การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปญหา และแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ และ (2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1 ดวยระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เทคนิคการสนทนากลุม กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 42 คน ครู 293 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
พื้นฐาน 252 คน รวม 587 คน และกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อศึกษา
บริบทโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน 3 ขนาด เปนผูบริหารสถานศึกษา 3 คน ครู 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 18 คน และผูเรียน 6 คน รวม 50 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณที่สรางขึ้นบนฐานแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคารอยละ ( %) คาเฉลี่ย ( Χ )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยตรวจสอบแบบสามเสา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพการปฏิบตั ิการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1 พบวาในภาระงานหลัก 5 ดานคือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู ดานการจัด
บรรยากาศโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สวนปญหาการบริหารในภาระงานหลัก 5 ดานนั้น พบวา มีปญหาอยูในระดับนอย แนวทางการปรับปรุง
การบริหารที่สําคัญไดแก จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดหาสื่ออินเตอรเน็ตใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
อยางพอเพียง ใชแหลงเรียนรูจากชุมชน จัดหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย จัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิตโดย
สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และฝกอบรมผูเรียนใหรูจักวางแผนชีวิตอยูบนพื้นฐานตามกรอบของศีล สมาธิ
ปญญาเปนสําคัญ
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนการผสมผสานรูปแบบเดิมของโรงเรียนวิถีพุทธกับกลยุทธการบริหารตามระบบแนวคิด
วงจรเดมิง คือ การวางแผน (P-Plan) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) การประเมินผล (C-Check) และการปรับปรุง
แกไข (A-Act) และใชแนวทางการดําเนินงาน 4 ขั้น คือ กลไก ขั้นตอน โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด โดยไดผลการ
พัฒนารูปแบบที่สําคัญ คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู 2) การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 3) การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และ 4) การปรับปรุงแกไขการจัดการ

1
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เรียนรูแบบบูรณาการ ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู ประกอบดวย 1) การวางแผนการใชสื่อและแหลงเรียนรู 2) การ
ใชสื่อและแหลงเรียนรู 3) การประเมินผลการใชสื่อและแหลงเรียนรู และ 4) การปรับปรุงแกไขการใชสื่อและแหลง
เรียนรู ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน ประกอบดวย 1) การวางแผนการจัดบรรยากาศโรงเรียน 2) การจัดบรรยากาศ
โรงเรียน 3) การประเมินผลการจัดบรรยากาศโรงเรียน และ 4) การปรับปรุงแกไขการจัดบรรยากาศโรงเรียน ดานการ
จัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ประกอบดวย 1) การวางแผนการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 2) การจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 3)
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4) การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และดานการจัดกิจกรรม
ทางพระพุ ทธศาสนา ประกอบด วย 1) การวางแผนการจัด กิจ กรรมทางพระพุ ทธศาสนา 2) การจัด กิจ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา 3) การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ 4) การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ผลการวิจัย ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานการใช กลไก ขั้นตอน โครงการ/กิจกรรม และตัวชีว้ ัดที่เปน
รูปธรรม โดยเฉพาะมีโครงการและกิจกรรมอยางหลากหลายที่เชื่อมโยงระหวาง บาน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดในสภาพจริงของโรงเรียนวิถีพุทธ
คําสําคัญ : การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the practice, the problems and improvement
guidelines for the administration of Buddhist Oriented Schools, and 2) to develop a model of administration
for Buddhist Oriented Schools under the office Nong Bua Lam Phu Educational Service Area 1. The total 587
samples of quantitative data, selected by multi-stage sampling, consisted of 42 school administrators, 293
teachers and 252 school board members. Qualitative data were collected from the total of 50 samples
consisting of 3 school administrators, 23 teachers, 18 School Board Comittee and 6 students. The
instruments for data collection were questionnaires and interview forms based on variable theory.
Quantitative data were analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation ; while qualitative data
were analyzed and verified on a triangulation basis.
