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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” 
มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๒) ศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ และ 
๓) นําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยใชการวิจัยแบบ
ผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดย
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ ๒๐ คน และการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๑๒ คน ซ่ึงเลือกแบบ
เจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดย
สํารวจกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน ซ่ึงสุมดวยวิธีสุมอยางงาย จากประชากรจํานวน ๒,๗๘๖ คน ซ่ึงเปน
ผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนวิถี3พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 3เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บขอมูลไดแก แบบสอบถามแบบประมาณคา ๕ ระดับ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๐.๙๕๑  สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา 

๑) โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือ
ประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน และนําเอา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ไดแก อิทธิบาท 
๔ สัปปายะ ๗ อริยสัจ ๔ ไตรสิกขา และพรหมวิหาร ๔ 

๒) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต สวนท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะไมคอยไดสนทนาปราศรัยกัน หรือจัดกิจกรรมรวมกันมากเทาท่ีควร 

๓) การพัฒนาการการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการนั้น พบวา 



(๒) 

๓.๑) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ควรรวมกันวางแผนและกําหนดนโยบาย 
มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน และกําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม พรอม
ท้ังนําหลักอิทธิบาทธรรม ๔ มาบูรณาการ  

๓.๒) การพัฒนาดานกายภาพ บาน วัด โรงเรียน รวมกันระดมทุนเพ่ือปรับ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ สรางความเขาใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ 

๓.๓) การพัฒนาดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ทุกฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของ
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จัดสรรเวลา
ใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔  อยางมีเหตุผลในการแกไขปญหา 

๓.๔) การพัฒนาดานการเรียนการสอน ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
วิถีพุทธ บุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน จัดการ
เรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา 

๓.๕) การพัฒนาดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ บุคลากรของโรงเรียน ควร สราง
ความเปนกัลยาณมิตร ดวยการยิ้มแยมแจมใสทักทายกัน สงเสริมการมีปฏิสัมพันธท่ีดี โดยบูรณาการ
กับหลักพรหมวิหาร ๔ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the concept and theory 
about the development of Buddhist way school management in Samutprakarn 
province, 2) to study the general problems of the development of Buddhist way 
school management in Samutprakarn province and 3) to propose the development 
of Buddhist way school management in Samutprakarn province. This research used 
mixed methods research comprising both qualitative and quantitative approach. The 
qualitative research was conducted by in-depth interviewing from 20 key informants 
and focus group discussion from 12 experts which selected by purposive method. 
The data were analyzed by content analysis technic. The quantitative research 
conducted by survey the 400 respondents which selected by simple random 
sampling from 2,786 populations who were admin, teacher, personnel and student 
of Buddhist way school in Samutprakarn province. The tool used for data collection 
was 5 levels rating scale questionnaire at reliability level of 0.951. The statistics used 
to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 

1) Buddhist way school was general school that were integrated the 
Buddhist principle for management and development. Students were developed to 
be cautious of each step of eating, living, looking and listening. The school applied 
the Buddhist principle includes Iddhipada 4, Sabbaya 7, Ariyasajja 4, Trisikkha and 
Brahmavihara 4 for management, learning and teaching. 



(๔) 

2) The development of Buddhist way school management in 
Samutprakarn province in physical aspect was at highest level and after that the 
activities of daily life. But for atmosphere and interaction aspect, it was at lowest 
level because personnel lack the interaction to each other and lack the Joint 
activities. 

3) The development of Buddhist way school management in 
Samutprakarn province was: 

3.1) management aspect, should plan and formulate the policy together, 
should provide the duty and responsibility clearly, should provide personnel to 
participate in all activities and should integrate the Iddhipada 4 for management. 

3.2) physical aspect, the so called “Borworn” (Home + Temple + School) 
have to join effort to raise funds to adjust the environment to suitable, should 
promote the Buddhist way life and Buddhist culture and should develop the 
environment according to the Sappaya 7. 

3.3) activities of daily life aspect, all departments should be aware the 
Importance of activities of daily life, should behave as a good role model, should 
exchange the knowledge together, should manage the time appropriately and 
applied Ariyasajja 4 for all activities. 

3.4) learning and teaching aspect, should manage the curriculum 
according to the Buddhist way, the personnel of school should be good learning 
model, should develop the personnel to know and understand the Buddhism 
entirely focus on practicing in daily life, finally, manage the learning and teaching 
according to Trisikkha. 

3.5) atmosphere and interaction aspect, the personnel of school should 
be good friend by smile and greetings, should promote the good interaction by 
integrate with the Brahmavihara 4. 



(๕) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี  เพราะไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือจาก

หลายทานเปนอยางดีตลอดมา ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. และ อาจารย ดร.ยุทธนา ประณีต 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีไดใหแนวคิดและคําแนะนําจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตอง

สมบูรณยิ่ง ข้ึน ขอขอบคุณผู เชี่ยวชาญท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจแกไขเครื่องมือ และให

ขอเสนอแนะตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง 
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ท่ีไดใหคําแนะนําในการปรับแกจนวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองสมบูรณเปนท่ีสุด 

 ขอบกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระครูสุคธสีลคุณ เจาคณะตําบลบางกอบัว-บาง

น้ําผึ้ง เจาอาวาสวัดชมนิมิต ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจจนวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 เจริญพรขอบคุณ นางวรีวรรณ สิงหทอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย 

เปนผูประสานงานผู อํานวยการโรงเรียนตางๆ ในการขอเขาขอสัมภาษณและการเก็บขอมูล

แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนตางๆ ท่ีใหความรวมมือจนวิทนานิพนธสําเร็จ

ลุลวงดวยดี 

 พรอมกันนี้ผูวิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานท่ีหวงใย เปนกําลังใจ ใหคําแนะนํา

ชวยเหลือจนวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา ครูอุปชฌาย 

อาจารย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก

ผูจัดทํา  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและขอมอบแกบุคคลผูมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้และผูมีสวนชวยเหลือท่ีมิอาจกลาวนามไดท้ังหมดในท่ีนี้  จึงขอขอบพระคุณทุกทาน

เปนอยางสูง 
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บทคัดยอภาษาไทย (๑) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (๑๑) 
บทท่ี ๑ บทนํา  

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒ ปญหาท่ีตองการทราบ ๔ 
๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๔ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๖ 
๑.๖ ประโยชนท่ีไดจากการวิจัย                                                                   ๗ 

บทท่ี ๒ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา ๘ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๑๘ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐ 
๒.๔ ขอมูลพ้ืนท่ีในการวิจัย ๑๐๙ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๑๑๖ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๙ 

บทท่ี ๓ วิธีการดําเนินการวิจัย  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย        ๑๓๐ 
๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ ๑๓๐ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๓๓ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๓๔ 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๓๕ 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
๔.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๓๖ 
๔.๒ สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ๑๔๙ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ๑๗๕ 
๔.๔ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๘๘ 



(๗) 

 สารบัญ (ตอ)  

เรื่อง  หนา 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๓ 
๕.๒ อภิปรายผล ๒๐๔ 
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๑๒ 

บรรณานุกรม ๒๑๔ 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหใหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

   คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

๒๒๔ 
 ภาคผนวก ข  ผลการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๒๓๐ 
 ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 

   เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม 
 

๒๓๗ 
 ภาคผนวก ง  คาสัมประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
๒๓๙ 
๒๔๓ 

 ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๔๗ 
 ภาคผนวก ช  หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๒๕๘ 
 ภาคผนวก ซ  แบบสัมภาษณเชิงลึก ๒๗๗ 
 ภาคผนวก ฌ หนังสือขอเชิญเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ ๒๘๑ 
 ภาคผนวก ญ  รายชื่อผูใหสัมภาษณ ๒๙๒ 
 ภาคผนวก ฎ รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ ๒๙๓ 
ประวัติผูวิจัย ๒๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๘) 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 
๒.๑ ความหมายของการพัฒนา ๑๓ 
๒.๒ การพัฒนาบุคคล ๑๔ 
๒.๓ การพัฒนาอาชีพ ๑๖ 
๒.๔ การพัฒนาองคการ ๑๘ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๒๕ 
๒.๖ ทฤษฏีเก่ียวกับการบริหาร ๒๙ 
๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับบริหารการศึกษา ๓๓ 
๒.๘ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ๓๘ 
๒.๙ สรุปความหมายของวิถีพุทธ ๔๐ 

๒.๑๐ สรุปความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๒ 
๒.๑๑ สรุปอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ ๗๐ 
๒.๑๒ ตัวชี้วัดการดําเนินงาน ๗๓ 
๒.๑๓ ตัวชี้วัดดานกระบวนการ ๗๔ 
๒.๑๔ ตัวชี้วัดดานผลผลิต ๗๖ 
๒.๑๕ ตัวชี้วัดดานผลกระทบ ๗๗ 
๒.๑๖ สรุปแนวคิดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู ๗๘ 
๒.๑๗ สรุปแนวคิดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ๘๕ 
๒.๑๘ สรุปหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ ๙๖ 
๒.๑๙ สรุปหลักการสรางความสัมพันธ ๑๐๖ 
๒.๒๐ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ ๑๑๙ 
๒.๒๑ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒๗ 

๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ๑๓๑ 
๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๑๕๐ 
๔.๒ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม 
 

๒๕๑ 
๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ 
 

๑๕๒ 
๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ ๑๕๔ 
๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 

๑๕๖ 
๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน 
 

๑๕๘ 



(๙) 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 
๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 

๑๖๐ 
๔.๘ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจั งหวัด

สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ 
 

๑๖๒ 
๔.๙ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน

การบริหารจัดการ 
 

๑๖๓ 
๔.๑๐ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจั งหวัด

สมุทรปราการ ดานกายภาพ 
 

๑๖๔ 
๔.๑๑ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน

กายภาพ 
 

๑๖๕ 
๔.๑๒ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจั งหวัด

สมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 

๑๖๖ 
๔.๑๓ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
 

๑๖๗ 
๔.๑๔ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน 
 

๑๖๘ 
๔.๑๕ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

ดานการเรียนการสอน 
 

๑๖๙ 
๔.๑๖ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 

๑๗๐ 
๔.๑๗ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 

๑๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๐) 

 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพท่ี  หนา 
๒.๑ วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา ๑๐ 
๒.๒ สรุปแนวคิดจากหนังสือการพัฒนาท่ียั่งยืน ๕๐ 
๒.๓ ลักษณะรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕๘ 
๒.๔ แสดงการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๖๑ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๙ 
๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๘๙ 

 
 
 



(๑๑) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

การใชอักษรยอ 
 อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธนี้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับ 
มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐  และพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีรอรรถกถาภาษา
บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 
 
คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 

การอางอิงพระไตรปฎกอางท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใชระบุชื่อคัมภีร และระบุ
ถึง เลม/ขอ/หนา ตามลําดับ เชน วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีรวินยปฎก มหาวิภงฺคปาลิ 
ภาษาบาลี เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีรวินัยปฎก         
มหาวิภังค ภาษาไทย เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๒๑-๒๒ เปนตน 

 
พระวินัยปฎก 

วินย.อ. (ไทย) = วินยปฎก อรรถกถา สมันตปาสาทิกา  (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ปา. (ไทย) = สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกววรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จุตฺก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐก (ไทย) = สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตฺตนฺตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธ. = วิสุทธิมรรค   (ภาษาไทย) 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยมีความตอเนื่องมาดวยกันกับความเปนมาของ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตสมัยกอนท่ีชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจนซ่ึงชาว

ไทยก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเนื่องมาโดยตลอด จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของประเทศไทยเปน

ประวัติศาสตรของชนชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ในดานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยก็ไดผูกพัน

ประสานกมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเปนเวลาชานาน โดย

มีวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยเปนแหงคําสั่งสอนและการฝกอบรม กิจกรรมสวนใหญท่ีมี

ความสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมีสวนประกอบดวยพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนพิธีการท่ีเนนย้ํา

ความสําคัญและสงเสริมคุณคาทางจิตใจของมนุษย0๑ 

 จากสภาพขางตน ทําใหเขาใจไดวาพระพุทธศาสนาไดเขามามีบทบาทตอคนไทยเปนเวลา

ชานานจนฝงลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทยจนกลายเปนเครื่องหลอหลอมกลั่นกรองนิสัยพ้ืนฐาน

จิตใจของคนไทย 1

๒ ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระราชนิพนธในเทศนาวันเสือปา

วาเปนหนาท่ีของเราท่ีจะตองตั้งใจรักษาความม่ังคงของพระพุทธศานาในประเทศไทยอยาใหมี

อันตรายมาถึงได ตองรักษาพระศาสนาอันนี้ใหคงอยูในเมืองไทยอีกตอไป ตองรักษาไวเพ่ือเปนมรดก

แกลูกหลานของเราท้ังหลาย สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีโอกาสใกลชิดกับสิ่งล้ําคาของสังคม มนุษยชาติ 

คือ “พระพุทธศาสนา” ซ่ึงประชาชนสวนใหญของประเทศนับถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ 

๙๕ ของประชากรท้ังหมด ประกอบกับวิถีชีวิตและดานวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการหลอหลอมขัด

เกลาจากคําสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธคือ

วิถีวัฒนธรรมของคนไทยสวนใหญจนมีความเปนเอกลักษณท่ัวโลกตระหนักและใหการยอมรับ 

พระพุทธศาสนายังมีรายละเอียดท่ีเปนระบบการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหง

รัฐมาตรา ๗๓ บัญญัติไววา "รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน

                                           
 ๑กรมวิชาการ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ , 
(กรงุเทพมหานคร : สยามสปอรต, ๒๕๔๖), บทนํา. 

 ๒กรมวิชาการ, การจัดการสะการเรียนรูพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๒๑-๒๒. 



๒ 

สงเสริมความเขาใจอันดีงาม และความสมานฉันทระหวางชนชาติของทุกศาสนารวมท้ังสนับสนุนการ

นําหลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต" มาตรา ๘๑ บัญญัติไว

วา "รัฐตองจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม" 2

๓  

ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

ไดอยางมีความสุข มาตรา ๒๔ (๔) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู

ดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค๔ พรอมกันนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ (พ. ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) ได

มุงเนนการพัฒนาคนเปนหลักสําคัญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๙  (พ. ศ. 

๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ไดบัญญัติไวในขอ ๒ ดานนโยบายวา คนเกงจะตองถึงพรอมดวยคุณธรรมจากคํา

แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดบัญญัติไววา จะมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กและ

เยาวชนไดศึกษาศาสนาธรรมะและรวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน 

 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงนํา

แนวทางของพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ "โรงเรียนวิถี

พุทธ"โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบพุทธซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ๑ ใน ๕ 

รูปแบบตามนโยบายในโรงเรียนรูปแบบใหมของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของ

ไทย และถือเปนจุดสําคัญของการนําคุณคามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสูสังคมไทยอันจะชวย

ผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเปนคนดี คนเกงของสังคมและสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขนักเรียนผูมีสุขภาพจิตดียอมเรียนหนังสือไดดี สามารถทํางานไดมากกวา 

และไดผลดีอยางมีประสิทธิภาพท้ังสามารถเขากับเพ่ือนและชวยเหลือสังคมไดดี และผูมีสุขภาพจิตดี

ยอมมีความสุขและความสําเร็จในชีวิตซ่ึงหาประชาชนโดยท่ัวไปไมยึดม่ันในหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาแลว อาจจะตองประสบกับความยุงยากในชีวิตท่ีสงบสุขไมไดมีแตความเดือดรอน

สรางปญหาใหกับสังคมจนสงผลใหประเทศชาติในท่ีสุด 

 อีกครั้งสภาพการเปลี่ยนตัวเองของสังคมท่ีมีลักษณะความนิยมในวัตถุมีวัฒนธรรมของการ

บริโภคมากข้ึนไดมีผลกระทบอยางสําคัญตอระดับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยมีเหตุการณหลาย

เหตุการณเกิดข้ึนบอยครั้งท่ีสันสะเทือนมโนธรรม สํานึกตอแกนหลักของศาสนาจนหวั่นไหว รูสึกถึง

การเสื่อมถอยในศีลธรรมของคนในประเทศโดยท่ัวไป สังคมไทยจึงเริ่มมีลักษณะของการเปนสังคมท่ีมี

                                           
 ๓กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, 
๒๕๔๗), หนา ๒๑-๒๒. 
 ๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, 
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๕), หนา ๔. 



๓ 

ระดับศีลธรรมถดถอยนอยลงไปเรื่อยๆ และถูกกระแสอ่ืนบิดเบือนไปจากหลักการพ้ืนฐานท่ีแทจริงของ

ศาสนาจนกลายเปนสถานการณท่ีนาหวงใยอยางยิ่ง ยิ่งโลกในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวัตถุ

มากดวยแลว ถาจิตใจของเราไมมีหลักยึดใหม่ันคงพออาจจะตองประสบกับความยุงยากในชีวิตไดมาก

ท่ีสุด ศาสนาเทานั้นท่ีจะชวยใหเรามีจิตใจท่ีม่ันคงและเปนระเบียบพรอมท่ีจะเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกได นอกจากนั้นบุคคลและสถาบันทางสังคมสถาบันครอบครัวอีกหลายสวนก็ลวน

ประพฤติผิดทํานองคลองธรรมท้ังการเอารัดเอาเปรียบ ฉอราษฎรบังหลวง แกงแยงแขงขัน ชิงดีชิงเดน 

ลักลอบคาขายสิ่งผิดกฎหมาย และสารเสพติด ทําลายผูคน มีการฉกชิงวิ่งราว ฆาปลนไมเวนแตละวัน 

โดยปราศจากมโนสํานึกทางศีลธรรม นักเรียนนักศึกษาบางสวนก็ไมสนใจศึกษาเลาเรียน เกิดการม่ัว

สุมตามสถานเริงรมยเสพสิ่งเสพติดยกพวกตีกัน  ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาคุณธรรมจริยธรรมทาง

สังคมท่ีเกิดจากการไมมีการเรียนรูอยางลึกซ้ึงและไมยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนาท้ังสิ้น ซ่ึงถาหาก

ประชาชนโดยท่ัวไปไมยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนาแลว อาจจะตองประสบกับความยุงยากในชีวิต

หาชีวิตท่ีสงบไมได มีแตความเดือดรอนสรางปญหาใหกับสังคมสงผลใหกับประเทศชาติในท่ีสุด รวมท้ัง

ปญหาภาคใตดวย การขาดความเคารพศักดิ์ศรีคุณคาของคนอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการท่ีรัฐนําเอา

การศึกษามาจัดการซ้ือเอง แยกการศึกษาออกจากวัดโดยแทบสิ้นเชิงจากท่ีเคยเปนมาตั้งแตเดิมใน

สังคมไทย วัด ซ่ึงเคยเปนสถาบันเบ็ดเสร็จในสังคมไทย รวมถึงเรื่องการศึกษาดวยจึงถูกตัดออกจาก

บทบาทดานการศึกษาท่ีเคยมีอยูในสมัยกอน พระภิกษุและผูนําทางศาสนาซ่ึงเคยทําหนาท่ีครู

คณาจารยในการศึกษาอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาของศาสนิกชนไทย จึงพลอยหมดบทบาทในการ

อบรมสั่งสอนและบทบาทท่ีไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจก็ลดนอยถอยลง ซ่ึง

กลายเปนปญหาสวนหนึ่งอันนาเปนหวงใยอยางยิ่ง ท้ังท้ังท่ีสถาบันและบุคลากรทางศาสนาเหลานั้น

นาจะมีศักยภาพกอประโยชนทางการศึกษา แตกลับถูกลดบทบาทลงอยางสิ้นเชิงและเปนเพียงพลัง

เงียบท่ีไมอาจจะสรางคุณประโยชนไดเทาท่ีควร 

 อยางไรก็ดีจากผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาของโรงเรียนวิถีพุทธแมจะไดผลท่ีนาพึง

พอใจในระดับหนึ่ง โรงเรียนก็ยังเห็นวาจะตองพัฒนาดานนี้ใหมากยิ่งข้ึน ประกอบกับสภาพสังคมและ

ชุมชนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาดานสังคมเกิดข้ึนมากมายนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชน

ของชาติในอนาคตท่ีสําคัญสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดปญหาข้ึนรวมท้ังครู

ผูปกครองจะตองมีแนวทางและวิธีการอยางหลากหลายท่ีจะชวยกันสงเสริม และดําเนินการพัฒนา

นักเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา นักเรียนมีวัตร

ปฏิบัติในการกิน อยู ดู และฟงเปน ครูบุคลากรผูปกครองนักเรียนและชุมชนจะตองเปนแบบอยางท่ีดี 

เปนบุคคลท่ีตอง "สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น" รวมท้ังโรงเรียนจะตองมีระบบบริหารจัดการตาม

แนวทางวิถีพุทธท่ีถูกตองและเกิดประสิทธิภาพและไดดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักการศึกษาไดจัด

อบรม และไดนําแนวทางการดําเนินงานมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เนนการเขามา



๔ 

มีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝายโดยมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ๘ ข้ันตอน คือ

สรางความตระหนักและความเขาใจประเมินตนเองตามสภาพจริงของครูและผูบริหาร วิเคราะหขอมูล

และประชุมตัดสินใจพัฒนารวมกันลงมือปฏิบัติ/ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเมินตนเองระหวาง

การดําเนินงานลงมือปฏิบัติ/ปรับปรุงแกไข รวบรวมขอมูลและสรุปผล รายงานผล 

 และนําไปเปนขอมูลพัฒนา เม่ือไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลวจึงจําเปนตองทราบผลดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ตอไป 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา สังคมไทยเกิดความเสื่อ

โทรมทางคุณธรรมจริยธรรม ระบบการจัดการศึกษาไดลดบทบาทของการจัดการศึกษาตามแนวพุทธ

ลงไปมาก โรงเรียนตาง ๆ ไดปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยลดบทบทดานพระพุทธศาสนาลง ซ่ึง

กอใหเกิดปญหาตอเยาวชนโดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรปราการ อันจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

บรรลุผลสําเร็จอยางยิ่งตอใหเกิดประสิทธิผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึง

ประสงคในเด็ก และเยาวชนซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนได

อยางมีความสุข 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีอะไรบาง 

 ๑.๒.๒ สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

เปนอยางไร 

 ๑.๒.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ควรเปน

อยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ 

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

 



๕ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

 งานวิจัยฉบับนี้มุงการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรหราการในดานตางๆ คือ ดานการบริหารจัดการ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี

ชีวิต ดานการเรียนการสอน และดวนบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4 ๕ ตามแนวทางการดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทะของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักไตรสิกขา 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 

 ๑) ตัวแปรตน 

 ตัวแปรตนประกอบดวย การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

องคประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงประกอบดวย ๑) ดานการบริหารจัดการ ๒) 

ดานกายภาพ ๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๔) ดานการเรียนการสอน ๕) ดานบรรยากาศและ

ปฏิสัมพันธ และการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักพุทธธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา  

 ๒) ตัวแปรตาม 

 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง

ประกอบดวย ๑) การบริหารจัดการตามแนวพุทธ ๒) การบริหารจัดการกายภาพตามแนวพุทธ ๓) 

การบริหารกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตตามแนวพุทธ ๔) การบริหารการเรียนการสอนตามแนวพุทธ ๕) 

การบริหารจัดการบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวพุทธ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชาการ/ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๑) ประชากร 

 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดประชากรในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และ

นักเรียน ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๕ โรงเรียน รวมท้ังสิ้น ๒,๗๘๖ 

คน5

๖ 

 

 

 

                                           
 ๕สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘), หนา ๑๐-๒๑. 
 ๖โรงเรียนวิถีพุทธ, สถิติโรงเรียนวิถีพุทธ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.vitheebuddha. 
com/ain.php?url=allschool&tp_id=1&prov_name=%CA%C1%D8%B7%C3%BB%C3%D2%A1%D2%C
3 [๒๕ กันยายน ๒๕๕๙]. 



๖ 

 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ 

 การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา

ในจังหวัดสมุทรปราการ ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ รวม

ท้ังสิ้น ๒๒ คน 

 ๑.๔.๔) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การวิจัยครั้งนี้ขอบเขตพ้ืนท่ีในการวิจัยไดแก จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๑.๔.๕) ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง 

เมษายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ การพัฒนา หมายถึง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

เพ่ือใหโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการไปตามกระบวนการ โดยมุงสูเปาหมายการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ๑.๕.๒ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีมุงสูเปาหมายซ่ึงทําใหการบริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย 

 ๑.๕.๓ ดานการบริหารจัดการ หมายถึง การวางแผนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

แผนพัฒนา โดยเนนปลูกฝงศรัทธาและปญหาแกเยาวชน รวมท้ังการประสานระหวางบานวัดโรงเรียน

ชุมชนใหเขามาสีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการดวย 

 ๑.๕.๔ ดานกายภาพ หมายถึง สภาพท่ัวไปของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีแสดงออกใหเห็นถึง

เอกลักษณของความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เชนมีพระพุทธรูปประดิษฐาน มีการจัดนิทรรศการทาง

พระพุทธศาสนา มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับความเปนพุทธ มีความสะอาดรมรื่น ปลอดภัย 

สงบสงัด เปนสัดสวน เหมาะแกการบําเพ็ญกุศล รวมท้ังนักเรียน ครู ผูบริหารมีการแตงการท่ี

เหมาะสมกับความเปนพุทธ 

 ๑.๕.๕ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต หมายถึง มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการ

จัดอบรมคายคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีการสงเสริมใหนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน

มีสวนเก่ียวของในกิจกรรมนั้น ๆ ดวย 

 ๑.๕.๖ ดานการเรียนการสอน หมายถึง การวางแผนจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

กับหลักพุทธธรรม สงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจใฝรูในทางพระพุทธศาสนา มีการกํากับตรวจสอบ

และติดตามผลการดําเนินการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 



๗ 

 ๑.๕.๗ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ หมายถึง การจัดบรรยากาศหองเรียนและ

สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธ สรางบรรยากาศใหเกิด

การกระตุนชัดจูงใหเกิดการเรียนรูแบบพุทธ สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร ศึกษาตอในทาง

พระพุทธศาสนา และสงเสริมใหนักเรียนครูผูบริหารมีความออนนอมถอมตนและปฏิบัติตอกันอยาง

เหมาะสม 

 ๑.๕.๘ โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําท่ีจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 

๑.๖ ประโยชนท่ีไดรับจาการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ทําใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๑.๖.๒ ทําใหรูและเขาใจถึงสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 ๑.๖.๓ สามารถนําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ 

 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี

พุทธในจังหวัดอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



บทท่ี  ๒ 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห  สังเคราะหเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานและแนวทางของการศึกษาโดย

จัดแบงเนื้อหาตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 

 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๒.๔ ขอมูลพ้ืนท่ีในการวิจัย 

 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา อธิบายไดวา สืบเนื่องจากสภาพธรรมชาติท่ีมนุษย เปน
สัตวสังคม มนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดยเดี่ยว แตมีขอยกเวน ท่ีมนุษย
อยูโดดเดี่ยวตามลําพัง เชน ฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียก
ตางกัน เปนตนวา ครอบครัว (family) เผาพันธุ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และ
ประเทศ (country) และเม่ือมนุษยอยูรวมกันเปนกลุม ยอมเปนธรรมชาติอีกท่ีในแตละกลุมจะตองมี 
“ผูนํากลุม” และ “ผูตาม” คือ ประชาชนหรือคนในกลุม รวมท้ังมี “การควบคุมดูแลกันภายในกลุม” 
หรือ “การจัดระเบียบภายในกลุม” ซ่ึงอาจเรียกวา การบริหารหรือการพัฒนาภายใน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด
ความสงบเรียบรอยและความสุข และในบางกรณีการควบคุมดูแลอาจเก่ียวของกับภายนอกดวย เชน 
กรณีการติดตอ ประสานงาน การตอสู หรือการทําสงครามกับกลุมอ่ืน สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการ
ตลอดมา โดยผูนํากลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศอาจเรียกวา “นักบริหาร” หรือ “ผูบริหาร” 
ขณะท่ีการควบคุมดูแลหรือการจัดระเบียบนั้น เรียกวา การบริหาร ท่ีกลาวมานี้ เปนมุมมองในแงของ
นักบริหาร แตถาในมุมมองของนักพัฒนา อาจเรียกผูบริหารและการบริหารนั้นวานักพัฒนาและการ
พัฒนา ตามลําดับ ดวยเหตุผลเชนนี้ มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการพัฒนา ไดงาย และทําใหกลาว
ไดอยางม่ันใจวา “ท่ีใดมีกลุม ท่ีนั่นยอมมีการพัฒนา” 
 จากสภาพของกลุมในยุคเริ่มแรกซ่ึงธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
อิทธิพลของธรรมชาติจะมีตอมนุษยท่ีรวมกันอยูในกลุมมาก โดยการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ



๙ 
 
ของมนุษยจะอยูใกลชิดกับธรรมชาติ อีกท้ังธรรมชาติและผูนําเปนตัวกําหนดแนวทางการพัฒนา ซ่ึง
ครอบคลุมวิธีการประกอบอาชีพดวย ลักษณะการพัฒนาและการประกอบอาชีพในยุคนั้น ไมซับซอน
และจํานวนประชากรก็มีไมมาก  
 ตอมาเม่ือจํานวนมนุษยท่ีรวมตัวกันอยูในกลุมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหกลุมมีขนาดใหญ
ข้ึน เปลี่ยนเปนชุมชน และเปนประเทศ ในเวลาเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม ผูนําและ
ผูตาม คือ ประชาชน พยายามเอาชนะธรรมชาติ ไดใชภูมิปญญาชาวบาน (folk wisdom) และการ
ลองผิดลองถูก (trial and error) เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาและการประกอบอาชีพเม่ือกลุมมี
ขนาดใหญและม่ันคงข้ึนเปนประเทศ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติไดถูกนํามาใชเปนจํานวนมาก 
บางสวนเสื่อมสลาย ถูกทําลาย และสิ้นสภาพไปเปนจํานวนมาก ประกอบกับผูนํา และ ผูตามหรือ
ประชาชนมีการศึกษาสูงข้ึน มีความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญ เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน นําวิชาความรูท่ีเปนศาสตร (science) หรือความรูท่ีเปนระบบ ขอมูลขาวสาร 
และเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมข้ึน ยิ่งไปกวานั้น จํานวนประชากรไดเพ่ิมมากข้ึน เกิดการแขงขันกันระหวาง
กลุม ระหวางประเทศ หรือหลาย ๆ ประเทศเพ่ือเรงปริมาณและเวลาในการทํางานและการผลิต เปน
ตน เหลานี้ ทําใหผูนําประเทศตองคนหาแนวทางการพัฒนาตาง ๆ เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ พ่ึงพา
ธรรมชาตินอยลง หรือไมตองอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ ตัวอยางเชน เดิมมนุษยอยูภายใต
อิทธิพลของธรรมชาติ ทุกปจะเกิดน้ําทวม ตอมา มนุษยมีวิชาความรู มีความสามารถ และ มี
เทคโนโลยีสูงข้ึน ไดสรางเข่ือนปองกันน้ําทวม และยังนําธรรมชาติไปใชประโยชนมากข้ึน เชน มนุษย
นําน้ําจากน้ําตกไปผลิตเปนพลังงานไฟฟา และมีหนวยงานท่ีคอยเฝาระวังและเตือนภัยเก่ียวกับ
ธรรมชาติ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา เปนตน สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน (human component) ถือวาเปนการ
ประดิษฐคิดคนหรือสรางผลผลิตใหม (innovation) เพ่ือนํามาใชแทนสิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึน (natural 
component) หรือใชแทนทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) ท่ีนับวันจะลดนอยลง 
 ท่ีกลาวมานี้ ถือวาเปนวิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย (ผูนําและ
ผูตาม) ท่ีลวนเก่ียวของกับธรรมชาติ โดยเริ่มตนจาก หนึ่ง การพัฒนาในสภาพท่ีมนุษยอยูภายใต 
อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเปน สอง การพัฒนาท่ีมนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติ 
จากนั้น จึงเปน สาม การพัฒนาท่ีมนุษยเอาชนะธรรมชาติได และนําธรรมชาติมาใชประโยชน ท้ังหมด
นี้เปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน (better change) ชวยเพ่ิมอัตราเรง
ในการทํากิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วข้ึน (better speed) และทําใหสภาพความเปนอยูของ
มนุษยดีข้ึน (better life) กวาเดิมท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ โปรดดูภาพท่ี ๒.๑ 

  



๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา 
 

 คําวา การพัฒนา ใชในภาษาอังกฤษวา Development นํามาใชเปนคําเฉพาะและใช
ประกอบคําอ่ืนก็ได เชน การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ขาราชการ เปนตน การพัฒนาจึงถูกนําไปใชกันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกตางกันออกไป 
ดังกลาวแลว เก่ียวกับความหมายของการพัฒนานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายท้ัง
ความหมายท่ีคลายคลึงกัน และแตกตางกัน  
 โดยรูปศัพท การพัฒนา มาจากคําภาษาอังกฤษวา Development แปลวา การ
เปลี่ยนแปลงท่ีละเล็กละนอย โดยผานลําดับข้ันตอนตางๆ ไปสูระดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึนมี
การปรับปรุงใหดีข้ึนและเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนาไปถึงข้ันท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ีนาพอใจสวน
ความหมายจากรูปศัพทในภาษาไทยนั้น หมายถึง การทําความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญ
ข้ึน การคลี่คลายไปในทางท่ีดี ถาเปนกริยา ใชคําวา พัฒนา หมายความวา ทําใหเจริญ คือ ทําให
เติบโตได งอกงาม ทําใหงอกงามและมากข้ึน เชน เจริญทางไมตร0ี

๑  

 การพัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพทจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเปนท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้ เปนท่ีมาของความหมาย
ในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายอ่ืนๆ นักพัฒนบริหารศาสตรไดใหความหมาย
ของ การพัฒนา เปน ๒ ระดับ คือ ความหมายอยางแคบและความหมายอยางกวาง ความหมายอยาง

                                           
 ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส 

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๘. 

สอง ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเส่ือมโทรม ผูนํา + ผูตาม (ประชาชน) 
ใชภูมิปญญาชาวบาน และลองผิดลองถูก 

กําหนด แนวทางการพัฒนามนุษยท่ีพยายามเอาชนะธรรมชาติ 

หนึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
อิทธิพลของธรรมชาติ + ผูนํา กําหนด แนวทางการพัฒนาท่ีมนุษยอยูภายใต

อิทธิพลของธรรมชาติ 

สาม ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมสลาย 

ถูกทําลาย และส้ินสภาพมากข้ึน ผูนํา + ผูตาม 
(ประชาชน) ใชการมีสวนรวม วิชา 

ความรู ขอมูลขาวสาร เทคโนโลย ีและการแขงขัน 
กําหนด แนวทางการพัฒนาท่ีมนุษยเอาชนะ 
ธรรมชาติได และนําธรรมชาติมาใชประโยชน 



๑๑ 
 
แคบ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําการใหดีข้ึนอันเปนการเปลี่ยนแปลง
ในดานคุณภาพเพียงดานเดียว สวนความหมายอยางกวางนั้น การพัฒนา เปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําท้ังดานคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนไปพรอมๆ กัน 
ไมใชดานใดดานหนึ่ งเพียงดานเดียว 1

๒ ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลี

วา วัฒนะ แปลวา เจริญ แบงออกไดเปน ๒ สวน คือ การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา กับการพัฒนาสิ่ง
อ่ืนๆท่ีไมใชคน เชน วัตถุสิ่งแวดลอมตางๆ เรียกวา พัฒนา หรือ วัฒนา เชน การสรางถนน บอน้ํา อาง
เก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงเปนเรื่องของการเพ่ิมพูนขยายทําใหมากหรือทําใหเติบโตข้ึนทางวัตถุและไดเสนอ
ขอคิดไววา คําวา การพัฒนา หรือ คําวา เจริญ นั้นไมไดแปลวาทําให มากข้ึน เพ่ิมพูนข้ึนอยางเดียว
เทานั้น แตมีความหมายวา ตัดหรือท้ิง เชน เจริญพระเกศา คือ ตัดผม มีความหมายวา รก เชน  
10น สิยา โลกวฑฺฒโน 1 0 แปลวา อยางเปนคนรกโลกอีกดวย ดังนั้น การพัฒนาจึงเปนสิ่งท่ีทําแลวมีความ

เจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิดปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม ถาเกิดปญหาหรือเสื่อมลง ไมใช
เปนการพัฒนา แตเปนหายนะ ซ่ึงตรงกันขามกับการพัฒนา 2

๓ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงท่ี มีการกําหนด

ทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา (planned 
change) มีการกระทําใหเกิดข้ึน คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวา ดังนั้น การ
พัฒนาท่ีแทจริงควรหมายถึงการทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย 
ความอยูดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติ ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูกับ
การไดรับปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความ ตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางด
านการศึกษาสิ่งแวดลอมท่ีดี การพักผอน หยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ 
ดวยความตองการท้ังหมดนี้บางครั้ง เราเรียกกันวา เปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือท่ีใหเห็นวาการ
พัฒนาไมไดข้ึนอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายไดเทานั้น หากอยูท่ีการเพ่ิมความพอใจ
ความสุขของประชาชนมากกวา 
 การพัฒนา อาจจัดแบงออกเปน ๓ ดานใหญ ๆ ไดแก  
 ๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาดานการผลิต การจําหนายจายแจก การ
แลกเปลี่ยน การลงทุนเพ่ือทําใหประชาชนไมยากจน เปนตน  
 ๒) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวมตลอด
ท้ังความสัมพันธของคนในสังคมเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เปนตน  
 ๓) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สรางกระบวนการ
ปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฏหมาย เปนตน พรอม
กันนั้น ยังไดจัดกลุมการใหความหมายคําวา การพัฒนา ออกเปน ๕ กลุม ดังนี้  
 กลุมท่ีหนึ่ง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต (growth) อันเปนการ
เพ่ิมของผลผลิต (output) ซ่ึงกระทําโดยระบบสังคม (social system) รวมกับสิ่งแวดลอม 

                                           
 ๒สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลกัการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร, 

๒๕๔๗), หนา ๓. 
 ๓พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพครั้งท่ี ๒,  กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๕. 



