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บทคัดย่อ
 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษำสภำพกำรด�ำเนนิงำนโรงเรยีนวถิพีทุธ และ 2) เพือ่หำแนวทำงกำรพฒันำกำร

ด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกิจกรรมวันพระ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหำร

โรงเรียน และด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยกำรและครูผู้สอน และค�ำนวณขนำดของ

กลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงส�ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน จ�ำนวน 16 คน ครูผู้สอน 170 คน รวม 186 

คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถำม มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.93 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

คือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. กำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในสังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย    = 4.26) 

 2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย  = 4.24) 

ค�าส�าคัญ: กำรด�ำเนินงำน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก

Abstract
 The research aimed to study the operating conditions of the Buddhist -oriented schools and to 

explore the guidelines to develop the Buddhist-oriented schools at  the small-sized secondary school 

level under the jurisdiction of the Office of the Secondary School Area 12 of Nakornsrithammarat. The  

research was conducted in five aspects: physical aspects, activities on the Holy Buddhist Holidays,   

instructional activities,  behaviors of students and others concerned and promotion of the Buddhist approach. 

The samples used in the present study were school 16 directors and 170 teachers. Krejcie and Morgan’s 

table was used to calculate the sample size. The research instrument was a questionnaire with a confidence 

value equivalent to 0.93. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

  The research findings were as follows. 

 1. The implementation based on the Buddhist approach of the small-sized secondary schools in 

Nakornsrithammarat under the Office of the Secondary School Education Service Area 12 was overall at a 

high level ( = 4.26). 
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 2. The guidelines for the development based on the Buddhist approach of the small-sized  

secondary schools in the study were rated at a high level (X=4.24). 

Keywords: Implementation, Schools based on the Buddhist Approach, Small-sized Secondary Schools. 

บทน�า

 สภำพสังคมไทยในปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลง

อย่ำงรวดเร็วทั้งด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรศึกษำ 

เศรษฐกจิ ท�ำให้คนประสบปัญหำต่ำงๆ เช่น ปัญหำกำรเรยีน 

กำรไม่มีงำนท�ำ กำรปรับตัว ซึ่งนับวันจะทวีควำมรุนแรง 

มำกขึน้ ส่งผลให้ผูเ้รยีนต้องพยำยำมปรบัตวัเพือ่ด�ำเนนิชวีติ  

อยู ่ในสังคมได้อย่ำงรำบรื่นและมีควำมสุข ถ้ำบุคคลใด 

ไม่สำมำรถปรับตัวได้ก็ท�ำให้เกิดควำมคับข้องใจ ขัดแย้ง 

ในใจ วิตกกังวล ซ่ึงหำกปล่อยไว้เป็นเวลำนำนก็จะก่อให้ 

เกิดปัญหำที่รุนแรงได้ เช่น ปัญหำโรคจิต โรคประสำท  

โรคเครียด ปัญหำอำชญำกรรมและผลักดันให้ผู้เรียนแสดง

พฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ เช่น  ตดิสำรเสพตดิ ทะเลำะววิำท 

ลักขโมย มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เบี่ยงเบนทำงเพศ  

ฆ่ำตัวตำย เป็นต้น

 ปัญหำดังกล่ำวหำกวิเครำะห์ให้ลึกซึ้งถึงที่มำของ

ปัญหำ พบว่ำก่อให้เกิดปัญหำในปัจจุบันท่ี ส่งผลกระทบ

ติดตำมกันเป็นลูกโซ่นี้ ไม่ใช่ผู้ด้อยโอกำสหรือผู้ไร้กำรศึกษำ 

แต่กลับเป็นผู้ที่มีโอกำสดีทำงสังคมที่ได้รับกำรศึกษำใน

ระดบัสงู และเป็นระดบัผูน้�ำทีค่นในสงัคมต่ำงยกย่องนบัถอื 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ และกำร

พัฒนำคนของประเทศที่ยังขำดควำมสมดุล กล่ำวคือกำร

ศึกษำได้มุ่งเน้นแต่กำรพัฒนำคนให้เป็นคนเก่ง แต่ยังขำด

กำรเอำใจใส่และพฒันำ คนให้เป็นคนดอีย่ำงจรงิจงั จงึท�ำให้

ประเทศต้องเผชญิกบัปัญหำต่ำงๆ ท�ำให้กำรพฒันำประเทศ

ชำต ิต้องหยดุชะงกัและเป็นอปุสรรคอย่ำงมำกในกำรพฒันำ

ที่ยั่งยืน คณะศึกษำโครงกำร กำรศึกษำไทยในยุคโลกำ 

ภิวัตน์ (พระธรรมปิฏก 2539) 

 กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งแรกที ่

ทุกประเทศค�ำนึงถึง ประเทศใดที่ประชำกรมี จริยธรรมสูง 

ประเทศนั้นจะสงบสุขเจริญรุ่งเรือง ในทำงตรงกันข้ำมหำก

ประเทศใดมีประชำกรที่มีจริยธรรมต�่ำประเทศนั้นๆ ก็จะมี

แต่ควำมวุ่นวำยและยำกที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุน้ี

คณุธรรม และจรยิธรรมของประชำกร จงึเป็นสิง่ทีส่�ำคญัต่อ

กำรพัฒนำประเทศ (สุมน อมรวิวัฒน์ และทิศนำ แขมณี 

2537)

 ดงันัน้กำรพฒันำประเทศแนวใหม่จงึควำมส�ำคญั

กบักำรพฒันำคนพร้อมไปกบั กำรพฒันำเศรษฐกจิ โดยเน้น

ให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคม แห่งชำติฉบับที่  8 ฉบับที่  9 ฉบับที่  10  

ฉบับที่ 11 รวมทั้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน 

(2545–2559) ที่มุ่งพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง

ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมในกำรด�ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่ำงมีควำมสุข พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีควำม 

เข้มแข้ง และมีดุลยภำพใน 3 ด้ำน คือ สังคมคุณภำพ สังคม

แห่งภูมิปัญญำและ กำรเรียนรู้ และสังคมสมำนฉันท์และ 

เอื้ออำทรกัน เพื่อให้บรรลุตำมเจตนำรมณ์ ดังกล่ำว  

แผนกำรศึกษำชำติจึ งก� ำหนดวัตถุประสงค ์  โดยมี

วัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ 1.พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำน 

และสมดุล 2. สร ้ำงสังคมคุณธรรม ภูมิป ัญญำและ 

กำรเรียนรู ้ และ 3. พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคม  

โดยก�ำหนดแนวทำงนโยบำยเพือ่ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรปลกูฝัง

คุณธรรม จริยธรรมของประชำกร ได้แก่ กำรปลูกฝังและ

เสริมสร้ำงคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรู ้ควำมคิด ควำมประพฤตแิละ

คุณธรรมของคน

 รฐับำลได้ตระหนกึถงึควำมส�ำคญัของกำรปลกูฝัง

และพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมจงึได้ก�ำหนด นโยบำยพืน้ฐำน

ตำมกฎหมำยรั ฐธรรมนูญแห ่ งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2540 มำตรำ 81 “รัฐต้องจัดกำรศึกษำและ

สนับสนุนให้เอกชนจัดกำรศึกษำอบรมให้เกิดควำมรู ้

คุณธรรม อีกทั้งควำมมุ ่งหมำยและหลักกำรกำรจัด 

กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห ่งชำติ 

พุทธศักรำช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตำมมำตรำ 6 ก�ำหนดว่ำ  

“กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไป เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ 

และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต 

สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข” และ ก�ำหนด

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้
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รู้ในสถำนศึกษำและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จัดกำรเรียน 

กำรสอนโดยผสมผสำนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วน

สมดุลกันรวมท้ัง ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว ้ในทุกวิชำ มำตรำ 23  

ได้กล่ำวถงึ แนวทำงกำรจดักำรศกึษำไว้ว่ำ กำรจดักำรศกึษำ

ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย ต้องเน้นควำมส�ำคัญท้ังควำมรู้ คุณธรรม 

กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของ

แต่ละระดับกำรศึกษำ (คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ 

2553) นอกจำกน้ีหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พุทธศักรำช 2551 ได้ก�ำหนดจุดหมำยของหลักสูตร โดย 

มุง่พฒันำผูเ้รียนให้เป็นคนด ีมปัีญญำ มคีวำมสขุ  มศีกัยภำพ

ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ ซึ่งในกำรจัดกำรศึกษำ

ควรจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

ควบคู่กับกำรมีควำมรู้ ดังที่ วุฒิ พลตรีและคณะ (2547)  

ได้เสนอแนวในกำรปฏิบัติตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมตำม

ทรรศนะของผูส้อนว่ำผูใ้หญ่เป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรท�ำงำน

