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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 2) เพื่อ 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา  

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ข้าราชการครูที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบของสถานสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 3 ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็ของ Krejcie and Morgan 

และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นหน่วยในการแบ่งชั้น ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 182 คน เครื่องมือที่ใช้ใ 

นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้านสภาพการ 

ด�าเนินงานเท่ากับ 0.74 และด้านปัญหาการด�าเนินงานเท่ากับ 0.75 และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าt และการทดสอบค่า F เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ ท�าการวิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ scheffe ส�าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท�าการวิเคราะห์ 

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. สภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดวิถีพุทธสู ่วิธีการเรียนรู ้ด ้านกายภาพด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์  

พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า 

  2.1 ข้าราชการครูที่มีต�าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  2.3 ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด�าเนินงาน 

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิด

เห็นต่อปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. เงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา พบว่า  

  3.1 เงื่อนไขที่ส่งเสริม ผู้บริหารและครู ร่วมมือกันวิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ และก�าหนดแผน

กลยทุธ์ หลกัสตูรสถานศกึษาได้บรูณาการหลกัพทุธศาสนาโดยเน้นหลักไตรสกิขา มกีารจดัให้มปีฏบิตักิจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 

ประชุม ให้ทราบวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่มีผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและ มีการตรวจสอบและประเมินผล

เพื่อน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

  3.2 เงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคครูบางส่วนไม่เห็นความส�าคัญ ในการที่จะน�าเอาหลักธรรมมาใช้ในกระบวนการเรียน

การสอน ไม่จัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพุทธศาสนา ครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ปฏิบัติตัวตามหลักไตรสิขา โรงเรียนบางโรงเรียน 

ขาดงบประมาณ และขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ: การด�าเนินงานตามแนววิถีพุทธ

Abstract
 The research aimed to study the conditions and problems of the performance the Buddhist  

approach -based schools; to compare an opinion of the teachers towards the conditions and problems as 

classified by positions, working experiences, and school size; and to examine the supportive conditions and 

obstacles in the performance of the schools under study. The samples used in the research were the school 

administrators and the teachers. A total of 182 samples were used in the study. The research instruments 

were a five rating scale with an entire confidence value of 0.74 and the interviews.  Statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  If there was a statistical significance, 

Schaffer’s method was used. Qualitative data gained from interviews were analyzed by means of content 

analysis.  

 The research findings were as follows: 

 1. Considering five aspects performed by the Buddhist approach-based schools, that is,  

administration, and utilization of Buddhist approach, personnel development, and physical learning and 

hospitality: it was found that the teachers under study had an opinion towards the performance at a high 

level. An opinion towards the problems in the performance of the schools was low. 

 2. As for the comparison of an opinion towards the conditions and problems, the following were 

found. 

  2.1 An opinion of the teachers who had a different position towards the problems and  

conditions in the performance of the schools in the study was statistically significant at the level of .01

  2.2 An opinion of the teachers with different working experiences towards the conditions and 

problems in the performance of the schools under study was not different. 

  2.3 An opinion of the teachers who worked at schools with different sizes towards the working 

conditions of the Buddhist approach-based schools was not different. An opinion towards the performance 

of the schools in the study was statistically significant at the level of .05. 

 3.  Supportive conditions and obstacles for the performance of the schools under study were as 

follows: 

  3.1 As for the supportive conditions, the curriculum had included the Buddhist doctrine like the 

Threefold training principle, organized the Buddhist activities, and examined and evaluated the outcomes 

and development. 
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  3.2 The obstacles found included the following. Some teachers did not appreciated the activities 

organized to enhance the teaching and learning process;  they did not hold any activity in holy Buddhist 

Days; they were not good model for the students;  some schools lacked an adequate budget to implement 

the proposed activities. 