๑๒ 
 
(environment) เชน การผลิตขาวเพ่ิมข้ึน การสรางถนน สะพาน เข่ือน หรือบานเรือน ใหประชาชน
ไดมีโอกาสใชสิ่งเหลานี้มากข้ึน  
 กลุมท่ีสอง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการกระทํา 
(development is change in the with performs) เชน มีการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบ
การเมือง และระบบบริหาร เปนตน  
 กลุมท่ีสาม มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเนนท่ีวัตถุประสงคเปนหลัก ถาเปน
การบริหารจัดการก็ตองบริหารจัดการดวยวัตถุประสงค (management by objectives) คือ การ
ปฏิบัติงานมุงไปท่ีวัตถุประสงคนั่นเอง การพัฒนาตามความเห็นของกลุมนี้จึงข้ึนอยูท่ีวัตถุประสงค วา 
ผูกําหนดวัตถุประสงคจะไดระบุไวอยางไร มีอะไรบางท่ีตองการ ปญหาตอมาก็คือ วัตถุประสงค ท่ี
กําหนดข้ึนนั้นมีเหตุผลหรือไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวของมากนอย
เพียงใด ซ่ึงถาวัตถุประสงคของประเทศประชาชนในประเทศก็นาจะเปนผูมีสวนรับรูสนับสนุนหรือ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้นดวย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย 
จะมีการกําหนดไวกวาง ๆ เชน เปนการสรางความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เปนตน 
 กลุมท่ีส่ี มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนเพ่ือนําไปใช
ในการดําเนินงาน ตามความเห็นของกลุมนี้เนนวาการพัฒนาอยูท่ีการมีแผน และการนําแผนไป
ดําเนินการเพ่ือกําหนดหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงคนั้น ๆ 
 กลุมท่ีหา มีความเห็นวา การพัฒนา หมายความท้ังในแงปริมาณและคุณภาพ โดย
คุณลักษณะท้ังสองแงนี้ไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาดคือท้ังปริมาณและคุณภาพตอง
ควบคูกันไปเสมอในแงของปริมาณ ผลของการพัฒนาสามารถมองเห็นไดเปนวัตถุ จับตองและวัดผลได
งาย เชน เงินเดือนเพ่ิมข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน มีถนนหนทาง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล สวน
ในแงคุณภาพจับตองไมไดวัดผลไดยาก เชน การพัฒนาใหประชาชนมีความซ่ือสัตยสุจริต รูจักเสียสละ
เพ่ือสวนรวม มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร รักระเบียบวินัยและความสะอาด เปนตน และเปนความ
จริงเสมอวา การพัฒนาสวนใหญจะเนนในแงของปริมาณท้ังสิ้น เพราะสามารถท่ีจะวัดได ยิ่งสังคม
เจริญมากข้ึนเทาไร การพัฒนาจําตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีรูเฉพาะเรื่องของสาขาท่ีตนชํานาญ 
โดยขาดความสนใจในความเปนมนุษยในวงกวางออกไป การวัดผลการพัฒนาจึงเนนไปท่ีความสําเร็จ
ในดานสาขาวิชาชีพของตนเปนสวนใหญ เชน นักเศรษฐศาสตรจะวัดผลสําเร็จของตนดวยการเพ่ิม
ผลผลิต รายไดประชาชาติ เพ่ิมการสงสินคาออก เพ่ิมการอุตสาหกรรม และเพ่ิมการลงทุน เปนตน 
โดยคํานึงถึงมนุษยนอยมาก 
 จากความหมาย การพัฒนา ท่ียกมาขางตนนี้ ทําใหสรุปไดวา การพัฒนา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดข้ึนหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ถาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมดี ก็ไมเรียกวาการพัฒนา 
ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึงการเพ่ิมข้ึนปริมาณสินคาหรือรายไดของประชาชนเทานั้น แต
หมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและ เพ่ิมความสุขของประชาชนดวย 

  



๑๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

10 Tพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, 
(๒๕๔๖, หนา ๒๓๘) 

การพัฒนา คือ 
๑. การทําความเจริญ 
๒. ทําใหเจริญ 

สนธยา พลศรี, (๒๕๔๗, หนา ๓) การพัฒนาสามารถ เปน ๒ ระดับ  
๑. ความหมายอยางแคบ 
๒. ความหมายอยางกวาง ความหมายอยาง

แคบ  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), (๒๕๓๐) แบงออกไดเปน ๒ สวน 

๑. การพัฒนาคน 
๒. การพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนระบบปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานในการทํางานให
ดีข้ึนเม่ือใดก็ตามท่ีพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพจะสงผลทําใหกลุมและองคการมีประสิทธิภาพดวย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีขอบขายถึงการพัฒนาบุคคล (individual development) รูจัก
วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของตัวเองแลวพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพตอไปรวมท้ังการพัฒนาองคการ (organization development) และการพัฒนาอาชีพ 
(career development)P3F

๔
P ดังนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคคล 

(individual development) การพัฒนาองคการ (organization development) และการพัฒนา
อาชีพ (career development) ซ่ึงมีนักวิชาการท่ีใหรายละเอียดไวดังนี้ 
 ๑.การพัฒนาบุคคล (individualdevelopment)  
 การพัฒนาบุคลากรหมายถึงการใหการศึกษาในอันท่ีจะสงเสริมความรูความสามารถความ
ถนัดและทักษะบุคลากรท้ังนี้มีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาศักยภาพของคนในองคการใหสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึนท้ังในดานความรูความสามารถความชํานาญและประสบการณ
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความหมายท่ีจะพัฒนาทัศนคติหรือเจตคติของการปฏิบัติงานให
เปนไปในทางท่ีดีมีกําลังใจในการทํางานและมีความคิดท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนอีกดวย P4 F

๕
P

การพัฒนาบุคคลจะนํามาใชกับบุคลากรระดับบริหารเพ่ือเสริมสรางความรูประสบการณตลอดจน
แนวคิดตางๆใหบุคลากรในระดับนี้สูงยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจความกาวหนา
ดานเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วตลอดจนการขยายตัวขององคการและการปรับโครงสรางของ
ระบบงานดวยเหตุผลดังกลาวองคการจึงจําเปนตองผูบริหารระดับตางๆใหมีความพรอมท้ังดาน

                                           
 ๔เสนห จุยโต และคณะ, การจัดการทรัพยากรมนุษยหนวยท่ี ๔, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๑๕๑. 
 ๕รังสรรค ประเสริฐศรี, องคการและการจัดการงานบุคคลหนวยท่ี  ๑๑, พิมพครั้งท่ี๖ , (นนทบุรี : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หนา ๔๖๑ – ๔๖๒. 



๑๔ 
 
รางกายจิตใจความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะปฏิบัติงานในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 5

๖ 

 จากการพัฒนาบุคคลท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยสรุปไดดังนี้ในการพัฒนาบุคคลเปน
การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความรูประสบการณรวมท้ังแนวคิดและยังเปนกระบวนการใหบุคคลเจริญใน
หนาท่ีการงานมีทักษะในการทํางานดีข้ึนทําใหเกิดความชํานาญในหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยูท้ังใน
ปจจุบันและอนาคตเพราะองคการมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
ตารางท่ี ๒.๒ การพัฒนาบุคคล 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เสนห จุยโต และคณะ, 
(๒๕๔๗, หนา ๑๕๑) 
 

๑. การพัฒนาบุคคล (individual development) 
๒. การพัฒนาองคการ (organization development) 
๓. การพัฒนาอาชีพ (career development) 

รังสรรค ประเสริฐศรี, 
(๒๕๔๓, หนา ๔๖๑ – ๔๖๒) 

๑. พัฒนาศักยภาพของคนในองคการ 
๒. พัฒนาทัศนคติหรือเจตคต ิ

วิลาวรรณ รพีพิศาล, 
(๒๕๕๐, หนา ๑๕๘) 

๑. การพัฒนาบุคคลจะนํามาใชกับบุคลากรระดับบริหาร 
๒. ผูบริหารระดับตางๆใหมีความพรอมท้ังดานรางกายจิตใจ

ความรูความสามารถและประสบการณ 

 

 ๒. การพัฒนาอาชีพ 
 การพัฒนาอาชีพเก่ียวของกับการตัดสินใจในอาชีพวิชาชีพและการเขารวมกิจกรรมเพ่ือทํา
ใหเปาหมายอาชีพบรรลุผลมีการใหคําจํากัดความการพัฒนาอาชีพวาเปนปฏิสัมพันธของปจจัยทาง
จิตวิทยาสังคมวิทยาเศรษฐศาสตรกายภาพและโอกาสท่ีหลอหลอมผลของงานอาชีพวิชาชีพท่ีบุคลอาจ
เขารวมในชวงชีวิตของเขาการพัฒนาอาชีพเปนลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนามนุษยมันรวมถึงชวง
ชีวิตและความสนใจท้ังหมดของคนท้ังคนการพัฒนาอาชีพเก่ียวของกับบทบาทงานในอดีตปจจุบันและ
อนาคตของบุคคลการพัฒนาอาชีพเปนสิ่งท่ีเก่ียวกับความเจริญงอกงามผานชีวิตและงานเก่ียวกับการ
เรียนรูการมีประสบการณการเปนอยูการทํางานและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการสรางและการคนพบ
แนวทางผานชีวิตและการทํางานของบุคคล 
 ความสําคัญของการพัฒนาอาชีพไดแก 
 (๑) การพัฒนาอาชีพชวยพัฒนาทักษะและสมรรถนะของพนักงานเพ่ือการริเริ่มการขยาย
และการจัดองคการอยางมีประสิทธิผลโดยการโฟกัสไปยังสถานการณธุรกิจและวิธีปฏิบัติท่ีเปนจริง 
 (๒) การพัฒนาอาชีพชวยพัฒนาจิตวิญญาณและศักยภาพการประกอบการคาในหมู
พนักงานเพ่ือทําใหเขาเปนนวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

                                           
 ๖วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพวิจิตร

หัตถกร, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๘. 



๑๕ 
 
 (๓) เพ่ือชวยใหไดมาซ่ึงทักษะความรูและสมรรถนะท่ีจําเปนเพ่ือความเปนเลิศขององคการ 
 (๔) เพ่ือทักษะและสรางศูนยรวมของคนท่ีความสามารถพิเศษเพ่ือนํากลยุทธทางธุรกิจ
ขององคการออกใชโดยประสบความสําเร็จ 
 (๕) เพ่ือสรางและนําระบบการบริหารท่ีมีความเปนเลิศในองคการออกใช 
 (๖) เพ่ือชวยการวางแผนและพัฒนาการสืบทอดตําแหนงเพ่ือประกันความเจริญงอกงาม
และความสําเร็จในระยะยาวขององคการ 
 (๗) การพัฒนาอาชีพชวยเพ่ิมการจูงใจคุณภาพและผลิตภาพของพนักงาน 
 (๘) ความสนใจขององคการตอการพัฒนาอาชีพชวยดึงดูดนักวิชาการระดับสูงและรักษาไว
ซ่ึงพนักงานท่ีมีคุณคา 
 (๙) การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและความเจริญงอกงามของพนักงานเปนปรัชญาของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงเปนความพยายามท่ีดําเนินอยางตอเนื่องและเปนทางการซ่ึง
โฟกัสไปยังการพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถมากข้ึน6

๗ เพราะทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดคือคนคนเปน

สื่อสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาอาชีพทรัพยากรคนของประเทศสวนใหญอยูในชนบทซ่ึงเปนทรัพยากรท่ี
ตองใชแรงงานและเปนทรัพยากรท่ีดอยคุณภาพเนื่องจากขาดการเรียนรูขาดโอกาสของการฝกฝน
อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 7

๘ ถือวาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหเติบโตกาวหนาตามสายงานนั้น

ซ่ึงข้ึนอยูบทบาทขององคการท่ีตองพัฒนาใหบุคลากรแตละคนมีความรูความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดอยางม่ันใจโดยจัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ
ขณะเดียวกันตัวบุคลากรเองก็จะตองขวนขวายหาความรูประสบการณและทักษะเพ่ิมเติมดวยตนเอง
เม่ือองคการมีการขยายขอบเขตงานและตองการบุคลากรท่ีมีศักยภาพรับผิดชอบงานในหนาท่ีดังกลาว
บุคลากรท่ีมีความเตรียมความพรอมในงานอาชีพนั้นยอมมีโอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง
ทันที 8

๙และการพัฒนาสายอาชีพเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางความสัมพันธสอดคลองระหวาง

เปาหมายของบุคคลในเรื่องงานกับเปาหมายขององคกรเพ่ือแสดงใหบุคลากรทราบถึงบทบาทหนาท่ี
ตําแหนงงานและความกาวหนาทางอาชีพของตนซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จขององคการ 9

๑๐พนักงาน

ใหมทุกคนเม่ือไดรับการบรรจุเขาทํางานยอมจะมีความหวังท่ีจะมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานหาก
องคการใหความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองดําเนินการทุกอยางเพ่ือความม่ันคง
และเปนหลักประกันใหกับพนักงานวาเม่ือเขารวมกับองคการแลวทุกคนจะ มีความกาวหนาในอาชีพ

                                           
 ๗ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม, หนา๑๖๘. 

 ๘พนิจดา วีระชาติ, การฝกอบรมกับการพัฒนาอาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส, 

๒๕๔๓), หนา ๑๖. 
 ๙วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพวิจิตร

หัตถกร, ๒๕๕๐), หนา ๑๖๖. 
 ๑๐สุจิตรา ธนานันท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี  ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๒๘. 



๑๖ 
 
อยางแนนอนดั งนั้นองคการจะตองดํ า เนินการต างๆเ พ่ือการพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) ใหกับพนักงานทุกคน10

๑๑ 

 ในเรื่องการพัฒนาสายอาชีพตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ในการ
พัฒนาอาชีพถือวาเปนสิ่งสําคัญเพราะวาทุกคนท่ีเขามาทํางานก็ยอมตองการความเจริญกาวหนาใน
การงานอาชีพของตนถือไดวาเปนผลตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรอาจจะมีการเลื่อน
ตําแหนงงานในหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งเพ่ือไปสูตําแหนงสูงสุดของสายงานนั้นๆ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ การพัฒนาอาชีพ 

 

 ๓. การพัฒนาองคการ 
 การพัฒนาองคการเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนไวลวงหนาเปนการวัด
ประเมินคาตัวเองท่ีอยูบนรากฐานของคานิยมโดยมีความเก่ียวพันกับการนําเทคนิคการพัฒนาองคการ
เขามาใชอยางมีแผนนอกจากนี้ยังเก่ียวพันกับกลยุทธและเทคโนโลยีตางๆกระบวนการดังกลาวเกิดข้ึน

                                           
 ๑๑อนิวัช แกวจํานง, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (สงขลา : บริษัทนําศิลปโฆษณาจํากัด, ๒๕๕๒), 

หนา ๑๖๑. 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชาญชัย อาจินสมาจาร, 
(เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม, หนา 
๑๖๘) 

การพัฒนาอาชีพ คือ 
๑. การเขารวมกิจกรรมเพ่ือทําใหเปาหมายอาชีพบรรลุผล 
๒. ความสําคัญของการพัฒนาอาชีพ 

พนิจดา วีระชาติ, 
(๒๕๔๓, หนา ๑๖) 

การพัฒนาอาชีพ 
๑. คนเปนสื่อสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาอาชีพ 
๒. เปนทรัพยากรท่ีตองใชแรงงาน 

วิลาวรรณ รพีพิศาล, 
(๒๕๕๐, หนา ๑๖๖) 
 

การพัฒนาอาชีพ 
๑. พัฒนาใหบุคลากรแตละคนมีความรูความสามารถและ

ความรับผิดชอบงาน 
๒. จัดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 

สุจิตรา ธนานันท, 
(๒๕๕๐, หนา ๒๘) 

การพัฒนาอาชีพ เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางความสัมพันธ
สอดคลองระหวางเปาหมายของบุคคลในเรื่องงานกับ
เปาหมายขององคกร 

อนิวัช แกวจํานง, 
(๒๕๕๒, หนา ๑๖๑) 

การพัฒนาอาชีพ องคการจะตองดําเนินการตางๆเพ่ือการ
พัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ใหกับพนักงาน
ทุกคน 



๑๗ 
 
โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลขององคการท้ังระบบใหดีข้ึน 1 1

๑๒ เปน

กระบวนการท่ีวางแผนและจัดการอยางมีระบบระเบียบมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและ
ระบบการปฏิบัติตางๆในองคการดวยความมุงหมายท่ีจะเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององคการในการ
แกปญหาและบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางสมบูรณ 
 ความจําเปนของการพัฒนาองคการ 
 องคการสมควรไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอสาเหตุท่ีทําใหเกิดความจําเปนของ
การพัฒนาองคการมีดังตอไปนี้ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตขององคการมี ๕ ชวง คือ 
  (๑) ชวงการเกิด 
  (๒) ชวงการเติบโต 
  (๓) ชวงเขมแข็ง 
  (๔) ชวงการเปลี่ยนแปลง 
  (๕) ชวงตกต่ํา 
 ๒. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอม 
 องคการเปนสวนหนึ่งของสังคมองคการจึงตกอยูภายใตอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ
องคการซ่ึงมีอิทธิพลทําใหองคการไดรับผลกระทบไปดวยปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอองคการไดแก
สภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 ๓. การดอยประสิทธิภาพขององคการ 
 การขาดประสิทธิภาพในการทํางานท้ังระดับบุคคลและหนวยงานจะเปนท่ีสังเกตพบ
โดยท่ัวไปการใชทรัพยากรไมคุมคาเกิดการสูญเปลาการใชเวลาใชคนและใชงบประมาณท่ีมากเกิน
ความจําเปนมีผลกระทบตนทุนและการลงทุนท่ีสูงทําใหผลลัพธท่ีไดรับมีมูลคานอยลงเม่ือเปรียบเทียบ
อัตราสวนกับการลงทุนซ่ึงเม่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะพบขอบกพรองท้ังโครงสรางองคการ
นโยบายการบริหารงานบุคคลการใชเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพการผลิตและปญหาคุณภาพ
บุคลากรเปนท่ีมาของการดอยประสิทธิภาพท้ังบุคคลและองคการ 1 2

๑๓การนําความรูจากพฤติกรรม

ศาสตร (behavioral science) มาใชในความพยายามระยะยาวเพ่ือปรับปรุงความสามารถของ
องคการในการตอสูเอาชนะใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการและเพ่ิม
ความสามารถขององคการในการแกปญหา13

๑๔ 

 การพัฒนาองคการท่ีไดกลาวมาแลวขางตนนั้นผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้คือการพัฒนา
องคการเปนกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและเปนความพยายามจากผูบริหารระดับสูง 

                                           
 

๑๒จุมพล หนิมพานิช, การบริหารและการพัฒนาองคการ หนวยท่ี ๔, (นนทบุรี : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา ๑๕๑. 
 ๑๓สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, พิมพครั้งท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

เพ่ิมทรัพยการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๒๔๗ – ๒๔๙. 
 ๑๔Bowditch, James L. and Buono, Anthony F, A Primer on Organizational Behavior, 

(New York : John wiley and Sons, 1990), p. 508. 



๑๘ 
 
ท่ีจะทําใหองคการพัฒนาไปอยางตอเนื่องมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือแกปญหาเพ่ือใหองคการ
บรรลุวัตถุประสงค 

 

ตารางท่ี ๒.๔ การพัฒนาองคการ 

 

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ การจัดการศึกษา         
ก็เชนเดียวกัน มีกิจรรมตาง ๆ ท่ีเปนข้ันตอนไปสูสัมฤทธิผล ซ่ึงจะตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี
เพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ อาจกลาวไดวาผลสําเร็จของการศึกษาอยูท่ีการบริหาร
จัดการท่ีดี ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา ดังนั้น          
การบริหารจึงเปนศาสตรท่ีสามารถนํามาใชไดในหลายบริบท ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา        
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวดังตอไปนี้ 
 ๑.  การบริหาร  หมายถึง การปกครอง  เชน บริหารสวนทองถ่ิน  การดําเนินการจัดการ
เชน  บริหารธุรกิจ14

๑๕ 
 ๒.  การบริหาร หมายถึง  การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน15

๑๖ 
  

                                           
 ๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๖๐๙. 
 ๑๖พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑. 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จุมพล หนิมพานิช, 
(๒๕๔๕, หนา ๑๕๑) 
 

๑. เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนไวลวงหนา 
๒. เก่ียวพันกับการนําเทคนิคการพัฒนาองคการเขามาใชอยาง

มีแผน 
สมใจ ลักษณะ, 
(๒๕๔๙ , หนา ๒๔๗ – ๒๔๙) 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตขององคการมี๕ชวง 
๒. อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอม  
๓. การดอยประสิทธิภาพขององคการ 

Bowditch , James L. and 
Buono , Anthony F, 
(1990 , p. 508) 

๑. ความรูจากพฤติกรรมศาสตร(Behavioral Science) 
๒. เพ่ิมความสามารถขององคการในการแกปญหา 
 



๑๙ 
 
              ๓.  การบริหารจัดการ เปนกระบวนการวางแผนการจัดองคการ การดําเนินงาน และการ
ควบคุมเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย16

๑๗ 
 ๔.  การบริหาร  เปนศิลปะของการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงพรอมดวยกระบวน           
การวางแผน  การจัดองคกร  การเปนผูนําและการควบคุม17

๑๘ 
 ๕.  การบริหาร  เปนเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร  เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 18

๑๙ 
              ๖.  การบริหาร คือ กระบวนการท่ีมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และ            
การควบคุม ซ่ึงจะทําใหงานดําเนินไปไดอยางเรียบรอยและกระบวนการตางๆ  เหลานี้ลวนเก่ียวของ
สัมพันธกันอยางใกลชิดเสมอ19

๒๐ 
 ๗.  การบริหาร  เปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ  โดย
อาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ  คือ  การวางแผน  (Planning)  การจัดองคการ  (Organizing)  
การนํา  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)20

๒๑ 
 ๘.  การบริหาร  คือ  กระบวนการท่ีผูบริหารใชอํานาจตลอดจนใชทรัพยากรตาง ๆ         
เชน คน  เงิน วัสดุอุปกรณ  ท่ีมีอยูหรือคาดวาจะมีเพ่ือการดําเนินงานของสถาบันหรือหนวยงานนั้น ๆ  
ใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการ21

๒๒ 
 ๙.  การบริหาร  คือ การใชศาสตรและศิลปท่ีนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบ            
ตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ22

๒๓ 
               ๑๐. การบริหาร  คือ การท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมกันทํางานเพ่ือบรรลุจุดประสงค
อยางเดียวกัน23

๒๔ 
 

                                           
 ๑๗Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R., Management of Organization Behavior,  
(New Jersey: Prentice – Hall, 1995), p. 74.  
 ๑๘Holt,D.H., Management Printciples and Practices, (New Jersey: Prentice– Hall, 
1993), p. 3. 
 ๑๙จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :           
บุคพอยท, ๒๕๔๕), หนา ๑๑. 
 ๒๐ปราชญา  กลาผจญ และสมศักดิ์   คงเท่ียง , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๒. 
 ๒๑วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย
วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕),  หนา ๓. 
 ๒๒พนัส  หันนาคินทร, ประสบการณในงานบริหารบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๐. 
 ๒๓สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ, ๒๕๔๒), หนา ๒๑. 
 ๒๔จุมพล  สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุวรรณภูมิ, 
๒๕๔๒), หนา ๑๐. 



๒๐ 
 
               ๑๑. การบริหาร  คือการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration  
Resource)  มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (Process of Administration) ใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ24

๒๕ 
 ๑๒. การบริหาร  หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ  
และการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความสําเร็จ
ขององคการท่ีกําหนดตามเปาหมาย25

๒๖   
 ๑๓.  การบริหาร  หมายถึง  การจัดการหรือการควบคุมกิจการต าง  ๆ  ของรัฐ   
เชน  การบริหารการเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการแพทย การบริหารท่ีดิน      
รกรางวางเปลา การบริหารการกอสราง การบริหารกิจการอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ท่ีเปนงานท่ีเรียก
กันวา รัฐประศาสนศาสตร  (Public  Administration)26

๒๗ 
 ๑๔.  การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก คน  (Man)  เงิน  (Money)  วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน  (Method)  เปนอุปกรณในการดําเนินงาน27

๒๘ 
 ๑๕.  การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซ่ึงพิจารณาไดเปน ๓ ทาง คือ28

๒๙ 
  ๑)  ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 
  ๒)  ทางหนาท่ี เปนข้ันตอนของหนวยงานท่ีระบุหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ  
และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย 
  ๓)  ทางปฏิบัติการ เปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณท่ีบุคคล      
ตอบุคคลกําลังมีปฏิสัมพันธกันหรือรวมทําปฏิกิริยาเก่ียวของซ่ึงกันและกัน 
 ๑๖.  การบริหาร  หมายถึง กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนิน
กิจการตามข้ันตอนตาง ๆ  โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนัก       
ถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะประสบสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว29

๓๐ 
 ๑๗.  การบริหาร  คือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการ  ดังนี3้0

๓๑ 

                                           
 ๒๕ธีระรัตน  กิจจารักษ,  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๒), หนา ๑๑. 
 ๒๖สมยศ  นาวีการ, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๘. 
 ๒๗ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔), หนา ๑. 
 ๒๘สุธี  สุทธิสมบูรณ  และสมาน  รังสิโยกฤษฎ, หลักการบริหารเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖), หนา ๑๒.   
 ๒๙วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๙. 
 ๓๐พะยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ, ๒๕๔๒), 
หนา ๓๖. 
 ๓๑ประทาน  คงฤทธ์ิศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๖. 



๒๑ 
 
  ๑.  ตองมีองคการ  (Organization)  และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
(Objective)  อันแนชัด 
  ๒.  ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน 
  ๓.  ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอ่ืน  
ท่ีสําคัญ ไดแก เงิน  (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน 
  ๔. ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการทํางานเพ่ือใหการทํางานเปนไป          
โดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค 
 ๑๘.  การบริหาร  หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินกิจการ  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดยใชทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสม31

๓๒ 
 ๑๙.  การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุ อุปกรณ            
ขององคการและนอกองคการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ32

๓๓   
 ๒๐.  การบริหาร  หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมท่ีตอเนื่องกันและประสานงานกัน  
ซ่ึงผูบริหารตองเขามาชวยเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ33

๓๔ 
 ๒๑.  การบริหาร  หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองคการใหเดินไปขางหนาโดยอาศัย
ผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา  (Leadership)  การแนะแนว  (Guiding)  และการกระตุน (Motivation) 
ความเพียรของผูอ่ืนสูเปาหมายขององคการ  และยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร
(Communication) การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)34

๓๕ 
 ๒๒.  การบริหาร  คือ  กิจกรรมตั้งแต  ๒  คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกัน35

๓๖ 
 ๒๓.  การบริหาร มี ๒ นัย คือ36

๓๗   
  ๑)  คําวา  บริหาร  มาจากภาษาบาลีวา  ปริหาร  มาจากศัพทวา  ปริ  แปลวา รอบ
และ  หร  ธาตุ ในความนําไป  ดังนั้น  คําวา  บริหาร  จึงแปลวา  นําไปโดยรอบ  อีกสํานวนหนึ่ง       
คําวา  บริหาร  แปลวา  ออมหนี,  หลีกหนี,  หลบหนี  ดังในประโยคภาษาบาลีวา  “ปฺหํ ปริหริต ํ
สมตฺโถ”  แปลวา  ผูสามารถเพ่ือการออมหนี  หลีกหนี  หลบซ่ึงปญหา  หรือแปลวา  ผูสามารถ
บริหารปญหา  และนําปญหาไปโดยรอบ  หรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป   
  ๒)  คําวา บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administer และ  Administration  
แปลความหมาย คือ  การปกครอง ดําเนินการ อํานวยการ จัดการ จัดให วาง  สงเสริม  และบํารุง 

                                           
 ๓๒วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  
แพรวิทยา, ๒๕๒๙), หนา ๖. 
 ๓๓สมคิด  บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หนา ๖๑. 
 ๓๔ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๕), หนา ๑๒. 
 ๓๕E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science 
Research Associates Inc., 1995), p. 3.  
 ๓๖Simon, Herbert.a. Public Administration, (New York : Alfreod A Kuopf, 1996), .p 3. 
 ๓๗สิรภพ  เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  ๒๕๔๕), หนา  ๑๔๐. 



๒๒ 
 
 ๒๔.  การบริหาร หมายถึง การจัดการ คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซ่ึงมี
ลําดับการทํางานเปนข้ันตอน  มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร 
และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เปนองคประกอบดวย37

๓๘ 
 ๒๕.  การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต  ๒ คนข้ึนไป รวมมือกัน
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง38

๓๙ 
 ๒๖.  การบริหาร หมายถึง การกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ  
การสนับสนุน  และการตรวจสอบ  ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการ39

๔๐ 
 ๒๗.  การบริหาร คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไปมาทํางานรวมมือกัน
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางรวมกัน โดยประกอบไปดวย            
สวนตาง ๆ ดังนี4้0

๔๑ 
  ๑.  บุคคลตั้งแต  ๒  คนข้ึนไป 
  ๒.  ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
  ๓.  ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 
  ๔.  วัตถุประสงคนั้น ๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 
 ๒๘.  การบริหาร เปนเรื่องของการนําเอากฎหมายและนโยบายตาง ๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผล  
ซ่ึงเปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะทํางานดวยความเต็มใจ ดวยความเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพ   
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว41

๔๒ 
 ๒๙.  การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองคการ
เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและจุดมุงหมายของสถาบันสําเร็จผล 42

๔๓ 
 ๓๐.  การบริหาร  หมายถึง  การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก คน (Man)  เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน  (Method)  เปนอุปกรณในการดําเนินงาน43

๔๔ 

                                           
 ๓๘ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ  และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรปริทรรศน, ๒๕๓๔), หนา ๑๒. 
 ๓๙นพพงษ  บุญจิตราดุล, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารการศึกษา      
คณะครุศาสตร, ๒๕๒๓), หนา ๓. 
 ๔๐มัลลิกา  ตนสอน,  การจัดการยุคใหม,  (กรุงเทพมหานคร :  เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด,  ๒๕๔๔),  หนา  
๑๐. 
 ๔๑บรรจบ  เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หนา ๒๖๑. 
 ๔๒พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 
หนา ๒.  
 ๔๓ชาญชัย  อาจิณสมาจาร, ศัพทการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 
หนา ๑๑. 
 ๔๔สุธี  สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักพิมพ ก.พ., 
๒๕๓๖), หนา ๑๒. 



๒๓ 
 
 ๓๑.  การบริหาร  หมายถึง  การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานเปนอุปกรณในการดําเนินงาน44

๔๕ 
 ๓๒.  การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง45

๔๖ 
 ๓๓.  การบริหาร  หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูนําของกลุม  ซ่ึงจะตองจัดการใหทรัพยากร
ท้ังท่ีเปนตัวคนและวัตถุ สามารถประสานเขาดวยกัน เพ่ือรวมกันทํางานเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ
ได  และขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคการใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีท่ีสุด 46

๔๗ 
 ๓๔.  การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิก        
ในองคการรูปนัย  เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและจุดมุงหมายของสถาบันสําเร็จผล 47

๔๘ 
 ๓๕.  การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป นําท้ังศาสตรและ
ศิลป  มาใชในการทํางานรวมกัน  เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไวโดยอาศัย
ปจจัยการบริหารอยางเหมาะสมและใชกระบวนการบริหารอยางมีระบบ 48

๔๙ 
 ๓๖.  การบริหารตามแบบของ โมลแมน (Moehlman) หมายถึง การกระทํา หรือ
กระบวนการทุกอยางท่ีตองการทําใหนโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล 49

๕๐ 
 ๓๗.  การบริหาร  หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนําเอานโยบายไปปฏิบัติ
สวนการบริหารรัฐกิจนั้น เก่ียวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ50

๕๑ 
 ๓๘.  การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน51

๕๒ 
 ๓๙.  การบริหาร  หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองคการใหเดินไปขางหนาโดยอาศัย
ผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา  การแนะแนว  และการกระตุนความเพียรของผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย        
ขององคการ และยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ การสื่อสาร  การวางแผน  และการจัดการ52

๕๓ 
  

                                           
 ๔๕สมาน  รังสิโยกฤษฎ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หนา ๑. 
 ๔๖เสนาะ  ติเยาว, หลักการบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๔๓),  หนา  ๓. 
 ๔๗ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๗), หนา ๒๖. 
 ๔๘กิตติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคกร, (กรุงเทพมหานคร  :  ธนะการพิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๔. 
 ๔๙ศจี  อนันตนพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ, (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟก, 
๒๕๔๒), หนา ๓. 
 ๕๐ชาญชัย  อาจิณสมาจาร,  การบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร  :  กรมการศาสนา,  ๒๕๒๗),  หนา  ๗. 
 ๕๑ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หนา ๘. 
 ๕๒Don Hellriegel, Management (third edition, Addison : Wesley Publishing 
Company .lmc., 1982), p. 6. 
 ๕๓E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science 
Research Associates lnc.,1995), p. 3. 



๒๔ 
 
 ๔๐ .  การบริหาร   หมาย ถึ ง   กระบวนการออกแบบและการดํ า รงรั กษา ไว                        
ซ่ึงสภาพแวดลอมของผูรวมงาน กลุมบุคคล  ท่ีจะรวมมือกันทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ใหประสบ   
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงข้ึนอยูกับขอจํากัดพ้ืนฐานท่ีตองการพอขยายความได ดังนี้53

๕๔ 
  ๑)  ผูบริหารทําตัวเปนผูจัดการในการวางแผน  การจัดการองคการ  การบริหาร 
งานบุคคล  การควบคุมดูแล 
  ๒)  การจัดการทุกชนิดในองคการ 
  ๓)  ผูจัดการนั้นจะตองบริหารทุกระดับชั้น 
  ๔)  ผูจัดการทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน  พยายามสรางสิ่งตาง ๆ ใหสูงกวา
มาตรฐาน 
  ๕)  การจัดการนั้น เก่ียวของกับผลผลิต  ทําใหไดผลผลิตข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 สรุปไดวา การบริหาร เปนระบบและกระบวนการจัดการองคการใหดําเนินงาน           
ดานการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป เพ่ือท่ี           
จะดําเนินไปสูสัมฤทธิผล โดยผานกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี มีกระบวนการวางแผน ควบคุม            
ใหกิจกรรมหรืองานภายในองคการบรรลุวัตถุประสงคเปนไปไดอยางเรียบรอยดีงาม ซ่ึงการบริหารนั้น
ตองเขาใจสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เขาใจผูรวมงาน กลุมคน เพ่ือท่ีจะประสานรวมมือ
กันขับเคลื่อนองคการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีวางไว 
 

                                           
 ๕๔Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York : McGrew 
Hillbook, 1991), p. 4. 