และกำรอยู่ร่วมกันของสังคม ครูและผู้ปกครองควรร่วมมือ

กันและจัดกิจกรรส่งเสริมกำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อย่ำงมีคุณภำพในทุกๆ ด้ำน ควรให้นักเรียนได้น�ำหลักสูตร

ธรรมจรยิธรรมมำใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติ นอกจำกนี ้ประเสรฐิ 

เกษตรเอี่ยม (2545) ได้ท�ำกำรประเมินโครงกำรพัฒนำ

คณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนทพัทนัอนสุรณ์ โดย

กำรใช้สมำธิ ผลกำรประเมินพบว่ำ นักเรียนมีกำรปฏิบัติ

เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้ำนต่ำงๆ ดีขึ้นจำกเดิม 

รวมทั้งจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “0” “ร” “ม.ส.” มี

จ�ำนวนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกษมำ วรวรรณ 

ณ อยธุยำ (วชิำกำร) ทีก่ล่ำวว่ำกำรพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม

นั้นเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ทั้งปวง ถ้ำเด็กไม่รู้จักปลด

ปล่อยควำมทุกข์ระทมท่ีกระหน�่ำตัวเด็กได้ เด็กก็ย่อมไม่มี

สติปัญญำ ไม่มีสมำธิที่จะเรียนอย่ำงอื่นได้

  กระทรวงศึกษำธิกำรได้เห็นควำมส�ำคัญของ

กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงได้จัด ให้มี

โรงเรียนรปูแบบใหม่ข้ึน คอื โรงเรยีนวถีิพทุธ ซ่ึงเป็นโรงเรยีน

ปกติทั่วไปที่น�ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือ

ประยกุต์ใช้ในกำรบรหิำรและกำรพฒันำผูเ้รยีนโดยรวมของ

สถำนศึกษำ โดยเน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำ

อย่ำงบูรณำกำร ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกำรพัฒนำ กำรกิน 

อยู ่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญำรู ้และเข้ำใจในคุณค่ำแท้  

ใช้กระบวนกำรทำงวัฒนธรรม แสวงหำปัญญำและมี

วฒันธรรมเมตตำเป็นฐำนกำรด�ำเนนิชีวติโดยมผีูบ้รหิำรและ

ครูเป็นกัลยำณมิตรพัฒนำโดยจัดสภำพสถำนศึกษำให ้

เป็นไป ตำมหลักปัญญำวุฒิธรรม 4 

 ในปีงบประมำณ 2550 กระทรวงศึกษำธกิำรและ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก�ำหนดวิสัย

ทศัน์และพนัธกจิในกำรด�ำเนนิกำรจดักำรศกึษำให้ประชำกร

ในวัยเรียน โดยยึดหลักคุณธรรมน�ำควำมรู้และเสริมสร้ำง

สังคมคุณธรรมเป็นแนวทำงให้ทุกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศกึษำและสถำนศกึษำไปด�ำเนนิกำรในกำรจดักำรศกึษำ

ให้ผู้เรียน

 กำรด�ำเนินกำรจัดสภำพของโรงเรียนวิถีพุทธ

ประกอบไปด้วย ด้ำนกำยภำพ คอื อำคำรสถำนที ่ห้องเรยีน

แหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม เป็นต้น ด้ำนกิจกรรมพื้นฐำน

วิถีชีวิตเช่นกิจกรรมประจ�ำวัน กิจกรรมวันส�ำคัญ จนถึง

กระบวนกำรเรยีนกำรสอน ด้ำนบรรยำกำศและปฏสิมัพนัธ์

ในกำรปฏิบัติต่อกัน ระหว่ำงครูกับนักเรียน นักเรียนกับ

นกัเรยีน หรอืครกูบัคร ูด้ำนบรหิำร จดักำรตัง้แต่กำรก�ำหนด

วิสัยทัศน์ กำรก�ำหนดแผนปฏิบัติกำร กำรประเมินผลและ

พัฒนำต่อเนื่อง ซึ่งกำรจัดสภำพในแต่ละด้ำนจะมุ่งเพื่อ

ให้กำรพัฒนำนักเรียนตำมระบบไตรสิกขำ ด�ำเนินได้อย่ำง

ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร 2550)

 จำกนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปัญหำ 

แนวคิดและผลงำนของกำรศึกษำ ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจ

ศึกษำกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

มัธยมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเขต 12 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคและข้อ