The research findings were as follows:
1. Regarding the practice conditions of Buddhist oriented schools under the Office of Nong Bua
Lam Phu Educational Service Area 1, it was found that all five aspects -- i.e. instruction, media and learning
resources, school atmosphere administration, organization of basic life activities and organization of
Buddhistic activities were rated at a “high” level. For the problems in the administration of these five work
aspects, they were rated at a “low” level. In regard to improvement guidelines, recommendations were
made concerning student-centered instruction; adequate internet service and optimum use of learning
resources; school atmosphere conducive to a variety of learning; integrating moral and ethical concerns in
basic activities for life; and nurturing the students on the principles of morality , meditation and wisdom.
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2. The model for the administration of Buddhist oriented schools under the Office Nong Bua Lam
Phu Educational Service Area 1 were developed by integrating the model currently used with the Deming
Cycle’s administrative strategies : Plan, Do, Check and Act. The developed model was implemented through
four steps : function, procedure, project/activity, and indicator. Important findings were as the follows. On
the instruction aspect consisted of : 1, developing the lesson plan 2) integrated learning 3) evaluating of
integrated learning and 4) improving the integrated learning outcome. On the use of media resources
aspect consisted of : 1) planning the use of media and learning resources, 2) using media and learning
resource 3) evaluating of using media and resource and 4) improving of using media and learning outcome.
On the administration of school atmosphere aspect consisted of : 1) planning the school atmosphere 2)
managing the school atmosphere 3) evaluating the school atmosphere and 4) improving the school
atmosphere outcome. On the administration of basic activity for life consisted of : 1) planning the basic
activity for life 2) managing the basic activity for life 3) evaluating the basic activity for life 4) improving the
basic activity for life outcome. On the administration of Buddhistic activity consisted of : 1) planning
Buddhist - oriented activity 2) managing Buddhist- oriented activity 3) evaluating Buddhist - oriented activity
4) improving Buddhist - oriented activity outcome.
The findings proposed an approach to the concrete implementation of function, procedure,
project/activity, and indicator. In particular, various projects and activities addressing home-temple-school
linkage were suggested for authentic implementation in the context of Buddhist oriented Schools.
Keywords : Buddhist Oriented Schools Administration
E-mail : boontom2552@hotmail.com

บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้นถือวา คุณภาพทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2544 : 1) การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของระบบการพัฒนาคนไปสูคุณภาพตามเปาหมาย และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค (De Cenzo & Robbins. 1994 : 4) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่
ในการจัดการศึกษา ใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนอยางมีความสุข เปนคนเกง คนดี สุขภาพแข็งแรง เขมแข็งและรักษา
ความเปนไทย โรงเรียนทุกแหงจะตองจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง
คุณธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 7)
สภาพความเปนจริงของสังคมไทยบางสวนในยุคปจจุบันมีปญหาประพฤติผิดศีลธรรม ขาดสติ เห็นแกประโยชน
สวนตัว ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการศึกษาของชาติไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โรงเรียนไดบกพรองในการจัด
การศึกษาจึงไมสามารถอบรมสั่งสอนใหเด็กไทยเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จากปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดทําโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธโดยมีจุดเนนเพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ให
เด็กไทยเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545 : 11) และโรงเรียนวิถีพุทธมีผลดีคือเมื่อผูเรียนได
ผานการอบรมสั่งสอน และฝกฝนจะเปนผูที่มีวินัย มีความซื่อสัตย มีสติ มีการเรียนรูอยางตั้งใจ มีความพากเพียร และมี
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ทักษะการคิด สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ไดสมัครเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 83 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1.