๒๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

วิโรจน  สารรัตนะ 

(๒๕๔๕, หนา ๓) 

เปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ  

โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ คือ การวางแผน  

(Planning)  การจัดองคการ  (Organizing)  การนํา  (Leading)  

และการควบคุม  (Controlling) 

สุธี   สุทธิสมบูรณ  และสมาน  

รังสิโยกฤษฎ 

(๒๕๓๖, หนา ๑๒) 

เปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก  คน  (Man) เงิน (Money)  

วัสดุสิ่งของ  (Material)  และวิธีการปฏิบัติงาน  (Method)  เปน

อุปกรณในการดําเนินงาน 

กิตติมา  ปรีดีดิลก 

(๒๕๓๙, หนา ๔) 

เปนกระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน

องคการรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและ

จุดมุงหมายของสถาบันสําเร็จผล 

พะยอม  วงศสารศรี, 

(๒๕๔๒,หนา ๓๖) 

กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจการ

ตามข้ันตอนตาง ๆ  โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกใน

องคการ  การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ

และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงาน        

ของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการ จึงจะประสบ

สัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

บรรจบ  เนียมมณี,  

 ๒๕๒๓) หนา ๒๖๑) 

๑. บุคคลตั้งแต  ๒  คนข้ึนไป 

๒. ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 

๓. ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 

๔. วัตถุประสงคนั้น ๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 

Don Hellriegel, 

Management, (1982, p. 6) 

เปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 

E.N. Chapman, Supervisor 

Survival Kit, (1995, p. 3) 

เปนการขับเคลื่อนงานภายในองคการใหเดินไปขางหนาโดยอาศัย

ผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา  การแนะแนว และการกระตุนความเพียร

ของผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ และรวมไปถึงการให

กําลังใจ การสื่อสาร  การวางแผน  และการจัดการ 

 
  



๒๖ 
 

๒.๒.๒  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 ๑.  ทฤษฎีของการบริหาร  หลังจากการศึกษาการบริหารของญี่ปุน  และสหรัฐอเมริกา
และบูรณาการกัน ทําใหเกิดเปนทฤษฎี ดังตอไปนี5้4

๕๕ 
  ๑)  การจางงานระยะยาว 
  ๒)  การตัดสินใจเปนเอกฉันท 
  ๓)  ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
  ๔)  การประเมินและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป 
  ๕)  การควบคุมตัวเองอยางไมเปนทางการโดยมีการวัดผลอยางชัดเจน เปนทางการ 
  ๖)  เสนทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง 
  ๗)  มีความเก่ียวของในลักษณะครอบครัว 
 ๒.  ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อวาเปนไปได  ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร  ท่ีเก่ียวกับ
การบริหาร  (Administrative)  ซ่ึงสามารถใชไดกับการบริหารทุกชนิด  ไมวาจะเปนการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหาร  (Management  Functions) 
ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีทางการบริหาร  ๕  ประการ  คือ55

๕๖ 
  ๑) การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจและกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางการทํางานในอนาคต 
  ๒)  การจัดองคการ  (Organizing)  หมายถึง  ภาระหนาท่ีของผูบริหารจําตองจัด 
ใหมีโครงการของงานตาง ๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยูใน
สวนประกอบท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จ 
  ๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  หมายถึง หนาท่ีในการสั่งงานตาง ๆ
ของผูอยูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงจะกระทําใหสําเร็จผลดวยดี  โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยาง
ท่ีดี  จะตองเขาใจคนงานของตน  จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานและองคการท่ีมีอยู  รวมถึง
จะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึนและลอง  นอกจากนี้ ยังตองทํา         
การประเมินโครงสรางขององคการ และผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวย  หากโครงสราง 
ขององคการท่ีเปนอยู ไมเหมาะสมก็จําเปนท่ีจะตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใด 
หยอนประสิทธิภาพ  การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา 
  ๔)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  ภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงาน
ของทุกคนใหเขากันได  และกํากับใหไปสูจุดหมายเดียวกัน 
  ๕)  การควบคุม  (Controlling)  หมายถึง  ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับ           
ใหสามารถประกันไดวากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับผลท่ีไดวางไวแลว 

                                           
 ๕๕William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 
1971), p. 283. 
 ๕๖Price Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๒๗ 
 
 ๓.  ทฤษฎีการบริหารท่ีมีกระบวนการอันประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ หรือท่ีเรียกยอ ๆ
วา  “POSDCORB  Model”  มีอธิบายตามความหมายได ดังนี5้6

๕๗ 
  ๑)  การวางแผน  (P=Planning)  หมายถึง  การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ไวลวงหนา วาจะตองทําอะไรบาง และทําอยางไร 
  ๒)  การจัดการองคการ  (O=Organizing)  หมายถึง  การจัดหนวยงาน  กําหนด
โครงสรางของหนวยงาน  การจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ กําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 
  ๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานทางดานบุคคล           
อันไดแก  การจัดอัตรากําลัง  การสรรหา  การพัฒนาบุคลากร  การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี  
การประเมินผลการทํางาน  และการใหพนจากงาน 
  ๔)  การอํานวยการ  (D=Directing)  หมายถึง  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยสั่งการ
หนวยงานใหเกิดความรวมมือเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 
  ๕)  การประสานงาน  (Co=Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานกิจการ  
ดานตาง ๆ  ของหนวยงาน  ใหเกิดความรวมมือเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 
  ๖)  การรายงาน  (R=Reporting)  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติของ
หนวยงานใหแกผูบริหารและสมาชิกของหนวยงาน  ไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน        
วากาวหนาเพียงใด 
  ๗)  การงบประมาณ  (B=Budgeting)  หมายถึง การจัดทํางบประมาณ บัญชีการใช
จายเงิน  การควบคุมและการตรวจสอบดานการเงิน  
 ๔.  ทฤษฎีการบริหารท่ีมีหลักเกณฑไดพัฒนาการบริหารซ่ึงพ้ืนฐานอยูในหลักการ
(Principles)  ท่ีสําคัญ  ๔  ประการ  คือ57

๕๘ 
  ๑)  ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุด  (One  Best  Way)  สําหรับงาน 
แตละอยางเพ่ือชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค  มาตรฐานของงานจะตอง
มีการจัดการเอาไวโดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลาเดียวกัน         
การจายผลตอบแทนแบบจูงใจตาง ๆ  ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 
  ๒)  ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา 
ของการรูจักจัดหางานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ ตองมีการอบรมคนงานใหรูจัก
วิธีการทํางานท่ีถูกวิธีดวย  และในการคัดเลือกคนงาน จะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษ จึงจะทําใหได
คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตามงานท่ีจะใหทํา 
  ๓)  ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณา
คนงานนั้น คนงานจะไมคัดคานตอวิธีการทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผล คนงาน  
ทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสท่ีจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลผลิตท่ีสูงข้ึน 

                                           
 ๕๗L.Gulick and J. Urwick, Papers on the Science of Administration, (New York : 
Institute of Public Administration, 1973), pp.18-19. 
 ๕๘เทเลอร อางใน ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หนา ๔๗-๔๘. 



๒๘ 
 
  ๔)  การประสานงานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน   
ฝายบริหารควรจะไดประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใช
โดยตรงโดยการลงมือปฏิบัติงานท่ีควรจะเปนของคนงานเทานั้น 
 การบริหารท่ีมีหลักเกณฑไดพัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ 
(Principles) ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ58

๕๙ 
  ๑) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ( One Best Way) สําหรับงานแตละ
อยางคือตองมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตาม
วัตถุประสงคมาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว โดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธี
ท่ีดีท่ีสุดจริงและในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 
  ๒) ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการ
รูจักงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานท่ีถูก
วิธีดวย และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษท่ีจะใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุด
ตรงตามงานท่ีจะใหทํา 
  ๓) ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน 
  ๔) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงานฝายบริหารควร
จะไดประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชโดยการลงมือ
ปฏิบัติงานท่ีควรจะเปนงานของคนงานเทานั้นกระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมม่ิง (deming) 
คือ แบบ PDCA ดังนี้ 
  (๑) การวางแผน ( plan - P) 
  (๒) การปฏิบัติตามแผน ( do - D) 
  (๓) การตรวจสอบ ( check - C) 
  (๔) การปฏิบัติ ( action - A) 
 กระบวนการบริหารท้ัง ๔ ข้ันตอน จะตองปฏิบัติตอเนื่องกันไปไมสิ้นสุดซ่ึงเขียนไดวา
(plan – do – check - action) PDCA ซ่ึงเปนเสมือนวงจรอันหนึ่งเรียกวา วงจรเดมม่ิง ( 
thedeming cycle) วงจรหรือวงลอ (PDCA) เปนเครื่องมือการบริหารอยางตอเนื่องในการติดตาม
พัฒนาใหบรรลุเปาหมายโดยวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA เปนกระบวนการหนึ่งซ่ึงสามารถท่ีจะนํามาใชได
เปนอยางดีในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ 
 สรุปวา  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารนั้น  ผูบริหารจะตองมีความคิดท่ีจะพัฒนาวิชาการ 
ดานการเรียนการสอน  ดานการใชสื่อ  ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน  ดานการวัดผลประเมินผล          
ในการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มท่ีพัฒนาครูใหมีการฝกอบรมใหมี
ทฤษฎีใหม ๆ  เขามาในการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด มีการวางแผนจัดการองคการ การบริหาร
ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีเปนสวนบุคคล ตองดูแลรักษาสนับสนุน 

                                           
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๗ – ๔๘. 



๒๙ 
 
เพ่ิมศักยภาพใหบุคคลภายในองคการมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด สามารถพัฒนาองคการไปสูเปาหมายได 
ดังนั้น ทฤษฏีการบริหารดังกลาวขางตนสามารถนําไปประยุกตใชภายในองคการหรือหนวยงานตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี เพ่ือบริหารใหองคการหรือหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคดังท่ีตั้งไว 
 

ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฏีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 

L.Gulick and J. Urwick, (1973, 

pp. 18-19) 

๑)  การวางแผน  (P=Planning) 

๒)  การจัดการองคการ  (O=Organizing) 

๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing) 

๔)  การอํานวยการ  (D=Directing) 

๕.  การประสานงาน  (Co=Coordinating) 

๖)  การรายงาน  (R=Reporting) 

๗)  การจัดงบประมาณ  (B=Budgeting) 

Price, Alan, Human Resource 

Management, (2004, p. 110) 

๑) การวางแผน  (Planning) 

๒)  การจัดองคการ  (Organizing) 

๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)   

๔)  การประสานงาน  (Coordinating) 

๕)  การควบคุม  (Controlling)   

เทเลอร อางใน ธงชัย สันติวงษ, 

(๒๕๔๓, หนา ๔๗-๔๘) 

กระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมม่ิง (deming) 
ประกอบดวย 
    (๑) การวางแผน ( plan - P) 
    (๒) การปฏิบัติตามแผน ( do - D) 
    (๓) การตรวจสอบ ( check - C) 
    (๔) การปฏิบัติ ( action - A) 

  



๓๐ 
 
 ๒.๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 การบริหารจัดการโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ใหไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศคกษาของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
เปนท่ียอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนสูคุณภาพ คือหลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงคของโรงเรียน พันธกิจโรงเรียนกล
ยุทธโรงเรียน เง่ือนไขความสําเร็จ59

๖๐ 
 การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจการงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ตองอาศัย
กระบวนการบริหารจัดการ ในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพ่ือํานวยความสะดอกเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม มีความเจริญในทุกๆ ดาน 
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมและอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖ ระบุไววา การจัดการศึกษา  

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  

มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ ในมาตรา ๙ ยังได

กลาวถึง การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวม            

ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ในหมวด  ๔  ตั้งแต  

มาตราท่ี  ๒๒  ถึงมาตรา  ๓๐  กลาวถึงการจัดการศึกษาไว  ดังนี้๖๑ 

 ๑.  การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

ประสบการณการเรียนรูใหยึดหลัก ดังนี้ 

   ๑.๑  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ดังนั้นตองจัดสภาวะ

แวดลอม บรรยากาศรวมท้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหหลากหลาย  เพ่ือเอ้ือตอความสามารถของแตละ

บุคคล เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติท่ีสอดคลองกับความถนัด และความสนใจเหมาะสม

แกวัยและศักยภาพของผูเรียน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและเปนการเรียนรูซ่ึงกัน           

และกัน อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือการมีสวนรวม ในการพัฒนาตนเองชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ โดยการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง บุคคล ชุมชน 

และทุกสวนของสังคม 

                                           
 ๖๐ชวลิต  พลราษฎร   ,แนวทางการบ ริหารจั ดการโรง เ รียน ,  [ออนไลน ],  แหล ง ท่ีมา  : 
http://mtk.ac.th/person/chawalit/pawat/mcng.thml [๗ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

 ๖๑สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒, แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๗), หนา ๑๒. 



๓๑ 
 
   ๑.๒  ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนมุงเนนประโยชนของผูเรียน          

เปนสําคัญ  จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน         

มีนิสัยรักการเรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๒.  มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียนโดยเนนความรู คุณธรรม  
คานิยมท่ีดีงาม และบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล รวมท้ังการฝกทักษะ และ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรู โดยใหผูเรียน          
มีความรู และประสบการณในเรื่องตาง ๆ ดังนี้   
  ๒.๑  ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก  
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
  ๒.๒  ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู ความเขาใจ
และประสบการณ เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
  ๒.๓ ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการรูจัก
ประยุกตใชภูมิปญญา 
  ๒.๔ ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษาเนนการใชภาษาไทย       
อยางถูกตอง 
  ๒.๕  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 ๓.  กระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู  ของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
  ๓.๑  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และตามความถนัด
ของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  ๓.๒  ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใช  เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
  ๓.๓  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  ๓.๔ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  ๓.๕  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
  ๓.๖  ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน  และแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ 
  ๓.๗  การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 



๓๒ 
 
 ๔.  การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
ไดกําหนดบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูของรัฐและสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑  รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต            
ทุกรู ปแบบ  ได แก  หองส มุดประชาชน  พิ พิ ธภัณฑ  หอศิลป  สวนสั ตว  สวนสาธารณะ  
สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูล  
และแหลงการเรียนรู อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ   
  ๔.๒  ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพ่ือการศึกษา 
  ๔.๓  ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหนาท่ีจัดทําสาระหลักสูตร  ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี 
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ๔.๔  หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ  ตองมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแตละ
ระดับ  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ วิชาชีพ ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
  ๔.๕  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ
วิทยาการตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
  ๔.๖  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง        
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับ
การศึกษา 
 ๕.  การประเมินผลการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถึงวิธีการ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูไววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณา         
จากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ
การทดสอบ  ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา นอกจากนั้นการประเมินผลผูเรียน ยังตองเก่ียวของกับหลักการสําคัญ คือ 
  ๕.๑  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเรียน 
  ๕.๒  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ 
  ๕.๓  ใชวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
  ๕.๔  มุงการประกันคุณภาพโดยสถานศึกษาทําการประเมินผลภายในทุกป และ
รายงานการประเมินตอตนสังกัด และสาธารณชน 
  ๕.๕  สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย ๑ ครั้ง ทุก ๕ ป 



๓๓ 
 
 สรุปไดวา  การจัดการศึกษา  ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ          
ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข เปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับบริหารการศึกษา 

นักวิชาการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 

ชวลิต พลราษฎร, (๒๕๕๙) การบริหารจัดการโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญ

ในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน 

ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ทางการศคกษาของชาติ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , 
(๒๕๔๕, หนา ๑๒) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

มาตรา  ๖ ระบุไววา การจัดการศึกษา  ตองเปนไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
 ๒.๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญท่ีสุด และผลการจัดการ
ประถมศึกษาจะเปนเชนใดนั้น ข้ึนอยูกับการปฏิบัติการของโรงเรียนซ่ึงภารกิจหลักของโรงเรียนคือการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไวในหลักสุตรนั้นคือ คุณภาพท่ีพึง
ประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมประสบการณ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
สุขภาพอนามัยดี มีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการประถมศึกษามีหลายอยาง เชน ระบบบริหาร 
ผูบริหารโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญท่ีสุด คือ ผูบริหารโรงเรียน การท่ีผูบริหาร
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดนั้น ยอมตองอาศัยความรู ความสามารถคุณธรรม 
และคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ผูบริหารท่ีสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน จนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว การบริหารโรงเรียนจะ
บรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรไดดีนั้น ยอมตองอาศัยงานการบริหารอยางนอย ๔ งาน คือ 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคลา งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ในบรรดางาน
การบริหารท้ัง ๔ งานนั้น งานบริหารวิชาการเปนงานท่ีสําคัญท่ีสุด และพทรัพยากรในการบริหาร
เปนพทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ดังนั้น ในการบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองใหความสําคัญตองานตอ
บุคลากรไปพรอม ๆ กัน นั่นคือ ทําอยางไรจึงจะไดงาน และใหบุคคลท่ีทํางานอยางมีความสุข เพราะ
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การบริหารงานท้ัง ๔ งานของโรงเรียนจะเปนไปไดยอมตองอาศัยศักยภาพของการบริหารอยางนอย 
๔ ข้ันตอน คือ 
 ๑. การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน 
 ๒. การวางแผน 
 ๓. การดําเนินตามแผน 
 ๔. การประเมินผล การบริหารงานในโรงเรียนจะเปนไปโดยราบรื่อนและไดผลดียิ่งข้ึนถา
ผูบริหารโรงเรียนไดใชแนวทางและเทคนิควิธีการตาง ๆ ประกอบ เชน 
 ๑) การบริหารโดยยึดผลท่ีจะเกิดข้ึนตอนักเรียนเปนหลักสําคัญ 
 ๒) การบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวม เชน การใชกระบวนการกลุมการใหกลุมมีโอกาส
แกปญหาหรือปรับปรุงงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตัวเอง ฯลฯ 
 ๓) การตัดสินใจแกปญหาอยางมีระบบ 
 ๔) มนุษยสัมพันธในโรงเรียน 
 ๕) ภาวะผูนําในโรงเรียน สําหรับทักษะในการบริหารประกอบดวย ทักษะดานเทคึนิควิธี
ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน แนวคิดหลักของการบริหารโรงเรียน
เปรียบเหมือนเข็มทิศกําหนดเสนทางการเดิน เพ่ือใหการเดินทางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
 การบริหารโรงเรียนขอบขายครอบคลุมงานหลายดานดวยกัน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดงานบริหารโรงเรียนไว ๖ งาน คือ61

๖๒ 
 ๑. งานวิชาการ 
 ๒. งานบุคลากร 
 ๓. งานกิจการนักเรียน 
 ๔. งานธุรการและการเงิน 
 ๕. งานอาคารสถานท่ี 
 ๖. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 และจากแนวคิดเก่ียวกับการแขงขันงานบริหารโรงเรียนแบงออกเปน ๖ ประเภท คือ62

๖๓ 
 ๑. งานหลักสูตรและการสอน 
 ๒. งานบริหารบุคลากร 
 ๓. งานบริหารนักเรียน 
 ๔. งานอาคารสถานท่ี 
 ๕. งานงบประมาณและธุรการ 
 ๖. งานความสัมพันธกับชุมชน 

                                           
 ๖๒สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแ หงชาติ, เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง 
หลักสูตรผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕), หนา ๒๙. 
 ๖๓Campbell F. Ronatd, Corbally E. Jr. John and Ramseyer, Introcudtion to Edecation 
Adminstration, 5th ed, (Boston : Allyn and Bacon, 1973), p.189. 
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 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ผูบริหารจะตองใชความสารถในการใชทรัพยากรการบริหาร
อยางนอย ๔ อยาง คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Matteaial) และระบบการจัดการ 
(Management) มาประกอบกับกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม คือ การศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการของโรงเรียน การวางแผน การดําเนินการตามแผน (การกํากับติดตาม และนิเทศ) 
การประเมินผล 
 ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน 
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา ทรัพยากรหรือปจจัยท่ีจําเปนในการบริหารท่ีสําคัญมี ๔ อยาง 
คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ในบรรดาทรัพยากท้ัง ๔ อยางนี้ คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด 
และถึงแมวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการปรุถมศึกษา จะมีหลายอยาง เชน ระบบการ
บริหารผูบริหารโรงเรียน ชุมชน และผูปกครองก็ตาม แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ผูบริหารโรงเรียน 
เพราะเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว ผูบริหาร
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน คือ ผูบริหารท่ีมีคุณลักษณพท่ีดีมีคุณธรรม มีความรู
และทักษะในการบริหารเปนอยางดี ทักษะท่ีสําคัญและจําเปนในการบริหารของผูบริหาร ไดแก ทักษะ
ดานเทคนิควิธีดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน ผูบริหารจําเปนตองมี
ทักษะในดานใดมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับความรับผิดขอบตามตําแหนงหนาท่ีและปริมาณ
งานท่ีสําคัญ ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนสารถสรางประสิทธิภาพนําการบริหาร โดยยึดแนวคิดหลักดังนี้ 
 ๑. ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด อยางประหยัด ใชหเกิดประโยชนสูงสุด และขจัดความ
ซํ้าซอนตาง ๆ ใหเหลือนอยท่ีสุด  
 ๒. ยึดประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ 
  ๒.๑ มุงระดับความสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุมกลุมประสบการณ 
  ๒.๒ ปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกนักเรียน เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย ความเสียสละ การทํางานเปนกลุม ความขยันหม่ันเพียร การประหยัด การใฝหาความรู 
สรางเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ เปนตน 
  ๒.๓ ปฏิบัติงานโรงเรียนทุกองานโดยยึดงานวิชาการเปนหลัก สวนงานอ่ืน ๆ จะปฏิบัติ
มากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับความสําคัญของแตละงาน จุดหมายของการประถม ความจําเปนและ
ความตองการตลอดท้ังสภาพแวดลอมตาง ๆ ของโรงเรียน ท้ังนี้ตองมุงประโยชนท่ีจะเกิดกับนักเรียน
เปนสําคัญ 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกระบวนการบริหารโรงเรียน ๔ อยาง คือ 
   ๑) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
   ๒) การวางแผน 
   ๓) การดําเนินตามแผน ไดแก การควบคุมกํากับ ติดตาม และนิเทศแผนงาน 
   ๔) การประเมินงาน 
  ๒.๕ เนนการบริหารโดยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม เชน การเสนอความคิดเห็น
ในการแกปญหาตาง ๆ เปนตน 
  ๒.๖ ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เชน  
   ๑) การจัดระบบขอมูลโรงเรียน 
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   ๒) การใชภาวะผูนํา 
   ๓) การนําการประชุม 
   ๔) มนุษยสัมพันธ 
   ๕) การตัดสินใจ 
   ๖) กระบวนการกลุม 
   ๗) เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
   ๘) การประชาสัมพันธโรงเรียน 
   ๙) การสรางขวัญกําลังใน ถาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเนนแนวคิดหลัก
ตางๆ ตามท่ีกลาวขางตนมาใชในการดําเนินการบริหารโรงเรียนแลว ก็เชื่อไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจะสูงข้ึนอยางแนนอน 
 ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปน
สถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการบริหรกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมาประยุกตใช เรียกวา 
“ธรรมาภิบาล” ซ่ึงหลักการดังกลาว ไดแก 
 ๑. หลักนิติธรรม 
 ๒. หลักคุณธรรม 
 ๓. หลักความโปรงใส 
 ๔. หลักการมีสวนรวม 
 ๕. หลักความรับผิดชอบ 
 ๖. หลักความคุมคา 
 การบริหรงานท่ีดีในภาครัฐควรสอดคลองกับธรรมาภิบาล (Good Governance) การ
บริการกิจการบานเมืองและสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ความสามัคคี และความรวม
พลังการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยยึดหลักสําคัญ คือ ความโปรงใส มีนิติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความ
เสมอภาพ มีคุณธรรม มีความคุมคา การมีสวนรวม๖๔ 
 การบริหารท่ีดีตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนดวย กระบวนการ
ทํางานท่ีมีระเบียบกฎหมาย มีคุณธรรม มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ และคุมคา และควรมีการ
บริหารจัดการศึกษาโดยรวมมือกับเครือขายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือวิเคราะหหาวิธีแกไขปญหาการ
ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 ทักษะของผูบริหาร 
 ใชทักษะท่ีเรียนวา สามทักษะ (Three-skills Method) วิเคราะหความรูความสามารถ
ของผูบริหาร จะพบวา ผูบริหารจะทําหนาท่ีของตนเองไดดีเพียงใด ประสบผลสําเร็จมากนอยกวากัน
หรือไมข้ึนอยูกับทักษะ ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ 
(Human Skill) และทักษะเชิงมโนมติ (Conceptul Skill) 

                                           
 ๖๔สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, พัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หนา ๔๖. 



๓๗ 
 
 ทักษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานใหบรรลุ ทักษะเชิงเทคนิคเปนทักษะท่ีผูบริหารพัฒนาตนเองไดไมยากนัก สวนมากจะ
บรรจุไวในวิชาการตาง ๆ ทางการบริหาร เชน การทํางานทะเบียนนักษึกษา การจัดทํางบประมาณ 
การวางแผนอาคารสถานท่ี การจัดตารางสอน จัดตารางสอบ ฯลฯ ในปจจุบันถือวา ทักษะเชิงเทคนิค
ท่ีสําคัญท่ีผูบริหารจะตองมี ประกอบดวย 
 ๑. ทักษะดานการวางแผน (Planning Skill) 
 ๒. ทักษะทางดานกระบวนการกลุม และการติดตอสื่อความหมาย (Group and 
Communication Skill) 
 ๓. ทักษะทางดานการจัดการ (Management and Organization Skill) 
 ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ หมายภึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานในฐานสมาชิก
ของกลุม และความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน ในขณะ
ท่ีทักษะเชิงเทคนิคเปนทักษะท่ีเก่ียวของกับวัตถุสิ่งของ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ เปนทักษาะท่ีเก่ียวกับ
การทํางานกับคน คนจึงเปนสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญท่ีสุด ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะดานนี้ ท่ี
สําคัญคือ จะตองรูจักตนเองมีความม่ันใจและม่ังคงในอารมณ จะตองรูจักและพยายามเขาใจผูอ่ืน มีใจ
กวางและรับฟงขอความเห็นของผูรวมงาน ตอมยึดม่ัน รูจักเขาใจคน เพ่ือผลงาน 
 ทักษะเชิงมโนคติ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานในทุก
ลักษณะ เห็นความสัมพันธระหวางสวนงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน รวมท้ังความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานท่ีตนบริหารกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทักษะนี้เปนทักษะท่ีพัฒนาในตัวผูบริหารไดยาก
ท่ีสุด และทักษะท่ีผูบริหารระดับหัวหนาหนวยจะขาดเสียมิได ในการบริหารงานจะมีกิจกรรมอยาง
นอย ๒ อยาง ท่ีผูบริหารจะตองใชทักษะเชิงมโนคติเปนอยางมาก คือ การตัดสินใจ (Kakign 
Decistions) และการจัดการความขัดแยง (Managing Conflict) ความจําเปนท่ีจะตองมีหรือตองใช
ทักษะท้ังสามในการบริหรงานั้นข้ึนอยูกับระดับความรับผิดชอบของผูบริหาร ผูบริหารระดับตนยอม
จําเปนตองใชทักษะเชิงเทคนิคมาก และทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและทักษะเชิงมโนคตินอยกวา
ตามลําดับ ผูบริหารระดับกลางยิ่งตองใชทักษะเชิงเทคนิคนอยลงกวาระดับตน แตอาจจะตองใชทักษะ
เชิงมโนคติและมนุษยสัมพันธมากกวา สวนผูบริหารระดับสูงนั้นยอมตงใชทักษะเชิงมโนคติและมนุษย
สัมพันธมาก สวนทนักษะเชิงเนคนิคใชนอย เพราะผูบริหารระดับตนและระดับกลางไดรับผิดชอบ
ดําเนินการไปเปนสวนใหญแลว 
 ในการบริหารโรงเรียนผูบริหารจะตองเปนบุคลากรหลัก คุณภาพการศึกษาจะดีหรือไมดี
ยอมข้ึนอยู กับสมรรถภาพในการบริหารเปนสําคัญ ผูบริหารจะตองรูบทบาทและหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประงค ควรจะทําหนาท่ีของผูนําทาง
การศึกษาในการวางแผนนโยบายในเรื่องโปรแกรมทางการศึกษา และกระบวนการสอน งานบุคลากร 
ดานนักเรียน การเงิน และงานธุการตาง ๆ 6 4

๖๕ รวมถึงความรับผิดชอบ ๔ ประการคือ ผูบริหารจะตอง
เปนผูจัดรูปแบบงานโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารอาจทําเองท้ังหมด โรงเรียนขนาดใหญ ผูบริหารอาจอ

                                           
 ๖๕S. P. Henchey and others, The Elementary School Principal Ship, (New York : 
Dedd Mesd, 1970), p. 79. 



๓๘ 
 
อํานาจมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ และอาจใหผูอ่ืนทําบางไมวาผูบริหารจะทําเองหรือผูอ่ืนชวย
ทํา ผูบริหารจะตองจัดรูปแบบงานเพ่ือใหภารกิจท่ีปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารจะตองเปนผูสื่อ
ความหมายเนื่องจากผูบริหารจะตองอยูทามกลางบุคคลท้ังหลาย ท่ีประกอบสถานศึกษา ผูบริหาร
จะตองแสดงบทบาทผูนําทางการศึกษา ไมวาจะเปนการสอน มีความรูกับเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ
แนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา ผูบริหารจําเปนตองบังคับบัญชาใหงานท้ังหลายลุลวงไปดวยดี65

๖๖ 
 สรุปไดวา การบริหารการศึกษาเปนความพยายามใชศาสตรและศิปละจูงใจผูท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษาท้ังในและนอกองคการใหรวมมือรวมใจดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหองคการประสบ
ความสําเร็จ ท้ังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารตามแนวใหมยุคโลกาภิวัตน เปน
การปฏิรูปการบริหารท่ีเนนการกระจายอํานาจใหทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมใน
การบริหร มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จะทําใหการบริหารประสบความสําเร็จ ทุกฝายเกิดความพึง
พอใจใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาควรนําเอาแนวคิดการบริหาร
การศึกษาตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบาทของแตละพ้ืนท่ี นาจะประสบผลสําเร็จในการ
บริหารงานได และการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
ผูบริหรจะตองยึดหลักการ แนวคิดเปนหลักในการปฏิบัติตน นอกจากเทคนิควิธีการตาง ๆ ทักษะของ
ผูบริหารท่ีเหมาะสมยังเปนองคประกอบเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารการจัดการศึกษา
ประสบผลสําเร็จสูงสุด 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

นักวิชาการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

 

 

สํานักงานคระกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ, (๒๕๔๕, หนา ๒๙) 

งานบริหารโรงเรียนประกอบดวย 
๑. งานวิชาการ  
๒. งานบุคคล  
๓. งานกิจการนักเรียน  
๔. งานธุรการและการเงิน  
๕. งานอาคารสถานท่ี  
๖. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 
Campbell F. Roanld, Corbally E. Jr. John 

and Ramseyer (1973, p.189) 

งานบริหารโรงเรียนประกอบดวย 
๑. งานหลักสูตรและการสอน  
๒. งานบริหารบุคลากร  
๓. งานบริหารนักเรียน  
๔. งานอาคารสถานท่ี  
๕. งานงบประมาณและธุรการ  
๖. งานความสัมพันธกับชุมชน 

                                           
 ๖๖R. F. Campbell and others, Administrative Behavior in Education, (New York : 
McGraw Hill, 1972), p. 225. 



๓๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา (ตอ) 

วิชาการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (๒๕๔๖, หนา ๓๐) 

ธรรมาภิบาลประกอบดวย 
๑. งานหลักสูตรและการสอน 
๒. งานบริหารบุคลากร 
๓. งานบริหารนักเรียน 
๔.งานอาคารสถานท่ี  
๕.งานงบประมาณและธุรการ  
๖ งานความสัมพันธกับชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, (๒๕๔๖, หนา ๔๖) 

การบริหารงานโรงเรียนท่ีดีประกอบดวย 
๑. งานหลักสูตรและการสอน 
๒. งานบริหารบุคลากร 
๓. งานบริหารนักเรียน 
๔. งานอาคารสถานท่ี  
๕. งานงบประมาณและธุรการ  
๖. งานความสัมพันธกับชุมชน 

S. P.Henchey and Others, (1970, 

p.79) 

ผูบริหารตองมีทักษะ ๖ ดาน คือ 
๑. การวางแผนนโยบาย  
๒. กระบวนการสอน  
๓. งานบุคลากร  
๔. ดานนักเรียน  
๕. งานการเงิน  
๖. งานธุรการตางๆ 

R. F. Campbell and Others, (1972, 

p.225) 

ความรับผิดชอบของผูบริหาร ๔ ประการ 
๑. ผูบริหารจะตองเปนผูจัดรูปแบบงานโดย

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผูอ่ืนหรือ
รวมกันทํา  

๒. ผูบริหารจะตองควบคุมดูแลรูปแบบงานเพ่ือให
ภารกิจท่ีปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ  

๓.ผูบริหารจะตองเปนผูสื่อความหมาย  
๔ ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทหนาท่ีผูนําทาง

การศึกษา 
 

  



๔๐ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒.๓.๑ ความหมายวิถีพุทธ 
 คําวาวิถีพุทธหมายถึงแนวทางดําเนินชีวิตท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา (Buddhist Way of Life) 
โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 6 6

๖๗ เปนเสนทางการฝกตนบนสายธารธรรมอันจะนําพาให
เราสามารถท่ีจะรวมทุกขรวมสุขกับผูคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชนชั้นวรรณะ อยางไมถือตน 6 7

๖๘ 
เปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยท่ีไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแตยุค
แรกของประวัติศาสตรชาติไทยวิถีวัฒนธรรมของคนไทยสวนใหญท่ีมีความเปนเอกลักษณท่ีท่ัวโลก
เขาใจและใหการยอมรับ68

๖๙ 
 สรุปได วาวิถีพุทธ หมายถึง การฝกตนดวยหลักธรรมดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมในการ
กลอมเกลาจิตใจจากคําสอน ยึดหลักไตรสิกขาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน จนเปนคานิยมพ้ืนฐานใหกับตนเองและวัฒนธรรมของ
สังคม 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปความหมายของวิถีพุทธ 

วิชาการ ความหมายของวิถีพุทธ 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) , 

(๒๕๔๗, หนา ๒๘) 

แนวทางดําเนินชีวิตท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา (Buddhist 
Way of Life) โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา 

วิจักษณ พานิช, (๒๕๔๙, หนา ๙) เสนทางการฝกอบรมตนบนสายธารธรรมอันจะนําพา
ชีวิตใหเราสามารถจะรวมทุกขรวมสุขกับผูคนทุกเชื้อ
ชาติศาสนาทุกชนชั้นวรรณะไดอยางไมถือตน 

สํ านั ก งา เลขาธิ การสภาการ ศึกษา , 

(๒๕๔๖, หนา ๑๘) 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยท่ีไดรับการกลอม
เกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนาจน
กลายเปนวิถีวัฒนธรรมของคนไทย 

 
 ๒.๓.๒ ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาโดย
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ท่ีแปลวาทางอันประเสริฐมี

                                           
 ๖๗พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บ ว ร กับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและอนาคตของ
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หนา ๒๘. 
 ๖๘วิจักษณ พานิช, “เลิกถือพุทธสูวิถีพุทธ” ,มติชนสุดสัปดาห, ๒๕, ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) : ๙. 
 ๖๙สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดฝกอบรมคุณธรรม ๒ คืน ๓ วัน
คายพุทธบุตรคายพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดีการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๑๘. 



๔๑ 
 
องคประกอบ ๘ ประการ สรุปลงตรงกับไตรสิกขาไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 6 9๗๐ โดยเนนการรูเขาใจถึง
ความจริงของธรรมชาติตามธรรมดาแลวจัดกระบวนการของการศึกษาใหไดผล ตามธรรมดาของความ
จริงนั้นซ่ึงมี ๒ ระดับ คือ ระดับรูปแบบ หมายความวา เปนธรรมดาของมนุษยท่ีอยูในสังคมหรือชุมชน
อันใดอันหนึ่ง ยอมมีวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรม โดยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอะไรตางๆ ซ่ึงลง
ตัวตามท่ีสังคมนั้นถือวาดี และระดับตัวแทตัวจริง ไดแกความเปนจริงตามธรรมดาของธรรมชาติท่ีอยู
ลึกลงไปอีกทีหนึ่ง70

๗๑ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนระบบปกติท่ัวไป ท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือ
ประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาผูเรียน โดยรวมของสถานศึกษาเนนกรอบพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน ดําเนินตามแนวทางของ
พุทธะคือทานผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ความรูความตื่นความเบิกบานนั้นเปนลักษณะ ๓ ดานของแกนอัน
เดียวกันคือปญญาท่ีพัฒนาประเทศยิ่งข้ึนไปในจิตใจท่ีดีงามสุขสดใสมีพลังเขมแข็งดวยสมาธิ โดยมีการ
สื่อสารและพฤติกรรมท่ีสําคัญอยางเพ่ือคุณกับเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนฐานรองรับสนับสนุน
ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีการศึกษา ๓ ดานบูรณาการเปนไตรสิกขา 7 1

๗๒ นอกจากนี้โรงเรียนวิถีพุทธอยาง 
หมายถึง โรงเรียนท่ีบุคลากรทุกฝายเปนกัลยาณมิตรชวยกัน ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีหนทางการ
ดําเนินชีวิตวิถีชีวิตวิถีการเรียนรูวิ ถีวัฒนธรรมตางๆ ท่ีนําไปสู "ปญญา" 7 2

๗๓  โดยนําหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา 7 3

๗๔ 
เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา74

๗๕ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เขาในหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ 7 5

๗๖ 
โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต 76

๗๗ 
 กลาวโดยสรุป โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาผูเรียน เนนกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการกันผูเรียนไดรับการพัฒนากิน อยู ดู ฟง เปน แนะนํา

                                           
 ๗๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), โรงเรียนวิถีพุทธปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หนา ๒๐. 
 ๗๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, พิมพครั้งท่ี ๔, 
(กรุงเทพมหานคร : ออนปา, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๔. 
 ๗๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ประยุตฺโต), สูการศึกษาแนวพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อุตสาหการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา อนุโมทนา. 
 ๗๓พระมหาพงษนรินทร  ิตวํโส, “เด็กพันธใหม ละอายทําดี วกฤติการศึกษาไทยในยุคดิจิทิล”, เนชั่น

สุดสัปดาห, ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๕. 
 ๗๔กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หนา ๓. 
 ๗๕คณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, ตัวชี้ วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗), หนา ๓. 
 ๗๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๑. 
 ๗๗สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ), วิถีพุทธ, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๗), หนา ๒. 



๔๒ 
 
เอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลัก
ไตรสิกขามาประยุกตใหเขากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐  สรุปความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 

วิชาการ ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕ 

๔๗, หนา ๒๐) 

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา 
โดยดําเนินตามมรรคซ่ึงเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตใน
พระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕ 

๔๘, หนา ๑๒๔) 

กระบวนการการศึกษาตามความเปนจริงมี ๒ ระดับ 
๑. ระดับรูปแบบ 
๒. ระดับตัวแทตัวจริง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, (๒๕๔๗, หนา ๙) 

โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาผูเรียน 
เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 
ผูเรียนไดรับการเรียนรู ไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง เปน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕ 

๔๗, หนาอนุโมทนา) 

สถานศึกษาท่ีดําเนินในทางของพุทธะ คือ ทานผูรู ผูตื่น 
ผูเบิกบาน บูรณาการเปนไตรสิกขา 

พระมหาพงษนรินทร  ิตวํโส, (๒๕๔๖, 

หนา ๑๕) 

โรงเรียนท่ีบุคลากรทุกฝายเปนกัลยาณมิตรดําเนินการจัด
การศึกษาใหมีหนทางการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตวิถีการ
เรียนรูวิถีวัฒนธรรมตางๆ ท่ีนําไปสูปญญา 

กระทรวงศึกษาธิการ, (๒๕๔๖, หนา ๓) โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาใช เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, 

(๒๕๔๗, หนา ๓) 

โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาประยุกต ใช ในการบริหารและพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอยางบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

(๒๕๔๗, หนา ๑๑) 

โรงเรียนระบบปกติท่ีสอนวิชาตางๆ เหมือนโรงเรียน
ท่ัวไป และนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน เนนท่ีการบูรณาการ
ไตรสิกขา 

สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ), 
(๒๕๔๗, หนา ๒) 

โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาใชสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรู ไดพัฒนาการกิน อยู ดู 
ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม และมี
วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต 

 



๔๓ 
 
 ๒.๓.๓ ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเรื่อง 
"หลักสูตรใหมเด็กไทยพัฒนา" ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ท่ีประชุมได
หารือถึงโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความสามารถท่ีแตกตางกันของบุคคลเพ่ือนนําพาเด็ก
และเยาวชนไทยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัด กระทรวงศึกษาธิการนําความ
คิดเห็นของท่ีประชุมมหาลัยตออีกหลายครั้งและไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักความสําคัญของการจัด
โรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องสําคัญ คือ ภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และแนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธจึง
เปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมท่ีชวยผลักดันใหเด็กไทยและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ
เปนคนดีคนเกงของสังคมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข77

๗๘ 
 ทุกคนยอมรับวาเด็กและเยาวชนของชาติเรามีปญหาดานความประพฤติ สุขภาพ และ
พลานามัย ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมอยูไมนอยเชนเดียวกัน มีการพูดวาเด็กไทยสมัยนี้ ทุกขงาย สุก
ยาก หนักไมเอาเบาไมสู และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในดานตางๆ โดยเฉพาะการใชสารเสพติด ทะเลาะ
วิวาท เท่ียวเตร ม่ัวสุมทางเพศ เลนการพนัน และอีกหลายปญหา จนกระท่ังไดมีการจัดระเบียบสังคม
ใหมปจจุบันนี้ เปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาท่ีทุกฝายกําลังเรงรัดอยูในขณะนี้ก็คือ การ
ยกระดับและการพัฒนาคุณภาพของประชากรท้ังในดานความรูและความดีหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ก็ไดอาศัยกรอบแนวคิดดังกลาวมาโดย
ตลอดทางเราสามารถผลักดันใหมีการนําหลักสูตรนี้ไปใชอยางถูกตองจริงจังแลวเชื่อวาปญหาและขอ
หวงใยตางๆท่ีเรากําลังเผชิญอยูในปจจุบันจะเบาบางลง78

๗๙ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิกา รซ่ึงมีจุดประสงคสําคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนและเยาวชน โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ 7 9

๘๐ 
คือ ใหมีองคกรเล็กท่ีคลองตัว เพ่ือสรางระบบการทํางานแกโรงเรียนและนักเรียน รวมท้ังจะพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนอิสระทางความคิดหลุดจากระเบียบท่ีรัดตรึงเปนอุปสรรคดานตางๆ และขยาย
ผลอยางเต็มรูปแบบ ในโอกาสตอไปบุคคลเหลานี้ ก็จะเปนกําลังของประเทศชาติใหกาวทันโลกท่ี
เทคโนโลยีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังนี้โดยไมละเลยผูเรียนในโรงเรียนสวนใหญของ
ประเทศ 
 จากนโยบายดังกลาวขางตนกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําโครงการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมข้ึนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยในเบื้องตนจะพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบใหม ๕ ลักษณะ ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ ท้ังนี้โรงเรียนท้ัง ๕ รูปแบบใหม มี

                                           
 ๗๘สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๕), หนา ๑-๒. 
 ๗๙ประพัฒนพงศ เสนาฤทธ์ิ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเด็กไทยเรียนมากนอย, มติชน, ๑๕ 
(ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๓๐. 
 ๘๐บรรเจิดพร รัตนพันธ, สรุปการประชุมปฏิบัติการเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หนา ๓. 