เสนอแนะตลอดจนแนวทำงที่ส�ำคัญ ในกำรด�ำเนินงำนจะ

ช่วยสนบัสนนุให้กำรด�ำเนนิงำนในโรงเรยีนวถิพีทุธบรรลผุล

ส�ำเร็จยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรส่งเสริมและกำร

พฒันำคณุธรรมจรยิธรรมค่ำนยิมอนัพึง่ประสงค์ในเดก็และ

เยำชน ซึง่จะส่งผลต่อกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ทีส่มบรูณ์

ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำควำมรู้ คุณธรรม ค่ำ

นยิมทีพ่ึง่ประสงค์สำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่ำงมคีวำมสขุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำสภำพกำรด�ำเนินงำนโรงเรียน  

วิถีพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กสังกัด ส�ำนักงำน

เขตพื้ นที่ ก ำร ศึกษำ มัธยม ศึกษำ เขต 12  จั งหวั ด

นครศรีธรรมรำช 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกิจกรรม

พื้นฐำนวิถีชีวิต ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนบรรยำกำศและ

ปฏิสัมพันธ์ และด้ำนบริหำรจัดกำร
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 2. เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกิจกรรม

วันพระ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน  

ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูอ้�ำนวย

กำร ครผููส้อน โรงเรยีนวถิพีทุธ ในโรงเรยีนมธัยมศกึษำขนำด

เล็ก จ�ำนวน 16 โรง สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมรำช แยกได้ดั้งนี้  

ผู ้อ�ำนวยกำร 16 คน ครูผู ้สอน 344 คน รวมจ�ำนวน  

360 คน

 2. กลุ ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

ผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู ้สอนโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 จ�ำนวน 16 โรง ผู้อ�ำนวยกำร 

16 คน ครูผู้สอน 170 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ตำรำงส�ำเร็จรูป 

ของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ�ำนวน 186 คน 

ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำรวจิยั

นี้เป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 

 ตอนที ่1 สอบถำมเกีย่วกบัสภำพของผูอ้�ำนวยกำร

โรงเรยีนและครผููส้อน จ�ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรบรหิำร

งำนและวฒุทิำงกำรศกึษำในโรงเรยีนมธัยมศกึษำขนำดเลก็ 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับกำรด�ำเนิน

งำนโรงเรียนวิถีพุทธ ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ

มำตรำส่วน ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ค่ำควำม

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ .93 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงกำร

พัฒนำกำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ ลักษณะของ

แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วน ประมำณค่ำ (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตำมเกณฑ์กำรวัดทัศนคติของลิเคริท์ (Lik-

ert) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) มีเกณฑ์ในกำรให้คะแนนและ

ควำมหมำยของแต่ละระดับดังนี้

 5 หมำยถึง มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน

โรงเรียนวิถีพุทธมำกที่สุด

 4 หมำยถงึ มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน

โรงเรียนวิถีพุทธมำก

 3 หมำยถงึ มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน

โรงเรียนวิถีพุทธปำนกลำง

 2 หมำยถงึ มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน

โรงเรียนวิถีพุทธน้อย

 1 หมำยถงึ มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน

โรงเรียนวิถีพุทธน้อยที่สุด

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท�ำหนังสือขอควำม

ร่วมมือในกำรเก็บข้อมูล จำกส�ำนักงำนโครงกำรบัณฑิต

ศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ถึงผู้บริหำร

โรงเรียนวิถีพุทธขนำดเล็กสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 เพื่อขอควำมร่วมมือไปยังผู้

บรหิำรและครทูีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่ำงในกำรวจิยั และน�ำหนงัสอื

พร้อมแบบสอบถำมเพือ่ขอควำมอนเุครำะห์ผูบ้รหิำรและครู

ในกำรตอบแบบสอบถำม และผู้วิจัยเก็บแบบสอบถำมคืน

ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในกำรวิจัยครั้ งนี้ ผู ้ วิจัยได ้น�ำที่ ได ้รับคืนมำ

วิเครำะห์ข ้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป  

ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้อ�ำนวย

กำรและครูผู้สอนโรงเรียนวีถีพุทธ โดยหำค่ำควำมถี่และ 

ค่ำร้อยละ 

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนของ 

ผูอ้�ำนวยกำรและครผููส้อนทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนโรงเรียน

วิถีพุทธ ในโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้ นที่ ก ำร ศึกษำ มัธยม ศึกษำ เขต 12  จั งหวั ด

นครศรธีรรมรำชโดยหำค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งแบนมำตรฐำน