2549 : 5) ซึ่งการบริหารที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร สภาพการปฏิบัติและปญหาดังกลาว เปนประเด็น
ป ญ หาสํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หนองบัวลําภู เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปญหา และแนวทางการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการวิเคราะหแนวคิดระบบวงจรเดมิง (Deming cycle) การบริหารจัดการตามแนว พุทธศาสตรและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได สั ง เคราะห เ ป น รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หนองบัวลําภู เขต 1 ประกอบดวยภาระงานหลัก 5 ดาน คือ 1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานการใชสื่อและ
แหลงเรียนรู 3) ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน 4) ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และ5) ดานการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยใชกลยุทธการบริหารตามแนวคิดระบบวงจรเดมิง ไดแก 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน
3) การประเมินผลการปฏิบัติ 4) การปรับปรุงแกไข และในแตละกลยุทธมีแนวทางการดําเนินงาน (Guidelines) 4 ขั้น
คือ 1) กลไก 2) ขั้นตอน 3) โครงการ/กิจกรรม 4) ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดใน ภาพประกอบ 1
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กลยุทธวงจรคุณภาพเดมิ่ง
1. การวางแผน (Plan)
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)
3. การประเมินผลการปฏิบัติ (Check)
4. การปรับปรุงแกไข (Act)

แนวทางการดําเนินงาน
1. กลไก (Mechanism)
2. ขั้นตอน (Step)
3. โครงการ/กิจกรรม (Activity)
4. ตัวชี้วัด (Indicator)

ภาระงานโรงเรียนวิถีพุทธ
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
3. ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน
4. ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต
5. ดานการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

โรงเรียนวิถีพทุ ธมีนโยบาย
นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการบริหารและพัฒนา
ผูเรียนใหมีไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
ปญญา) เปนคนเกง คนดี มีความสุข
ดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
6 ประการ
1. มีวินัย
2. มีความซื่อสัตย
3. มีสติ
4. มีการเรียนรูอยางตั้งใจ
5. มีความพากเพียร
6. มีทักษะการคิด

รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการบริหรภาระงาน 5 ดาน ดวยกลยุทธวงจรคุณภาพเดมิ่ง และ
แนวทางการดําเนินงาน 4 ขั้น เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพดาน เกง ดี มีสุข

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีแบบผสม (mixed
methods)
ในรูปแบบระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปญหาและแนวทางปรับปรุงการ
บริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาระงานหลัก 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานการใชสื่อ
และแหลงเรียนรู 3) ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน 4) ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และ 5) ดานการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยการนําผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันเพื่อรางรูปแบบการการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติ ปญหา และแนวทางการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
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1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา 42 คน ครู 293 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 252 คน รวม 587 คน โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย พรอมแนบซอง
ติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย ในกรณีที่ยังไมไดรับคืน ไดติดตามดวยการ สงแบบสอบถามกลับไปใหม โทรศัพทติดตอ
และติดตามแบบสอบถามดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด
2. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดวยการแจกแจงความถี่ และคาเฉลี่ย
รอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีผลงานดีเดน 3 โรงเรียน ใชวิธีการ
สัมภาษณจากกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 3 คน ครู 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 คน และผูเรียน 6 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน จากนั้นนําขอมูล
มาวิเคราะหโดยการพรรณนา
4. สรุปหาขอคนพบจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อหารูปแบบการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธ
5. รางรูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1 ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบและรายละเอียดการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus group Discussion)
2. การปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
โดยภาพรวมตามภาระงานหลัก 5 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู ดานการ
จัดบรรยากาศโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พบวา ใน
ภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( Χ =3.67) ดานที่มีการปฏิบัติมาก เปนอันดับ 1 คือ ดานการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ( Χ =3.82) และรองลงมาคือ ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน ( Χ =3.82) สอดคลอมกับงานวิจัย
ของสุพิศ จันทรบุตร (2544 : 52) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผลของการจัดกิจกรรมแทรกแซงทําใหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมแทรกแซงในระดับที่
สูงขึ้นทุกกิจกรรม ซึ่งเปนขอพิสูจนอยางหนึ่งวาการจัดกิจกรรมมีผลทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีขึ้น และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงมากคือ การมีความเห็นอกเห็นใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
และการมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รองลงมาคือความสามัคคี และการเคารพตอครูอาจารย
และผูอาวุโส และสมจิตร อุดม (2547 : 206-208) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชนระดั บ ประถมศึ ก ษา ในภาคใต ผลการวิ จั ย พบว า บรรยากาศโรงเรี ย นปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก แสดงว า
บรรยากาศโรงเรียนเปนตัวสงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในภาคใต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
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2. ปญหาการบริหารจัดการตามภาระงานหลัก 5 ดาน ประกอบดวย ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
การใชสื่อและแหลงเรียนรู ดานบรรยากาศโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวติ และดานการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบวา มีปญหาอยูใน ระดับนอย ( Χ =2.0) ดานที่มีปญหานอยที่สุดคือ ดาน
การจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ( Χ =1.98) และดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ( Χ =2.01) ตามลําดับ
3. แนวทางการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
3.1 ดานการจัดการเรียนการสอน การวางแผนควรจัดประชุมครูเพื่อกําหนดเปาหมาย จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาบูรณาการหลักธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผล ควรประเมินผลตามสภาพจริง การปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของครู
3.2 ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู การวางแผนการ จัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น การใชสื่อและ
แหลงเรียนรู ควร ใชสื่อที่สอดคลองกับการของผูเรียน การประเมินผลการ ควรประเมินโดยการทดสอบ การสัมภาษณ
การปรับปรุงแกไขการใชสื่อและแหลงเรียนรู ควรปรับปรุงพัฒนาสื่อใหดึงดูดความสนใจผูเรียน
3.3 ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน การวางแผน ควรแตงตั้งคณะกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมใหรมรื่นนา
อยู และนาเรียน การจัดบรรยากาศโรงเรียน ควรปรับปรุงหองเรียนใหสะอาด สวยงาม การประเมินผล ควรประเมินผล
โดยดูจากสถานที่จริง การปรับปรุงแกไขการจัดบรรยากาศโรงเรียน ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง
3.4 ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต การวางแผน ควรเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดกิจกรรม
พื้นฐานชีวิต ควรสอนใหผูเรียนสวดมนตไหวพระฝกสมาธิเปนประจํา การประเมินผล ควรประเมินดวยการ สัมภาษณ
สังเกตพฤติกรรมหลังเขารวมกิจกรรม การปรับปรุงการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ควรใหผูเรียนทราบผลการประเมินเพื่อ
เขาจะไดปรับปรุงตนเอง
3.5 ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การวางแผน ควรจัดทําโครงการวันสําคัญทางศาสนา การ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรนําผูเรียนเขาวัดฟงธรรม ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญประโยชนในวัดเนื่องในวันสําคัญ
ทางสาสนา การประเมินผล ควรประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทุกครั้งหลังหลังเขารวมกิจกรรม การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรใหผูเรียนรูมีสวนรวมในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ประกอบดวย
ภาระงานหลัก 5 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู ดานการจัดบรรยากาศ
โรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในแตละดานใชกลยุทธการบริหา
วงจรคุณภาพเดมิ่ง 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (P) การปฏิบัติตามแผน (D) การประเมินผล (C) และการปรับปรุง
แกไข (A) แตละขั้นตอนมีแนวทางการดําเนินงาน 4 ขั้น คือ 1) กลไก 2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 3) โครงการ/
กิจกรรม และ 4) ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดโดยไดยกตัวอยางแนวทางการดําเนินงานเพียงขั้นตอนละรายการ ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน การวางแผน 1) จัดประชุมครู 2) การมอบหมายงาน 3) การจัดทํา
หลักสูตร จัดทําแผนการเรียนรู และ 4) คําสั่งแตงตั้งมอบหมายงาน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 1) คือการเรียนรู