๔๔ 
 
จุดเนนของนวัตกรรมการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไดแก โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเนนท่ีจิตวิญญาณเปนการ
เรียนรูรากเหงาของภูมิปญญาไทย โรงเรียนในกํากับของรัฐ มีจุดเนนท่ีการบริหารจัดการแบบเอกชนท่ี
คลองตัว โรงเรียน ๒ ภาษา มีจุดเนนท่ีการใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรู โรงเรียนสําหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ มีจุดเนนสงเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานตางๆ และโรงเรียนตนแบบการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดเนนท่ีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู 
 สรุปคว ามว า  ความ เป นมาของ โ ร ง เ รี ยนวิ ถี พุทธ เ กิดจ ากการ ท่ี รั ฐบ าลและ
กระทรวงศึกษาธิการตองการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหเปนรูปแบบของการศึกษาใหมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ 
 ๒.๓.๔ ความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา 
ตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ 
จนมีความเปนเอกลักษณท่ีท่ัวโลกตระหนักและใหการยอมรับ 80

๘๑ 
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูท่ีมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและ
ชีวิตท่ีแทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป คือ การกิน อยู ดู ฟง จนถึงระดับดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงชีวิตท่ี
บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กันชวยใหคนรอบขางและสังคมมี
ความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา ๓ ประการ เรียกวา ไตรสิกขา คือ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ท่ีเรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนการฝกหัด
อบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา ไตรสิกขานี้เปนการศึกษาท่ีครอบคลุมการ
ดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกท้ังมีความงายยาก ตั้งแตเรื่องเบื้องตนท้ังของเด็กและผูใหญจนถึง
เรื่องท่ีละเอียดซับซอนท่ียากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบได 
 การศึกษาของกุลบุตร กุลธิดา และผูใหญท้ังหลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจาก
การใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับอยางในยุคปจจุบัน แมใน
ปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแกคนสวนใหญ แตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษา
แตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนในการจัด
การศึกษา ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากข้ึน ซ่ึงเปนท่ีนาเสียดาย
ในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติ ซ่ึงไดกอรางสรางฐานของวัฒนธรรมไทย
มาแตอดีต 
 ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาท่ีชัดเจนในการให
การศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษา 
นําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเยนการสอนในสถานศึกษาปจจุบัน เพ่ือพัฒนา

                                           
 ๘๑สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๙ - 
๒๔. 



๔๕ 
 
เยาวชนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดท่ีมีคุณสมบัติของ
การเปนคนดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลว ใหมีความชัดเจน
ข้ึน โดยผานการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ อันจะเปนตัวอยางท่ีจะขยายผลสูการพัฒนาใน
โรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกวางตอไป 
 เม่ือโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธ จะสังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอีกมากมายท่ี
เกิดตามมา ท่ีเปยมไปดวยความงดงามและคุณคา คือ  
 ๑. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ อยาง
ชัดเจนพรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอ่ืนๆ การพัฒนาท่ีจะใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
พรอมๆ กันท่ีวายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒. การพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดข้ึนชัดเจนจะเปนท่ีชื่นชอบและชื่นชมของท้ังผูปกครอง ครู
อาจารย และชุมชนท่ีไดรับทราบอีก การยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดข้ึนอยางทวีคูณ 
 ๓. สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีข้ึนมากในลักษณะท่ีเก้ือกูล
ตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานท้ังศีล สมาธิ และปญญา ผูคนท่ีเก่ียวของลวนเปนกัลยาณมิตรแกกันและ
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักเรียน 
 ๔. บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองท้ังวิถีการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพการทํางาน
มีสุข มีคุณคาเพ่ิม ชีวิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจน เพราะความเปนวิถีพุทธชวย
กลอมเกลา 
 ๕. โรงเรียนโดย ครู ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนเปนแบบอยางตอสังคมอีกท้ังเปนพลัง
การพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ข้ึนได 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 
 ๑. ผูนําดําเนินการอยางจริงจัง จนเห็นผลท้ังระดับประเทศ กระทรวง สถานศึกษา โดย
กํากับดูแล ติดตาม และชวยเอ้ืออํานวยใหโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง 
 ๒. การสื่อสารสรางความรู ความเขาใจกับทุกสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงคของการ
สื่อสารท่ีชัดเจน 
 ๓. ความพรอมของสถานศึกษา 
 ๔. การประเมินผลมุงผลสําเร็จเปนสําคัญและใหเปนไปตามระบบเชิงวิจัยและพัฒนา 
 ๕. มีองคกรท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีมีการดําเนินการอยางเปนอิสระและโปรงใส 
 ๖. ทุกองคประกอบตองสอดรับกันท้ังระเบียบ ขอบังคับตางๆ  

 เปาหมายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 ๑. เด็กและเยาวชนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะผูท่ีมีความพรอม 
 ๒. สงเสริมใหสถานศึกษาท่ีมีความพรอม สามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางกาวกระโดด 
(Fast Track) เปนแรงผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอยางรวดเร็ว สงผลตอการพัฒนา
ประเทศ 
 ๓. จัดใหมีทีมงานท่ีเขมแข็งในการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา และจัดใหมีระบบการ
ทํางานท่ียืดหยุน คลองตัว ท้ังดานงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ 



๔๖ 
 
 ๔. ศึกษารวบรวมขอความรูท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนแหลงในการศึกษา 
คนควา และพัฒนาการศึกษา 
 ๕. การทํางานในลักษณะเครือขาย ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 
 ๖. จัดระบบการติดตอสื่อสาร และประชาชนสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน 
 ระยะท่ี ๑ ทอดลองนํารองในโรงเรียนท่ีสมัครใจและมีความพรอมเขารวมโครงการ ซ่ึง
สามารถวัดผลประเมินผลไดตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 ระยะท่ี ๒ พัฒนารูปแบบและสรางองคความรูเชิงวิจัย และพัฒนาจากการทดลองนํารอง
ใหสามารถนําสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียนท่ีจะขยายผลตอไป 
 ระยะท่ี ๓ ทยอยขยายผลสูโรงเรียน 

 กิจกรรมสําคัญ 
 ๑. จัดตั้งสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีเปนแกนหลักในการ
ประสานงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 ๒. จัดใหมีแหลงรวบรวมนวัตกรรมการศึกษาระดับชาติ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจัด
ใหมีเว็บไซด (Website) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเปนศูนยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 ๓. ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมท่ีจําเปน 
 ๔. สงเสริมใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 ๕. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมการศึกษาระดับชาติ และเขตพ้ืนท่ี 
 ๖. มีระบบยกยองเชิดชูเกียรติผู ท่ีประสบผลสําเร็จในการพัฒนา และใชนวัตกรรม 
ตลอดจนมีระบบ 
 ๗. เสริมแรงจูงใจแกภาคเอกชน และองคกรตางๆ ท่ีมีสถานศึกษา 
 ๘. ทรัพยากรจากหนวยงาน หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหเอ้ือตอการดําเนินงานนวัตกรรมการศึกษา 
 ๑๐. มีระบบการตรวจสอบประเมินโดยองคกรภายนอก 

 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 การจัดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ใชกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสะทอนความคิด แนวปฏิบัติท่ีผานมาเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนกอนเริ่มโครงการ 
 ๒. จัดทําระบบการติดตอสื่อสาร และดําเนินการสื่อสารใหขอมูลทุกดานของโครงการสู
กลุมเปาหมายอยางท่ังถึงและตอเนื่อง เพ่ือสรุปคุณประโยชนท่ีจะไดรับ ท้ังผูบริหารและผูรับ โดยใช
สื่อทุกรูปแบบท่ีกอใหเกิดผลกระทบ 
 ๓. คัดเลือกโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมโครงการ 
 ๔. ดําเนินการทดลองนํารอง ๕ รูปแบบ 



๔๗ 
 
 ๕. สรางความรู ความเขาใจในรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบตางๆ เพ่ือประโยชนใน
การสรางกระบวนทัศน (paradigm) แกผูบริหารและผูปฏิบัติ 
 ๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงจนไดผลเปนท่ีนาพอใจ 
 ๗. สรุปผลการดําเนินงานระยะเวลาการดําเนินการในเบื้องตนระหวางปงบประมาณ 
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ การติดตามประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ผลท่ีคาดวาจะไดรับมีการพัฒนา
ในลักษณะกาวกระโดดเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในมิติท่ีเปนความตองการ
ของประเทศไทยในปจจุบัน ไดแก การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศการบริหารจัดการแนว
ใหม 
 ๘. การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาสากลควบคู
กับการพัฒนาทางดานจิตใจ ท้ังนี้ในชวงปแรกมีนักเรียนท่ีไดรับประโยชน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 
และมีโรงเรียนในโครงการประมาณ ๒๗๒ โรงเรียน 
 โรงเรียนวิถีพุทธเกิดจากความคิดเห็นความหวงใยของผูทรงคุณวุฒิหลายทานตอเด็ก และ
เยาวชนไทยท่ีกําลังอยูในวัยเจริญเติบโตเปนผูใหญในสังคมท่ีจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลของสังคม
ท่ีรวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุมากมาย ทําอยางไรจะใหเด็กและเยาวชนไทยยึดหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาท่ียึดเหนี่ยว สามารถเผชิญกับปญญาอยางมีสติ รูเทาทันและใชปญญาจัดการกับ
ปญหานั้นได โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมท่ีจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทย 
สามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดย
เปนการดําเนินงานประสานกันระหวางสํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียน ตลอดระยะเวลาการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธไดจุดประกายภาพความสําเร็จ
ในการนําไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ท่ีมุงใหผูเรียนเปนคน คนเกง และอยูรวมกับ
สังคมอยางมีความสุข  
 ในป ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายและจัดทํา
กรอบการบริหารราชการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรท่ีเปนองคการหลักในการจัดและ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึง มีคุณธรรมนําความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยจัดทํากลยุทธหลัก ๖ ขอ ซ่ึงกลยุทธขอท่ี 
๑ ไดระบุไว คือ คุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ81

๘๒  

  

                                           
 ๘๒สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียนคุณธรรมชัน้นํา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๕๑), หนา ๓ - ๔. 



๔๘ 
 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงดําเนินการพัฒนาผูเรียน โดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
อยางบูรณาการผานการพัฒนา “กิน อยู ดู ฟงเปน” ดังนั้น การบริหารโครงการท้ังในระดับชาติ 
ระดับโรงเรียน จะยึดหลักการพัฒนาผูเรียนดังกลาวขางตนทุกข้ันตอน ดังนี้82

๘๓  

 การบริหารโครงการระดับชาติ 
 การบริหารโครงการระดับชาติ จะมีกิจกรรมหลัก ไดแก สรางความเขาใจแกผูบริหาร
โรงเรียน และผูรับผิดชอบโครงการ ผลิตสื่อ เอกสาร วีดีทัศน เพ่ือเผยแพรแนวคิดและตัวอยางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สรางความเขาใจแกครู ท้ังในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิถีพุทธ 
และการจัดกิจกรรมเสริมลักษณะตางๆ นิเทศเยี่ยมเยียนประเมินผลการดําเนินงาน สัมมนาเพ่ือ
สะทอนประสบการณผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 

 การบริหารโครงการระดับโรงเรียน 
 การบริหารโครงการระดับโรงเรียน จะมีกิจกรรมหลักไดแก 
 ๑. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของทุกฝาย เชน ครูและบุคลากรทุกคน 
ผูปกครอง นักเรียน องคกรสงฆท่ีสถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห ฯลฯ 
 ๒. ปรับสภาพบรรยากาศของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๓. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนรูทุกสาระการเรียนรู 
 ๔. ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักการ
โรงเรียนวิถีพุทธ นิเทศ เยี่ยมเยียน ชื่นชมใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานและปรับปรุงการดําเนินงานใหดี
ยิ่งๆ ข้ึน รวมสัมมนาเพ่ือรับฟงประสบการณ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือ
นํามาปรับกิจกรรม การเรียนรูของสถานศึกษาตนเองตอไป 
 สรุปไดวา การบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ แบงเปน ๒ ระดับ คือ ระดับชาติและ
ระดับโรงเรียน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เปนนวัตกรรม
แหงการพัฒนาผูเรียนสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับจุดเนนการ
พัฒนาของประเทศ 

 ๒.๓.๕ แนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเปนการผนึกกําลังของ บาน วัด โรงเรียน ท่ีปกปองคุมครองคุมภัย
แกเด็กและเยาวชน อันเปนอนาคตความหวังของชาติ ใหเติบโตข้ึนอยางเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน พรอม
ท่ีจะเปนผูนําท่ีดีของประเทปผาประเทศชาติในทุกภาคสวน 8 3

๘๔ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไปสู

                                           
 ๘๓กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดอบรมคุณธรรมคายพุทธบุตร, (กรุงเทพมหานคร : 
คายพุทธบุตร, ๒๕๔๖), หนา ๖๑. 
 ๘๔อดิศัย โพธารามิก, ยุทศาสตรการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หนา ๑๒. 



๔๙ 
 
ความเขมแข็งซ่ึงสามารถเปนปจจัยแหงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สูสังคมคุณธรรมไดนั้น ข้ึนอยู
กับปจจัยสําคัญ คือ84

๘๕ 
 ๑. การผสมผสานสถาบันหลักคือ บาน (ชุมชน) วัดโรงเรียน (บวร) หรือเครือขายกลุม
โรงเรียนท่ีมีแนวทางและจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมความเขมแข็งซ่ึงกันและกัน 
 ๒. ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเปนผูมีวิสัยทัศนในการสรางประถมเหตุสังคมอุดมปญญามี
ความมุงม่ันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการจัดการใหเกิดระบบการเรียนรูบนฐานคุณธรรม
จริยธรรมท้ังในชีวิต กิจวัตรตลอดจนการบูรณาการสูสาระวิชาอยางเปนองครวม 
 ๓. การยอมรับและสนับสนุนจากภายนอกท้ัง โดยนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและ
องคกรอ่ืนๆท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
 ปจจัยแหงความสําเร็จท้ัง ๓ ประการ เปนแนวทางการสรางระบบการดูแลในระดับพ้ืนท่ี
เม่ือหนุมชวยสงเสริมและพัฒนาปจจัยตางๆ ใหถึงพรอมตามเง่ือนไขบริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสราง Coaching Team ใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตท่ัวประเทศ 
โรงเรียนวิถีพุทธเปนภาพท่ีสะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํา
หลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรียน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมตางๆ มา
ประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจนโดยใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีท่ีสุด พรอมกันสรางสรรคสภาพการดําเนินงานท่ี
ผูเก่ียวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมท่ีดีงามควบคูกันไป85

๘๖ 
 แนวทางการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงจะมี
ความแตกตางกันตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางท่ีชัดเจนจะมีโอกาส
เกิดข้ึนไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา ควบคูไปอยางบูรณาการบน
วิธีการดําเนินชีวิตธรรมดาท่ีสงเสริมการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง ใหเปน” คือดําเนินชีวิตไดอยาง
รูเทาทันและจัดการไดในลักษณะท่ีจะกอประโยชนตอตนเองตอผูอ่ืน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
มากท่ีสุด 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษา ในระบบปกติท่ีนําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูท่ีเปน
คําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ 
คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปนการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวน
ใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือใชปญญาและเกิด
ประโยชนแทจริงตอชีวิตและการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจัดแสดงถึงการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ท่ีเปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ดวยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปญญา ท้ังนี้การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ท่ีผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม ท้ัง
ศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิหรือดานการพัฒนา

                                           
 ๘๕ประภาภัทร นิยม และคนอ่ืน ๆ, ผูบริหาร Coaching Team โรงเรียนวิถีพุทธ การสรางความรู
ใหมดวยใจใครครวย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ, ๒๕๕๑), หนา ๑๖-๑๗. 
 ๘๖สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๕๑), หนา ๒๓-๒๖. 



๕๐ 
 
จิตใจท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถภาพมีจิตใจท่ีตั้งม่ันเขมแข็งและสงบสุขและปญหาท่ีมีความรูท่ีถูกตองมี
ศักยภาพในการคิดการแกปญหาท่ีแยบคา (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเปน
กัลยาณมิตรสําคัญรักและปรารถนาดีท่ีจะพัฒนาผูเรียนอยางดีท่ีสุด ดวยความเพียรพยายาม ระบบ
พัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขานี้86

๘๗ อาจแสดงแนวคิดได ดังแผนภาพท่ี ๒.๒ 
 

 
ปญญา 

ปรีชาญาณความรู 
เขาใจเหตุผลการเขาถึง 

ความจริงรวมท้ังความเชื่อ 
ทัศนคติ คานิยม และ แนวคิดตางๆ  

ใชปญญาเปนตัวแกปญหาเปนตัวปรับ 
จากทุกอยางทางพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัว 

พอดีและเปนตัวนําสูจุดหมายแหงสันติสุขและอิสรภาพ 
 

จิตใจ 
ไดแกคุณธรรมความรูสึกแรงจูงใจและสภาพจิตใจ 

โดยมีเจตจํานงเปนตัวช้ีนําพฤติกรรมมีผลตอความม่ันคง 
ในความดีความสดชื่นเบิกบานและความสุข 

 
พฤติกรรมมุงสรางพฤติกรรมความเคยชินท่ีดีสัมพันธอยางเพ่ือคุณกับสังคม 

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงสรางสรรคหลายจะสงผลใหเกิดสภาพจิตใจท่ีดีงาม 
มีความสุข พรอมท้ังเอื้อตอ การแยกแยะและรับรูขอมูลความรู 

การคิดการสรางสรรคทําใหปญญาเจริญงอกงาม 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดจากหนังสือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย พระธรรมปฎ (ป.อ.ประยุตฺโต)87

๘๘ 
 
 สรุปไดวา แนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จะเกิดข้ึนไดและประสบความสําเร็จไดนั้น 
ข้ึนอยูกับการรวมมือระหวาง บาน วัด โรงเรียนและองคกรอ่ืนๆ ท่ีจะตองชวยกันผลักดันใหเกิดข้ึน
ทางดานการอบรมเชิงปฏิบัติการ และวิธีการอ่ืนๆท่ีหลากหลายใหเปนไปตามเง่ือนไขและบริบทของแต
ละพ้ืนท่ี 
 ข้ันตอนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาวถึงข้ันตอนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ไววาการพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ จําเปนตองพัฒนาองคประกอบและลําดับ
ข้ันตอนท่ีเปลี่ยนระบบ และลําดับข้ันตอนขององคประกอบสถานศึกษาสามารถนําไปพัฒนาปรับใชได
ตามความเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังนี้88

๘๙ 

                                           
 ๘๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒-๑๓. 
 ๘๘อางแลว, หนา ๑๔. 
 ๘๙อางแลว, หนา ๒๗-๓๗. 



๕๑ 
 
 ๑.การเตรียมการเปนข้ันตอนความพยายามท่ีจะตองเตรียมสิ่งท่ีทําใหการดําเนินการ
เปนไปโดยสะดวก ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
 การหาท่ีปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีปรึกษาท่ีเปน
กัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซ่ึงอาจเปนพระภิกษุหรือพระวิหารท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถ ควรเปนแบบอยางในสังคมได เชน 
เปนผูไมของแวะในอบายมุข เปนผูทรงศีล ปฏิบัติธรรม เปนตน ท่ีปรึกษาจะมีความจําเปนมาก
โดยเฉพาะระยะเริ่มของการพัฒนา 
 การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหมีความ
ตระหนักในคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ปญญารูเขาใจทิศทางจากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน ความสําเร็จในการพัฒนาคาดหมายได
วาจะเกิดข้ึนไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเก่ียวของนี้สามารถดําเนินการไดหลากหลายแตวิธีท่ัวไป 
เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนาจนถึงการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายการรวมการศึกษาโรงงาน 
เปนตน 
 การกําหนดเปาหมาย จุดเนน วิสัยทัศน และแผนงานท่ีชัดเจนท้ังระยะยาวในธรรมนูญ 
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปก็ตามท่ีผูเก่ียวของเปนพองกัน จะเปนหลักประกันความชัดเจน
ในการดําเนินพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี อันเปนสวนสําคัญของการเตรียมการท่ีดี 
 ๒. การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจัดปจจัยตางๆ ของการ
พัฒนาผูเรียนซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทางกายภาพและองคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของอันจะนํา
ประสบการณเปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 
  ๒.๑ การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีสื่อท่ีดี  
  ๒.๒ การใสใจศึกษาเลาเรียน โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี 
  ๒.๓ การมีกระดานคิดท่ีดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศท่ีสงเสริม 
  ๒.๔ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรมหรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสมสภาพ
และองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองจัดสงเสริมใหแกวิถีพุทธ มีตัวอยางเชน 
 หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี
สําคัญของการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการจัดก็คือ
การบูรณาการหลักธรรมท้ังท่ีเปนความรู (k) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (a) และการฝกปฏิบัติ
หลักธรรม (p) ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาท่ี แทรกในทุก
องคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ี
ครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไป 
 การเตรียมกิจกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน
มากท่ีสุด ซ่ึงลักษณะกิจกรรมท่ีกําหนดมีหลากหลายท้ังท่ีเปนกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาหหรือ
ประจําโอกาสตางๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและเตรียมการไวลวงหนาจะชวย
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวท่ีวา “การศึกษาเริ่มตนเม่ือคน กิน อยู ดู ฟง 
เปน” ในชีวิตประจําวัน 



๕๒ 
 
 การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการรับผิดชอบของ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริมหรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธท่ีดีเปนกัลยาณมิตรเกิดข้ึนอยาง
จริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนใหทําตนเปนตัวอยางท่ีด ี
การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน  
 ๓. จุดการดําเนินการพัฒนาระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษาโดยเปนการพัฒนาตามระบบการศึกษาท่ีเปนลักษณะบูรณาการ ท้ังในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆ ท่ีสงเสริม “การกิน อยู ดู ฟง เปน”เปาหมาย
ของการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนท่ีพัฒนาท้ังองครวมของชีวิตท่ีนําสูการพัฒนาชีวิตสมบูรณในท่ีสุด 
  นอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระดับแลว สถานศึกษาจําเปนตองไมละเลยการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองท้ังหมดดวย เพราะบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครูและผูบริหารจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นยิ่งบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครูและผูบริหารจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบการศึกษาตามระบบ
ไตรสิกขา มากเทาไหรจะยิ่งสงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากยิ่งข้ึนเทานั้น 
 การดําเนินพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดีหากในข้ัน
เตรียมการ ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบและข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการไดอยางดี
เพราะตางเปนเหตุปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
 ๔. การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนข้ันตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสมควรมี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรท่ีปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน
กิจกรรมท่ีสําคัญข้ันนี้ คือ นิเทศติดตามการนิเทศติดตามท่ีจะดูแลดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไวการใหคําปรึกษาและคณะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน
คนอ่ืนการสนับสนุนท้ังทรัพยากรขอมูลและเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการ ใหเปนไปอยาง
ราบรื่นการรวบรวมขอมูลและการประเมินผลระหวางดําเนินการอันจะเปนฐานของการปรับปรุง
ตอเนื่องตอไปหรือแมเปนขอมูลในการพัฒนาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 ๕. การปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง เปนข้ันตอนของการระบบบริหารจัดการท่ีกําหนดเพ่ือเนน
ย้ําการพัฒนาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยนําขอมูลในข้ันตอนตนๆ มาพิจารณาแลวกําหนด
ปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้องคธรรมท่ีสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนางานใหเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และอุ
ปญญาธรรม ๒ (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และความไมระยอในการพากเพียร)  
 ๖. การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนข้ันตอนจะสะทอนใหทราบถึงผล
การดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งๆ อาจเปน ๑ ป หรือ ๓ ป หรือเม่ือสิ้นกิจกรรม เปนตน และในการ
ประเมินจะเนนขอมูลท่ีเปนเชิงประจักษเชื่อถือได ใหขอมูลท่ีชัดเจนท่ีสามารถนําสูการเผยแพรหรือ
รายงานผูเก่ียวของใหทราบผลการดําเนินงานนั้นๆ และนําเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการอ่ืนๆ 
ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอใหผูเก่ียวของยอมรับ
ในการดําเนินการและบริหารจัดการ 



๕๓ 
 
 สรุปไดวา การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปดวยข้ันตอน ๖ ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนเตรียมการ ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ ข้ันดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากร
ตามระบบไตรสิกขา ข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิด ข้ันปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง ข้ันประเมินผลและ
เผยแพรผลการดําเนินงาน ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการคือ ผูบริหาร ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง คนในชุมชน และองคกรหรือหนวยงานราชการและ
เอกชนอ่ืนๆ จะตองใหความรวมมือประสานสัมพันธกันอยางเขาใจ 

 ๒.๓.๖ คุณลักษณะสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธจะตองจัดสภาพในทุกๆดาน เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟง เปน มีวัฒนธรรมใน
การแสวงปญญา ท้ังนี้การจัดสภาพจะเสริมสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ 
คือ89

๙๐ 
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู อยูในสังคมท่ีดี ครู อาจารยดี มี
ขอมูลมีสื่อท่ีดี 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี  
 ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาเหตุผลท่ีดีและถูกวิธี 
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตได และดําเนินชีวิตได
ถูกตองตามธรรม 
 ซ่ึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น เนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน เพ่ือสนับสนุน
ใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะ
แหงปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวะ โยนิโสมนสิการ และธัมมานุธัมม
ปฏิบัต9ิ0

๙๑ 
 สรุปไดวาคุณลักษณะท่ีสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนจากสภาพในทุกๆดาน 
เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักธรรมพุทธธรรมอยางบูรณาการ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
กิน อยู ดู ฟงเปน มีวัฒนธรรมและแสวงหาปญญา  

 ๒.๓.๗ รูปแบบของโรงเรียนวิถพุีทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติท่ีนําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูท่ีเปนคํา
สอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยยึดจุดเนนท่ีสําคัญ 
คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปนการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษาหรือจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ 
โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือใชปญญา และเกิดประโยชน
แทจริงหรือตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดลอมและ

                                           
 ๙๐กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง-
ศึกษาธิการ, ๒๕๕๖), หนา ๑๕. 
 ๙๑เต็มใจ ศรีนวล  ,“โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแหงความหวังแหงสังคมไทย”, วารสารขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, ปท่ี ๒๔, (มกราคม ๒๕๔๗) : ๑๔. 



๕๔ 
 
บรรยากาศท่ีเปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานดวยวิธีวัฒนธรรมแสวงปญญา 
ท้ังนี้การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดหาระบบไตรสิกขา ท่ีผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม ท้ังศีลหรือปฏิบัติ
หรือวินัยในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิหรือดานการพัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ มีจิตใจท่ีตั้งม่ันเขมแข็งและสงบสุขและปญญาท่ีมีความรูท่ีถูกตองมีศักยภาพในการคิด 
การแกปญหาท่ีแยบคาย โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษา เปนกัลยาณมิตรสําคัญท่ีรักปรารถนาดีท่ี
จะพัฒนาผูเรียนอยางดีท่ีสุดหรือความเพียรพยายาม91

๙๒ 
 แนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมในดานตางๆ มีลักษณะ
ดังตอไปนี้92

๙๓ 
 ๑. ดานการบริหารจัดการ93

๙๔ 
 สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนัก
และศรัทธารวมท้ังเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ท้ังนี้
ผูเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และ
การปฏิบัติตนเองท่ีจะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ สถานศึกษา
วิเคราะหจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดในโรงเรียนวิถีพุทธตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
ซ่ึงแตละสถานศึกษาจะเนนและรายละเอียดรูปแบบท่ีแตกตางกันได เชน บางสถานศึกษา มีจุดเนน
ประยุกตไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา) บางสถานศึกษาเนนประยุกต
ในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ภาพรวมบางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวัน ภาพรวมบางสถานศึกษาและประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ภาพรวมบาง
สถานศึกษาธรรมท้ังระบบทุกสวนของการจัดการศึกษาก็ได 

 ๒. ดานกายภาพ 
 โรงเรียน จะจัดอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการ
พัฒนาศีลสมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปท่ีโดดเดน และมีความเหมาะสมท่ีอยูชวนใหระลึก
ถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสมหรือ
พอท่ีจะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติมีใจสงบและ
สงเสริมปญญา เชน รมรื่น มีปายนิเทศปายคุณธรรม ดูแลเสียงตางๆ ไมใหอึกทึก ถาเปดเพลงกระจาย
เสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงท่ีสงเสริมสมาธิประเทืองปญญาเปนตน การจัดลักษณะทางกายภาพของ
โรงเรียนวิถีพุทธควรใหความสําคัญของสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือตอการเรียนรูตามท่ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนา  และแนวทางในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ี

                                           
 ๙๒กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดอบรมคุณธรรมคายพุทธบุตร, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หนา ๑๐-๒๑. 
 ๙๓กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ,  (กรุ งเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๖), หนา ๑๕. 
 ๙๔สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสิ่งสินคาและพัสสุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๘), หนา ๒๖-๒๗. 



๕๕ 
 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวสามารถสรุปเปนหลักการในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
โรงเรียนวิถีพุทธไดดังนี้94

๙๕ 
๑. บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย 

๒. ใกลชิดกับธรรมชาติรมรื่น  

๓. ใกลชิดกับชุมชน  

๔. สะอาดมีระเบียบ  

๕. ทันสมัยมีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ  

๖. เปนแหลงเรียนรูท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญตอการเรียนรู พระพุทธเจาทรงให
ความสําคัญกับสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูมาก เหตุการณในพระพุทธศาสนาหลายตอน เนนถึง
ความสําคัญของสถานท่ีและบรรยากาศ เชน ทรงเจริญ อานาปานสติกรรมฐานเม่ือมีพระชนมายุ ๗ 
พรรษา ณ ใตตนหวาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ทรงเลือกสถานท่ีใกลชิดธรรมชาติและชุมชนสําหรับ
บําเพ็ญเพียร เม่ือศัตรูรูแลวทรงเปลี่ยนสถานท่ีจากท่ีตรัสรูไปประทับใตตนไทรและคนอ่ืนๆ ทรง
กําหนดเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบไวในพระวินัยปฎกวาดวย เสนาสนวัตรและเสนาสนะขันธกะ 
ทรงกําหนดความเหมาะสมสะดวกสบายคลองธรรมชาติแวดลอมสภาพแวดลอม ๗ ประการ คือ สัป
ปายะ ๗ จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๐ โรงเรียน
ในอุดมคติไดกําหนดใหมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนอยางมี
ความสุข คือ มุงเนนการเรียนรูตามธรรมชาติ ปลูกฝงความสะอาด ความมีวินัยรวมท้ังการจัดโรงเรียน
ใหมีความรมรื่น มีตนไม มีแหลงน้ํา บอน้ํา ไรฝุน ไรมลภาวะ ปลอดภัยและไมมีมุมอับ ดังนั้น โรงเรียน
วิถีพุทธ ควรมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนธรรมชาติ รมรื่นสวยงาม สะอาด เปนระเบียบปลอดภัย ให
ความรูสึกท่ีผอนคลาย สบายกายสบายใจ มีศูนยรวมศรัทธาของครู นักเรียนและบุคคลในชุมชน คือมี
พระพุทธรูปท่ีเดนชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย มีสวนพุทธธรรมประกอบดวยตนไมสําคัญใน
พระพุทธศาสนา มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม มีอาคารสถานท่ี ท่ีสะอาดเปนระเบียบและเพียงพอตอ
การใชสอย มีแปลงเกษตร โรงฝกงานท่ีเหมาะเหมาะสมตอการฝกฝนคุณธรรมเพ่ือประกอบ
สัมมาอาชีวะ ท่ีหองจริยธรรมหองสมุดพระพุทธศาสนาทุกหองเรียนมีพระพุทธรูปเพ่ือใหนักเรียนได
เรียนและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ จัดบรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและ
นักเรียนมีความสํารวมตนอยูเสมอ สื่ออุปกรณการเรียนการสอนทันสมัยและครบควัน ท้ังสื่อจากภูมิ
ปญญาของครู นักเรียนและชุมชน ตลอดจนหรือเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
ปลูกฝงคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน และความรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนตองมีความ
ใกลชิดธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ความสะอาด มีระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธ
จะตองเกิดจากความรวมมือรวมใจของนักเรียนทุกคนโดยครูสรางบรรยากาศความรักความสามัคคี
และความรับผิดชอบ 

  

                                           
 ๙๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐-๒๑. 



๕๖ 
 
 ๓. ดานจิตรกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต95

๙๖ 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ เปนภาพรวม
ท้ังสถานศึกษาท่ีเปนการปฏิบัติบูรณาการท้ัง ศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิตเร็ว
วัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิตโดย
มีกิจกรรมตัวอยางดังนี้ 
 ๓.๑ มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน เพ่ือใกลชิด
ศาสนา 
 ๓.๒ มีกิจกรรมรับเสียงหรือรับทบทวนเสียงทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง
เชนเดียวกับกิจกรรม แผเมตตา เพ่ือใหสมัครถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข  
 ๓.๓ มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตางๆ เชน นั่งสมาธิ ทองอาขยานเพ่ือสมาธิ สวดมนต 
สรางสมาธิ หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เปนประจําวันหรือกอนเรียน เพ่ือพัฒนาสมาธิ 
 ๓.๔ มีกิจกรรมพิจารณาอาหาร กอนรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือใหกินเปน กินอยางมี
สติ ปญญารูเขาใจ  
 ๓.๕ มีกิจกรรมอาสาวิชาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล เพ่ือใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข 
 ๓.๖ มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน เพ่ือใหอยูเปน 
 ๓.๗ มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ เพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา  
 ๓.๘ มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม เนนย้ําและสงเสริมแรงการทําความดี  
 ๓.๙ ทุกหองเรียนมีกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลไดประโยชนท่ีมีตอ
การอยูรวมกัน เพ่ือการพัฒนาศีล วินัย ดวยปญญา 

 ๔. ดานการเรียนการสอน96

๙๗ 
 สถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนท่ีเปนบูรณาการ
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชน  
 ๔.๑ หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลการเรียนท่ี
คาดหวัง ท่ีสะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอมๆ กัน  
 ๔.๒ การจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและปฏิบัติ  
 ๔.๓ การจัดการเรียนรูแตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิดหรือเปนเกณฑ
ตรวจสอบการเรียนรูการปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน  
 ๔.๔ ประสานรวมมือกับวัด หรือคณะสงฆในการเรียนรู ท้ังสาระและพุทธศาสนาและกลุม
สาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ ท้ังนี้
กระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” โดยนักเรียนมีกระบวนการ
เรียนรูการพัฒนาท้ังดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (ศีลภาวนา) ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) 
และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ฟงเปน” ใหเกิดประโยชน

                                           
 ๙๖อางแลว, หนา ๒๑-๒๓. 
 ๙๗อางแลว, หนา ๒๓-๒๕. 



๕๗ 
 
ในการพัฒนาตน และสังคมโดยไมเบียดเบียนผูอ่ืนผูใด และเก้ือกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวง
ปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน อยูเปน” เพ่ือยังประโยชนในการดํารงชีวิตอยูไดเหมาะสม
เปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพ่ือเนนประโยชนในการเรียนรูเพ่ือคุณปญญา 
 ท้ังนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู ควรมีลักษณะสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น โดยนักเรียนมี
กระบวนการเรียนรูการพัฒนาทางดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (ศีลภาวนา) ดานจิตใจ 
(จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ กิน อยู ดู ฟงเปน 
เพ่ือใหประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเก้ือกูลในการพัฒนาวัฒนธรรม
แสวงปญญาและพัฒนาเมตตา เชน การกินอยูเปน เพ่ือยังประโยชนในการดํารงชีวิตท่ีอยูไดเหมาะสม
เปนไปตามคุณคาแทหรือการดูฟงเปนเพ่ือเปนประโยชนในการเรียนรูเพ่ิมพูนปญญา 

๕. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ97

๙๘ 
สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมีวัฒนธรรม
แสวงปญญาและมีปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของการเคารพ ออนนอม ยิ้มแยม
แจมใสการมีเมตตากรุณาตอกัน ท้ังครูสอนนักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียนตอนักเรียน และครูสอครู
ดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การ
ลด ละ เลิกอบายมุขการเสียสละ เปนตน 
 ลักษณะรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธตามรายละเอียดขางตนสรุปประเด็นสําคัญเปน
แผนภาพ ดังภาพท่ี ๒.๒. 