Keywords: Performance Buddhist Approach-based

บทน�า

        สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา

พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ ผนวกกับความเจริญ

ก้าวหน้า ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

รวมทั้งการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เข้ามาอย่าง

รวดเร็ว ส ่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ ความไม่สมดุลระหว่างความเจริญด้านวัตถุ 

กับความเจริญด้านจิตใจของประชาชน เกิดค่านิยมของ 

การยกย่องวัตถุเงินทองความสะดวกสบายต่างๆ ในชีวิต

มากกว่าการยกย่องบุคคลที่มีคุณงามความดีและความสุข

ทางด้านจิตใจ สังคมจึงเต็มไปด้วยความฟุ้งเพ้อ แก่งแย่ง 

แข่งขัน ไม่อดทน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ

และค�านึงถึงประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของ

ส่วนรวม จึงปรากฏพฤติกรรมของความเสื่อมศีลธรรม 

คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแก้ปัญหาด้วยวธิกีารรนุแรงให้เหน็

มากมาย และมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นล�าดับอยู่ในภาวะวิกฤติ 

ที่จ�าเป็นที่ต้องร่วมกันแก้ไข (พระเทพวาที 2535: 7)  

หน้าที่ที่ส�าคัญของรัฐประการหนึ่งก็คือการจัดการศึกษา 

จึงต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่น การ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย 

คนไทยจึงควรเรียนรู ้พุทธจริยธรรมเพื่อน�ามาใช ้ใน 

การพฒันาชวีติ พฒันาสงัคมให้บรรลปุระโยชน์และสนัตสิขุ

การพัฒนาการเรียนการสอนจึงขึ้นอยู ่ กับการก�าหนด

หลักสูตร โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก�าหนดหลักสูตร 

โดยมุ ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เป็นคนดี 

มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทยได้ก�าหนดจุดหมาย 

ข้อที่1 ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยของตนเอง

ปฏบิตังิานตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาที่

ตนนับถือมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

เป็นแนวทางน�าไปสู่การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 

ด้วยเหตุนี้รัฐบาล จึงเห็นความส�าคัญของปัญหาและได้มี 

การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมอบหมายให้ส�านักงาน

พฒันานวตักรรมในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 ลักษณะ (สิริกร 

มณีรินทร์ 2546: 5) คือ 1) โรงเรียนในก�ากับของรัฐ  

2) โรงเรยีนวถิพีทุธ 3) โรงเรยีนส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถ

พิเศษ 4) โรงเรียนสองภาษา 5) โรงเรียนต้นแบบการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)               

 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่  

ที่โรงเรียนจะต้องด�าเนินการพัฒนาการผู ้เรียนโดยใช้ 

หลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เน้นการจัดสภาพ 

ทกุๆ ด้าน เพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนพฒันาตามหลกัพทุธธรรม

ทีส่่งเสรมิให้เกดิความเจรญิงอกงามตามลกัษณะแห่งปัญญา

วุฒิธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีผู้บริหาร ครู พระภิกษุ 

และชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเจตนารมณ์โดย

ระยะแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2546 จ�านวน 80 โรงเรยีน ซ่ึงมทีัง้ระดบัประถม มธัยมศึกษา 

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับถึงปัจจุบันมี

จ�านวนถงึ 21,746 แห่ง ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้เข้าร่วมโครงการตามรูปแบบ

โรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันมีจ�านวน 107 

โรงเรียน เพราะมองเห็นความส�าคัญของการจัดการศึกษา

เนื่องจากสภาพปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ในหลายประการ เช่นปัญหาเด็กติดเกม 

ความรนุแรง การทะเลาะววิาท การมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน  

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้เกิดพฤติกรรมหลายอย่าง  

ทัง้การจดัการเรยีนการสอนการขาดเรยีน การออกกลางคนั  

เป็นผลท�าให้การพัฒนาการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ปีการศึกษา 

2552 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3 ได้สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ ป.3, ป.6, ม.3, และ ม.6 มีแนวโน้มลดลง 

ทุกกลุ่มสาระคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ  สังคม-ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นกัเรยีนยงัคดิวเิคราะห์ไม่เป็น ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จึงเร่งด�าเนินการส่งเสริม

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชน

ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์  โรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในโรงเรยีนรปูแบบหนึง่ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เดก็และเยาวชน

เป็นคนเก่งคนดี และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 จากการด�าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 3 ที่ได ้เข ้าร ่วมโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ ตั้งแต ่

ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมามีจ�านวนท้ังสิ้น 107 แห่ง  

และได้พัฒนาการด�าเนินการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนได้

รบัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนแกนน�าวธิพีทุธ เป็นโรงเรยีนวธิพีทุธ

ดเีด่นและเป็นโรงเรยีนวธิพีทุธกลัยาณมติรหลายโรงเรียนได้

ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติตามโครงการได้มากยิ่งขึ้นหลังจากการ