แบบรวมมือ 2) โดยการทํากิจกรรมกลุม 3) ใหมีการจัดการเรียนรูแบบ JIGSAW และ 4) มีการบันทึกหลังสอน การ
ประเมินผล 1) การประเมินตามสภาพจริง 2) โดยการประเมินผลกอนและหลังการเรียน 3) การสังเกตพฤติกรรม การ
ทดสอบ 4) ผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล การปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน 1) มีการประชุมครูและ
บุคลากร 2) มีการมอบหมายงาน 3) การสอนซอมเสริม และ 4) รายงานผลการสอนซอมเสริม
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2. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู การวางแผน 1) มีการสํารวจ การใชสื่อและแหลงเรียนรู 2) การเสนอ
โครงการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู 3) การผลิตสื่อ จัดหาสื่อ จัดซื้อสื่อ 4 ) มีแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน การ
ใชสื่อและแหลงเรียนรู 1) มีการจัดประชุมครู 2) การมอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อและแหลง
เรียนรู 3) จัดหาสื่อที่สงเสริมใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน 4) มีการรายงานผลการใชสื่อ การประเมินผล 1) มีการประเมินผล
ตามสภาพจริง 2) การประเมินผลกอนและหลังจากการใชสื่อและแหลงเรียนรู 3) ประเมินโดยการสัมภาษณ 4) มีการ
รายงานผลการใชสื่อและแหลงเรียนรู การปรับปรุงแกไขการใชสื่อและแหลงเรียนรู 1) มีการจัดประชุมครู 2) การ
มอบหมายงาน 3) การผลิต จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 4) มีการรายงานการปรับปรุงแกไขพัฒนาการใชสื่อการ
เรียนการสอน
3. ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน การวางแผน 1) จัดประชุมครู เพื่อกําหนดเปาหมายของโรงเรียนให
ชัดเจน 2) มีการมอบหมายงาน 3) การปรับปรุงหองเรียน สะอาดสวยงาม 4) มีแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
การจัดบรรยากาศโรงเรียน 1) ประชุมหาแนวทางจัดบรรยากาศโรงเรียน 2) มีการจัดบรรยากาศใหสัมพันธกับวิถีชีวิต
3) การปลูกตนไม จัดสวนหยอม 4) มีการรายงานการจัดบรรยากาศโรงเรียน การประเมินผล 1) มีประชุมครู เพื่อ
ออกแบบประเมินผล 2) การประเมินผลกอนและหลังการจัดบรรยากาศ 3) มีการสัมภาษณ การสังเกต และ4)รายงาน
การประเมินผลการจัดบรรยากาศโรงเรียน การปรับปรุงแกไขการจัดบรรยากาศโรงเรียน 1) มีการจัดประชุมครูเพื่อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงการจัดบรรยากาศโรงเรียน 2) การมอบหมายงาน 3) มีการพัฒนาการจัดบรรยากาศ
โรงเรียน 4) มีรายงานการปรับปรุงแกไขการจัดบรรยากาศโรงเรียน
4. ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต การวางแผน 1) ประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) มีการ
มอบหมายงาน 3) มีโครงการธนาคารความดี และ 4) สมุดบันทึกธนาคารความดี การจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 1)
ประชุมครู 2) มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 3) การบันทึกความดีของผูเรียนรายบุคคลลง
ในสมุดบันทึกธนาคารความดี 4) มีสมุดบันทึกธนาคารความดี การประเมินผล 1) จัดประชุมครูเพื่อการสรางเครื่องมือ
ประเมินผล 2) ประเมินผลตามสภาพจริง 3) ดวย การสัมภาษณ 4) นักเรียนรอยละ 85 บันทึกความดีลงในสมุด
บันทึกธนาคารความดี การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 1) จัดประชุมครู 2) มีการมอบหมายงาน 3) การ
พัฒนาธนาคารความดี 4) มีรายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมธนาคารความดี
5. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การวางแผน 1) มีการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบ 2) การ
มอบหมายงานใหครูรับผิดชอบงาน 3) มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ 4) มีปฏิทินการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 1) มีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา
เปนตน 2) การจัดกิจกรรมตามปฏิทิน 3) มีการสวดมนตไหวพระ รับศีล เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม 4) มีรายงาน
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การประเมินผล 1) มีการประเมินผลตามสภาพจริง 2) โดยการประเมินผลกอน
และหลังจากการจัดกิจกรรม 3) มีการสัมภาษณ และ 4) รายงานการจัดกิจกรรมทางระพุทธศาสนา การปรับปรุงแกไข
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 1) ประชุมครู 2) มีการมอบหมายงาน 3) การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ 4) รายงานการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนตน
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ประเด็นการอภิปราย
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
ประกอบดวยภาระงานหลัก 5 ดาน คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การใชสื่อและแหลงเรียนรู 3) การจัด
บรรยากาศโรงเรียน 4) การจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และ 5) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสากล เกตุทอง (2545 : 30) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 7 สรุปไดวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 7 ประกอบดวย 5 ดาน