  

                                           
๙๘อางแลว, หนา ๒๕-๒๖. 



๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ ลักษณะรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ 98

๙๙ 
 
 ๒.๓.๘ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จังหวะกาวของการพันาสูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพจําเปนตงอพิจารณา
องคประกอบและลําดับข้ันตอนท่ีเปนระบบ และดลําดับชั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้ เปน
ขอเสนอเชิงตัวอยางหนึ่งท่ีโรงเรียนสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงว
ประกอบดวยข้ึนตอน ดังนี้ 99

๑๐๐  
 ๑. การเตรียมการ เปนข้ึนตอนความพยายามท่ีจะเตรียมสิ่งท่ีจะทําใหการดํานเนากร
พัฒนาเปนไปไดโดยสะดวก ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
  ๑.๑ การหาท่ีปรุกษา แหลงศึกษาและเอกสารขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
ปรึกษาท่ีเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษุหรือฆราวาสท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ปฏิบัติธรรม เปนตน ท่ี
ปรุกษาจะมความจําเปนมาก โดยเฉพาะเพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 
  ๑.๒ การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน ใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ ดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน ความสําเร็จในการพัฒนา

                                           
 ๙๙กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสิ่งสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๗), หนา ๒๖. 
 ๑๐๐สํานักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗) หนา ๓๓-๓๕. 

พุทธธรรม 

ผูบริหาร 

การเรียนการสอน 
ไตรสิกขา 

การบริหารจัดการ 
ไตรสิกขา 

กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
ไตรสิกขา 

กายภาพ/ส่ิงแวดลอม 
ไตรสิกขา 

บรรยากาศปฏิสัมพันธ 
ไตรสิกขา 

บุคลากร 



๕๙ 
 
คาดหมายไดวาจะเกิดข้ึนไดไมยาก สําหรับวิถีการเตรียมผูเก่ียวของนี้ สามารถดําเนินการไดหลายวิธี 
เชน การประชุมชี้แจงการสัมมนาจนถึงการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายการรวมกันศึกษาดูงานเปนตน 
  ๑.๓ การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงานท่ีชัดเจน ท้ังระยะยาว
ในธรรมนูญสถานศคึกษาและแผนปฏิบัติรายปก็ตาม ท่ีผูเก่ียวของเห็นพองตองกันจะเปนหลักประกัน
ความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดีอันเปนสวนสําคัญของการเตรียมการท่ีดี 
 ๒. การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจัดปจจัยตางๆ ของการ
พัฒนาผูเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพท้ังกายและองคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของอันจะนําไปสูการ
เปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ100

๑๐๑ 
  ๒.๑ การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีสื่อท่ีดี (สัปปุริสสังเสวะป 
  ๒.๒ การใสในศึกษาเลาเรียน โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี 
(สัทธัมมัสสวนะ) 
  ๒.๓ การมีกระบวนการคิดท่ีดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศท่ีสงเสริม 
(โยนิโสมนสิการ) 
  ๒.๔ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมหรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม (ธัมมา
นุธัมมปฏิบัตติ) 
 สภาพองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองจัดสงสเริมใหเกิดวิถีพุทะ มีแนวทางดังนี้101

๑๐๒ 
 หลักสูตรสถานศึกษาหนวยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการจัดคือการบูร
ณาการหลักธรรมท้ังท่ีเปนความรู ศรัทธา คานิยม คุณธรรม และการฝกปฏิบัติหลักธรรม โดยอาจ
กําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาทีแทรกในทุกองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
กํานหดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไป 
 การเตรียมกิจกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับผุเรียนของตน
มากท่ีสุด ซ่ึงลักษณพกิจกรรมท่ีกําหนดมีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห หรือ
ประจําโอกาสตางๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาเรงเรียนเลือกกําหนดและตเรียมการไวลวงหนา จะชวย
สงเสิรมการเรียนรูของผูเรียน อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวท่ีวา การศึกษาเริ่มตนเม่ือึคนกิน อยู 
ดู ฟงเปน 
 การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ท่ีหมายครอบคลุมถึงอาคารสถานท่ี หองเรียนแหลง
เรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัดให
เหมาะสม และมุงเนนท่ีจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในไตรสิกขาใหมากท่ีสุด ท้ังท่ีผานกระบวนการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาและผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจากการกิน อยู ดู ฟง ในชีวิตประจําวัน 
 การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธโดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการรับผิดชอบของ
บุคคลในการจัดกิจกรรมสงเสริมหรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธท่ีดี เปนกัลยาณมิตร เกิดข้ึนอยาง

                                           
 ๑๐๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙-๔๐. 
 ๑๐๒อางแลว, หนา ๔๐-๔๓. 



๖๐ 
 
ตริงจังตเนื่อง ดดยจัดผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การกระตุนทักคนทําตนเปนตัวอยางท่ีดี การยก
ยองผูทําดี การปลูกศรัทาคานิยมปฏิบัติปฏิบัติชอลตอผูอ่ืน เปนตน 
 ๓. การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษาโดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาท่ีเปนลักษระบูรณาการ ท้ังในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตตาง ๆ ท่ีสงเสริมการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน เปาหมาย
ของการพัฒนา จัดใหมีความชัดเจนท่ีพัฒนาท้ังองครวมของชีวิต ท่ีจะนําสูการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณใน
ท่ีสุด 
 ๔. การดูแลสนับสนุนใกลชิดเปนข้ันตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการ
พัฒนา เปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพท้ังนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสม ควรมี
ลักษณะของความเปนกัลยาณมิตรท่ีปรารถนาดีตอกันพัฒนาดี ตอการพัฒนาผูเรียน หรือตองาน
กิจกรรมท่ีสําคัญของ ข้ันนี้ คือการนิเทศติดตามท่ีจะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือทางวิชาการสนับสนุนทรัพยากรขอมูลและ
เครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวมขอมูลและการประเมินผล
ระหวางการดําเนินการอันจะเปนรากฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไป หรือแมเปนขอมูลในการ
พิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 ๕. การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่องเปนข้ันตอนของระบบบริหารจัดการท่ีกําหนดเพ่ือเนน
ย้ําการพัฒนาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยนําขอมูลในข้ันตอนตนตนมาพิจารณาหรือกําหนด
ปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งข้ึนท้ังนี้องคธรรมท่ีสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนางานเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่องคือการมีอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และอุ
ปญญาตธรรม ๒ ไดแก ความไมสันโดษในกุศลธรรมและความไมยอในการพากเพียร 
 ๖.การประเมินผลและการเผยแพรผลดําเนินการ เปนข้ันตอนท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงผล
การดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งหนึ่งอาจเปน 1 ปหรือ ป หรือเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมเปนตน และในการ
ประมวลผลจะเนนขอมูลท่ีเปนเชิงประจักษเชื่อถือไดใหเปนขอมูลท่ีชัดเจนท่ีสามารถนําไปสูการ
เผยแพรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหทราบผลการดําเนินการนั้น และนําขอมูลในการวางแผน
ดําเนินการเดินตอไปและในระบบประกันคุณภาพ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอให
ผูเก่ียวของยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
 จากแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา โรงเรียน
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนดังนี้ คือ 
 ๑. เตรียมใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธาและฉันทะ 
 ๒. ดําเนินการตัดสภาพและองคประกอบ ท่ีจะเปนปจจัย เปนกิจกรรม เปนเครื่องสือสู
การพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณพปญญาวุฒิธรรม 
 ๓. ดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา ซ่ึงเปนหัวใจของการ
ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 ๔. ดูแลสนับสนุนใกลชิดท่ีจะชวยใหการดําเนินทุกสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวยทํา
ดีความเปนกัลยาณมิตร 



๖๑ 
 
 ๕. ปรับปรุง พัฒนาตอเนื่องท่ีจะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากข้ึน ดวยหลักอิทธิบาท ๔ 
และอุปญญาตธรรม 
 ๖. ข้ันประเมินผลและเผยแพรผลดําเนินการท่ีจะนําขอมูลการดําเนินงานสูการเตรียมการ
ท่ีจะดําเนินการตอไป โดยใชกับโครงการตอเนื่องอ่ืนและนําผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
แจงแกผูเก่ียวของใหทราบ ดังแผนภาพท่ี ๒.๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

  

๑. เตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ) 
-  หาท่ีปรึกษา แหลงศึกษาเอกสาร

ขอมูล 
-  เตรียมบุคลากร กรรมการ สถานท่ี 
-  เตรียมนักเรียน 
-  เตรียมผูปกตรอง ชุมชน 
-  กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
-  จัดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ 

๒. ดําเนินการจัดสภาพองคประกอบ 
(ปญญาวุฒิธรรม) 
-  จัดหลักสตูรสถานศึกษา/หนวยการ

เรียนรู/แนวการจัดการเรียนรู 
-  เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
-  จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
-  จัดบรรยากาศปฏสิัมพันธ ฯลฯ 

๓. ดําเนินการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขา 
-  นักเรียน 
-  บุคลากรและผูเก่ียวของ 

๔. ดูแลสนับสนนุใกลชิด 
(กัลยาณมิตร) 
-  นิเทศติดตาม 
-  สนับสนุน 
-  รวบรวมขอมูลและประเมินผล

ระหวางดําเนินงาน 
 

๕. ปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง 
(อิทธิบาท ๔, อุปญญาตธรรม) 
 

๖. ประเมินผลและเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 
 



๖๒ 
 
 การจัดวิถีพุทธสูการเรียนรู 
 หลักการวิถีพุทธสูการเรียนรู มีแนวทางดังนี้102

๑๐๓ 
 ๑. บุรณาการพุทะรรมสูการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติจริงท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เพ่ือนําสูการรู เขาใจความจริง 
 ๒. จัดการเรียนรูใหเกิดขุนในทุกสถานการณ ทุกสถานท่ี ท้ังโดยทางตรงและทางออม  
 ๓. ประสานความรวมมือ วัด คณะสงค และชุมชน ในการจัดการเรียนรู หลักธรรมสําคัญ
สูการจัดการเรียนรุโรงเรียนวิถีพุทะ ไดแก 
  ๓.๑ ไตรสิกขา 
  ๓.๒ ลักยาณมิตร 
  ๓.๓ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ 
 ๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.๑ สอดแทรกเพ่ือเติมพุทธธรรมในวิสัยทัศน คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน 
 ๔.๒ เพ่ิมเติมคุณธรรมจริยธรรมในผลการเรียนรูท่ีคาดจริง 
 ๔.๓ ใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 ๔.๔ สอดแทรก ความรู และการปฏิบัติจริงในการเรียนรูทุกกลุมสาระกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และสถานการณอ่ืน ๆ นอกหองเรียน ไดแก บูรณาการในการเรียนรูบูรณาการในวิถีชีวิตและ
บูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจําวัน 
 ๕. ผูสอน 
  ๕.๑ เปนตัวอยางท่ีดีในลักษณะ สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเปน อยางสมํ่าเสมอ 
  ๕.๒ เปนกัลยาณมิตรของผูเรียน มีเมตตาธรรม ความออนโยน อดทน อดกลั้นและ
สรางเสริมกําลังใจแกผูเรียนอยูเสมอ 
 ๖. กระบวนการเรียนรู 
  ๖.๑ พัฒนาผูเรียน รอบดาน สมดุล สมบูรณ ท้ังกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ 
(ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) ปญญา (ปญญาภาวนา) 
  ๖.๒ จัดโอกาสสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกับวิถีชิวต 
(กิน อยู ดู ฟง) 
  ๖.๓ สรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแสวงหาปญญาและวัฒธรรมเมตตา 
  ๖.๔ เนนใหเกิดการเรียนรูแบบโสนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบคุณคาแทของสรรพ
สิ่ง 
 จากหลักการจัดวิถีพุทธสูการเรียนรูท่ีกลาวมาขงตน สรุปไดวา การจัดวิถีพุทธสูวิถีการ
เรียนรู โรงเรียนควรดําเนินการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติจริงท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนในทุกสถานการณ ทุกสถานท่ีท้ังโดยทางตรงและ
ทางออม และประสานความรวมมือ วัด คณะสงฆ และชุมชน ในการจัดการเรียนรู 

                                           
 ๑๐๓อางแลว, หนา ๔๗-๕๐. 



๖๓ 
 
 กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา 
 ๑. กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ103

๑๐๔ 
 หลักการ 
 กระบวนการพัฒนาผูเรียน คือ การจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ตอเนื่องเปนวิถีชีวิตให
ผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ ท้ังดานควสามประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา 
(ปญญา) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ัง ๓ ดาน ไปพรอมๆ กัน 

 หลักคิด 
 การศึกษาตามแนวพุทะปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ กระบวนการ
พัฒนาการเรียนรูท้ังในดานความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพ่ือความเจริญ
งอกงามในทุกข้ันตอนของชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่ งการกิน อยู  ดู  ฟง ในชีวิตประชําวันท่ี มี
สติสัมปชัญญะคอยกํากับ เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนจนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม และ
สิ่งแวดลอมใหเจริญสืบตอไป และเนื่องจากพระพุทธศาสนามีกลัการพัฒนาวามนุษยทุกคนมีศักภาพท่ี
จะฝกฝนและพัฒนาได ประกอบกับวิเหคาะหผูเรียนวามีสติปญญา อุปนิสัย ความพรอมและภูมิหลังท่ี
แตกตางกัน การพัฒนาจึงเนนท่ีตัวผูเรียนแตละคนเปนสําคัญ 

 หลักทํา 
 ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ครูและผุบริหารสามารถจัดพัฒนาไดตาม
หลักการ หลักคิด ขางตน โดยใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ในท่ีนี้ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรม
ไวเปนแนวทาง ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑. กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ กระกวด
มารยาทชาวพุทธ กิจกรรมคายพุทธบุตร (ตามสาระวิชาพระพุทธศาสนา) กิจกรรมบริหารจิต เจริญ
ปญญา เรียนธรรมศึกษา สอบธรรมศึกษา และบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนตน 
 ๒. กิจกรรมประจําวันและประจําสัปดาห เชน กิจกรรมหนาเสาะง กิจกรรมทําความดี
ระหวางวัน กิจกรรมกอนเลิกเรีน กิจกรรมไหวพระสวดมนต กิจกรรมรําลึกพระคุณของผูมีพระคุณ 
กิจกรรมทองอาขยานสรางสมาธิ เปนตน กิจกรรมประจําสัปดาห (อาจทําในวันพระหรือวันท่ีโรงเรียน
กําหนด เปนตน) 
 ๓. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฌรงเรียนวิถีพุทธควรจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วัน
ออกพรรษา และวันอัฏฐมีบูชา 
 ๔. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เชน กิจกรรมไขปญหาธรรม กิจกรรมวันสําคัญชองชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย กิจกรรมการประเมินผลการทําความดี กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติผูทําความดี 
กิจกรรมอาสาตาวิเศษ (มีผูสังเกตพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรม) กิจกรรมบันทึกความดีของผูปฏิบัติ
ธรรม กิจกรรมตนไมพูดได (เนนคติธรรม) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนากิจกรรม
การกําหนดทักษะและความรูทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสมาทานศีลในวันพระ กิจกรรมสรางสังคม 

                                           
 ๑๐๔อางแลว, หนา ๕๑-๖๐. 



๖๔ 
 
กิจกรรมปฏิสัมพันธ กิจกรรมตนไมอธิษฐาน กิจกรรมอธิษฐานจิตกอนเรียน กิจกรรมอบรมธรรมะ ๕ 
นาที (อาจจัดสัปดาหละ ๓ ครั้ง) และกิจกรรมถือศีลนอกวัด ปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา 

 ๒. การจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธ104

๑๐๕ 
 หลักการ 
 จากความสําคัญของสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ตามท่ีปรากกฎในพระพุทธศาสนา
และแนวทางในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
สามารถปรุปเปนหลักในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธได คือ 
 ๑. บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย 
 ๒. ใกลชิดกับธรรมชาติ รมรื่น 
 ๓. ใกลชิดกับชุมชน 
 ๔. สะอาดมีระเบียบ 
 ๕. ทันสมัย มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 
 ๖. เปนแหงเรียนรู ท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 

 หลักคิด 
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญตอการเรียนรู พระพุทธเจาทรงให
ความสําคัญกับสถานท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูมาก เหตุการณในพระพุทธศาสนาหลายตอน เนนถึง
ความสําคัญของสถานท่ีและบรรยากาส เชน 
 ๑. ทรงเจริญอานาปานสติกรรมฐาน เม่ือมีพระชนมายุ ๗ พรรษา ณ ใตคนหวาใน
บรรยากาศท่ีเงียบสงบ 
 ๒. ทรงเลือกสถานท่ีท่ีใกลชิดธรรมชาติและชุมชนสําหรับบําเพ็ญเพียร 
 ๓. เม่ือตรัสรูแลวทรงเปลี่ยนสถานท่ีจากท่ีตรัสรูไปประทับใตตไทรและตนอ่ืน ๆ 
 ๔. ทรงกําหนดเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบไวในพระวินัยปฎกวาดวยเสนาสนวัตร
และเสนาสนขันธกะ 
 ๕. ทรงกําหนดความเหาะสม สะดวกสบายของสภาพแวดลอม ๗ ประการ คือ สัปปายะ ๗ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษิการ ไดกําหนดใหมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข คือ มุงเนนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติ ปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมีวินัย รวมท้ังการจัดโรงเรียนใหมีความรมรื่น มีตนไม มี
แหลงน้ํา บอน้ํา ไรมลภาวะ ปลอยภัยและมีมุมอับ 

 หลักทํา 
 โรงเรียนวิถีพุทธ มีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนธรรมชาติ รมรื่น สวยงาม สะอาด เปน
ระเบียบ ปลอยภัย ใหความรูสึกผอนคลาย สบายกาย สบายใจ มีศูนยรวมศรัทาของครู นักเรียนและ
บุคลากรในชุมชน คือ มีพระพุทธรูปท่ีเดนชวนใหระลึกถังพระรัตนตรัย มีสวนพุทธธรรมประกอบดวย
ตนไมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม มีอาคารสถานท่ีท่ีสะอาดเปนระเบียบ

                                           
 ๑๐๕อางแลว, หนา ๖๐-๖๔. 



๖๕ 
 
และเพียงพอตอการใชสอบ มีแปลกเกษตร โรงฝกงานท่ีเหมาะสมตอการฝกฝน คุณธรรมเพ่ือประกอบ
สัมมาอาชีวะ มีหองจริยธรรม หองสมุดพระพุทธศาสนา ทุกหองเรีนมีพระพุทธรูปเพ่ือใหนักเรียนได
เห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ บรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและนักเรียนมี
ความสํารวมตนอยูเสมอ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัยและครบครัน ท้ังสื่อท่ีเกิดจากภูมิ
ปญญาของครู นักเรียนและชุมชนตลอดจนสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
ปลูกฝงคุณลักษระใฝรูใฝเรียน และความรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนตองมีความ
ใกลชิดธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปปญญาทองถ่ิน ความสะอาดมีระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธ 
จะตองเกิดจากความรวมมือ รวมใจของนักเรียนทุกคน โดยครูสรางบรรยากาศของความรักความ
สามัคคี และความรับผิดชอบ 
 จากแนวดําเนินการการจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษิการท่ี
กลาวมา สรุปหลักการในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธได คือ บรรยากาศ
สงบเงียบ เรียบงาย ใกลชิดกับธรรมชิต รมตื่น ใกลชิดกับชุมชน สะอาด มีระเบียบ ทันสมัย มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยเสมอ เปนแหลวงเรียนรูท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณะรรม 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธ๑๐๖ 
 หลัการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีความสําคัญตอการพัฒนาผู เรียนในระบบ
ไตรสิกขาท้ังในฐานะเปนผูอบรมสั่งสอน ผูจัดการเรียนรุและการเปนแบบอยางม่ีดีในการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ สามารถจัดการเรียนรูตามวิถีพุทธ และเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะของการเปนผูท่ีสอนให
รู ทําใหดู อยูใหเห็น พรอมจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไดอยางดี 

 หลักคิด 
 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง มีรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะและเง่ือนไขของโรงเรียน แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร 
คือ การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้ ผูบริหารควรเปนผูนําในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติ
เปนตัวอยาง 

 หลักทํา 
 แนวทางการจัดพัฒนาบุคลากร เชน 
 ๑. วิเคราะหสภาวะรรม และลักษณพของบุคลากร 
 ๒. คนหาบุคลากรแนวรวมหรือแกนนํา 
 ๓. วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการสรางศรัทธา สรางความาเขาใจดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะของบุคลากร 
 ๔. จัดกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางทะทองใหเห็นความสําเร็จ ท้ังกิจกรรมรูปธรรมและกิจกรรม
พัฒนาจิต 
 ๕. ใหการยกยอง ชมเชน แกบุคลากรท่ีพัฒนาจนไดแบอยางได 

                                           
 ๑๐๖อางแลว, หนา ๖๕-๖๙. 



๖๖ 
 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก 
 ผูบริหารสถานศึกษา 
  ๑. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  ๒. ละ เลิกอบายมุข 
  ๓. ถือศีล ๕ เปนนิจ 
  ๔. มีอุดมการณท่ีจะพัฒนาตนเอง และดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
  ๕. เปนผูนําและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี 
 ครู อาจารย และบุคลากร 
  ๑. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  ๒. ละ เลิกอบายมุข 
  ๓. ถือศีล ๕ เปนนิจ 
  ๔. มีอุดมการณท่ีจะพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
  ๕. มีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย 
 จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปไดวา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในระบบไตรสิกขา ท้ังใน
ฐานะเปนอบรมสั่งสอน ผูจัดการเรียนรู และการเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน บุคลากรทุกคน
พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา มีคุณลักษณะและเปนผูมีความรูในหลักพุทธธรรมเปนแบบอยางท่ีดี โดย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สามารถจัดการเรียนรูตามแบบพุทธ และเปนกัลยาณมิตรมีลักษณพของการ
เปนผูท่ีสอบใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น พรอมจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไดอยางดี 

 ๔. การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน106

๑๐๗ 
  หลักการ 
 โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซ่ึงประกอบดวย บานวัด และสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชน มีความ
เปนกัลยาณมิตรตอกัน เก้ือกูลรวมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียนและพัฒนาชุมชน สังคมในวิถี
แหงพุทธ เพ่ือประโยชนสุขรวมกัน 

 หลักคิด 
 โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาตน มีผลการพัฒนานักเรียนเปนท่ียอมรับศรัทธาของชุมชนเปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน จัดกะดมสรรพกําลังลักษณะตาง ๆ อยางหลากหลาย
ในการพัฒนางานทุกดานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนานักเรียน 
 โรงเรียนวิถีพุทธ บริการวิชาการ อาคารสถานท่ี รวมมือสนับสนุนกับชุมชนในการพัฒนา
ภูมิธรรม ภูมิปญญา คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะตาง ๆ เปนตน แกชุมชนสังคมดวย
เมตตาธรรม และดวยวความเปนกัลยาณมิตร เพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามและสันติสุข 

  

                                           
 ๑๐๗อางแลว, หนา ๖๙-๗๕. 



๖๗ 
 
 หลักทํา 
 โรงเรียนพิจาณากําหนดและดําเนินงานตามวิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการโรงเรียน ซ่ึงบงชี้
ถึงความเปนวิถีพุทธอยางเขมแข็งและตอเนื่อง จนบังเกิดผลท่ีชัดเจนท้ังในดานการบริหารจัดการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลิกภาพ และคุณธรรมของครู อาจารย นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน จนเปนภาพท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ผูบริหารมีคุณธรรม มีการบริหารจัดการโดยใชหลักเมตตา
ธรรม ครูมีความเปนกัลยาณมิตร นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ําใจ มีคุณธรรม เปนลักษณะเดนท่ี
บุคคลท่ัวไปเห็นไดชัดเจนพรอม ๆ กับโรงเรียนวิถีพุทธมีคลักษณะเปดกวางสูชุมชนและสังคม พรอมท่ี
จะรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ และพรอมใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน
สังคมดวยความเก้ือกูลกันและกันอยางตื่อเนื่อง 
 กิจกรรมเสนอและเก้ือกูลสัมพันธ มีแนวทางการนินงาน ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียน บาน วัด ชุมชน ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วันตามประเพณี เชน กิจกรรมหลอเทียนพรรษา การทอดกฐินผาปา กิจกรรมวันพอกิจกรรมวันแม 
เปนตน  
 ๒. โรงเรียนนํานักเรียนรวมกิจกรรมของวดและชุมชน เชน กิจกรรมทําความสะอาดวัดซ่ึง
อาจจะจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมอ่ืนๆ เชน นําอาหารไปเลี้ยงคน
ชาท่ีบานพักคนชรา หรือบานเด็กกําพรา เปนตน 
 ๓. โรงเรียนตองเปนโรงเรียนของชุมชน โดยเปดโรงเรียนตอนรับผูปกครองและชุมชน
ตลอดเวลา (Open House) เพ่ือใหผุหปกครองไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นและมีสวนรวมในภารกิจ
ตาง ๆ เชน ดูแลความสะอาดโรงอาหาร ดําเนินการเชิญภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน มาชวยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู เปนตน 
 ๔. เปดหเองสมุดเพ่ือใหชุมชนใชบริหารไดในวันหยุด รวมท้ังสนามกีฬา หอประชุม 
 ๕. เปนศูนยกลางของชุมชนในดานวิชาการและวิชาชีพ เชน จัดอบรม ใหความรูแก
ผูปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษตาง ๆ จัดรานคาของโรงเรียนเพ่ือใหผูปกครองนําผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑตาง ๆ มาขายโดยนักเรียนเปนผูดูแลกิจการ 
 ๖. รวมกับวัดในชุมชนจัดการเรียนธรรมศคกษาหรือจัดกิจกรรมทางดานศาสนา เชน เชิญ
พระสงคมาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาใชหความรูแกเยาวชนในเรื่องตางๆ ในวันหยุดจัด
ทัศนศึกษาทางธรรม เปนตน 
 ๗. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน วัด ชุมชน เชน การจัดกแขงขัน
กีฬา จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยเชิญผูปกครองมารวมนําอาหารมารับประทานรวมกัน จัดคาย
ครอบครัว 
 ๘. เสริมความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การเยี่ยมบานนักเรียน
ชวยเหลือนักเรียนแกไขปญหาครอบครัว ฯลฯ 
 ๙. ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนใมนรูปแบบตางๆ เชน จัดทําหนังสือพิมพโรงเรียน
วารสารเผยแพรแกผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน ฯลฯ 
 ๑๐ ยกยองเชิดชูเกียรติของผูกระทําความดีท้ังครูอาจารยนักเรียนบุคลากรของโรงเรียน
และบุคคลในชุมชนเพ่ือใหเปนตัวอยางแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือใหวิถีพุทธเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน 



๖๘ 
 
 จากแนวทางดําเนินงานในดานการเก้ือกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชนของ
กระทรวงศึกษาธิการสรุปไดวา โรงเรียนควรพิจารณากําหนดและดําเนินงานตามวิสัยทัศนและ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีบงชี้ถึงความเปนวิถีพุทธอยางเขมแข็งและตอเนื่อง ท้ังในดานการบริหาร
จัดการดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลิกภาพ และคุณธรรมของครูอาจารยนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน จนเปนภาพท่ีเห็นไดชัดและเปดกวางสูชุมชนและสังคมพรอมท่ีจะรับฟงขอคิดเห็น เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอและพรอมใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมดวยความเก้ือกูลกัน
และกันอยางตอเนื่อง 

 ๒.๓.๙ อัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ107

๑๐๘ 
 แนวทางดําเนินการ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธท่ีไดดําเนินมามีข้ันตอนท่ีผานมาดังนี้ 
 ๑. การคัดเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาเพ่ือใหการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถี
พุทธครอบคลุม และเปนตัวแทนท่ีดีของโรงเรียนของประเทศไทย 
 ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับการรับสมัครโรงเรียนท่ัวประเทศท่ีเปนโรงเรียนวิถีพุทธและไมเปน
โรงเรียนวิถีพุทธผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหโรงเรียนท่ีมีความพรอมและสนใจไดลงทะเบียน
สมัครดวย โรงเรียนจะตองสงขอมูลเพ่ือใชประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบดวย
ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และขอมูลดําเนินงานแนวทาง ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
แลวทําการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนท้ังหมดจํานวน ๑๐๐ โรงเรียนเพ่ือนํามาศึกษาตอไป 
 ๒. จัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยนําโรงเรียนท้ังหมดจํานวน 
๑๐๐ โรงท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
รับฟงปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะและการดําเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียน
วิถีพุทธ เพ่ือสังเคราะหปญหาขอสอบแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ในข้ันตอน
นี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือแบงกลุมออกเปน ๕ กลุมกลุมละ ๒๐ คนแบงตามประเด็น
พิจารณา ไดแก ภูมิภาคท่ีตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับชนบท โรงเรียนแกนนํากับไมเปนโรงเรียนแกน
นํา และโรงเรียนท่ีมีระดับมากท่ีสุดกับนอยท่ีสุด 
 ๓. ทดลองใชสภาพจริงนําแนวทางปฏิบัติมาพัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธไปทดลองใช
สภาพจริงกับโรงเรียนท่ีไมไดสมัครใจเพ่ือทดลองใชจํานวน ๒๐ โรงจากตัวแทนโรงเรียนจํานวน ๑๐๐ 
โรงในระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน 
 ๔ ประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสําเร็จของการดําเนินงาน
โดยใชกรอบแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  ไดแก การประเมินสภาพแวดลอม การประเมิน
ปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตท่ีไดจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
ประชาชนในพ้ืนท่ี บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                                           
 ๑๐๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
[ออนไลน], แหลงที่มา : http://vitheebuddha.commain.php?url=about&code=04 [๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙]. 



๖๙ 
 
 ๕. สงผลดําเนินงานและรายงานสรุปผลและรายงานอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ  การ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงจากแนวทางการดําเนินการท่ีไดรับทราบรวมกันตั้งแตเริ่มต นคณะ
ผูบริหารครูและพระอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรวมกันวิเคราะห
สังเคราะหแนวทางดําเนินการเดิมยกรางเปนแนวทางดําเนินการท่ีเปนรูปประธรรมอีกครั้ง สอดคลอง
กับตัวชี้วัดแนวทางดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ พ. ศ. ๒๕๔๘ แบงเปน ๕ ดานรวม ๒๙ ประการ 
และคณะยกรางไดนํารางไปสอบถามความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของหลายครั้ง รวมท้ังผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศให
โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเปนแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแตพศ ๒๕๕๓ เปนตนมา 
 แนวทางดําเนินการ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธทําใหโรงเรียนมีแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนท่ีเปนรูปประธรรมมากข้ึนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกันนําอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถี
พุทธไปเปนตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํามาอยางตอเนื่อง เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณ
ยกยองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเพ่ือใหการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธป พ.ศ.
๒๕๕๖ เปนไปอยางเรียบรอยไดโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีคุณภาพจํานวน ๑๐๐ โรงเรียนจากโรงเรียนวิถี
พุทธท้ังหมด ๑๒,๑๖๒ โรงโรงเรียนใหเปนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืนไดจึงเห็นควรจัดโครงการดังกลาว
และพัฒนาอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธซ่ึงอัตลักษณท้ัง ๒๙ ประการมีดังนี้ 
 ๑ ดานกายภาพ 
  ๑) มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒) มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน 
  ๓) มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน 
  ๔) มีพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรมพระราชดํารัสติดตามท่ีตางๆ 
  ๕) มีความสะอาดสงบรมรื่น 
  ๖) มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
  ๗ ไมมีสิ่งเสพติดเหลาบุหรี่ในโรงเรียน ๑๐๐% 
 ๒. ดานกิจกรรมประจําวันพระ 
  ๑) ใสชุดขาวทุกคน 
  ๒) ทําบุญใสบาตรฟงเทศน 
  ๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน 
  ๔) สวดมนตแปล 
 ๓ ดานกิจกรรมการสอน 
  ๑) บริหารจิตเจริญปญญากอนเขาเรียน เชา-บาย ท้ังครูและนักเรียน 
  ๒) บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ๓) ครูพานักเรียนทําโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
  ๔) ครูผูบริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเปน
แหลงเรียนรู 



๗๐ 
 
  ๕) ครูผูบริหารและนักเรียนทุกคนเขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๔. ดานพฤติกรรมนักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 
  ๑) รักษาศีล ๕ 
  ๒) ยิ้มงายไหวสวยกราบงาม 
  ๓) กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมดัง ไมหก 
ไมเหลือ 
  ๔) ประหยัด ออม ถนอมใชเงิน และสิ่งของ 
  ๕) มีนิสัยใฝรูสูสิ่งยาก 
 ๕. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 
  ๑) ไมมีอาหารขยะยายในโรงเรียน 
  ๒) ไมดุดานักเรียน 
  ๓) บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง 
  ๔) ชื่ชนคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน 
  ๕) โอมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชน ความรูสึกท่ีไดทําความดี 
  ๖) ครู ผูบริหารและนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี 
  ๗) ครู ผุบริหาร และนักเรียน สอบไดธรรมศึกษาตรีเปนอยางนั้ย 
  ๘) มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 
 ซ่ึงท้ังหมดนี้สามารถสรุปไดเปนตาราง เพ่ือใหเปนการจําไดงายและนําไปติดไว ท่ี
สถานศึกษาใหผูท่ีเก่ียวและนักเรียนไดทําความเขาใจในแนวทางการไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
ตอไป 
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

อัตลักษณ ๒๙ ประการ 

ดายกายภาพ 

๑) มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒) มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน 
๓) มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน 
๔) มีพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรมพระราชดํารัสติด

ตามท่ีตางๆ 
๕) มีความสะอาดสงบรมรื่น 
๖) มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
๗ ไมมีสิ่งเสพติดเหลาบุหรี่ในโรงเรียน ๑๐๐% 
 

ดานกิจกรรมประจําวันพระ 
   
  

๑) ใสชุดขาวทุกคน 
๒) ทําบุญใสบาตรฟงเทศน 
๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน 
๔) สวดมนตแปล 
 



๗๑ 
 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ (ตอ) 

อัตลักษณ ๒๙ ประการ 

ดานกิจกรรมการสอน 

๑) บริหารจิตเจริญปญญากอนเขาเรียน เชา-บาย ท้ังครู
และนักเรียน 

๒) บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระและในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๓) ครูพานักเรียนทําโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสา
สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๔) ครูผูบริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัด
เดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเปนแหลงเรียนรู 

๕) ครูผูบริหารและนักเรียนทุกคนเขาคายปฏิบัติธรรม
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ดานพฤติกรรมนักเรียน ครู ผูบริหาร
โรงเรียน 

๑) รักษาศีล ๕ 
๒) ยิ้มงายไหวสวยกราบงาม 
๓) กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร 

รับประทานอาหารไมดัง ไมหก ไมเหลือ 
๔) ประหยัด ออม ถนอมใชเงิน และสิ่งของ 
๕) มีนิสัยใฝรูสูสิ่งยาก 

ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 

๑) ไมมีอาหารขยะยายในโรงเรียน 
๒) ไมดุดานักเรียน 
๓) บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง 
๔) ชื่ชนคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน 
๕) โอมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชน ความรูสึกท่ีไดทํา

ความดี 
๖) ครู ผูบริหารและนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี 
๗) ครู ผุบริหาร และนักเรียน สอบไดธรรมศึกษาตรีเปน

อยางนั้ย 
๘) มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
  



๗๒ 
 
 ๒.๓.๑๐ การวัดผลประเมินผลโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การวัดผลประเมินผล  เปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบปญหาการดําเนินงานของ
องคกร เพ่ือจะไดนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนางานใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
โดยเฉพาะการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนวิถีพุทธ จําเปนจะตองศึกษาแนวคิดการวัดผลประเมินผล
เพ่ือจะนํามาเปนหลักในการวัดผลประเมินผลตอไป 
 การประเมินผลความเปนมนุษยท่ีสมบูรณใหพิจารณา ๔ ดาน คือ พัฒนากาย  )กาย
ภาวนา) พัฒนาทางสังคม (สื่อภาวนา) พัฒนาจิต (จิตภาวนา) พัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) อยาง
บูรณาการไปดวยกันไม  ขาดสวนใดสวนหนึ่งโรงเรียนวิถีพุทธตองฝกใหผูเรียนใชปญญาครบท้ัง ๓ 

ประการ คือ สุตมยปญญา )รูจํา) จินตามยปญญา (รูคิด) และ ภาวนามยปญญา (รูทํา( 108

๑๐๙ 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธถือหลัก ๓ อยาง คือ ศีล สมาธิ ปญญา ตองสืบเนื่องกันมา 
แตพอวัดผลแยกเปน ๔ คือ แยกเปนภาวนา ๔ เพราะตอนแยกนี่ไมใชตอนทํางานแลว แตตองการ
ความชัดเจน วาดานไหนไปไดแคไหน จึงแยกเปน109

๑๑๐ 
 ๑. กายภาวนา การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปนกายภาพหรือทางวัตถุ 
 ๒. ศีลภาวนา การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ดานเพ่ือนมนุษยรวมท้ัง
สัตวท้ังหลายอ่ืนดวยอันนี้แยกไดชัด กายภาวนาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน พวก
ธรรมชาติ พวกวัตถุ พวกสิ่งเสพบริโภค สิ่งท่ีตาดู หู ฟง อะไรตาง สวนศีลภาวนา เปนการสัมพันธกับ
เพ่ือนมนุษย คือ ทางสังคม 
 ๓. จิตตภาวนา การพัฒนาดานจิตใจ ท่ีอาศัยสมาธิเปนตัวแกนในการฝก และมีบทบาท
ออกมาทางเจตจํานง 
 ๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาดานปญญา ความรูความเขาใจ คิดได หยั่งเห็น 
 สรุปไดวา การประเมินผล เปนการตรวจสอบกระบวนการทํางานใหเห็นไดอยางชัดเจน 
โดยอาศัยหลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ มาเปนเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลดานตางๆ ไป
ตามลําดับ ไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา 
 ๒.๓.๑๑ ตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ๔ ดาน
ใหญ คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลิต และดานผลกระทบ ในแตละดาน ดังตอไปนี้110

๑๑๑ 
 ๑. ตัวชี้วัดดานปจจัย (Inputs) ตัวปจจัยดานปจจัยสําคัญท่ีจะเปนเง่ือนไขหลักท่ีสงผล
อยางชัดเจนตอการพัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา ซ่ึงมีจุดเนนในการ
พัฒนาท้ังในระบบโรงเรียน มาตรฐานดานปจจัยท่ีตองการ คือ โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี
ในวิถีพุทธ มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา ดังตารางท่ี ๒.๑๓ 

                                           
 ๑๐๙พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บ ว ร กับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและอนาคตของ
สังคมไทย, (ม.ป.ท : ม.ป.พ.), หนา ๒๙. 
 ๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, พิมพครั้งท่ี ๔, 
(กรุงเทพมหานคร : ออนปา, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๑. 
 ๑๑๑กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๑๖ - ๓๘. 