ด�าเนินการผ่านมาเป็นเวลา 8 ปี ผู ้วิจัยอยากทราบว่า

โรงเรยีนมสีภาพและปัญหาการด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีน

วิธีพุทธอย่างไร จึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัยเพื่อศึกษา

สภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

ใน 1 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ด้านการจัดวิถีพุทธสู่วิธีการเรียนรู้  ด้านกายภาพ  ด้านการ

พัฒนาบุคลากร  ด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์  เพื่อน�ามาใช้เป็น

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารโครงการให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์กับผู้บริหาร 

คณะครู ผู ้เรียนและผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพสูง 

ขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  ศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตาม

แนวโรงเรียนวถิพีทุธในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ

ครูต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี

พทุธในสถานศกึษา จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์การ

ท�างาน และขนาดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

 3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค

เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร        

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือข้าราชการครูที่

ประกอบด้วยผู้ทีด่�ารงต�าแหน่งผู้บรหิาร ครผูู้รบัผิดชอบการ

ด�าเนินการงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 3 ปีการศกึษา 2554 จ�านวน  

107 โรงเรียน  โดยแยกเป็นผู้บริหาร จ�านวน 107 คน  ครู

ผู้รับผิดชอบ จ�านวน 107 คน  รวมทั้งสิ้น จ�านวน  214 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูที่ด�ารงต�าแหน่ง  

ผูบ้รหิาร ครผูู้รบัผิดชอบ การด�าเนนิการงานโรงเรยีนวถิพีทุธ 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

ปีการศึกษา 2554 ก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 

2547: 184-193) จ�าแนก ดังนี้ ผู้บริหาร จ�านวน 91 คน  

ครูผู้รับผิดชอบจ�านวน 91 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 182  คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

ต�าแหน่ง 1) ผู้บริหาร 2) ครูผู้รับผิดชอบ ประสบการณ์ใน

การท�างาน 1) น้อยกว่า 5 ปี 2) 5-10 ปี  3) มากกว่า 10 ปี 

ขนาดโรงเรียน 1) โรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวนนักเรียน  

1-120 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง จ�านวนนักเรียน  

121-300 คน 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวนนักเรียนตั้งแต่ 

301 คนขึ้นไป

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก ่

ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อสภาพและปัญหาการ

ด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 3 ที่มีองค์ประกอบอยู่ 5 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

 2. ด้านการจัดวิถีพุทธสู่วิธีการเรียนรู ้ 

 3. ด้านกายภาพ

 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

 5. ด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์ 

 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ข้าราชการครูที่ด�ารง

ต�าแหน่งผู ้บริหาร และครูผู ้รับผิดชอบ โดยสัมภาษณ์  

สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดๆ ละ 3 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียนๆ 

ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยใช้เกณฑ์เลือกโรงเรียน 

ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมลูเชิงปรมิาณ ได้แก่ การวเิคราะห์ใช้เครือ่ง

มือคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป          

  1.1 ข้อมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค�านวณหาค่าความถี่และ

ร้อยละ

  1.2 ข้อมลูตอนที ่2 เกีย่วกบัสภาพและปัญหา

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โดยค�านวณหา 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป น�ามาหาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบระดับสภาพ

และปัญหา กับเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และขนาด

ของสถานศึกษา โดยใช้ t-test และ F-test

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทั้ง  

5 ด้าน พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพ 

การด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีนวถีิพทุธในสถานศกึษา โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความคดิเหน็ต่อปัญหาการด�าเนนิ

งานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  1.1 ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตามความคดิเหน็ของข้าราชการครตู่อ สภาพการด�าเนนิงาน

ตามแนวโรงเรียนวถีิพทุธในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อ 

ปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถาน

ศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย      

  1.2 ด ้านการจัดวิ ถีพุทธสู ่วิธีการเรียนรู ้    

ตามความคดิเหน็ของข้าราชการครตู่อ สภาพการด�าเนนิงาน

ตามแนวโรงเรียนวถิพีทุธในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อ

ปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถาน

ศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย

  1.3 ด้านกายภาพ ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูต่อ สภาพการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียน 

วิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

ส่วนความคดิเหน็ของข้าราชการครตู่อปัญหาการด�าเนนิงาน

ตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับน้อย

  1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคิด

เห็นของข้าราชการครูต่อ สภาพการด�าเนินงานตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดบัมาก ส่วนความคิดเหน็ของข้าราชการครตู่อปัญหาการ

ด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาโดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับน้อย

  1.5. ด้านการเกือ้กลูสมัพนัธ์ ตามความคดิเหน็

ของข้าราชการครตู่อ สภาพการด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีน

วิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

ส่วนความคดิเหน็ของข้าราชการครตู่อปัญหาการด�าเนนิงาน

ตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธในสถานศกึษา โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับน้อย

 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิด

เห็นของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์การท�างาน และขนาดของโรงเรียน

  2.1 ข ้ าราชการครูที่ มีต� าแหน ่งต ่ างกัน  

มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตาม 

แนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01           

  2.2 ข้าราชการครทูีม่ปีระสบการณ์การท�างาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

  2.3 ข้าราชการครทูีป่ฏิบตังิานในโรงเรยีนทีม่ี

ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด�าเนินงานตาม

แนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการคร ูโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ส่วนความ

คิดเห็นต่อปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข ้าราชการครู  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 3. เงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค เกี่ยวกับ

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา  

พบว่า  
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  3.1 เงื่อนไขที่ส ่งเสริม ผู ้บริหารและครู  

ร่วมมือกันวิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์  

และก�าหนดแผนกลยทุธ์ หลกัสตูรสถานศกึษาได้บรูณาการ

หลกัพทุธศาสนาโดยเน้นหลกัไตรสกิขา มกีารจดัให้มปีฏิบตัิ

กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา ประชมุ ให้ทราบวตัถุประสงค์

และแนวทางปฏบิตัทิีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธ

และ มีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อน�าผลมาปรับปรุง

และพัฒนา 

  3.2 เงื่อนไขท่ีเป ็นอุปสรรคครูบางส ่วน 

ไม่เห็นความส�าคัญ ในการที่จะน�าเอาหลักธรรมมาใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน ไม่จดักจิกรรมวนัส�าคญัทางพทุธ

ศาสนา ครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ปฏิบัติตัวตามหลัก 

ไตรสขิา โรงเรียนบางโรงเรยีนขาดงบประมาณ และขาดการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. สภาพการด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธ

ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 3  ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเนื่องจาก เพราะความพร้อมของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม 

โครงการ ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการบริหาร ครูและ

บุคลากรด�าเนินการจัดวิถีพุทธสู ่การเรียนรู ้ ได ้อย ่าง

สอดคล้องจนนกัเรยีนได้รบัการพฒันา โดยความมอืระหว่าง 

บ้าน วัด โรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้สภาพ

การด�าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธอยู ่ ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษม  สารมโน และคณะ 

(2546: บทคดัย่อ) พบว่าสภาพการด�าเนนิงานตามโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก 

 ส่วนปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี

พุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  

ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อาจ

เนือ่งมาจากก่อนทีจ่ะน�าการด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีนวถิี

พุทธมาใช้ หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธจัด

ท�าเอกสาร แหล่งศึกษา การเตรียมบุคลากร บุคลากร  

การเตรียมคณะกรรมการสถานศึกษา การเตรียมนักเรียน  

การเตรียมผู ้ปกครองและชุมชน ท�าความเข้าใจแก่ผู ้ที่

เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา ในการด�าเนินงาน 

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โดยตรงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของเกษม  สารมโนคณะ (2546) พบว่าสภาพการด�าเนิน

งานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดพิษณุโลก  

พบว่า ปัญหาการด�าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาการการด�าเนินงานตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในระดับน้อย

 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิด

เห็นของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์การท�างาน และขนาดของโรงเรียน

  2.1 ข้าราชการครูที่มีต�าแหน่งต่างกัน มี 

ความคิดเห็นต่อสภาพการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียน 

วิถีพุทธในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ซึ่งตรงไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าข้าราชการครูที่มีต�าแหน่งต่างกันย่อมมีความรู้ 

ความสามารถ มีทัศนคติและมองประเด็นสภาพการด�าเนิน

งานแนวโรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่เหมือนกัน จึงท�าให้มีความคิด

เห็นต่อสภาพการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธตาม

แนวโรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่เหมือนกัน  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ทองสา ไชยเสน (2549: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัย  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของ

ข ้าราชการครูต ่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนวิถีพุทธ  

ที่มีต�าแหน่งต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจมากกว่าครู

 ส่วนการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของข้าราชการ

ครูที่มีต�าแหน่งต่างกันต่อปัญหาการด�าเนินงานตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยครูผู้สอนปัญหาในการด�าเนิน

งานตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธมากกว่าผูบ้รหิาร ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าครูผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติ อาจจะมอง

เหน็ว่าบางด้านมวีธิกีารทียุ่ง่ยากในการปฏบิตั ิหรอืบางด้าน

อาจไม่ใช่หน้าที่ของครู หรือบางทีครูก็มีภาระงานจาก

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ากอยูแ่ล้ว และยงัมงีานพเิศษ

อีก จึงท�าให้ครูมองเห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาการด�าเนินงาน

ตามแนวโรงเรยีนวถิพีทุธมากกว่าผูบ้รหิารซึง่ สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ ส�าเนียง ศรีลุนช่าง (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัย

เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิถี
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พุทธ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่า 

ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารจดัการศกึษาโรงเรยีน

วิถีพุทธ ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผู ้สอน  

โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 

  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท�างานต่างกันต่อสภาพ 

การด�าเนนิงานตามแนวโรงเรยีนวถีิพทุธในสถานศกึษา โดย

รวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตุฐิาน

ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด�าเนินงานตามแนว

โรงเรยีนวถิพีทุธของสถานศกึษานัน้  เป็นการด�าเนนิงานตาม

นโยบาย ระเบยีบ และมแีนวปฏบิตัติัง้ไว้แล้วโดยไม่เกีย่วข้อง

กับประสบการณ์ในการท�างานเลยจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้

ประสบการณ์การท�างานไม่มผีลต่อการด�าเนนิงานตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธ ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันม ี

ความคิดเห็นต่อปัญหาการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถี

พุทธในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

โรงเรียนมีแนวการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ เป ็น

แบบแผนเลยไม ่ท�าให ้ เ กิดป ัญหาในการด�าเนินงาน   

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วานิชย์ มณีวงศ์ (2545: 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา

การปฏิบัติงานของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในจังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพ 

การปฏบิตังิาน จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน สภาพ

การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

  2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกันต่อสภาพ 

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา  

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูเป็นผู ้ปฏิบัติ  

ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย หรือค�าสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู ้บั งคับบัญชาไปด� า เนินการให ้ เกิดผลส� า เร็ จตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส�าเนียง  

ศรีลุนช่าง (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า สภาพและปัญหา 

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี โดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน

        การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่

สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกันต่อปัญหาการด�าเนินงาน 

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการวิจัยพบว่าโรงเรียน 

ขนาดเลก็ มปัีญหามากกว่า โรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็ก อาจมี

ปัญหา ในเรื่องของงบประมาณ ในการด�าเนินการ หรืออาจ

จะเป็นในเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอ หรือขาดการอบรม

สัมมนา ในเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธจึงท�าให้โรงเรียนขนาด

เล็กมีปัญหา ในการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วานิชย์ มณีวงศ์ (2545: 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา

การปฏิบัติงานของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในจงัหวดัหนองคาย พบว่า การศกึษาสภาพและปัญหาการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน

จงัหวดัหนองคาย เมือ่จ�าแนกตามขนาดโรงเรยีน ปัญหาโดย

รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 3. เงือ่นไขทีส่่งเสรมิและเป็นอปุสรรคเกีย่วกบัการ

ด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา 

  3.1.การศึกษาเงื่อนไขที่ส ่งเสริมเกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา  

ตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า

   3.1.1 ผู ้บริหารและครู  ร ่วมมือกัน

วิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ และก�าหนดแผนกลยทุธ์ ในการบรหิารโรงเรยีน

วิถีพุทธ

   3.1.2 โรง เรี ยนมีการแต ่ งตั้ งคณะ

กรรมการด�าเนินการรวมทั้งก�าหนดหน้าที่ของบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