 ตอนที่ 3 วิเครำะห์ข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำกำร

ด�ำเนินงำนของผู้อ�ำนวยกำรและครูผู้สอน ที่เกี่ยวกับกำร

ด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำด

เล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 

จังหวัดนครศรีธรรมรำชโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงแบน

มำตรฐำน

 

สรุปผลการวิจัย

 1. กำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

มัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในสังกัด
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ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 โดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย   = 4.26) เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ กำรด�ำเนินงำนท้ัง 5 ด ้ำน ได ้แก ่  

ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกิจกรรมพื้นฐำนวิถีชีวิต ด้ำนกำรเรียน

กำรสอน ด้ำนบรรยำกำศและปฏิสัมพันธ์ และด้ำนกำร

บรหิำรจดักำร มกีำรด�ำเนนิงำนอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน เมือ่

เรียงล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้ดงันี้ ด้ำนกิจกรรม

พื้นฐำนวิถีชีวิต (ค่ำเฉลี่ย  = 4.37) ด้ำนบรรยำกำศ 

และปฏิสัมพันธ์ (ค่ำเฉลี่ย  = 4.34) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

(ค่ำเฉลี่ย = 4.29) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ค่ำเฉลี่ย  = 

4.27) และด้ำนกำยภำพ (ค่ำเฉลี่ย = 4.01) ตำมล�ำดับ

  1.1 ด้ำนกำยภำพ โดยภำพรวมอยู่ใน  ระดับ

มำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ โรงเรยีน ได้ด�ำเนนิกำร

จัดอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มี

ควำมสะอำดร่มรื่น ปลอดภัย สงบ และใกล้ชิดธรรมชำติ  

มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ โรงเรียนได้ด�ำเนินกำร 

จัดบริเวณสถำนศึกษำ ปรำศจำกสิ่งเสพติด อบำยมุข  

สิง่มอมเมำทกุชนดิ และโรงเรยีนได้ด�ำเนนิกำรจดัห้องพกัครู

ของพระภิกษุในโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด  

  1.2 ด้ำนกิจกรรมพืน้ฐำนวถิชีวีติ โดยภำพรวม

อยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ กำรส่งเสรมิ

ให้นักเรียนมีจิตใจเมตตำกรุณำ มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  

และเสียสละ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ กำรส่งเสริมให้

นักเรียนสำมำรถพึ่งตนเองได้และท�ำงำนเลี้ยงชีพด้วยควำม

สุจริต และกำรส่งเสริมกำรฝึกฝนอบรมนักเรียนให้เกิดกำร

กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้ำใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตำมหลัก

คุณค่ำแท้ ตำมหลักไตรสิกขำ) มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด

  1.3 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ กำรส่งเสริม

และสนับสนุนให้ครูน�ำนักเรียนไปเรียนรู้ท่ีวัดหรือศำสน

สถำนทีใ่ช้เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระจ�ำของโรงเรยีนอย่ำงต่อเนือ่ง 

มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ กำรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ให้นักเรียนอย่ำงมีควำมสุข และกำรส่งเสริมให้

นักเรียนมีกำรน�ำหลักธรรมมำเป็นฐำนในกำรคิดวิเครำะห์

และแก้ปัญหำ มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด  

  1.4 ด้ำนบรรยำกำศและปฏสิมัพนัธ์  โดยภำพ

รวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ  

กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตร อ่อนน้อม 

ถ่อมตน เคำรพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ท้ังครูต่อนักเรียน  

ครตู่อครู นกัเรียนต่อนกัเรยีน และครตู่อผูป้กครอง มค่ีำเฉลีย่

สูงสุด รองลงมำ คือ กำรส่งเสริมบุคลำกรและนักเรียนให้

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น ยกย่องเชิดชูผู้กระท�ำ

ควำมดีเป็นประจ�ำ และโรงเรียนได้ส่งเสริมครูผู้สอนใช้ 

พรหมวิหำรธรรมประจ�ำใจ ในกำรอยู่ร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ย 

ต�่ำสุด 

  1.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยภำพรวม 

อยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ โรงเรยีนได้

รับควำมเช่ือม่ันจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (บ้ำน วัด รำชกำร)  

มค่ีำเฉลีย่สงูสดุ รองลงมำ คอื กำรส่งเสรมิให้บ้ำนและชมุชน

มคีวำมเป็นสมำชกิทีด่แีละไม่ยุง่เกีย่วกบัยำเสพตดิ อบำยมขุ

ทั้งปวง และมีกำรนิเทศ ก�ำกับ ติดตำม กำรด�ำเนินงำน

โรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด 

 2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนโรงเรียน 

วิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 12 โดยภำพรวมอยู ่ ในระดับมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรด�ำเนนิงำนทัง้ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกจิกรรม

ประจ�ำวันพระ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนพฤติกรรม

นักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 

มแีนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำนอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน 

เมื่อเรียงล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนกำร

เรียนกำรสอน (ค่ำเฉลี่ย  = 4.26) ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน 

ครู ผู้บริหำรโรงเรียน (ค่ำเฉลี่ย  = 4.25) ด้ำนกำรส่งเสริม

วิถีพุทธ และด้ำนกิจกรรมวันพระ (ค่ำเฉลี่ย  = 4.23) และ 

ด้ำนกำยภำพ (ค่ำเฉลี่ย  = 4.22) ตำมล�ำดับ

  2.1 ด ้ำนกำยภำพ โดยภำพรวมอยู ่ ใน 

ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีพุทธศำสน

สภุำษติ วำทะธรรม พระรำชด�ำรสัตดิตำมทีต่่ำง ๆ  มค่ีำเฉลีย่

สูงสุด รองลงมำ คือ มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น และมี

พระพุทธรูปบริเวณหน้ำโรงเรียน มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด   

  2.2 ด้ำนกจิกรรมประจ�ำวนัพระ โดยภำพรวม

อยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ใส่เสื้อขำว

ทุกคน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ ท�ำบุญใส่บำตร  

ฟังเทศน์ และสวดมนต์แปล มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด 

  2.3 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมอยู่

ในระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ครพูำนกัเรยีน

ท�ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง  

มีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำ คือ บูรณำกำรวิถีพุทธทุก 

กลุ่มสำระ และในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และครู  

ผู ้บริหำร และนักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจท่ีวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด
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  2.4 ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู ้บริหำร

โรงเรียน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยข้อ พบว่ำ รักษำศีล 5 มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ  

ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม และมีนิสัย ใฝ่รู ้ สู ้สิ่งยำก  

มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด 

  2.5 ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีพระ 

มำสอนอย่ำงสม�่ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ คือ  

โฮมรูมเพื่อสะท้อนควำมรู้สึก เช่น ควำมรู้สึกที่ได้ท�ำควำมดี 

และไม่ดุด่ำ นักเรียน มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด 

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโรงเรียน

วิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 12 ครั้งน้ีผู ้วิจัยได้น�ำผลงำนกำรวิจัย  

หลกักำร แนวคดิ เอกสำรและต�ำรำทำงวชิำกำรมำอภิปรำย

สนับสนุนประกอบผลกำรวิจัยของผู้วิจัยดังนี้

 1. กำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

มัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 โดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย  = 4.26) เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ กำรด�ำเนินงำนท้ัง 5 ด ้ำน ได ้แก ่  

ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกิจกรรมพื้นฐำนวิถีชีวิต ด้ำนกำรเรียน

กำรสอน ด้ำนบรรยำกำศและปฏิสัมพันธ์ และด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร มีกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน  

เมื่อเรียงล�ำดับค ่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน ้อย ได ้ดังนี้  

ด ้ำนกิจกรรมพื้นฐำนวิถีชีวิต (ค ่ำเฉลี่ย  = 4.37)  

ด้ำนบรรยำกำศและปฏิสัมพันธ์ (ค่ำเฉลี่ย  = 4.34) ด้ำน

กำรเรียนกำรสอน (ค่ำเฉลี่ย  = 4.29) ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร (ค่ำเฉลี่ย  = 4.27) และ ด้ำนกำยภำพ (ค่ำเฉลี่ย   

= 4.01) ตำมล�ำดับ

 2. แนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำนโรงเรยีนวถิี

พุทธของโรง เรี ยน มัธยมศึกษำขนำดเล็ ก  จั งหวัด

นครศรีธรรมรำช ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำ เขต 12 โดยภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย  

 = 4.24) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แนวทำงกำร

พัฒนำกำรด�ำเนินงำนท้ัง 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ  

ด ้ำนกิจกรรมประจ�ำวันพระ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  

ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน และด้ำน 

กำรส่งเสริมวิถีพุทธ มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เมื่อเรียงล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป

หำน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ค่ำเฉลี่ย  = 4.26) 

ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน (ค่ำเฉลี่ย   

= 4.25) ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ และด้ำนกิจกรรมวันพระ 