๗๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒  ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

๑. บุคลากรมีคุณลักษณะท่ีดี ๑. ผูบริหาร ๑. มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม 
(ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๒. มีพรหมวิหารธรรมประจําใจ 

๓. มีความซ่ือสัตย จริงใจในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจท่ีถูกตองในพระรัตนตรัย  นับ

ถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 ๒. ครู ๑. มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม 

(ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๒. มีพรหมวิหารธรรมประจําใจ 
๓. มีความซ่ือสัตย จริงใจในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจท่ีถูกตองในพระรัตนตรัย  นับ

ถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. การบริหารจัดการ 
ดําเนินการอยางเปนระบบ 

๑. ระบบบริหาร ๑. มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย 
ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธท่ีมีจุดเนนใน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

๒.  แต งตั้ งคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
และบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย
ผูเชี่ยวชาญทุกฝาย (บ ว ร) มีสวนรวม 

๓. ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาในพุทธ
ศ า ส น า ใ ห เ กิ ด ข้ึ น กั บ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ผูเก่ียวของ 

๔. รวมมือกับผูเรียนและชุมชน 
๕. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง 
๖. มีระบบตรวจสอบประเมินผลและเปด

โอกาส ให มี การ เสนอแนะอย า ง เป น
กัลยาณมิตรเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ตารางท่ี ๒.๑๒ ตัวชี้วัดการดําเนินงาน (ตอ) 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

 ๒. ระบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษามีหนวยการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการพุทธธรรมทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

๓. กายภาพและสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอม ๑. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน
และประจําหองเรียนเหมาะสม 

๒. มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรม 
จริยธรรมโดยท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน 

๓. สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ รม
รื่น เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 

๔. บริ เวณโรงเรียนปราศจากสิ่ ง เสพติด 
อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 

  
 ๒. ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process) การกําหนดตัวชี้วัดดานกระบวนการ เพ่ือสงเสริม
ใหกระบวนการพัฒนาไปอยางชัดเจน รอบคอบ มีประสิทธิภาพใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางแทจริง
ตามระบบไตรสิกขา 
 มาตรฐานดานกระบวนการท่ีตองการใหเกิดข้ึน คือ โรงเรียนจัดบรรยากาศและกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการชีวิตอยางมีความสุข 
ดังตารางท่ี ๒.๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๓  ตัวชี้วัดดานกระบวนการ 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

๑. การเรียนการสอนท่ีบูรณา
การไตรสิกขา 

๑ .  กระบวนการ
จัดการเรียนรู 

๑. จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ
หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรู
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

๒. สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานใน
การคิดวิเคราะหและแกปญหา 

๓.  จัดการเรียนรู ท่ีส ง เสริมการใฝรู และ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

๔. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาท้ังใน
การเรียนการสอนและในกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
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ตารางท่ี ๒.๑๔  ตัวชี้วัดดานกระบวนการ )ตอ(  

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

 ๒. การใชสื่อและ
แหลงการเรียนรู  

๑. ใชสื่อการเรียนรู ท่ีสงเสริมการใฝรูและ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

๒. นิมนตพระสงฆหรือเชิญภูมิปญญาทางพุทธ
ศาสนาสอนนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 ๓. การวัดผล
ประเมินผล 

มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตามหลัก
ภาวนา ๔ (กาย ศีล สมาธิ ปญญา) โดยมี
จุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 

๒. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ
ท่ีเปนกัลยาณมิตร 

บรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธท่ี
สงเสริมการสอนให
รู ทําใหดู อยูใหเห็น 

๑. สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 
ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกัน
และกัน ยิ้มแยม มีเมตตาตอกันท้ังครูตอ
นักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน 
และครูตอผูปกครอง 

๒. สง เสริมบรรยากาศ ใฝรู  ใฝ เรียน ใฝ
สรางสรรค 

๓. สงเสริมบุคลากรและนักเรียนใหปฏิบัติตน
เปนตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 

๔. สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดีเปนประจํา 
๓. กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๑. กิจกรรมพ้ืนฐาน

ชีวิตประจําวัน 
๑. ฝกฝนอบรมใหเกิดการกิน อยู ดู ฟงเปน  รู 

เขาใจเหตุผล และไดประโยชนตามคุณคา
แทตามหลักไตรสิกขา 

๒. สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา
พัฒนาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม
อยางสมํ่าเสมอ 

 ๒ .  กิ จกร รมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑. สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธสาสนา
อยางเห็นคุณคา รูเชาใจเหตุผล 

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึก และศรัทธา
ในพระรัตนตรัยเปนประจํา และในโอกาส
สําคัญอยางตอเนื่อง 

๓. สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคุณคา
ในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 
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 ๓. ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Outputs) ตัวชี้วัดดานผลผลิต กําหนดเฉพาะผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
โดยวิเคราะหจากหลักภาวนา ๔ คือ องคประกอบดานกาย ศีล สมาธิ และปญญา ซ่ึงเปนท่ีผูเรียนควร
ไดรับจากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา กําหนดปจจัยดานนี้ เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมาย
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการพัฒนานักเรียนอยางชัดเจน 
 มาตรฐานดานผลผลิตท่ีตองการใหเกิดข้ึน คือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู ฟง เปน (ภาวนา ๔) ดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข ดังตารางท่ี ๒.๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  ตัวชี้วัดดานผลผลิต 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

พัฒนากาย ศีล จิต และ
ปญญา อยางบูรณาการ 
(ภาวนา ๔) 

กาย (กายภาพ) 
 
 

๑. บริโภคใชสอยปจจัย ๔ ในปริมาณและ
คุณภาพท่ีเหมาะสม ไดคุณคาแท 

๒. การดูแลรางกายและการแตงกายสะอาด
เรียบรอย 

๓. ดํารงชีวิตอยางเก้ือกูลสิ่งแวดลอม 
 ศีล (สังคม) ๑. มีศีล ๕ เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

๒. สามารถพ่ึงตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ
ดวยความสุจริต 

 จิต )จิตใจ(  ๑. มีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณ. 
๒. มีจิตใจเมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 

แบงปนตอกัน) 
๓. ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน 

ขยันหม่ันเพียร 
๔. มีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริง เบิกบาน 

 ปญญา ๑. มีศรัทธาและความเขาใจท่ีถูกตองในพระ
รัตนตรัย 

๒. รูบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน-มิใช
ประโยชน 

๓. ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริงและใฝ
สรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอ 

๔. รูเทาทัน แกไขปญหาชีวิตและการทํางาน
ไดดวยสติปญญา 
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 ๔. ตัวชี้วัดดานผลกระทบ (Outcomes/Impact) ตัวชี้วัดดานผลระทบ กําหนดจาก
พัฒนาตามระบบไตรสิกขาท่ีสถานศึกษาดําเนินการท้ังระบบแลวกอใหเกิดผลดีและผลตอเนื่องกับ
ผูเก่ียวของนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย บาน (ผูปกครอง ชุมชน) วัดและราชการอ่ืน การกําหนด
ปจจัยดานนี้ เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธจะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสง
ผลดีตอสังคมในวงกวาง 
 มาตรฐานดานผลกระทบท่ีประสงคจะใหเกิดข้ึน คือ วัด บาน โรงเรียน ไดรับประโยชน
จากการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามวิถีพุทธอยางตอเนื่อง ดังตารางแสดงตัวชี้วัดดานผลกระทบ 

ตารางท่ี ๒.๑๕  ตัวชี้วัดดานผลกระทบ 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงช้ีคุณภาพ 

วัด  บ าน  โ รง เ รี ยน  ได รั บ
ประโยชนจากการ พัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๑. บาน ๑. บานและชุมชนมีสมาชิกท่ีเปนคนดี ไมยุง
เก่ียวกับอบายมุข 

๒. ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน
มากยิ่งข้ึน 

 ๒. วัด วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสริม
พระพุทธสาสนามากข้ึน 

 ๓. โรงเรียน โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา 
และไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของ 
(บาน วัด โรงเรียน) 

  
 สรุปไดวา ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ จะเปนเครื่องมือ
ในการทบทวนและพัฒนาตนเองไดอยางมีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน และผูเก่ียวของทุกระดับสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม หรือประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๒.๓.๑๒ การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณใด ซ่ึงเปนผลมาจากการฝกปฏิบัติหรือไดรับ
ประสบการณ P1 1 1 F

๑๑๒
P และการเปลี่ยนแปลงทางศักยภาพสําหรับพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรท้ังหมดท่ีเปน

ผลจากประสบการณแตการเปลี่ยนแปลงนั้นไมเก่ียวเนื่องกับความเหนื่อยลา การมีวุฒิภาวการณ
บาดเจ็บหรือเชื้อโรคP112F

๑๑๓ 

                                           
 ๑๑๒ชนาธิป พรกุล, รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๕๓. 
 ๑๑๓วิวัฒน  ใจเท่ียง, “แนวทางสูการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ”, ครุสาร, ปท่ี ๓, ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม 
๒๕๔๔) : ๙. 
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 นอกจากนี้ การเรียนรูยังหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูพฤติกรรมใหม
ท่ีคอนขางถาวร และเปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝนมิใชเปนผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ พิษยาตางๆ อุบัติเหตุหรือความบังเอิญ 1 1 3

๑๑๔  กระบวนการท่ีบุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด 1 1 4

๑๑๕ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรม อันเนื่องมาจากการไดรับประสบการณ ซ่ึงควรเปนการ
ปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีด1ี15

๑๑๖ 
 สรุปไดวา การเรียนรู คือ กระบวนการท่ีทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ทัศนคติ อันเนื่องมาจากการฝกปฏิบัติและประสบการณ และเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

ตารางท่ี ๒.๑๖  สรุปแนวคิดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 

นักวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 

ชนาธิป พรกุล (๒๕๔๔, หนา ๕๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลมาจาก
การฝกปฏิบัติหรือไดรับประสบการณ 

วิวัฒน  ใจเท่ียง, ครุสาร, (มีนาคม 
๒๕๔๔ : ๙) 

การเปลี่ยนแปลงทางศักยภาพสําหรับพฤติกรรมท่ีคอนขาง
ถาวรท้ังหมดท่ีเปนผลจากประสบการณ 

อารี พันธมณี (๒๕๔๖, หนา ๑๗๖) กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูพฤติกรรมใหมท่ี
คอนขางถาวร และเปนผลมาจากประสบการณ  

อาภรณ  ใจเท่ียง (๒๕๔๖, หนา ๑๔) กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
คอนขางถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัด 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  
(๒๕๔๒, หนา ๗) 

การปรับ เปลี่ ยนทัศนคติ  แนวคิด และพฤติกรม อัน
เนื่องมาจากการไดรับประสบการณ เปนการปรับเปลี่ยนไป
ในทางท่ีด ี

  
 ลักษณะของการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การจัดการเรียนรูของโรงเรียนวิถีพุทธ ไมแตกตางไปจากโรงเรียนปกติ เพียงแตวา
โรงเรียนวิถีพุทธจะตองสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรมและ
โดยเฉพาะหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อ
และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันวามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตอง

                                           
 ๑๑๔อารี พันธมณี, จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ใยไหมแอดดูเคท, 
๒๕๔๖), หนา ๑๗๖. 
 ๑๑๕อาภรณ  ใจเท่ียง, หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๔๖), หนา ๑๔. 
 ๑๑๖สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดีการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๗. 



๗๙ 
 
เปนไปเพ่ือพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู เรียน และชวยใหเปนพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมมากข้ึน มีความสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก 
เขาใจและยอมรับสภาพแวดลอมท่ีตนดํารงชีวิตอยู ยึดม่ันในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง
ในระดับสวนตน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับโลก ควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปน
ผูบริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีขอมูล และเปนอิสระเขาใจในความรับผิดชอบ และเพ่ือใหเปนไปตามความ
ตองการและความจําเปนตลอดเวลาดังนั้นลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนวิถีพุทธ 
จึงจําเปนตองอาศัยหลักบูรณาการ โดยมีการเตรียมการจัดทําแผนการัดการเรียนรู การกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหครอบคลุมตามบริบทของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 หลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ ควรใหมีศีล สมาธิ ปญญา เปน
เหมือนเสนดายท่ีรอยเรียงทุกกลุมสาระและกิจกรรม เขาดวยกันสําหรับดานวิถีชีวิตใหเนนการกิน อยู 
ดู ฟง ตามหลักไตรสิกขา ดานอาคารสถานท่ีเนนสะอาด (ศีล) สงบ (สมาธิ) สวาง (ปญญา)116

๑๑๗ 
 โดยมีกําหนดการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวิถีพุทธ ไว ๓ อยาง คือ117

๑๑๘ 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษา ควรดําเนินการดังนี้ 
   ๑ .๑ สอดแทรกเพ่ิมเติม พุทธธรรมในวิสัยทัศน คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน 
  ๑.๒ เพ่ิมเติมคุณธรรม จริยธรรม ในผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  ๑.๓ ใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
  ๑.๔ สอดแทรกความรู และการปฏิบัติจริงในการเรียนรูทุกกลุมสาระ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และสถานการณอ่ืนๆ นอกหองเรียน ไดแก บูรณาการในการเรียนรู บูรณาการในวิถี
ชีวิตและบูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจําวัน 
 ๒. ผูสอน 
  ๒.๑ เปนตัวอยางท่ีดีในลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” อยางสมํ่าเสมอ 
      ๒.๒ เปนกัลยาณมิตรของผูเรียน มีเมตตาธรรม ความออนโยน อดทน อดกลั้น และ
สรางเสริมกําลังใจแกผูเรียนอยูเสมอ 
 ๓. กระบวนการเรียนรู 
      ๓.๑ พัฒนาผูเรียน รอบดาน สมดุล สมบูรณ ท้ังกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ 
(ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) ปญญา (ปญญาภาวนา) 
       ๓.๒ จัดโอกาสสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกับวิถี
ชีวิต (กิน อยู ดู ฟง) 
       ๓.๓ สรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแสวงปญญาและวัฒนธรรมเมตตา 

                                           
 ๑๑๗พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บ ว ร กับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและอนาคตของ
สังคมไทย, หนา ๒๘. 
 ๑๑๘สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพดีการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๓๙ - ๕๑. 



๘๐ 
 
       ๓.๔ เนนใหเกิดการเยนรูแบบโยนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบคุณคาแทของ  สรรพ
สิ่ง 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในดานการจัดเนื้อหาสาระและการจัดการเรียนรูตองมุง
บูรณาการ ๕ ดาน คือ 
 ๑. ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองและชี้แจงลักษณะท่ีนําสมัยในหลักพระพุทธศาสนา 
 ๒. สนองความตองการและชวยแกปญหาของบุคคลและสังคม 
 ๓. มีระบบการฝกหัดอบรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 ๔. มีความสอดคลองกับเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย 
 ๕. มีหลักในการวิเคราะหและประเมินผลของการปฏิบัติ 
 การจัดการเรียนรูของโรงเรียนวิถีพุทธ ครูและผูบริหารสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ตามแนวทาง ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เชน 
  ๑.๑ พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
  ๑.๒ ประกวดมารยาทชาวพุทธ 
  ๑.๓ กิจกรรมคายพุทธบุตร 
  ๑.๔ เรียนธรรมศึกษา/สอนธรรมศึกษา 
  ๑.๕ บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
  ๑.๖ กิจกรรมบริหารจิต เจริญปญญา 
 ๒. กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห ซ่ึงแบงเปน ๔ สวนคือ 
  ๒.๑ กิจกรรมหนาเสาธง ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการคือ กิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือ
รําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (กอนเคารพธงชาติ) กิจกรรมไหวพระสวดมนต แผเมตตาและ
สงบนิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมพุทธสุภาษิตวันละบท กิจกรรมนองไหวพ่ี (ในแถวหนาเสาธง) กิจกรรมเดิน
แถวเขาหองเรียนอยางมีสติ เชน เดินพรอมทองคติธรรมขณะเขาหองเรียน 
  ๒.๒ กิจกรรมทําความดีระหวางกัน ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการคือ กิจกรรมเดิน
อยางมีสติกอนเขาโรงอาหาร กิจกรรมกลาวคําพิจารณาอาหารกอนการรับประทานอาหาร กิจกรรม
รับประทานอาหารอยางมีสติ เชน มีกติกาวา ไมดัง ไมหก ไมเหลือ กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทาน
อาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ ๑ นาที กอนเรียน (อาจใหนักเรียนทําพรอมกันหนาหองเรียน) 
  ๒.๓ กิจกรรมกอนเลิกเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการ คือ กิจกรรมไหวพระสวด
มนต กิจกรรมรําลึกพระคุณของผูมีพระคุณ กิจกรรมทองอาขยานสรางสมาธิ 
  ๒.๔ กิจกรรมประจําสัปดาห ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีควรดําเนินการคือ กิจกรรมสวดมนต
สรภัญญะประจําสัปดาห กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห (อาจทําในวันพระหรือวันท่ี
สถานศึกษากําหนด) 
 ๓ .กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชาและวันเขาพรรษา สถานศึกษา
ผูปกครองและชุมชน รวมกิจกรรม ดังเชน ทําบุญ ตักบาตรบริเวณสนามของสถานศึกษาฟงพระเทศน 
(โดยนักเรียนเปนผูดําเนินพิธีกรรม) เวียนเทียนท่ีวัดหรือในสถานศึกษาหลอเทียนพรรษา และรวมกับ



๘๑ 
 
ชุมชนในการหลอเทียนและแหเทียนพรรษา สถานศึกษาจัดบรรยากาศรับสําคัญทางศาสนา โดย
ประดับธงทิวสีเหลือง เชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และเปดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา 
(เสียงตามสาย) 
 ๔. กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เชน กิจกรรมไขปญหาธรรม กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย กิจกรรมการประเมินผลการทําความดี กิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติผูทํา
ความดี กิจกรรมอาสาตามวิเศษ (มีผูสังเกตพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรม) กิจกรรม ผูปฏิบัติธรรม
บันทึกความดีของผูปฏิบัติธรรม กิจกรรมตนไมพูดได (เนนคติธรรม) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงาน
ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการกําหนดทักษะและความรูทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสมาทานศีล
ในวันพระ กิจกรรมสรางสรรคสังคม เชน ทําความสะอาดหองน้ํา กิจกรรมปฏิสัมพันธ เชน ครูตอนรับ
ทักทายนักเรียนดวยกริยา วาจาออนหวาน และสัมผัสท่ีประกอบดวยเมตตา กิจกรรมตนไมอธิษฐาน
กิจกรรมกอนเรียน กิจกรรมอบรมธรรมะ ๕ นาที (อาจจัดสัปดาหละ ๑ ครั้ง) กิจกรรมถือศีลนอนวัด 
ปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา 
 นอกจากนี้ความสํา คัญของสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือตอการเรียนรูตามท่ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนา และแนวทางในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สามารถสรุปเปนหลักการในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
โรงเรียนวิถีพุทธไดดังนี้ 
 ๑. บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย 
 ๒. ใกลชิดกับธรรมชาติ รมรื่น 
 ๓. ใกลชิดกับชุมชน  
 ๔. สะอาด มีระเบียบ 
 ๕. ทันสมัย มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 
 ๖. เปนแหลงเรียนรู ท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม 
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนธรรมชาติ รวมรื่น สวยงาม เปนระเบียบ
ปลอดภัย ใหความรูสึกท่ีผอนคลาย สบายกาย สบายใจ มีศูนยรวมศรัทธาของครู นักเรียน และบุคคล
ในชุมชน คือ มีพระพุทธรูปท่ีเดนชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย มีสวนพุทธธรรม ประกอบดวยตนไม
สําคัญในพระพุทธศาสนามีปายนิเทศ ปายคุณธรรม มีอาคารสถานท่ีสะอาดเปนระเบียบและเพียงพอ
ตอการใชสอย มีแปลงเกษตร โรงฝกงานท่ีเหมาะสมตอการฝกฝนคุณธรรม เพ่ือประกอบสัมมาอาชีวะ 
มีหองจริยธรรม หองสมุดพระพุทธศาสนา ทุกหองเรียนมีพระพุทธรูปเพ่ือใหนักเรียนไดเห็นและระลึก
ถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ บรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและนักเรียนมีความสํารวมตน
อยูเสมอ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัยและครบครัน ท้ังสื่อท่ีเกิดจากภูมิปญญาของครู 
นักเรียนและชุมชน ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขปลูกฝง
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน และความรูท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานศึกษาตองมีความใกลชิด
ธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน ความสะอาด มีระเบียบเรียบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธจะตองเกิดจาก
ความรวมมือ รวมใจของนักเรียนทุกคน โดยครูสรางบรรยากาศของความรักความสามัคคีและความ



๘๒ 
 
รับผิดชอบ มุงท่ีจะใหนักเรียนยึดม่ันในศีลธรรม การทําความดี มีคานิยมทีดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาบําเพ็ญประโยชนตอสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมีสันติสุข118

๑๑๙ 
 สรุปไดวา ลักษณะของการจัดการเรียนรูเปนวิธีการประยุกตหรือบูรณาการหลักสูตรโดย
สอดแทรกพุทธธรรมในวิสัยทัศน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
หนวยการเรียนรู เนื้อหาสาระทุกกลุมสาระการเรียนรู บูรณาการในวิถีชีวิต และบูรณาการไตรสิกขา
เขาในชีวิตประจําวัน จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดในทุกสถานการณทุกสถานท่ีท้ังทางตรงและทางออม 
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใหรมรื่น สวยงาม สะอาด สงบ ปลอดภัย ใกลชิดธรรมชาติ ตองให
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ  ตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ หรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนพรอมท้ังประสานความรวมมือกับ
ทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางแทจริง 

๒.๓.๑๓ แนวทางการเรียนรูโดยกระบวนการไตรสิกขา 
 กระบวนการพัฒนาผูเรียนท่ีจะประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคไดนั้นข้ึนอยู
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอใหเกิดข้ึนเปนกิจวัตรประจําวันจนเปนนิสัยหรือเปนวิถีชีวิต เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝก
ปฏิบัติเสมอๆ ท้ังดานความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ัง ๓ ดาน
ไปพรอมๆ กัน ท่ีเรียกวา ไตรสิกขา มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
 ความหมายของไตรสิกขา คือ ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับฝกอบรมกาย วาจา ใจ และ
ปญญาในทางธรรม หมายถึง การฝกอบรมพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาใหพัฒนาสูงสุด คือ เขาถึง
พระนิพาน การฝกอบรม หรือพัฒนาตน ตามหลักไตรสิกขา ประกอบดวย119

๑๒๐ 
 ๑ .ศีลสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมทางดานความประพฤติ 
 ๒ .จิตตสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมจิตใหเกิดสมาธิ 
 ๓ .ปญญาสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมปญญารูแจงตามความเปนจริง 
 ไตรสิกขา ไดแก สีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิกขา หรือ ศึกษาจิต ศึกษาปญญา ซ่ึงนับวา
เปนปฐมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยลําดับ ธรรมท่ีพระพุทธเจาสอนให
ปฏิบัติทุกประการรวมลงในหลักไตรสิกขานี้ สีลสิกขาเก่ียวกับความประพฤติท้ังปวง จิตตสิกขา
เก่ียวกับภาวะทางจิตใจทุกอยาง ปญญาสิกขาเก่ียวกับความเห็นทุกประการ คนเราทุกคนท้ังเด็กและ
ผูใหญตองมีความประพฤติของตน ตองมีจิตใจของตน ตองมีความรูความเห็นของตน จึงมีหนาท่ีหรือมี
ความสมควรจะพึงศึกษาในเรื่องเหลานี้ ซ่ึงเปนการศึกษาเรื่องตนเองแทๆ และตองศึกษาอยูเรื่อยไป 
จึงจะมีความเฉลียวฉลาดตอตนเองอยูเสมอไมเชนนั้นก็จะโงเขลาตอตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของ
พระพุทธเจา จึงจําเปนแกชีวิตเหมือนอยางลมหายใจท่ีจําเปนแกชีวิตรางกาย หยุดหายใจเม่ือใดก็ตาย

                                           
 ๑๑๙สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๑. 
 ๑๒๐กองแกว เจริญอักษร, ความรูเร่ืองธรรมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยตําราและเอกสารทาง
วิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๓๐. 



๘๓ 
 
เม่ือนั้น หยุดศึกษาเม่ือใดก็ตายจากความดีและความรูเม่ือนั้น คนตายยอมไมมีความรูสึกตัว คนท่ีไม
รูจักตนเองจึงเหมือนคนตายโดยแท “ไตรสิกขาของพระองคจึงเปนหลักท่ีบริสุทธิ์บริบูรณและรวบรัด 
เขาใจงาย มีเหตุผลปฏิบัติใหสําเร็จผลไดจริง”120

๑๒๑ 
 การเรียนรูโดยกระบวนการไตรสิกขาไววา ไตรสิกขาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยท้ังกาย 
วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ สติปญญา ใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางสันติและมีอิสรภาพเนน
การปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนองครวมของมรรคมีองคแปด ไดแก121

๑๒๒ 
  ๑. การฝกหัดอบรมตนใหมีศีล ดวยสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
  ๒. การฝกอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
  ๓. การฝกอบรมตนใหมีปญญา ดวยสัมมาทิฎฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
 ลักษณะเดนท่ีใชเปนทฤษฏีจัดกระบวนการเรียนรู คือ 
  ๑. การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขามีลักษณะบูรณาการและเปนปจจยาการ
ท่ีวามีลักษณะบูรณาการนั้นเพราะทุกองคประกอบมีความผสมกลมกลืนกันอยางไดสัดสวนสมดุล
สอดคลองรองรับกันท้ังในดานท่ีตองละเวน และในดานท่ีตองปฏิบัติยากท่ีจะแยกออกเดี่ยวๆ และยาก
ท่ีจะตัดองคประกอบใดท้ิงไป สวนท่ีวาเปนปจจยาการนั้น เพราะศีล สมาธิ ปญญา เปนองคประกอบท่ี
ตอเนื่องอิงอาศัยกันตลอด 
 ๒. การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขา มีข้ันตอนสืบเนื่องจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
เริ่มจากการปฏิบัติงายไปสูการปฏิบัติยากข้ึนตามลําดับ 
 ๓. การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขา จะบรรลุผลไดดวยการกระทําการปฏิบัติจริง
การคิด การควบคุมพฤติกรรมของตน ศีล สมาธิ ปญญา ยังไมเกิดข้ึนไดเพียงการอานและการฟง
เทานั้นแตเนนการภาวนาคือปฏิบัติจนสามารถเห็นผลไดดวยตนเอง 
 ๔. หลักไตรสิกขาเปนระบบการฝกหัดอบรมใหบุคคลละเวนสิ่งท่ีควรละเวนและเพ่ิมพูน
การปฏิบัติในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ ผูเรียนจึงตองมีกัลยาณมิตรท่ีคอยชี้แนะแนวทางใหรูจักคิดใชปญญา
ฝกฝนไปทีละนอยจนสามารถรูจักผิดชอบชั่วดีหลักไตรสิกขาในแงของการพัฒนามนุษยท่ีระบุไวใน
หนังสือพุทธธรรม ถาพูดตามภาษาของนักวิชาการสมัยใหม หรือตามหลักวิชาการศึกษาสาย
ตะวันออก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ก็ครอบคลุมถึงการทําใหเกิดพัฒนาการทาง
สังคม พัฒนาการทางอารมณ และพัฒนาการทางปญญา โดยลําดับเปนแตจะแตกตางกันโดยขอบเขต
ของความหมายและสิกขา ๓ มีจุดหมายท่ีชัพเจนจําเพาะตามแนวของพุทธธรรม อยางไรก็ตามอยาง
นอยในข้ันเบื้องตนจะเห็นไดชัดวาความหมายไปกันไดดี คือพูดไดตรงกันในข้ันพ้ืนฐานวาจะตองฝกฝน 
อบรมบุคคลใหมีวินัย (รวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธท่ีดีทางสังคม) ใหงอกงามทางอารมณ 

                                           
 ๑๒๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, คุณลักษณะพิเศษแหง
พระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), หนา ๔๘ - ๔๙. 
 ๑๒๒สุมน อมรวิวัฒน, หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม, (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๑๑๘ - ๑๒๐. 



๘๔ 
 
(ทางพระวาใหจิตใจเขาแข็ง ประณีต มีคุณภาพ และสมรรถภาพท่ีดี) และใหงอกงามทางพุทธิปญญา 
(เริ่มดวยความคิดเหตุผล) สิกขา ๓ นี้เนื่องกันและชวยเสริมกัน122

๑๒๓ 
 โดยการจัดการเรียนรูตามแนวพุทธวิธีแบบไตรสิกขา เปนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติกับสิ่งท่ีเรียนจริงๆ แลวพิจารณาใหเห็น
ประโยชน คุณ โทษ ตามความเปนจริงดวยตนเอง แลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติตาม
อยางจริงจัง การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาจะเนนการฝกปฏิบัติจริง โดยเนนใหผูเรียนตองปฏิบัติโดย
สํารวม กาย วาจาและฝกจิตใจใหตั้งม่ันจนมีระเบียบทางความคิด ความสามารถคิดเปนเหตุเปนผลได
โดยตลอด มีข้ันตอนดังตอไปนี้123

๑๒๔  
 ๑. ข้ันศีลใหผูเรียนเลือกการกระทําถูกหรือผิด ในการตอบสนองสถานการณท่ีผูสอน
กําหนดให ในข้ันตอนนี้จะเก่ียวของกับหลักปฏิบัติท่ีเรียกวา ศีลสิกขา เปนการควบคุมตนเองใหอยูใน
ความถูกตองทางกาย วาจา 
 ๒. ข้ันกําหนดสมาธิ เปนการฝกข้ันตนในการควบคุมสติใหระลึกรูอยูกับลมหายใจเพ่ือ
ความระลึกรู แนวแนท่ีจุดเดียว ซ่ึงเก่ียวของกับหลักปฏิบัติท่ีเรียกวา จิตสิกขา คือ การปฏิบัติเพ่ือดํารง
สภาพจิตใหปกติม่ันคงตอความดีงาม โดยท่ัวไปบุคคลมี จิตสมาธิ อยูแลวโดยธรรมชาติและบุคคลควร
ฝกใหเปนสมาธิดวย 
 ๓. ข้ันพิจารณาดวยปญญา เปนข้ันสุดทายหลังจากผานการฝกสมาธิระยะหนึ่งจนสามารถ
ระลึกรูแนวแนท่ีจุดเดียวจึงทําใหพิจารณาวาสถานการณท่ีเลือกกระทําครั้งแรกนั้นเหมาะสมหรือไม 
อะไรผิดอะไรถูก จนสามารถปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมอยางสมเหตุสมผลสรุปไดวา การจัดการเรียนรู
โดยกระบวนการไตรสิกขา เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง จากงายไปหา
ยาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม เปนลักษณะของการบูรณาการ เอาศีล สมาธิ ปญญา เปนองคสามท่ี
แตละขอตางก็ทํางานรวมกัน ผูเรียนจึงตองมีกัลยาณมิตรท่ีคอยแนะนําแนวทางใหรูจักคิด ใชปญญาใน
การคิดวิเคราะห ฝกฝนใหนําไปสูการรูจักผิดชอบชั่วดี และพัฒนาไปสูความรูข้ันสูง การศึกษาศีลซ่ึง
เปนการปรับปรุงหรือพิจารณาพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนเอง สมาธิเปนการศึกษาสภาพจิตใจท่ี
กําลังทําอยูและกําลังจะทําเปนการบังคับจิตใจของตัวเองใหอยูในสภาพท่ีทําประโยชนเก่ียวกับสังคม
และสวนรวม ปญญาเปนการศึกษาดานความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นตางๆ ท้ังหมดนี้จะเนนท่ี
การพัฒนาตนเองเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามทางดาน ศีล สมาธิ และปญญา 

  

                                           
 ๑๒๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หนา ๓๕๑. 
 ๑๒๔สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหาร เลม ๕, (กรุงเทพมหานคร : คัมปาย อิมเมจจิง, ๒๕๔๑), หนา ๔๘ - ๖๔. 



๘๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗  สรุปแนวคิดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

กองแกว เจริญอักษร  
(๒๕๔๑, หนา ๓๐) 

๑. ศีลสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมทางดานความประพฤติ 

๒. จิตตสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมจิตใหเกิดสมาธิ 
๓. ปญญาสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับอบรมปญญารูแจงตาม

ความเปนจริง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
(๒๕๔๑, หนา ๔๘ - ๔๙) 

๑ .สีลสิกขาเก่ียวกับความประพฤติท้ังปวง  
๒ .จิตตสิกขาเก่ียวกับภาวะทางจิตใจทุกอยาง  
๓ .ปญญาสิกขาเก่ียวกับความเห็นทุกประการ 

สุมน อมรวิวัฒน  
(๒๕๔๔, หนา ๑๑๘ - ๑๒๐) 

หลักศีล สมาธิ ปญญา เปนองครวมของมรรคมีองคแปด 
ไดแก 

๑ .  ก า ร ฝ ก หั ด อ บ ร ม ต น ใ ห มี ศี ล  ด ว ย สั ม ม า ว า จ า 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 

๒. การฝกอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ 
๓. การฝกอบรมตนใหมีปญญา ดวยสัมมาทิฎฐิ และสัมมา
สังกัปปะ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๗, หนา ๓๕๑) 

๑. การฝกฝนอบรมบุคคลใหมีวินัย  

๒. ความงอกงามทางอารมณ  
๓. ความงอกงามทางพุทธิปญญา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  

(๒๕๔๑, หนา ๔๘ - ๖๔) 
 

๑. ข้ันศีล การควบคุมตนเองใหอยูในความถูกตองทางกาย 
วาจา 

๒. ข้ันกําหนดสมาธิ การปฏิบัติเพ่ือดํารงสภาพจิตใหปกติ
ม่ันคงตอความดีงาม  

๓. ข้ันพิจารณาดวยปญญา สามารถปฏิบัติ ได ถูกตอง
เหมาะสมอยางสมเหตุสมผล 

 

 
  



๘๖ 
 
 ๒.๓.๑๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ 
 หลักธรรมเปนคํา ท่ี มีความหมายเดียวกับคําวา ธรรมะ และพุทธธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ไดใหความหมายไวดังนี้ 
 ความหมายของธรรมะ ซ่ึงแบงไวเปนขอๆ ดังนี1้24

๑๒๕ 
  ๑ . ธรรมะ คือ สิ่งท่ีทุกคนควรรู 
  ๒ . ธรรมะ คือ สิ่งท่ีพระพุทธเจาทานไดตรัสรู 
  ๓ . ธรรมะ คือ สิ่งท่ีพระพุทธเจาทานไดรูอยางสัพพัญู 
  ๔ . ธรรมะ คือ สิ่งท่ีพระพุทธเจาทานทรงประกาศ 
  ๕ . ธรรมะ คือ สิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงมอบหมายเปนมรดกใหแกเรา 
 จากความหมายของหลักธรรมขางตน สรุปไดวา หลักธรรม คือ คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ซ่ึงเปนสัจธรรมท่ีพระพุทธองคทรงคนพบ เปนสิ่งท่ีมีคุณคาและเปนหนาท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือ
ขจัดความชั่ว สรางความดีใหเกิดข้ึนกับผูนําไปปฏิบัติ เพ่ือประโยชนสุขและหลุดพนจากความทุกขได
อยางแทจริง 
 การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 คําวา ประยุกต ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา 
การนําความรูในวิทยาการตางๆ มาปรับใชใหเปนประโยชน เชน วิทยาศาสตรประยุกต จิตวิทยา
ประยุกต 1 2 5

๑๒๖ ดังนั้น การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในสถานการณท่ีสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวัน จึงหมายถึง การนําหลักธรรมซ่ึงเปนคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิตของแตละบุคคลในแตละวัน ซ่ึงได
กลาวถึง แนวทางในการนําธรรมะมาประยุกตใชสภาพชีวิตท่ีบานและโรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. การประยุกตธรรมะของพระพุทธเจาเขากับสภาพชีวิตในปจจุบัน ในเบื้องแรกจะตอง
ศึกษาหลักธรรมใหเขาใจ ประการตอมากอนท่ีจะตัดสินใจเลือกหลักธรรมขอใดมาใชจะตองวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหากอน แลวจึงเลือกขอธรรมะท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชแกปญหาซ่ึงจะทําใหการ
แกปญหาไดตรงประเด็นและประสบผลสําเร็จ 
 ๒. การประยุกตธรรมะของพระพุทธะศาสนาเขากับระบบการศึกษาในปจจุบัน โดย
ดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ จะตองใหความสําคัญกับสาระการเรียนรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนาหรือศีลธรรม
มากข้ึน 
  ๒ .๒ ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยาง
แทจริง 
  ๒.๓ ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาหรือครูทุกคนในสถานศึกษาจะตองประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีในดานศีลธรรม 

                                           
 ๑๒๕พุทธทาสภิกขุ, ธรรมคือสิ่งทําโลกใหงดงาม, (กรุงเทพมหานคร : ไพลินบุคเน็ท, ๒๕๔๙), หนา ๕๗. 
 ๑๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา ๗๑๑. 