ไดแก ดานบริหาร ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสอนและการนิเทศภายใน ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน มีความ
เหมาะสมอยูในระดับ “เหมาะสมอยางยิ่ง”
ขอคนพบที่สาํ คัญจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดคนพบขอมูลที่มีสาระสําคัญที่สามารถนําไปปรับใชในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ หรือ
โรงเรียนโดยทั่วไปใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1. การมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เกิดจากความสนใจของผูเรียนและการมีศักยภาพเบื้องตนเปนพื้นฐานเกิดจาก
ภูมิปญญาที่โดดเดนซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชนและจากขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของที่ตองการใหโรงเรียนไดเปนแหลง
เรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปนอยู เชน การทําความสะอาดบริเวณรับผิดชอบภายใน
โรงเรียนของกลุมตางๆ การฝกมารยาทไทย การกราบการไหว พอแม ครู ผูอาวุโสและผูม ีพระคุณ การสวดมนตไหวพระ
สมาทานศีล แผเมตตา ฝกสมาธิ อบรมธรรมะประจําสัปดาห การสรางธนาคารความดี และการแสดงละครธรรม เปนตน
2. การที่จะอบรมสั่งสอนหรือฝกฝนให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ ประกอบดวย การมีวินัย มีความซือ่ สัตย มีสติ มีการเรียนรูอยางตั้งใจ มี
ความพากเพียร มีทักษะการคิด ไดอยางแทจริงนั้น ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนซึ่งไดแกผูบริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง วัด และชุมชน จะตองมีจิตสํานึกรวมกันและรวมสรางแนวทางที่จะพัฒนา
ผูเรียน ดวยการมีสวนรวมอยางแทจริง ไดแก รวมคิด รวมทํา เขาประชุม ทํากิจกรรม และประเมินผลรวมกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1 ไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนคนเกง คนดี และมีความสุขดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 6
ประการ คือ มีวินัย มีความซื่อสัตย มีสติ มีการเรียนรูอยางตั้งใจ มีความพากเพียร และมีทักษะการคิด โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโดยทั่วไป และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 ควรจัดอบรมครู เพื่อปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การที่ผสมผสานเนื้อหาหลักธรรมไตรสิขา ศีล สมาธิ ปญญา เขากับทุกกลุมสาระการเรียนรู และจัดการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1.2 ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโดยทั่วไป และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ควรจัดอบรมครู เพื่อปฏิบัติการใชสื่อและแหลงเรียนรูที่สนับสนุนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ หรือผสมผสานเนื้อหาหลักธรรมไตรสิขา ศีล สมาธิ ปญญา เขากับทุกกลุมสาระการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ
1.3 ดานการจัดบรรยากาศโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโดยทั่วไป ควรจัดระดมทรัพยากรโดยจัดทํา
บุญผ าปา จากศิษ ยเก าของโรงเรียน หรือ ของบประมาณสนั บสนุ นจากองคก ารปกครองสว นทอ งถิ่น เพื่อพั ฒ นา
บรรยากาศโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หรือผสมผสานเนื้อหาหลักธรรมไตรสิขา ศีล สมาธิ
ปญญา
1.4 ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนโดยทั่วไป และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ควรมีการกําหนดรูปแบบในการปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิตที่
สนับสนุนการเรียนรูแบบบูรณาการหรือผสมผสานเนื้อหาหลักธรรมไตรสิขา ศีล สมาธิ ปญญา เขากับทุกกลุมสาระการ
เรียนรูใหชัดเจนและเปนรูปธรรม
1.5 ดานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียน
วิถีพุทธสวนใหญไดวางแผนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประเมินผลการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยูในระดับมากจึงทําให
ไดผลอยูในระดับดี แตพบวา การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แต
ค า เฉลี่ ย การปฏิ บั ติ ร ะดั บ ต่ํ า กว า ทุ ก กลยุ ท ธ ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ควรปฏิ บั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใหอยูในระดับมาก หรือมากที่สุด และพบวา การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มี
ปญหาอยูในระดับนอยแตคาเฉลี่ย และรอยละสูงกวาทุกขอ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรตรวจสอบและใหคําแนะนํา
ครู ใ นการนํ า ผลการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการจั ด กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ไปกํ า หนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาในภาคเรียนหนา หรือในโอกาสตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรนําเอารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่
ไดรับการพัฒนาจากการวิจัยครั้งนี้ ไปดําเนินการวิจัยตอยอดดวยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) เพื่อใหไดผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธจากการปฏิบัตใิ นสภาพการณจริง
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