(ค่ำเฉลี่ย  = 4.23) และด้ำนกำยภำพ (ค่ำเฉลี่ย  = 4.22) 

ตำมล�ำดบั ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ บญุทว ีวสุิทธ ิ ธำดำ 

(2550) ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง กำรประเมินกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรวิถีพุทธ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน่ำน เขต 1 

ผลกำรประเมินพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินโครงกำรโรงเรียน

วิถีพุทธ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน่ำน เขต 1 ใน 

ภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก ซึง่ตรงกบัควำมเหน็ของ ผู้บรหิำร

โรงเรยีน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ครผููส้อนและ พระสอน

ศลีธรรมในโรงเรยีน ซึง่อยูใ่นระดบัมำก เช่นเดยีวกนั 2) ด้ำน

ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) ในภำพรวม ได้ผลอยู่ในระดับมำก  

ซ่ึงตรงกับควำมเห็นของ ผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ครูผู้สอนและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย

ผู ้บริหำรโรงเรียนและพระสอนศีลธรรมเห็นตรงกันว่ำ  

เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องใน

พระรัตนตรัย นับถือและศรัทธำในพระพุทธศำสนำ  

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นว่ำ เรื่องที่ได้ผลสูงสุด  

ได้แก่ สภำพโรงเรยีนสะอำด ปลอดภยั สงบ ร่มรืน่ เรยีบง่ำย 

ใกล้ชิดธรรมชำติและครูเห็นว่ำ เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่  

วสัิยทศัน์หรอืปรชัญำ พนัธกจิ เป้ำหมำย ธรรมนญูหรอืแผน

กลยุทธ์ ที่มีจุดเน้นในกำรพัฒนำโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ด้ำน

กระบวนกำร (Process) ในภำพรวม ได้ผลอยู่ในระดับมำก 

ซ่ึงตรงกับควำมเห็นของ ผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ ครูผู้สอนและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนเหน็ว่ำ เรือ่งทีไ่ด้ผลสงูสดุ ได้แก่ จดักจิกรรม

ส่งเสริมกำรระลึกและศรัทธำในพระรัตนตรัยเป็นประจ�ำ

และในโอกำสส�ำคัญ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นวิถีชีวิต คณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำเห็นว่ำ เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่ 

กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่ำในกำร

รักษำและสืบต่อพระพุทธศำสนำ ครูและพระสอนศีลธรรม

เหน็ตรงกนัว่ำ เรือ่งทีไ่ด้ผลสูงสดุ ได้แก่ ส่งเสรมิ ยกย่อง เชดิชู 

ผู้ท�ำดี เป็นประจ�ำ 4) ด้ำนผลผลิต (Product) ในภำพรวม 

ได้ผลอยู่ในระดับมำก ซึ่งตรงกับควำมเห็นของ ผู้บริหำร

โรงเรยีน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ครผููส้อนและพระสอน

ศลีธรรมในโรงเรยีนโดยผูบ้รหิำรโรงเรยีนเหน็ว่ำ เรือ่งทีไ่ด้ผล

สูงสุด ได้แก่ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อ

เวลำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นว่ำ เรื่องที่ได้ผลสูงสุด 
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ได้แก่ กำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ครูเห็นว่ำ 

เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่ มีสุขภำพจิตดี แจ่มใส ร่ำเริงเบิก

บำน พระสอนศีลธรรมเห็นว่ำ เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่  

มีจิตใจเมตตำ กรุณำ (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) ต่อกัน และ

มีสุขภำพจิตดี แจ่มใส ร่ำเริง เบิกบำน และ 5) ด้ำนผล 

กระทบ (Impact) ในภำพรวม ได้ผลอยูใ่นระดบัมำก ซึง่ตรง

กับควำมเห็นของ ผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำน

ศึกษำ ครูผู ้สอนและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย 

ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและพระสอนศีลธรรมเห็นตรงกันว่ำ 

เรื่องที่ได้ผลสูงสุด ได้แก่ วัดได้ศำสนทำยำท และก�ำลังช่วย

งำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำมำกขึ้น ส่วนคณะกรรมกำร

สถำนศกึษำเหน็ว่ำ เรือ่งทีไ่ด้ผลสงูสดุ ได้แก่ บ้ำนและชมุชน

มีสมำชิกที่ เป็นคนดี ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับอบำยมุขเพิ่มขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมบัติ กอกหวำน (2550)  

ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินกำรด�ำเนินงำน

ตำมโครงกำรโรงเรยีนวถีิพทุธ ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ศรสีะเกษ เขต 3 ผลกำรด�ำเนนิงำนพบว่ำด้ำนกำยภำพหรอื

สภำพแวดล้อมผลกำรประเมินโดยรวม พบว่ำ มีผลอยู่ใน

ระดับมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ โรงเรียน

ปลอดภยัจำกสิง่เสพตดิ สิง่มอมเมำ และอบำยมขุมค่ีำเฉลีย่

สงูสดุ (  = 4.480) ด้ำนปัจจยักำรด�ำเนนิงำนผลกำรประเมนิ

โ ดย ร วม  พบว ่ ำ  ทุ ก กลุ ่ ม มี ผ ลอยู ่ ใ น ร ะดั บม ำก 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีผลอยู ่ใน 

ระดับมำก ด้ำนกระบวนกำรด�ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

โดยรวม พบว่ำ ทุกกลุ่มมีผลอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำ โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์

แบบกลัยำณมติรมคีำรวะธรรมและสำมคัคธีรรมทัง้ครตู่อครู

ครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง

นักเรียนมีผลอยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.386) 

ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนผลกำรประเมินโดยรวม พบว่ำ 

ทุกกลุ่มมีผลอยู่ในระดับ มำกเม่ือพิจำรณำเป็นข้อพบว่ำ 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจที่

โรงเรียนของนักเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีผลอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด (  = 4.564)  

ด้ำนผลกระทบกำรด�ำเนินงำนผลกำรประเมินโดยรวม  

พบว่ำมีผลอยู่ในระดับมำกและเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ 

พบว่ำ มีสมำชิกของครอบครัว และชุมชนที่เป็นคนรับผิด

ชอบ ขยนัหมัน่เพยีร ห่ำงไกลยำเสพตดิและมจีติอำสำทีเ่ป็น

อำสำสมัครช่วยงำนสังคมเพิ่มขึ้น (  = 4.186)

 และสอดคล ้องกับงำนวิจัยของ สมบูรณ ์     

บญุธรรม (2556) ได้ท�ำกำรวจิยัเรือ่ง กำรด�ำเนนิงำนโรงเรยีน

วิถีพุทธโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม เขต 1 ผลกำรศกึษำพบว่ำ 

กำรด�ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนวัดพระปฐม

เจดีย์ มีกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน อันดับ 1  

ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ พบว่ำ มีกำรจัดประดิษฐำนพระพุทธรูป

ประจ�ำโรงเรียนและประจ�ำห้องเรียนตำมควำมเหมำะสม 

อนัดบั 2 ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ มกีำรนมินต์พระสงฆ์หรอื

วิทยำกรภูมิปัญญำทำงพระพุทธศำสนำมำสอนนักเรียน

อย่ำงสม�่ำเสมอ อันดับ 3 ด้ำนผลกระทบ พบว่ำ วัดได้ศำสน

ทำยำทและก�ำลังช่วยงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำเพิ่มขึ้น

และอันดับ 4 ด้ำนผลผลิต พบว่ำ นักเรียนมีสุขภำพจิตใจดี 

ร่ำเริง แจ่มใส

ข้อเสนอแนะ

 1. กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรด�ำเนินงำน

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศึกษำ เขต 12 ควรมกีำรศึกษำวจิยัเกีย่วกบักำรด�ำเนนิ

งำนโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดอื่นๆ  

ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช เพิ่มเติม

 2. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรด�ำเนิน

งำนกับประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรงำนของโรงเรียนวิถี

พุทธ ในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

 งำนวจิยัเรือ่ง กำรด�ำเนนิงำนโรงเรยีนวถิพีทุธของ

โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 

ส�ำเรจ็ได้ด้วยควำมช่วยเหลือแนะน�ำ และให้ค�ำปรกึษำอย่ำง

ดียิ่ง จำกประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ ดร.เบญจพร ชนะกุล

และกรรมกำรที่ปรึกษำ ดร.กุสุมำ ใจสบำย และคณะครู-

อำจำรย์ในภำควชิำ ครศุำสตร์ ทีใ่ห้ค�ำปรกึษำแนะน�ำข้อคิด

เห็นต่ำงๆ ในกำรท�ำวิจัย ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตลอด

ระยะเวลำที่ผู้วิจัยด�ำเนินวิจัย ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ

เป็นอย่ำงสูง 
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