๘๗ 
 
  ๒ .๔ มีการสอดแทรกหลักธรรมในทุกสาระการเรียนรูและทุกสถานการณใน
สถานศึกษา 
  ๒ .๕ มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง 
 ดังนั้น การท่ีบุคคลจะนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และใน
ระบบการศึกษาในปจจุบันไดนั้น อันดับแรกจะตองมีความเขาใจหลักธรรมอยางแทจริง ซาบซ้ึง และ
สามารถนําหลักธรรมไปใชปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอมได ท้ังนี้เพราะการรูจัก
ใชธรรมะกับการดําเนินชีวิตประจําวัน จะชวยใหดํารงชีวิตไดอยางปรกติสุข ไมทําใหตนเองและผูอ่ืน
เดือดรอน 
 หลักธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ 
 องคสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูมากวาสองพันหารอยปมาแลว มีหลักธรรมคําสอนแปดหม่ืน
สี่พันธรรมขันธ และมีหลักธรรมคําสอนท่ีควรนํามาประพฤติปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชนใน
ชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 ธรรมมีอุปการะมาก 
 พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมไว ๒ ขอ วาเปนธรรมท่ีมีอุปการะมาก เพราะธรรมเหลานี้เม่ือ
บุคคลพัฒนาข้ึนแลว จะอยูภายในใจของบุคคล คุมครองใจรักษาใจเอาไว เราจะอยูท่ีไหน จะทําอะไร 
จะไปท่ีใดก็ตาม ธรรมะเหลานั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนเงาท่ีติดตามบุคคลไป ธรรมมีอุปการะมาก 
คือ126

๑๒๗ 
 ๑. สติ คือความระลึกได  เปนความระลึกไดในทุกเรื่องท้ังความผิด ความชั่วดี สติเปน
เครื่องชวยใหเกิดความระมัดระวังปองกันอันตรายท่ีจะมาถึง ปองกันภัยมิใหเกิดข้ึน สติเปนเครื่อง
ยับยั้งเตือนตนมิใหตกไปในทางเสื่อม 

๒. สัมปชัญญะ คือความรูตัว รูตัวอยูเสมอวาตนกําลังทําสิ่งใดอยู และควรกระทําตอไป
หรือไม เปนธรรมท่ีชวยอํานวยคุณงามความดี ทําใหเกิดคุณงามความดีและชวยรักษาคุณงามความดี
เอาไวใหม่ันคง 
 สติสัมปชัญญะ ไดชื่อวาเปนธรรมท่ีมีอุปการะมาก (พระราชธรรมนิเทศ, ๒๕๓๖ : ๑๔๒) 
เพราะนํามาซ่ึงความเก้ือกูลในการงานท้ังหลาย ในกิจท้ังปวง คือชีวิต ท้ังชีวิตของบุคคลจะตองมี
สติสัมปชัญญะเปนหลักในการดํารงชีวิต แมจะมีเพียง ๒ ขอ แตพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดงวาเปน
ธรรมท่ีมีอุปการะมากท่ีสุด 

 
  

                                           
 ๑๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐. 



๘๘ 
 
 โอวาท ๓ 
 โอวาท ๓ หมายถึง คําแนะนํา คําตักเตือน คํากลาวสอน โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปได ๓ ประการ คือ127

๑๒๘ 
 ๑. ไมทําความชั่ว เชน ไมลักขโมย ไมทะเลาะวิวาทกัน คนไมทําความชั่วจิตใจก็แจมใส 
ความสุขกายสุขใจก็เกิดมี 
 ๒. ทําความดี เชน มีความเมตตาตอผูอ่ืน พูดจาไพเราะออนหวานผูท่ีทําดียอมไดรับ
ผลตอบแทนด ี
 ๓. ทําจิตใจใหผองใส กําจัดสิ่งท่ีทําใหจิตใจเศราหมองออกไป เชน ความโลภ ความโกรธ 
ผูท่ีมีจิตใจผองใสยอมพบกับความสุขความเจริญ 
 ไตรสิกขา 
 ไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ หมายถึง ขอสําหรับศึกษา การศึกษาขอปฏิบัติท่ีพึงศึกษา 
การฝกฝนอบรมตนในเรื่องท่ีพึงศึกษา ๓ อยาง คือ128

๑๒๙ 
 ๑. อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงาม ใหถูกตองตามหลักจุลศีล 
มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ 
 ๒. อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตใหสงบม่ันคงเปนสมาธิ ไดแกการบําเพ็ญสม
ถกรรมฐานของผูสมบูรณดวยอริยสีลขันธจนไดบรรลุฌาน ๔ 
 ๓. อธิปญญาสิกขา คือศึกษาเรื่องปญญาอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง ไดแกการบําเพ็ญ
วิปสสนากรรมฐานของผูไดฌานแลวจนไดบรรลุวิชชา ๘ คือเปนพระอรหันต 
 ภาวนา ๔ (การเจริญ, การทําใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา : cultivation; 
training; development) ประกอบดวย129

๑๓๐ 
๑) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับ

สิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ 
ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ : 
physical development 

๒) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบ
วินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน : moral 
development 

๓) จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอก
งามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เปน
สุขผองใส เปนตน : cultivation of the heart; emotional development 

                                           
 ๑๒๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๔/๕๗. 
 ๑๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
 ๑๓๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 
๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร พริ้นเตอร แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๗๐. 



๘๙ 
 
 ๔) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่ง
ท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนให
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 
 วุฒิธรรม  
 วุฒิธรรม หรือเรียกวา ปญญาวุฒิธรรม แปลวา ธรรมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา 
ทานสอนไวมี ๔ ประการ คือ130

๑๓๑
 

 ๑) สัปปุริสสังเสวะ แปลวา คบหาสัตบุรุษ คบหาคนดี มีคุณธรรม มีความรูความเขาใจใน
ธรรม ซ่ึงเปนหลักความจริงความดีงาม  
 ๒) สัทธัมมัสสวนะ ฟงธรรม ฟงคําสั่งสอนท่ีแสดงความจริงความดีงามนั้น  
 ๓) โยนิโสมนสิการะ ทําในใจโดยแยบคาย รูจักพิจารณาสิ่งท่ีไดเลาไดเรียน สามารถจับสํา
เนียกเอามาดวยดี เปนตัวแกนของการสรางปญญา  
 ๔) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ รูจักปฏิบัติธรรมใหถูกหลัก ท่ีทานเรียกวาปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม หมายความวา ปฏิบัติธรรมใหถูกหลัก ธรรมขอนี้เปนไปเพ่ือจุดมุงหมายอะไร และไปสัมพันธกับ
ธรรมขอไหน ปฏิบัติดวยความตระหนักชัด และปฏิบัติใหถูกตองตามแนวตามความมุงหมายนั้น 
 อิทธิบาท ๔ 
 อิทธิบาท เปนคุณธรรมท่ีจะนําผูประพฤติปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ในสิ่งท่ีตนปรารถนา 
ผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งท่ีเรียกวา อิทธิบาท ซ่ึงจําแนกไวเปน ๔ อยาง 
คือ131

๑๓๒ 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น ใครจะทําอะไรก็ตามจะตองมีความพอใจเปนฐานท่ี
จะดําเนินชีวิตไปบนเสนทางท่ีตนพอใจ 
 ๒. วิริยะ ความพากเพียรพยายามหม่ันประกอบกระทําในสิ่งนั้น ๆ ไมครั่นครามขามเกรง
ตออุปสรรคตางๆ มองเห็นโทษของความเกลียดคราน มองเห็นอานิสงคของความเพียร มีความบาก
บั่น มีความขยัน ไมละท้ิงการงานระหวางการทํางานท่ีกําลังกระทําอยู 
 ๓. จิตตะ ความเอาใจใส ฝกใฝในกิจการงานสิ่งนั้น อันเปนลักษณะของการปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาท่ีของตนดวยความแนวแนม่ันคง มุงม่ัน ไมหวั่นไหวจนกวาจะประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตน
ประสงค 
 ๔. วิมังสา ความหม่ันสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น วิมังสาเปนอาการของปญญาใครครวญ
พินิจพิจารณากอนจะทํา กอนจะพูด วิมังสาตองใชทุกข้ันตอน ทุกขณะของการปฏิบัติภารกิจ 

 

 
  

                                           
 ๑๓๑องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗.   
 ๑๓๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



๙๐ 
 

สังคหวัตถุ ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล มี ๔ ประการ คือ132F

๑๓๓ 
 ๑. ทาน คือการใหเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของตลอดถึงการใหความรู
และคําแนะนําสั่งสอน 
 ๒. ปยวาจา คือ วาจาอันเปนท่ีรัก คือการกลาวคําสุภาพ ไพเราะออนหวาน สมานสามัคคี
ใหเกิดความรักใครนับถือกัน 
 ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชนขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเ พ็ญ 
สาธารณประโยชน 
 ๔. สมานัตตตา คือ การทําตนเสมอตนเสมอปลาย วางตนเหมาะสมแกฐานะ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ เปนฐานสําคัญของการอยูรวมกันดวยความรัก ความเมตตาหวังดีตอทาน 
ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เปนการพิสูจนทดสอบความีเมตตา ความรักกันและกันเปน
สําคัญ 
 ฆราวาสธรรม 

ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมสําหรับผูครองเรือน หรือการอยูรวมกัน การครองเรือนท่ี
จะกลายเปนการครองสุข จําเปนตองมีธรรมเปนหลักในการครองเรือน ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงไว ๔ 
ประการ คือP133F

๑๓๔ 
 ๑. สัจจะ หมายถึง ความซ่ือตรง จริงใจ พูดจริง ทําจริง ผูท่ีมีสัจจะนั้นจะเปนหลักแหง
เกียรติคุณ มีคนเชื่อถือ และเปนท่ีไวใจของทุกคน 
 ๒. ทมะ หมายถึง การฝกฝนตนเอง ควบคุมจิตใจดวยการใชปญญา จะทําใหชีวิตกาวหนา
ประสบความสําเร็จ ทําอะไรเกิดความผิดพลาดนอยมาก 
 ๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น มีหลายประการ เชนความอดทนตอความ
ยากลําบาก ความอดทนตอความเจ็บปวด ความอดทนตอความโกรธ ความผูกพยาบาท ความอดทน
ตอกิเลศ เปนตน ผูท่ีมีขันตินั้นจะเปนเครื่องประกันฐานะทางสังคมไดอยางดี และจะเปนผูท่ีมีความ
อดทน ไมเกิดความทอแทโดยงาย 
 ๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ความแบงปน การมีน้ําใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือ
ผลประโยชนสวนรวม ผูท่ีมีจาคะนั้นเปนเครื่องเสริมสรางไมตรีใหเกิดความสัมพันธอันดีในสังคม 
 อบายมุข ๔ 
 อบายมุข ๔ คือ หนทางนําไปสูความเสื่อมเสีย ๔ ประการ คือP134F

๑๓๕ 
 ๑. การเปนนักเลงผูหญิง การเปนนักเลงผูหญิงมีผลเสียหลายประการ เชน ไดชื่อวาเปน
คนเจาชู ทําใหเสียทรัพยเพราะตองใชทรัพยสินเงินทองไปบําเรอหญิงอ่ืนท่ีไมใชภรรยาตน ทําใหเกิด
โรคจากากรสําสอนทางเพศ ทําใหครอบครัวแตกแยก เปนตน 

 

                                           
 ๑๓๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗, ๒๖๗/๒๔๔. 
 ๑๓๔สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖. 
 ๑๓๕องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๙๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๘ - ๑๘๔/๑๙๖ - ๑๙๘. 



๙๑ 
 
 ๒. ความเปนนักเลงสุรา พระพุทธเจาทรงจําแนกโทษไว ๖ สถาน คือ 
  ๑) เสียทรัพย 
  ๒) กอการทะเลาะวิวาท  
  ๓) เกิดโรค  
  ๔) ถูกติเตียน  
  ๕) ไมรูจักอาย 
  ๖) บั่นทอนสติปญญา นอกจากนั้นยังไดชื่อวาเปนคนข้ีเมา เกิดความประมาท ขาด
สติยั้งคิดได 
 ๓. ความเปนนักเลงการพนัน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจําแนกโทษของการเปนนักเลง
การพนันไว ๖ สถาน คือ 
  ๑) เม่ือชนะยอมกอเวร 
  ๒) เม่ือแพยอมเสียดายทรัพย 
  ๓) ทําใหสูญเสียทรัพย 
  ๔) ไมมีใครเชื่อถอยคํา 
  ๕) เปนท่ีหม่ินประมาทของคนอ่ืน และ 
  ๖) ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย 
 ๔. คบคนชั่วเปนมิตร การคบคนชั่วเปนมิตรพระพุทธเจาทรงจําแนกโทษไว ๖ สถาน คือ 
  ๑) นําใหเปนนักเลงการพนัน 
  ๒) นําใหเปนนักเลงเจาชู 
  ๓) นําใหเปนนักเลงสุรา 
  ๔) นําใหเปนคนหลอกลวงคนอ่ืนดวยของปลอม 
  ๕) นําใหเปนคนโกงเขาซ่ึงหนา 
  ๖) นําใหเปนนักเลงหัวไม 
 พรหมวิหาร ๔ 
 วิหาร แปลวา ท่ีอยู พรหม แปลวา ประเสริฐ  คําวา พรหมวิหาร หมายความวา เอาใจจับ
อยูในอารมณแหงความประเสริฐ หรือเอาใจไปขังไวในความดีท่ีสุด ซ่ึงมีคุณธรรม ๔ ประการ คือ135

๑๓๖ 
 ๑. เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง รักท่ีมุงปรารถนาดี โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ จึง
จะตรงกับคําวา เมตตา ในท่ีนี้ถาหวังผลตอบแทนจะเปนเมตตาท่ีเจือดวยกิเลส ไมตรงตอเมตตาใน
พรหมวิหารนี้ 
 ๒. กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาใหผูอ่ืนพ้ืนทุกข ความ
สงสารปราณีนี้ ก็ไมหวังผลตอบแทนเชนเดียวกัน สงเคราะหสรรพสัตวท่ีมีความทุกขใหหมดทุกขตาม
กําลังกาย กําลังปญญา และกําลังทรัพย 

                                           
 ๑๓๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 



๙๒ 
 
 ๓. มุทิตา แปลวา มีจิตใจออนโยน หมายถึง จิตใจท่ีไมมีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ
สดชื่น แจมใสตลอดเวลา คิดอยูเสมอวาถาคนท้ังโลกมีความโชคดีดวยทรัพย มีปญญาเฉลียวฉลาด
เหมือนกันทุกคนแลว โลกนี้จะเต็มไปดวยความสุข สงบ ปราศจากอันตรายท้ังปวง 
 ๔. อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย คือมีการวางเฉยตออารมณท่ีมากระทบความวางเฉยใน
พรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือความยุติธรรม ไมลําเอียงตอผูใดผูหนึ่ง 
 ธรรม ๔ ขอนี้ ควรอบรมใหมีในจิตใจดวยวิธีคิดแผใจ ประกอบดวย เมตตา เปนตน 
ออกไปในบุคคลและในสัตวท้ังหลายโดยเจาะจง และโดยไมเจาะจง คือ ท่ัวไป เม่ือหัดคิดอยูบอย ๆ 
จิตใจก็จะอยูกับธรรมเหลานี้บอยเขาแทนความเกลียด โกรธ เปนตน ท่ีตรงกันขามจนอัธยาศัยข้ึนก็จะ
มีความสุขมาก136

๑๓๗  
 เบญจศีล - เบญจธรรม 
 เบญจศีล - เบญจธรรม เปนหลักธรรมพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ัวไปไดใชยึดม่ันเพ่ือในการทํา
ความดี ละเวนความชั่ว และทําจิตใจใหบริสุทธิ์ได 
 เบญจศีลหรือศีล ๕ คือ หลักธรรมท่ีควรงดเวน ๕ ประการ เปนหลักปฏิบัติซ่ึงถือวามี
ความสําคัญสูงสุด เพ่ือการอยูรวมกันโดยปกติสุขของสังคม คือ137

๑๓๘ 
 ๑. เวนจากการฆา การสังหาร ไมประทุษรายชีวิตและรางกายผูอ่ืน 
 ๒. เวนจากการลักขโมย เบียดเบียน แยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสินของผูอ่ืน 
 ๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประพฤติผิดทางเพศ ไมประทุษรายตอของรักของ
หวงผูอ่ืน 
 ๔. เวนจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง ไมประทุษรายเขา หรือประโยชนสุขของเขาดวย
วาจา 
 ๕. เวนจากการดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาท 
 เบญจธรรม ๕ ประการ 
 เปนหลักธรรมท่ีคนท่ัวไปควรปฏิบัติควบคูกับการปฏิบัติตามศีล ๕ มี ๕ ประการดังนี้ 
 ๑. ความเมตตากรุณาตอสัตวและเพ่ือนมนุษยจะทําใหการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 ๒. การเลี้ยงชีพโดยชอบ โดยการประกอบสัมมาอาชีพท่ีสุจริต ไมผิดกฎหมายและศีลธรรม 
 ๓. ความสํารวมในกาม 
 ๔. พูดแตความสัตยจริง 
 ๕. ไมตองอยูในความประมาท มีความรูสึกตัวอยูเสมอ 

 
  

                                           
 ๑๓๗กรมการศาสนา, พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอะไร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา ๑๒. 
 ๑๓๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



๙๓ 
 
 ทิศ ๖ 
 ทิศท้ัง ๖ ประกอบดวย138

๑๓๙ 
  ๑. ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา 
  ๒. ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย 
  ๓. ปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ไดแก บุตร ภรรยา 
  ๔. อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหาย 
  ๕. เหฎฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องต่ํา ไดแก บาว 
  ๖. อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ 
 ๑. ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา บุตร พึงบํารุงดวย สถาน ๕ คือ 
  ๑.๑ ทานเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ 
  ๑.๒ ชวยทํากิจการงานของทาน 
  ๑.๓ ดํารงวงศสกุล 
  ๑.๔ ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก 
  ๑.๕ เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 
 สวนบิดา มารดาเม่ือไดรับบํารุงแลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวย สถาน ๕ คือ 
  ๑. หามไมใหบุตรทําความชั่ว 
  ๒. ใหบุตรตั้งอยูในความดี 
  ๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
  ๔. หาภรรยาท่ีสมควรให 
  ๕. มอบทรัพยใหในเวลาอันเหมาะสม 
 ๒. ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย พึงบํารุงดวย สถาน ๕ คือ 
  ๒.๑ ลุกตอนรับแสดงความเคารพ 
  ๒.๒ ดวยเขาไปยืนคอยรับใช 
  ๒.๓ ดวยการเชื่อฟง 
  ๒.๔ ดวยอุปฏฐาก 
  ๒.๕ ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
 สวนครู อาจารย ไดรับบํารุงแลวยอมอนุเคราะหศิษยดวย สถาน ๕ คือ 
  ๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
  ๒. ใหเรียนดี สอนใหเขาใจแจมแจง 
  ๓. บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง 
  ๔. ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง 
  ๕. ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย (คือจะไปทิศไหนก็ไมอดอยาก) 
  

                                           
 ๑๓๙ที .ปา.  )ไทย ( ๑๑/๑๙๘ - ๒๐๔/๒๐๒ - ๒๐๖. 



๙๔ 
 
 ๓. ปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ไดแก ภรรยา สามีพึงบํารุงภรรยาดวย สถาน ๕ คือ 
  ๓.๑ ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา 
  ๓.๒ ดวยไมดูหม่ิน เหยียดหยาม 
  ๓.๓ ดวยไมประพฤติลวงใจ ไมนอกใจ 
  ๓.๔ ดวยมอบความเปนใหญใหในบาน 
  ๓.๕ ดวยใหเครื่องแตงตัวตามสมัยและโอกาส 
 ภรรยาเม่ือไดรับบํารุงแลวยอมอนุเคราะหสามีดวย สถาน ๕ คือ 
  ๑. จัดการงานดี ทํางานบานใหเรียบรอย 
  ๒. สงเคราะหคนขางเคียงของท้ังสองฝายดวยดี 
  ๓. ไมประพฤตินอกใจสามี 
  ๔. รักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดไว 
  ๕. ขยันไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง 
  ๔. อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซาย ไดแก 
 กุลบุตรพึงบํารุงมิตรสหายดวย สถาน ๕ คือ 
  ๔.๑ ดวยการใหปน 
  ๔.๒ ดวยการเจรจาถอยคําไพเราะ 
  ๔.๓ ดวยการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
  ๔.๔ ดวยความเปนผูมีตนเสมอตนเสมอปลาย 
  ๔.๕ ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง ซ่ือสัตยจริงใจ 
 มิตรสหายเม่ือไดรับการบํารุงแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวย สถาน ๕ คือ 
  ๑. รักษามิตรผูประมาทแลว 
  ๒. รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว 
  ๓. เม่ือมีภัยใหเปนท่ีพ่ึงพํานักได 
  ๔. ไมละท้ิงในยามวิบัติ 
  ๕. นับถือตลอดถึงวงศตระกูลของบุตร (เพ่ือน) 
  ๕. เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องต่ํา ไดแก 
 บาว นายพึงบํารุงบาวดวย สถาน ๕ คือ 
  ๕.๑ ดวยจัดการงานใหสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
  ๕.๒ ดวยใหอาหารและรางวัล รวมท้ังคาจางท่ีเหมาะสม 
  ๕.๓ ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข 
  ๕.๔ ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน 
  ๕.๕ ดวยปลอยในสมัย ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร 
 บาว เม่ือไดบํารุงแลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ 
  ๑. ลุกข้ึนทํางานกอนบาย 
  ๒. เลิกงานทีหลังนาย 
  ๓. ถือเอาแตของท่ีนายให 



๙๕ 
 
  ๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 
  ๕. นําคุณของนายไปสรรเสริญเยินยอ 
  ๖. อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ไดแก 
 กุลบุตรพึงบํารุงสมณพราหมณดวย สถาน ๕ คือ 
  ๖.๑ ดวยกายกรรม คือทําอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา 
  ๖.๒ ดวยวจีกรรม คือทําอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา 
  ๖.๓ ดวยมโนกรรม คือทําอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา 
  ๖.๔ ดวยความเปนผูไมปดประตู คือ มิไดหามไมใหเขาบานเรือน 
  ๖.๕ ดวยใหอามิสทาน หรือปจจัย 
 สมณพราหมณ เม่ือไดรับบํารุงแลวยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวย สถาน ๖ คือ 
  ๑. หามไมใหกระทําความชั่ว 
  ๒. ใหตั้งอยูในความดี 
  ๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 
  ๔. ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง 
  ๕. ทําสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง 
  ๖. บอกทางสวรรคให 
 
 สัปปายะ 
 สัปปายะ ๗ คือ สิ่งท่ีเหมาะกัน สิ่งท่ีเก้ือกูล ชวยสนับสนุนในการบําเพ็ญภาวนาใหไดผลดี 
ชวยใหสมาธิตั้งม่ัน ไมเสื่อมถอย ประกอบดวย139

๑๔๐      
 ๑. อาวาสสัปปายะ ไดแก ท่ีอยูซ่ึงเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ 
 ๒. โคจรสัปปายะ ไดแก ท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เชน มีหมูบานหรือชุมชน
ท่ีมีอาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป         
 ๓. ภัสสสัปปายะ ไดแก การพูดคุยท่ีเหมาะกัน เชน พูดคุยเลาขานกันแตในกถาวัตถุ ๑๐ 
และพูดแตพอประมาณ        
 ๔. ปุคคลสัปปายะ ไดแก บุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปญญาเปนท่ีปรึกษาเหมาะใจ         
 ๕. โภชนสัปปายะ ไดแก อาหารท่ีเหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ ฉันไม
ยาก  
 ๖. อุตุสัปปายะ ไดแก ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมท่ีเหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป 
ไมรอนเกินไป เปนตน        
 ๗. อิริยาปถสัปปายะ ไดแก อิริยาบถท่ีเหมาะกัน เชน บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับ
นั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี  

                                           
 ๑๔๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗. 



๙๖ 
 
 สรุปความวา หลักธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาดังกลาว ถาทุกคนมีความเขาใจ
และนํามาประยุกตใชใหเขากับวิถีชีวิตประจําวัน ประพฤติปฏิบัติใหเปนนิสัยได ยอมจะทําใหมีความ
สันติสุขในสังคม ตนเองและบุคคลอ่ืนไมเดือดรอน สังคมอยูกันดวยความสงบ เรียบรอย ทุกคนจะอยู
ดวยกันอยางเอ้ืออาทร อยูอยางพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เต็มไปดวยสังคมท่ีมีแตความรัก ความ
เมตตาตอกัน 

ตารางท่ี ๒.๑๘  สรุปหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ 

แหลงขอมูล หลักพุทธธรรม 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๔/๕๗ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗ 
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖ 
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๙๒  
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๘-๑๘๔/๑๙๖-๑๙๘ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗ 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖ 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗ 

หลักธรรมท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ 
๑. ธรรมมีอุปการะมาก 
๒. โอวาท ๓ 
๓. ไตรสิกขา 
๔. ภาวนา ๔ 
๕. ปญญาวุฒิธรรม  
๖. อิทธิบาท ๔ 
๗. สังคหวัตถุ ๔ 
๘. ฆราวาสธรรม 
๙. อบายมุข ๔ 
๑๐. พรหมวิหาร ๔ 
๑๑. เบญจศีล-เบญจธรรม 
๑๒. ทิศ ๖ 
๑๓. สัปปายะ ๗ 

พระพรหมคุณาภรณ (๒๕๔๘, หนา ๗๐) ภาวนา ๔ 
๑. กายภาวนา 
๒. ศีลภาวนา 
๓. จิตภาวนา 
๔. ปญญาภาวนา 

 

 

 
  



๙๗ 
 
 ๒.๓.๑๕ การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
 การเก้ือกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน
ท่ีประกอบดวยบาน วัด และสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชน จะตองมีความเก้ือกูลรวมมือกันและสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีความเปนกัลยาณมิตรตอกันในการพัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชนสังคม
โดยใชวิถีแหงพุทธธรรมมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเก้ือกูลสัมพันธกับชุมชนมีความสําคัญกับ
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาก ซ่ึงราชบัณฑิตสถานไดใหความหมายของ เก้ือกูลและสัมพันธไว
ดังนี้ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายคําวา เก้ือกูล ก. หมายถึง ชวยเหลือ
สนับสนุน140

๑๔๑ 
 และใหความหมายคําวา สัมพันธ ก. หมายถึง ผูกพัน, เก่ียวของ 
 คําสองคํานี้มีความหมายท่ีใกลเคียงกัน นํามาใชรวมกันเพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน
วิถีพุทธมีความคลองตัว สามารถดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงคจําเปนจะตองสราง
ความสัมพันธกับบาน วัด และสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชน ใหกระชับแนนแฟนยิ่งข้ึน 
 ความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 สารัช   บุญเมืองแสน ไดกลาวถึงความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียนไววาพอแม
สามารถเขามามีสวนรวมในสถาบันการศึกษาหลายรูปแบบ เชน การเปนอาสาสมัครชวยเหลืองาน
โรงเรียน รับเชิญเปนวิทยากร โดยใหความสนใจกับสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในโรงเรียนอยูเสมอท้ังบานและ
โรงเรียนจึงควรรวมมือซ่ึงกันและกัน ในการสงเสริมใหเด็กเกิดความสนใจและลงมือปฏิบัติงานกัน 141

๑๔๒ 
 ชัยวัฒน   บุณฑริก ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวาหมายถึง การ
กระทํากิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความรูสึกท่ีดีตอกัน อัน
จะเปนหนทางสําคัญใหกับชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขณะเดียวกันก็
เปนหนทางใหโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน142

๑๔๓ 
 กรมสามัญศึกษา ไดใหความหมายความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา โรงเรียน
และชุมชนมีบทบาทตอกัน เพ่ือใหการสนับสนุนในดานการจัดการศึกษาและเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนและตอโรงเรียน โรงเรียนก็จะไดรับความรวมมือจากชุมชนในดานตางๆ ท้ังคน ทรัพยากรของ
ชุมชนก็จะไดรับการพัฒนา ความสัมพันธเปนการติดตอสื่อสารท่ีเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชนตอกันและ
กัน143

๑๔๔ 

                                           
 ๑๔๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, หนา ๑๕๑. 
 ๑๔๒สารัช บุญเมืองแสน, “ความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน”, วิชาการ, ๔, ๙ (กันยายน ๒๕๔๔) : 
๔๔. 
 ๑๔๓ชัยวัฒน บุณฑริก, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา, 
(อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๕), หนา ๑๖๑. 
 ๑๔๔กรมสามัญศึกษา , การพัฒนาองคการและทักษะการสรางความคิดดานการบริหาร, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๐ - ๑๓๑. 



๙๘ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาววา โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซ่ึง
ประกอบดวยบาน วัด และสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันเก้ือกูลรวมมือกันและ
กันในการพัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชนสังคมในวิถีพุทธธรรมเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน 144

๑๔๕ 
 สรุปไดวาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การท่ีบุคลากรในโรงเรียน
กระทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดดําเนินการหรือชุมชน
ไดดําเนินการและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันและเพ่ือผลประโยชนรวมกันนั่นก็คือโรงเรียน
นักเรียนและชุมชน 
 ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษา ให
ไดผลมากท่ีสุดตอผูเรียน และยังประโยชนใหเกิดแกชุมชนดวย ซ่ึงความมุงหมายของการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก 
 การสรางความสัมพันธกับชุมชนมีความมุงหมายดังนี้ 145

๑๔๖ 
 ๑. เพ่ือสรางความสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะสัมพันธภาพจะเปน
เครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตางๆ ท่ีมีอยูใหบรรลุจุดหมาย
อันเดียวกันตามท่ีกําหนด 
 ๒. เพ่ือสรางเสริมความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณสมบัติ
ท่ีชุมชนเปนเจาของอยูแลวหากแตมอบหมายใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการซ่ึงมีครูใหญเปน
หัวหนา 
 ๓. เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน กิจการตางๆ ของโรงเรียนอาจแบงเปน
หลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมาย และนโยบาย กิจการเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน 
กิจการเก่ียวกับการพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจนการพัฒนาดานวิชาการ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 ๔. เพ่ือฟนฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมีวัฒนธรรมประจําอยูมากมายท้ังท่ี
เปนขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา โรงเรียนจะตองใหความสําคัญ โดยการฟนฟูและถายทอดใหแก
เยาวชน ชุมชนจะใหความรวมมือทุกประการ เพราะชุมชนมองเห็นวาโรงเรียนกระทําการเพ่ือชุมชน
อยางแทจริง 
 ๕. เพ่ือสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนท่ียอมรับวาโรงเรียนเปน
หนวยงานของชุมชน ดําเนินงานพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน การดํารงชีพในชุมชนควรจะเปนหลักสูตรของโรงเรียนปฏิบัติการตางๆ ควรเปนของชุมชน 
โรงเรียนเปนเพียงสถานท่ีฝกหัดใหเทานั้น 

 

                                           
 ๑๔๕สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๕๖. 
 ๑๔๖พนิจดา วีระชาติ, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร, ๒๕๔๒), หนา ๕๑ - ๕๒. 



๙๙ 
 
 วัตถุประสงคของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้ 146

๑๔๗ 
 ๑. เพ่ือใหชุมชนมีความเขาใจอันดีตอโรงเรียน อันจะชวยใหโรงเรียนไดรับความรวมมือ
และความสะดวกในการดําเนินการ 
 ๒. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชนหรือบุคคลวัสดุ อุปกรณ 
สิ่งแวดลอมเพ่ือการดําเนินงานของโรงเรียนได 
 ๓. เพ่ือใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากชุมชนดานการเงิน แรงงาน วัสดุ 
อุปกรณและความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียน 
 ๔. เพ่ือเปนการใหความชวยเหลือชุมชนทางดานวิชาการและอ่ืนๆ จะเปนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง 
 ๕.  เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการบรรลุเปาหมายได
สะดวก             
 ๖. เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในสิ่งแวดลอมของหนวยงาน อันจะทําใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๗. เพ่ือปองกันหรือแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนโดยเปน
ผลกระทบจากชุมชน 
 สรุปวา ความมุงหมายในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือใหเกิดการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังในและนอกโรงเรียนใหเกิดประโยชนข้ึนท้ังสองฝาย สนับสนุน สงเสริมใหชุมชน
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สรางความเขาใจอันดีตอกันและเปนหนทางในการวัดผล
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากชุมชน 
 ๒.๓.๑๖ บทบาทของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีตอชุมชน 
 ผูบริหารโรงเรียน ถือวาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญของโรงเรียน เนื่องจากเปนผูมีอํานาจ
ในการบริหารอยางกวางขวาง โรงเรียนจะเจริญหรือไดรับความรวมมือ สนับสนุนชวยเหลือจากชุมชน
ยอมข้ึนอยูกับตัวผูบริหารเปนหลักหากผูบริหารบกพรองหรือขาดการสรางความสัมพันธกับชุมชนแลว 
ผลท่ีไดรับคือความชะงักของการดําเนินงานสถานศึกษานั้นๆ ได  
 โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีฐานะเปนสถาบัน และเปนองคการทางสังคม โรงเรียน
เกิดข้ึนจากความตองการและความจําเปนของสังคมเพ่ือรับใชและบริการสังคมในการจัดหรือบริหาร
โรงเรียนจําเปนจะตองพิจารณาถึงความตองการของสังคมและของแตละบุคคลประกอบกัน โดยท่ัวไป
แลวโรงเรียนมีหนาท่ี ดังตอไปนี1้47

๑๔๘ 
 ๑. สนองความตองการของชุมชน หนาท่ีของโรงเรียนในดานนี้คือ การฝกใหมีความ
รับผิดชอบในหนาท่ีของตนเก่ียวกับประเทศ บานเมือง เพ่ือใหเปนพลเมืองดีของประเทศ สําหรับ
โรงเรียนท่ีตั้งอยูในชุมชนท่ีดอยพัฒนา โรงเรียนยังตองทําหนาท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงและสรางความ
เจริญรุงเรืองใหแกชุมชนอีกดวย 

                                           
 ๑๔๗สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
๒๕๔๐), หนา ๔๑๙ - ๔๒๐. 
 ๑๔๘พนิจดา วีระชาติ, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน, หนา ๒๖ - ๓๒. 



๑๐๐ 
 
 ๒. สนองความตองการของแตละบุคคล คือ การสงเสริมใหบุคคลรูจักสรางความเจริญ
ใหแกตนเอง มีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รูจักตนเอง
รูจักยับบั้งชั่งใจ นอกจากนั้นโรงเรียนยังทําหนาท่ีฝกคนใหมีสมรรถภาพทางเศรษฐกิจ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เปนผูผลิตและผูบริโภคท่ีดี 
 หนาท่ีของโรงเรียน ในดานท่ีเก่ียวกับการฝกอบรมนักเรียน ใหความเจริญกาวหนาตาม
ความสามารถของบุคคลใหบรรลุผลตามความมุงหมายของการศึกษา อาจแยกกลาวหนาท่ีของ
โรงเรียนไดดังนี้ 
 ๑. ใหความรูทางวิทยาการท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในสังคมใหแกผูเรียน 
 ๒. ฝกเด็กใหมีทักษะและความสามารถในดานการประกอบอาชีพ และทางดานเศรษฐกิจ 
 ๓. ฝกอบรมเด็กใหมีวัฒนธรรม ศีลธรรม จรรยา และมรรยาทอันดีงาม 
 ๔. ดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
 ๕. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู เพ่ือชวยกันปรับปรุง
โรงเรียนและชุมชน 
 หนาท่ีบทบาทของครูตอชุมชน 
 ๑. ศึกษาทําความเขาใจชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูใชความรูความเขาใจเก่ียวกับชุมชนใหเปน
ประโยชนในการสอนใหมากท่ีสุดเพ่ือชีวิตท่ีดีของเด็กและชุมชน 
 ๒. สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ประชาสัมพันธกิจการและดําเนินงานของโรงเรียน
และชุมชน 
 ๓. รวมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือความเจริญกาวหนาของชุมชนเปนผูนํา
หรือกระตุนใหชุมชนประสานสามัคคี รวมมือกัน 
 ๔. นําโรงเรียนเขาสูชุมชน ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจชุมชนของตนดีข้ึน 
 ๕. นําชุมชนเขาสูโรงเรียน ใหชุมชนเขาใจโรงเรียน ชุมผลงานของนักเรียนชมกิจการและ
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
 ๖. ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรมของโรงเรียน บริการชวยเหลือโรงเรียนตาม
ความสามารถท่ีจะทําได 
 ๗. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ใหสัมพันธสอดคลองกับความเปนอยูและความ
ตองการของชุมชน ในอันท่ีจะยกระดับความเปนอยูของชุมชนใหสูงข้ึน และเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซ่ึงประกอบดวยบาน วัด และสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชน มีความเปนกัลยาณมิตร
ตอกัน เก้ือกูลรวมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียนมีผลการพัฒนาเปนท่ียอมรับและศรัทธาของ
ชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา บริการวิชาการ อาคารสถานท่ี รวมมือ
สนับสนุนกับชุมชนในการพัฒนาภูมิธรรม ภูมิปญญาคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะ
ตางๆ แกชุมชน มีลักษณะเปดกวางสูชุมชนและสังคมพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง



๑๐๑ 
 
พัฒนาอยูเสมอ และพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน ดวยความเก้ือกูลกันและกันอยาง
ตอเนื่อง148

๑๔๙ 
 สรุปไดวา ผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนรวมท้ัง
ครู บุคลากรทางการศึกษาก็เปนตัวจักรสําคัญดวย เพราะเปนผูใกลชิดนักเยนและชุมชนจึงตองศึกษา
ชุมชนใหมีความเขาใจอยางลึกซ่ึง กระทําตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนําและพัฒนาชุมชนสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา กําหนดนโยบายวางแผน และประเมินผล มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน 
 หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชน 
 หลักในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น มีผูเสนอแนวคิดไวอยาง
หลากหลาย จึงไดนําแนวคิดของแตละคนมาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ดังนี้ 
 หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้149

๑๕๐  
  ๑. ตองดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา เชื่อถือได 
  ๒. ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ถือเปนภารกิจท่ีตองทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
  ๓. ตองดําเนินการใหครอบคุลมทุกดานท่ีชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ 
  ๔. ตองมีความงายและคลองตัวในการดําเนินงาน 
  ๕. ตองเปนไปดวยความสรางสรรค มิใชทําลายภาพพจนของโรงเรียนและชุมชน 
  ๖. ตองดําเนินการปรับใหเขากับสภาพชุมชน 
  ๗. ตองดําเนินการดวยความยืดหยุนใหเขากับสาระ วิธีการ และโอกาส 
 และมีหลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก150

๑๕๑ 
  ๑. หลักการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลของ Roger มีองคประกอบสําคัญ ๓ 
ประการ 
   ๑.๑ ความจริงใจ ท้ังกาย วาจา ใจ 
   ๑.๒ ความเขาใจบุคคลอ่ืนในสภาพท่ีตรงตอความเปนจริง 
   ๑.๓ การยอมรับคุณคาของคน 
  ๒. ในการท่ีจะสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืนนั้น ในศาสนาคริสต ไดบัญญัติกฎ
ทองคําไววาจงปฏิบัติตอคนอ่ืนเหมือนกับท่ีทานตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอทาน 
  ๓. กฎทองคําขาว 

                                           
 ๑๔๙สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๕๖. 
 ๑๕๐นพพงษ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๖ - ๒๗. 
 ๑๕๑สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
๒๕๔๐), หนา ๒๓. 



