. โรงเรียนจัดเครื่องมืออำนวยความสะอาดให้ครูและนักเรียน
ดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

     

19. โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง 

     

20. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน  
วิถีพุทธ 

     

4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 
21. โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้นักเรียนผู้ปกครองได้ทราบถึง

ดำเนินการ การดูแลสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 
     

22. โรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

     

23. โรงเรียนจัดเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน
ดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

     

24. โรงเรียนได้จัดสถานที่/ห้องเรียน/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอย่างพอเพียง 

     

25. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน  
วิถีพุทธ 

     

5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
26. โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียน 
วิถีพุทธภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

27. โรงเรียนมีการจัดประชุมนักเรียนเพื่อทราบปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ข้อ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
28. โรงเร ียนเปิดโอกาสให้นักเร ียนได้มีส ่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นความเป็นวิถีพุทธ 
     

29. โรงเร ียนจ ัดทำวารสารหรือเอกสารเพ ื ่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

30. โรงเรียนมีการนำเอาข้อปรับปรุงหรือชี้แนะของครู นักเรียน
และผู้ปกครองมาพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

6) ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
31 โรงเร ียนได้มอบหมายให้ครูเป็นผู ้ร ับผิดชอบโครงการ

ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 
     

32 โรงเรียนมีการทำแฟ้มประวัติและบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ และ
สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต 

     

33 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนจดบันทึกการกระทำความดีของ
ตนเอง 

     

34 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น ๆ  

     

35. โรงเรียนมีการแจ้งผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เช่น สมุด
บันทึกความดี / เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พบิูลบำรุง) 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................นามสกุล.............................................................. 
ตำแหน่ง.................................................................................................................................................. 
วันที่สัมภาษณ.์...............................................................เวลา................................................................. 
ผู้สัมภาษณ์.............................................................................................................................................. 

 

หัวข้อในการสมัภาษณ์ 
1. ขั้นการเตรียมการ 

แนวปฏิบัติที่ดีของขั้นการเตรียมการ ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็น
อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 

แนวปฏิบัติที่ดีของขั้นการดำเนินการจัดสภาพองค์ประกอบ ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 

แนวปฏิบัติที ่ดีของขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาของโรงเรียนวัดเฉลิม  
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….......................................................................................................................................................... 



  

 

95 

4. ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 
แนวปฏิบัติที่ดีของขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................................................
5. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติที่ดีของขั้นการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  
(พิบูลบำรุง) เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................................................
6. ขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ดีของขั้นการประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนวัดเฉลิม
พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม 
วัน เดือน ปี เกิด 31 มกราคม 2524 
สถานทีเ่กิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547     สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต   

    จากวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
พ.ศ. 2553     สำเร็จการศึกษาประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู  
    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
พ.ศ. 2556     สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต   
    จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2557     ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
    สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2547     บริษัทเอส ที เอ็ม เอส จำกดั  
พ.ศ. 2548     วิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ  
พ.ศ. 2552     ตำแหน่ง ครูอตัราจ้าง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ  
    (พิบูลบำรุง) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    นนทบุร ีเขต 1  
ปัจจุบัน         ตำแหน่ง คร ูคศ.1  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ที่อยู่ปัจจุบัน 139/2  หมู ่11  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง   
จังหวัดกาญจนบุรี 71110   
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