   3.1.3 มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ/ 

โครงงาน กิจกรรม มีการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความ

ร่วมมือทุกฝ่ายมีระบบนิเทศ ติดตาม ก�ากับ ดูแล  

                 3.1.4 มีการตรวจสอบและประเมินผล

เพื่อน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนา

   3.1.5 หลกัสตูรสถานศกึษาได้บรูณาการ

หลกัพทุธศาสนาโดยเน้นหลกัไตรสกิขา คอื ศลิ สมาธ ิปัญญา

   3.1.6 โรงเรียนมีการจัดให ้มีปฏิบัติ

กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา จดักจิกรรมเสรมิหลักสูตรตาม

แนววธิพีทุธ จดับรรยากาศในห้องเรยีนให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้

พระพุทธศาสนา
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   3.1.7 ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรของ

โร ง เ รี ยนประพฤติ  ปฏิบั ติ ตน เป ็ นแบบอย ่ า งที่ ดี  

ตามหลักไตรสิกขา

   3.1.8 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันส�าคัญทาง

พุทธศาสนา                    

   3.1.9 โรงเรยีนมกีารจดัการประชมุ เพือ่

ให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ปกครองผู้น�าชุมชน และทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ให้ทราบวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่มีผล

ต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียน บ้าน วัด

   3.1.10 ผู้บริหารมีคุณธรรมมีการบริหาร

จัดการโดยให้หลักเมตตาธรรม ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร 

นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพมีน�้าใจมีคุณธรรม เป็นลักษณะ

เด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจน

   3.1.11 โรงเรียนวิถีพุทธจะได้รับการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ซ่ึง

ชุมชนจะให้ความส�าคัญต่อโรงเรียนไม่ว่าทางโรงเรียน

ต้องการอะไรทางชุมชนก็จะให้การช่วยเหลือท้ังด้านก�าลัง

กายและก�าลังทรัพย์ 

 สอดคล ้ อ งกั บ โครงการ โร ง เรี ยนวิ ถีพุ ทธ  

แผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้าน

แก่งดูกใส สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3

  3.2 การศึกษาเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา  

ตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

   3.2.1 โรงเรียนขาดความร่วมมือจาก

คณะครูบางส่วนหรือจากชุมชนท�าให้การบริหารจัดการ

ด�าเนินไปอย่างล่าช้า

   3.2.2 ขาดการประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้าง

ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

                 3.2.3 การนเิทศ ก�ากบั ตดิตาม และไม่มี

ระบบตรวจสอบและประเมินผล

                 3.2.4 โรงเรียนขาดงบประมาณในการ

ที่จะพาบุคลากรไปศึกษาดูงาน

                 3.2.5 ครูบางส่วนไม่เห็นความส�าคัญ  

ในการที่จะน�าเอาหลักธรรมมาใช้ในกระบวนการเรียน 

การสอน

                 3.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต่ละครั้งไม่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปใน

แผนการสอน

   3.2.7 โรงเรียนไม่ให้ความส�าคัญใน 

การจัดบรรยากาศในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และ 

ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ให้นักเรียนไปท�า

กิจกรรม เพราะกลัวจะกระทบกับเวลาเรียน

   3.2.8 โรงเรยีนมจี�านวนบคุลากรจ�านวน

มากท�าให้ความคิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป 

ซึ่งบางคนก็ไม่ยอมปฏิบัติตามหลักไตรสิขา

   3.2.9 โรงเรียนบางโรงเรียนขาดการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ปฏิบัติให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้รับรู้

 สอดคล้องกับสรุปผลการด�าเนินงาน โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  ประจ�าปี 2555 ของโรงเรียนบ้านนาเจริญ 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 3

ข้อเสนอแนะ

 

 1. โรงเรยีนควรแต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงาน

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นการเฉพาะ และก�าหนดบทบาทหน้าที่

ให้ชัดเจนในการด�าเนินงาน

 2. โรงเรียนควรส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

โรงเรยีนวถิพีทุธ และเข้ารบัการฝึกอบรมด้านคณุธรรมอย่าง

สม�่าเสมอ รวมทั้งส่งนักเรียนเข้าอบรมค่ายคุณธรรม  

เพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับแนววิถีพุทธ

 3. โรงเรยีนควรสนบัสนนุด้านงบประมาณเพือ่ใช้

ในการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

 4. ควรศึกษาปัญหาการด�าเนินงานตามแนว

โรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง

 5. ควรมีการศึกษารูปแบบการด�าเนินงานตาม

แนวโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
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