๑๐๒ 
 
 กฎนี้ความเห็นตรงกันขามกับกฎทองคํา ไดรับการยอมรับในป ค  .ศ . ๑๙๗๒ และไดรับการ
สนับสนุนจากผลการวิจัยของนักวิจัย คือ คารลจุง กฎนี้ไดกลาววา จงปฏิบัติตอเขาตามท่ีเขาตองการ
ใหเราปฏิบัติตอเขา 
 การใหเด็กเรียนรูไดอยางดี  คือ การท่ีผูปกครองและครูรวมมือกัน ในการจัดการเรียนรู
และสรางสรรคสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือใหเด็กนักเรียนแระสบความสําเร็จทางการศึกษา ในฐานะครูคน
แรกของลูกพอแมควรทําในสิ่งดังตอไปนี้151

๑๕๒ 
 ๑. อานหนังสือรวมกันกับลูก 
 ๒. กําหนดกิจกรรมประจําวันในครอบครัว 
 ๓. การใชโทรทัศนอยางชาญฉลาด 
 ๔. สรางความใกลชิดกับโรงเรียน 
 ๕. สรางความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจแกลูก 
 และไดกลาวเพ่ิมเติมอีกวา ในการประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองครู
สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 ๑. เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของชั้นเรียน 
 ๒. เปดโอกาสใหผูปกครองมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ 
 ๓. วางแผนเพ่ือการประชุมรวมกันระหวางครูกับผูปกครอง 
 ๔. สรางการสื่อสารท่ีดีระหวางครูกับผูปกครองในระหวางการประชุม 
 รวมถึงการมีสวนรวมการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆ โรงเรียนมิไดเปนเจาภาพสวนเดียว
ในการจัดการศึกษา แตมีเจาภาพรวมคือ ชุมชน สถาบันศาสนาโดยมีเด็กเปนตัวตั้ง เปนศูนยกลางการ
พัฒนา เปนการรวมมือกันพัฒนาเด็กใหเกง ดี มีสุขโรงเรียนขยายการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กไปยัง
บานและวัด152

๑๕๓ 
 โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการรวมมือ ท้ังสถานศึกษา บาน วัด และ
สถาบันตางๆ ในชุมชนดวยศรัทธาและฉันทะ ท่ีจะพัฒนาท้ังนักเรียน และสังคม ตามวิถีแหงพุทธธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขรวมกัน ไดเสนอหลักคิดไววา โรงเรียนวิถีพุทธจะตองเพียรพัฒนาตน ใหมีผลการ
พัฒนานักเรียนเปนท่ียอมรับและศรัทธาของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา จัดระดมสรรพกําลังลักษณะตางๆ อยางหลากหลาย ในการพัฒนางานทุกดานของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนานักเรียน บริการวิชาการ อาคารสถานท่ี รวมมือสนับสนุน
กับชุมชน ในการพัฒนาภูมิธรรม ภูมิปญญา คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะตางๆ เปน
ตน แกชุมชนสังคมดวยเมตตาธรรมและดวยความเปนกัลยาณมิตรเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามและ
สันติสุข และยังไดเสนอหลักธรรมไววาสถานศึกษาอาจพิจารณากําหนดและดําเนินงานตามวิสัยทัศน
และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ซ่ึงบงชี้ถึงความเปนวิถีพุทธอยางเขมแข็งและตอเนื่อง พรอมกันนั้น
โรงเรียนวิถีพุทธมีลักษณะเปดกวางสูชุมชนและสังคม พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง

                                           
 ๑๕๒สรรพพร แดงสกุล, “การสรางความสัมพันธระหวางพอแมกับครู”, ประชาศึกษา, ปท่ี ๕๒, ฉบับ
ท่ี ๓ (กุมภาพันธ ๒๕๔๕) : ๒๘ - ๓๐. 
 ๑๕๓พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บ ว ร กับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและอนาคตของ
สังคมไทย, หนา ๒๖. 



๑๐๓ 
 
พัฒนาอยูเสมอและพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนสังคม ดวยความเก้ือกูลกันและกัน
อยางตอเนื่องและไดเสนอแนะกิจกรรมเก้ือกูลสัมพันธไวดังนี้ 153

๑๕๔ 
 ๑. สถานศึกษา บาน วัด ชุมชน ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวันตามประเพณี เชน กิจกรรมหลอเทียนพรรษา การทอดกฐินผาปา กิจกรรมวันพอ วันแม 
 ๒. สถานศึกษานําสถานศึกษารวมกิจกรรมของวัดและชุมชน เชน กิจกรรมทําความ
สะอาดวัด ซ่ึงอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมอ่ืนๆ เชน นําอาหาร
ไปเลี้ยงคนชราท่ีบานพักคนชรา หรือบานเด็กกําพรา 
 ๓. สถานศึกษาตองเปนของชุมชนโดยเปดตอนรับผูปกครองและชุมชนตลอดเวลา (Open 
House) เพ่ือใหผูปกครองไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นและมีสวนรวมในภารกิจตางๆ เชน ดูแลความ
สะอาดของโรงเอาหาร ดําเนินการเชิญผูทรงปญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินมาชวย
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู เปนตน 
 ๔. เปดหองสมุดเพ่ือใหชุมชนใชบริการไดในวันหยุด รวมท้ังสนามกีฬา หอประชุม 
 ๕. เปนศูนยกลางของชุมชนในดานวิชาการวิชาชีพ เชน จัดอบรมใหความรูแกผูปกครอง
ในเรื่องอาชีพพิเศษตางๆ จัดรานคาของสถานศึกษาเพ่ือใหผูปกครองนําผลติผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑตางๆ มาขาย โดยนักเรียนเปนผูดูแลกิจการ 
 ๖. รวมกับวัดในชุมชนจัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางดานศาสนาตางๆ เชนนิมนต
พระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาใหความรูแกเยาวชนในเรื่องตางๆ ในวันหยุด จัด
ทัศนศึกษาทางธรรม เปนตน 
 ๗. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน วัด ชุมชน เชน จัดการแขงขัน
กีฬา จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยเชิญผูปกครองมารวมนําอาหารมารับประทานรวมกันจัดคาย
ครอบครัว 
 ๘. เสริมความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การเยี่ยมบานนักเรียน
ชวยเหลือนักเรียนแกไขปญหาครอบครัว 
 ๙. ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เชน จัดทําหนังสือพิมพหรือ
วารสารของสถานศึกษา เผยแพรแกผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน 
 ๑๐. ยกยองเชิดชุเกียตริของผูกระทําความดีท้ัง ครู อาจารย นักเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคคลในชุมชน เพ่ือใหเปนตัวอยางแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือใหวิถีพุทธเปนวิถีชีวิตของคนท้ัง
ชุมชน 
 สรุปไดวา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐาน
ของชุมชน กระบวนการสรางความสัมพันธจะตองเปนไปดวยกันท้ังสองทาง คือ ท้ังโรงเรียนและชุมชน
จะตองมีความเขาใจท่ีดีตอกันและกันตองดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจ โปรงใส เปนไปในทาง
สรางสรรค ใชวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสภาพการณ เวลา โอกาส และกระทําอยางตอเนื่อง 

 

                                           
 ๑๕๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๕๖ - 
๖๐. 



๑๐๔ 
 
 วิธีสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 จากบทบาทของโรงเรียนท่ีมีตอชุมชนท่ีเสนอมาแลวนั้น ซ่ึงจะเปนทางนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางของการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน รวมท้ังชุมชนไดมีสวนรวม
และสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
อาจทําไดหลายรูปแบบหรือหลายวิธีการ 
 วิธีการท่ีโรงเรียนจะสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น มีอยูหลายข้ันตอน โดยอาจเริ่มจาก
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน หรือผูปกครอง แลวจึงขยายความรวมมือไปสู
หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชน การสรางความสัมพันธกับผูปกครองนั้น โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้154

๑๕๕ 
 ๑. จัดใหมีการปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนในวันเปดภาคเรียนโดย ชี้แจงถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา และการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังดานการสอน การอบรม บมนิสัยและ
การพัฒนาดานตางๆ  
 ๒. เชิญผูปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียน เชน มาชมการเรียนการสอน ชมการแสดงของ
นักเรียน ชมนิทรรศการท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
 ๓. เชิญผูปกครองมารวมแกไขปญหาบางอยางเก่ียวกับตัวเด็ก 
 ๔. ใหครูไปเยี่ยมผูปกครองและนักเรียนท่ีบาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันและมี
ความสนิทสนมซ่ึงกันและกัน 
 ๕. ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน เชิญมาเปนวิทยากรในเรื่องท่ีเขามี
ความถนัดและความชํานาญสูง เชิญมาเปนกรรมการในงานท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
 ๖. จัดตั้งสมาคมครูและผูปกครองข้ึน เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน
ใหใกลชิดยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมเก้ือกูลสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี1้55

๑๕๖ 
 ๑. สถานศึกษา บาน วัด ชุมชน ดําเนินกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทาง พระพุทธศาสนา 
และวันตามประเพณีตางๆ  
 ๒. สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมของวัดและชุมชน เชน กิจกรรมทํา ความสะอาดวัด 
 ๓. สถานศึกษาตองเปนของชุมชนโดยเปดตอนรับผูปกครองและชุมชนตลอดเวลา เพ่ือให
ผูปกครองไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นและมีสวนรวมในภารกิจตางๆ  
 ๔. เปดหองสมุดเพ่ือใหชุมชนใชบริการไดในวันหยุด รวมท้ังสนามกีฬา หอประชุม 
 ๕. เปดศูนยกลางของชุมชนในดานวิชาการ วิชาชีพตางๆ  
 ๖. รวมกับวัดในชุมชนจัดการเยนธรรมศึกษากิจกรรมทางดานศาสนาตางๆ  
 ๗. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน วัด ชุมชน เชน การแขงขัน
กีฬา เปนตน 

                                           
 ๑๕๕พนิจดา วีระชาต,ิ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน, หนา ๕๕ - ๕๖. 
 ๑๕๖สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หนา ๕๖ 
- ๕๘. 



๑๐๕ 
 
 ๘. เสริมความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การเยี่ยมบานนักเรียน 
ชวยเหลือนักเรียนแกไขปญหาครอบครัว 
 ๙. ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เชน จัดทําหนังสือพิมพหรือ
วารสารของสถานศึกษา เผยแพรแกผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน 
 ๑๐. ยกยองเชิดชูเกียรติของผูกระทําความดีท้ังครู อาจารย นักเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคคลในชุมชน เพ่ือใหเปนตัวอยางแกบุคคลท่ัวไป เพ่ือใหวิถีพุทธเปนวิถีชีวิตของคน
ท้ังชุมชน 
 วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี1้56

๑๕๗ 
 ๑. จัดใหมีเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ของโรงเรียนออกเผยแพร 
 ๒. จัดใหมีบริการเสนอขาวจากโรงเรียนถึงบานประจํา 
 ๓. จัดใหมีนิทรรศการภายในโรงเรียน 
 ๔. จัดใหมีวันเยี่ยมเยียนโรงเรียน 
 ๕. จัดใหมีวันสัปดาหแหงการศึกษา 
 ๖. จัดใหมีโครงการเยี่ยมเยียนผูปกครองท่ีบาน 
 ๗. สรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 
 ๘. ใชสื่อมวลชนในดานตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ  
 ๙. จัดทํารายงานประจําปชี้แจงใหทราบ 
 ๑๐. จัดตั้งสมาคมศิษยเกา 
 ๑๑. จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
 ๑๒. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
 ๑๓. โรงเรียนควรจัดกิจกรรม โดยมีสวนรวมในทองถ่ิน เชน งานประเพณีตางๆ ของ
ทองถ่ิน นอกจากนั้นควรมีการแสดงละครของนักเรียนหรือการจัดเกมกีฬาตางๆ  
 สรุปไดวา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น ผูบริหารครู บุคลากร
ทางการศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งท่ีจะเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหประสบผลสําเร็จ โดยจะตองมีการศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชน มีการ
ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน เขารวม
กิจกรรมชุมชน บริการชุมชน จัดตั้งสมาคมหรือองคกรระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนจะตองใช
ทรัพยากรทองถ่ินและรับฟงความคิดเห็นของชุมชนใหมากท่ีสุด เพราะชุมชนคือผูมีสวนไดเสียในการ
จัดการศึกษาโดยตรงเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนใหดีและมีคุณภาพ 

 

 

  

                                           
 ๑๕๗Paul B. Jacobson and others, The Effective School Principle, (New York : Prentice-
Hall, 1965), p. 143. 



๑๐๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙  สรุปหลักการสรางความสัมพันธ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล หลักการสรางความสัมพันธ 

นพพงษ  บุญจิตราดุล 
(๒๕๓๔, หนา ๒๖ - ๒๗) 

๑. ดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา  
๒. ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
๓. ดําเนินการใหครอบคุลมทุกดาน 
๔. มีความงายและคลองตัวในการดําเนินงาน 
๕. เปนไปดวยความสรางสรรค  
๖. ดําเนินการปรับใหเขากับสภาพชุมชน 
๗. ดําเนินการดวยความยืดหยุน 

พนิจดา  วีระชาติ 
(๒๕๔๒, หนา ๕๕ - ๕๖) 

๑. ชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษา และการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ท้ังดานการสอน การอบรม และการพัฒนา
ดานตางๆ  

๒. เชิญผูปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียน  
๓. เชิญผูปกครองมารวมแกไขปญหา 
๔. ใหครูไปเยี่ยมผูปกครองและนักเรียนท่ีบาน  
๕. ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  
๖. จัดตั้งสมาคมครูและผูปกครองข้ึน 

Paul B. Jacobson and others  
(1965, p. 143) 
 

๑. จัดใหมีเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ ของโรงเรียนออก
เผยแพร 

๒. จัดใหมีบริการเสนอขาวจากโรงเรียนถึงบานประจํา 
๓. จัดใหมีนิทรรศการภายในโรงเรียน 
๔. จัดใหมีวันเยี่ยมเยียนโรงเรียน 
๕. จัดใหมีวันสัปดาหแหงการศึกษา 
๖. จัดใหมีโครงการเยี่ยมเยียนผูปกครองท่ีบาน 
๗. สรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 
๘. ใชสื่อมวลชนในดานตางๆ  
๙. จัดทํารายงานประจําปชี้แจงใหทราบ 
๑๐. จัดตั้งสมาคมศิษยเกา 
๑๑. จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
๑๒. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
๑๓. โรงเรียนควรจัดกิจกรรม โดยมีสวนรวมในทองถ่ิน 

 

 
  



๑๐๗ 
 
 สภาพและองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองจัดสงเสริมใหเกิดวิถีพุทธ ไดแก    
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของการเยนการสอนท่ีโรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการจัดคือ การบูร
ณาการหลักธรรมท้ังท่ีเปนความรู (K) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และการฝกปฏิบัติหลักธรรม (P) 
ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแทรกในทุกองคประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรู ท่ีครูจะนําสู
การจัดการเรียนรูตอไป การเตรียมกิจกรรมนักเรียน ท่ีโรงเรียนตองคอดและกําหนดใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนของตนมากท่ีสุด ซ่ึงลักษณะกิจกรรมท่ีกําหนดมีหลากหลายท้ังท่ีเปนกิจกรรมประจําวัน ประจํา
สัปดาหหรือประจําโอกาสตางๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและตรียมการไว
ลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน อีกสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวท่ีวา “การศึกษาเริ่มตน
เม่ือคนกิน อยู ดู ฟงเปน”157

๑๕๘  
 ๒. การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ท่ีหมายครอบคลุมถึงอาคารสถานท่ี หองเรียนแหลง
เรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัดให
เหมาะสม และมุงเนนท่ีจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากท่ีสุด ท้ังท่ีผานระบบการเรียนรู
ตามปลักสูตรสถานศึกษาและผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟง” ในชีวิตประจําวัน 
 ๓. การจัดบรรยากาศการปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการ
รับผิดชอบของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธท่ีดีเปน
กัลยาณมิตรเกิดข้ึนอยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิเชน การกระตุนทุกคน
ทําตนเปนตัวอยางท่ีดี การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน 
 ๔. การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษา โดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาท่ีเปนลักษณะบูรณาการ ท้ังในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีกรรมวิถีชีวิตตางๆ ท่ีสงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงใหเปน” 
เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนท่ีพัฒนาท้ังองครวมของชีวิต ท่ีจะนําสูการพัฒนาชีวิตท่ี
สมบูรณในท่ีสุด นอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลวสถานศึกษาจําเปนตองไมละเลยการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองท้ังหมดดวย เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครู และผูบริหารจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น ยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขามากเทาไร จะ
สงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากข้ึนเทานั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรและลักษณะ
บุคลากรท่ีเหมาะสมในโรงเรียนวิถีพุทธจะไดนําเสนอในลําดับตอไปการดําเนินการพัฒนาผูเรียนและ
บุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดีหากในข้ันเตรียมการข้ันดําเนินการจัดสภาพและ
องคประกอบ และข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการไดอยางดี เพราะตางเปนเหตุปจจัยท่ีสําคัญใน
การดําเนินการพัฒนาผูเรียน            
 ๕. การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนข้ันตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสมควรมี

                                           
 ๑๕๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๖), หนา ๓. 



๑๐๘ 
 
ลักษณะของความเปนกัลยาณมิตร ท่ีปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน 
กิจกรรมท่ีสําคัญของข้ันนี้คือ การนิเทศติดตาม ท่ีจะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ท่ีกําหนด
ไว การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากรขอมูลและเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวมขอมูล
และการประเมินผลระหวางดําเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไป หรือแมเปน
ขอมูลในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 ๖. การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง เปนข้ันตอนของระบบบริหารจัดการท่ีกําหนดเพ่ือ
เนนย้ําการพัฒนาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยนําขอมูลในข้ันตอนตนๆ มาพิจารณาแลวกําหนด
ปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้องคธรรมท่ีสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนางานเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และ       
อุปญญาตธรรม ๒ (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และความไมยอทอในความพากเพียร) เปนตน 
 ๗. การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนข้ันตอนท่ีจะสะทอนใหทราบถึงผล
การดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งๆ อาจเปน ๑ ป หรือ ๓ ป หรือเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมเปนตน และใน
การประเมินจะเนนขอมูลท่ีเปนเชิงประจักษ เชื่อถือได ใหขอมูลท่ีชัดเจน ท่ีสามารถนําสูการเผยแพร
หรือรายงานเก่ียวของใหทราบผลการดําเนินการดําเนินงานนั้นๆ และนําเปนขอมูลในการวางแผน
ดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอให
ผูเก่ียวของยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
 ข้ันตอนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จากนิยามความหมายจะเห็นไดวานวัตกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ
นั้นมิใชเปนเพียงการจัดกิจกรรมตางๆ ดังท่ีโรงเรียนท่ัวไปจัดกันอยูจนเกือบจะเรียกไดวาเปน
วัฒนธรรมโรงเรียน อาทิเชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การนิมนตพระสงฆมา
แสดงพระธรรมเทศนาหรือมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การมีหองจริยธรรม มีพระพุทธรูปประจํา
โรงเรียน การฝกใหนักเรียนนั่งสมาธิ การจัดใหนักเรียนสอบธรรมศึกษาการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
ฯลฯ เทานั้น เพราะโรงเรียนวิถีพุทธตองทํามากกวานั้น คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีเปน
วัฒนธรรมโรงเรียนดังกลาวมาแลว โรงเรียนวิถีพุทธยังไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการดําเนินงานองโรงเรียนท้ังระบบ คือ ท้ังดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การจัดสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและสังคม การจัดกิจกรรมตางๆ รวมตลอดจนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบาน วัดและชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 เกิดระบบท่ีย่ังยืน (Accredited System) 
  - ธรรมนูญโรงเรียน / หลักสูตรสถานศึกษา บงบอกถึงความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
อยางชัดเจน 
  - โรงเรียนดําเนินงานเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธท้ังระบบโรงเรียน 
  - ผูเก่ียวของ / ชุมชน พึงพอใจในผลการดําเนินงานและใหการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 
  - มีการดําเนินงานตอไปอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

 
  



๑๐๙ 
 
 บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย (Achievement) 
  - มีระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผล 
  - มีผลการประเมินตนเองตามขอบงชี้คุณภาพในระดับดี 
  - มีการรายงานผลการดําเนินงานตอผูเก่ียวของอยางเปนระบบ 
  - มีความสัมพันธท่ีดีกับบาน วัด และชุมชน 
  - มีการยกยอง สรางขวัญกําลังใจ และเผยแพรเกียรติคุณผูมีผลงานดีเดน 
 มุงม่ันดําเนินงาน (Attempt) 
  - จัดกิจกรรมวิถีชีวิตท่ีบูรณาการศีล สมาธิ ปญญา 
  - กําหนดเปาหมายการดําเนินงานชัดเจน (มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทินงาน) 
  - มีการดําเนินงานตามแผน / ปฏิทินท่ีกําหนด 
  - มีแผนการพัฒนาครูอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 สรางความตระหนัก (Awareness) 
  - มีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสรางแรงจูงใจ และใหความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
  - มีการจัดองคกร / คณะบุคคลเพ่ือรับผิดชอบงานในภาพรวมของโรงเรียน 
  - มีสารสนเทศ สื่อ และแหลงเรียนรูสําหรับครู 
  - พัฒนาสภาพแวดลอม สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  - มีการประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรู 
 
๒.๔ ขอมูลพ้ืนที่ในการวิจัย 

๑) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียท่ีตั้งเลขท่ี ๑๔๑ หมู ๓ ตําบลปากคลองบางปลากด 
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย ๑๐๒๙๐ โทรศัพท ๐๒๔๒๕๘๔๑๓ 
โทรสาร ๐๒๔๒๕๘๔๑๓ Website http:www.school.obec.go.th/prasamutjadee สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มีเขตพ้ืนท่ีบริการไดแกหมูท่ี ๓ ตําบลปากคลองบางปลากดและหมูท่ี 
๑๓ ตําบลในคลองบางปลากด 
 ขอมูลดานการบริการ 
 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย นางวรีวรรณ สิงหทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด
การศึกษามหาบัณฑิต 
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย เริ่มเปดการเรียนการสอนตั้งแตวันท่ี ๕ กรกฎาคมพ. ศ. 
๒๔๘๐ โดยใชชื่อวา “โรงเรียนประชาบาล ตําบลปากคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย)” โดยอาศัย
ศาลาพักรอน (เกงจีน) ขององคพระสมุทรเจดียเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน พ.ศ.๒๔๘๕ นางสาว
เยี่ยม เกษมสุวรรณ บริจาคเงินจํานวน ๑,๐๐๐ บาท นายเจียม เมืองงามขํา บริจาคเงินจํานวน ๕๐๐ 



๑๑๐ 
 
บาท สมทบกับเงินราชการสรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๓ หองเรียน ในท่ีดินของธงพระสมุทร
เจดีย เปดใชอาคารเรียนเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๔๘๕ 
  พ.ศ ๒๕๐๔ ไดเปดสอนชั้นประถมศึกษาตอนบาย เปนโรงเรียนตัวอยางแหงแรกของ
ตําบลคลองบางปลากด และในปนี้ นายประสงค ตั้งตรงจิตร เจาของหางขายยาตราใบโพธิ์ บริจาคเงิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการสรางอาคารเรียนแบบครูขนาด ๕ 
หองเรียนและไดทําพิธีเปดใชอาคารเรียนเม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๐๙ ไดสราง
อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จํานวน ๔ หองเรียน สรางโรงฝกงานโดยใชงบประมาณของทางราชการ 
 พ.ศ.๒๕๑๓ ไดรับงบประมาณจากทางราชการสรางอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ตออีก ๑ มุข
กลางและหองเรียนอีกจํานวน ๔ หองเรียน และประชาชนไดบริจาคจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สราง
ทางเทาคอนกรีตเชื่อมตออาคารเรียน 
 จากอดีตจนถึงปจจุบันไดรับการสนับสนันจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ดานการจัดการเรียนการสอนและดานอาคารสถานท่ีอยางตอเนื่อง 
 
๒) โรงเรียนวัดแค 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ชื่อโรงเรียนวัดแค ท่ีตั้งเลขท่ี ๑ หมู ๒ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ โทร ๐๒-
๔๒๕๘๔๑๒โทรสาร  ๐๒ -๔๒๕๘๔๑๒ Emai l :watkhae_๒@homail .com Websi te : 
www.watkhae.com เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เนื้อท่ี ๓ ไร ๒ 
งาน ๙ ตารางวา เขตพ้ืนท่ีบริการหมู ๒ และหมู ๔ ตําบลปากคลองบางปลากด 
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดแคเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบางปลากด ๒ ( วัดแค) เปดทําการสอน เม่ือ
วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๗๖ มีครูทําการสอน ๒ คน โดยมีเรือโทโตะ สวพันธุ และมีครูฝกสอนอีก ๑ คน 
คือ นายสนั่น สังขตะทธิ ใชศาลาการเปรียญของวัดแคเปนท่ีทําการสอน 
 พ.ศ.๒๕๘๒ สรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ จํานวน ๓ หองเรียน โดยใชงบประมาณของทาง
ราชการหลังคามุงจาก 
 พ.ศ.๒๕๑๑ สรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. (พิเศษ) จํานวน ๕ หองเรียนใชงบประมาณ
จากโครงการนั้นสวนจังหวัด จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจากสภาตําบลจํานวน ๗๐,๐๐๐ 
บาท และงบบริจาคประชาชนจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ.๒๕๑๕ สรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จํานวน ๘ หองเรียนเปนเงินจํานวน ๑๓๐,๐๐๐ 
บาท และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสภาตําบลอีกจํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และจากประชาชน
รวมกันบริจาคอีกจํานวน ๘๐,๐๐๐ หม่ืนบาท รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. (พิเศษ) คิดเปน
มูลคา ๔๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ.๒๕๔๓ สรางอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/ ๒๙ ไดรับงบประมาณจาก สปช. จํานวน ๖ 
หองเรียนและไดมีการปรับปรุงเปนแปลงจนถึงปจจุบัน โรงเรียนวัดแค มีอาณาเขตดังนี้ 



๑๑๑ 
 
 พ.ศ.๒๕๔๕ ไดรับงบจาก สปจ.สมุทรปราการ ตอเติมชั้นลางอาคารเรียน แบบ ๑๐๕/๒๙ 
จํานวน ๒ หองเรียน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ.๒๕๕๕ ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสรางสวม
แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ จํานวน ๑ หลัง ๑๐ ท่ีนั่ง เปนเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท 
   ทิศเหนือ  ติดตอ   โรงงานแหลมทอง 
   ทิศใต   ติดตอ  ชุมชน และโรงงานเหล็ก  
   ทิศตะวันออก ติดตอ  ชุมชน และโรงไม  
 ผูบริหาร 
 ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางสุขสะอาด จุลสิทธิโยธา โทรศัพท ๐๘๑๒๕๕๙๘๙๑๓ 
Email: beau๒๔๘๙@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดํารง
ตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแตวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน  
 สภาพชุมชนโดยรวม  
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนบานเชาตั้งเรียงรายรอบๆ โรงงานมี
ประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก วัด ชุมชน โรงงาน อาชีพหลัก
ของชุมชนคือ รับจางเนื่องจากอยูใกลโรงงาน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ทองท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีแหผาหมองคพระสมุทรเจดีย ประเพณีสงกรานตพระประแดง 
เปนตน 
 ๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ อาชีพหลักคือ อาชีพรับจาง
ท่ัวไป คิดเปนรอยละ ๙๐ ผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ฐานะ
เศรษฐกิจ/รายได โดยเฉลี่ยครอบครัวตอป ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยครอบครัว ๔ คน  
 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 โอกาส คือ โรงเรียนอยูในท่ีธรณีสงฆของวัดแค ไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสอยางดี
ยิ่ง รวมท้ังชุมชน หมู ๑ และหมูท่ี ๒ ตําบลปากคลองบางปลากด 
 ขอจํากัดของโรงเรียน เนื่องจากครอบครัวสวนใหญมีฐานะยากจนมีปญหาครอบครัว
แตกแยก หยาราง เด็กถูกท้ิงใหอยูกับญาติหรือบุคคลอ่ืน นักเรียนขาดความรักความอบอุน นักเรียน
บางสวนมีสัญชาติกัมพูชาพมาทําใหปญหาดานเอกสารและการสื่อสารกับผูปกครอง ปญหาดาน
สภาพแวดลอมภายนอก คือ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายของยาเสพติด 

 
๓) ประวัติโรงเรียนละมูลรอดศิริ 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ชื่อโรงเรียน ละมูลรอดศิริ ท่ีตั้ง หมูท่ี ๑๔ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ โทร ๐๒- 
๓๘๗๙๐๑๑ เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เนื้อท่ี ๑๐ ไร ๑๑ ตารางวา 
เขตพ้ืนท่ีบริการรับผิดชอบจํานวน ๒ หมูบาน คือในหมูท่ี ๑๔ ตําบลบางเสาธง และหมูท่ี ๑๑ ตําบล
ศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง  
  

mailto:beau2489@gmail.com
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 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี ๖ เดือน
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๘๔ หมู ๑๔ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อ
เดิม โรงเรียนคลองกล่ันหอม (จาดชุมวันบํารุง) ขุนศิริเกศประชาบาล กํานันตําบลบางเสาธง และ
รวมมือกับประชาชนในทองถ่ินกอสรางข้ึนครั้งแรกเปนเพียงโรงนาหลังคามุงจาก ตอมาไดมีการ
ปรับปรุงพัฒนาจนไดอาคารเรียนถาวร ในเนื้อท่ี ๒ ไร ๑ งาน และนําไปโรงเรียนหลังท่ี ๗ ในตําบล
บางเสาธง เนื่องจากบริเวณเนื้อท่ีนอย ไมสะดวกในการขยายโรงเรียน ดังนั้นในปพุทธศักราช ๒๕๑๒ 
นางละมูลรอดศิริ ไดแสดงความประสงคขอบริจาคท่ีดินจํานวน ๑๐ ไร ๑๑ ตารางวา พรอมดวยเงิน
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท มาสมทบกับเงินของราชการ อีกจํานวน ๑๖๘,๕๐๐ บาท เพ่ือทําการกอสราง
หลังใหม เปนแบบอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ หองเรียน เม่ือไดยายเด็กมาเรียนท่ีอาคารโรงเรียน
หลังใหมแลวจึงไดแสดงเรื่องเขาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปนโรงเรียนละมูลรอดศิริ ท้ังนี้เพ่ือเกียรติและเปน
อนุสรณแกผูบริจาค  
 ตอมาในป  พ.ศ ๒๕๑๒  ไดรับเ งินงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ หองเรียนแหงหนึ่งหอง  
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ โรงเรียนละมูลรอดศิริ ไดรับพระราชทานรางวัล “โรงเรียน
พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก” ปจจุบันโรงเรียนละมูลรอดศิริ เปดสอนตั้งแตชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนท้ังหมด ๕๙ คน มีครูประจําการ ๓ คน 
ครูอัตราจาง ๒ คน พนักงานบริการ ๑ คนโรงเรียนละมูลรอดศิริใหบริการท้ังการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน ๒ หมูบาน คือ ในหมูท่ี ๑๔ ตําบล ตําบลบางเสาธงและ และหมู
ท่ี ๑๑ ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
 
๔) ประวัติโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ๑. โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ตั้งอยูเลขท่ี ๑๔๘/๔ หมู ๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลแหลม
ฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑ รหัสไปรษณีย ๑๐๒๙๐ โทรศัพท๐-๒๔๒๕๘๓๓๖ โทรสาร๐-๒๔๒๕๘๓๓๖  
 ๒. เปดสอนตั้งแตระดับ อนุบาลปท่ี ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 ๓. เขตพ้ืนท่ีบริการ หมู  ๑  ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย  จั งหวัด
สมุทรปราการ 
 ประวัติโรงเรียน 
 เดิมโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม มีชื่อวาโรงเรียนประชาบาลตําบลแหลมฟาผา ๒ (คณะ
ราษฎรบํารุง ๔ คลองรุย) เปดทําการสอนครั้งแรกยังไมมีอาคารเรียนถาวร อาศัยศาลาการเปรียญของ
วัดโดยมีนายเสนอ บุรารักษ เปนผูบริหารขณะนั้น และไดหาเงินสรางอาคารเรียน โดยการนําของพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา เปนอาคารเรียน แบบ ป.๐๑ จํานวน ๔ หองเรียน และไดเปดทําการสอนเปน
ทางการเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๔๗๖ โดยมีนายปลั่ง เผื่อนดวง เปนครูใหญ ในป พ.ศ.๒๕๑๙ มี



๑๑๓ 
 
นักเรียนเพ่ิมข้ึน อาคารเรียนไมพอ ตองอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอีกครั้ง ทางราชการไดจัดสรร
งบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ หองเรียนใตถุนโลง จํานวน ๑ หลัง พอชวยบรรเทา
ไดบาง ตอมาไดงบประมาณตอเติมชั้นลางจนเสร็จและ มีสิ่งกอสรางประกอบดวยอาคารเรียนแบบ 
๐๑๗ จํานวน ๒ หลัง รวม ๑๖ หองเรียน 
 ครั้นเม่ือวันท่ี ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น.โรงเรียนได
ประสบอัคคีภัยไมสามารถปองกันไดอาคารเรียนอาคารประกอบวัสดุอุปกรณเสียหายหมดวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ นายบุญเพลิด ประกอบผล ไดยายมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ ตอจาก นาย
บรรจง โพธิ์คุม ซ่ึงเกษียณอายุราชการไดสั่งการใหคณะครูและนักเรียนเขาอาศัยเรียนท่ีวัดไตรมิตรวรา
รามโดยมีพระครูปริยัติยานุกูล เปนเจาอาวาส โดยขอใชศาลาวัดจํานวน ๒ หลัง และกุฏิพระอีก ๑ 
หลัง เปนท่ีเรียนชั่วคราว และในป พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ดังนี้ 
 ๑) อาคารเรียนแบบ ๒/๒๘ (ปรับปรุง) ๔ ชั้น ๒๑ หองเรียน 
 ๒) อาคารอเนกประสงค แบบ ๒๐๕/๒๖ 
 ๓) บานพักครูแบบ ๓๐๓/๒๘ จํานวน ๖ หนวย (อาศัยพ้ืนท่ีโรงเรียนปอมพระ
จุลจอมเกลา) 
 ๔) สวมแบบ ๖๐๒/๒๖ จํานวน ๑๒ ท่ีนั่ง 
       รวมงบประมาณการกอสรางในขณะนั้นเปนเงิน ๑๘ ลานบาท กอสรางเสร็จสิ้น เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 คําขวัญของโรงเรียน 
 วินัยดี มีความรู เชิดชูคุณธรรม นําชุมชน 
 เอกลักษณของโรงเรียน 
 โรงเรียนวิถีพุทธ ระบบโครงสรางการบริหาร กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
และเอกลักษณของสถานศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนา 
 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน ๒ หลัง ไดแก อาคารเรียน ๑ หลัง อาคาร
อเนกประสงค ๑ หลัง 
 จํานวนหองเรียนท้ังหมด ๑๑ หองเรียน แบงเปน 
                               ชั้นอนุบาล          =       ๒      หองเรียน 
                            ชั้น ป .๑ - ๖         =       ๖      หองเรียน 
                            ชั้น ม .๑ – ๓        =       ๓       หองเรียน 
  โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน จํานวน ๔๖ เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรเน็ต
เพ่ือการคนควาของนักเรียน มีจํานวน ๒๐ เครื่อง 
 แหลงเรียนรูในโรงเรียน หองจริยศึกษา หองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หองเรียน
อัจฉริยะ หองเรียนคุณภาพ หองนาฏศิลป สวนกลวยน้ําวา หองสหกรณรานคา หองพยาบาล 
สวนหยอมริมเข่ือน 
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 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก วัดไตรมิตรวราราม องคพระสมุทรเจดีย ปอมพระ
จุลจอมเกลา วัดสาขลา  
 กิจกรรมวิถีพุทธ 
 ๑. อบรมคุณธรรมนักเรียนโดยพระวิทยากรท่ีมีความสามารถจํานวน ๓ วัน ตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล-ม.๓ ในภาคเรียนท่ี ๑ ของทุกปการศึกษา 
 ๒. ครูและนักเรียน แตงชุดขาวทุกวันพระและไปทําบุญ ฟงเทศนท่ีวัดและรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ 
 ๓. ภาคบายกอนเขาเรียน นักเรียนทุกคนทําสมาธิและแผเมตตา 
 ๔. กิจกรรมไหวพ่ี พ่ีสวัสดีนอง 
 ๕. กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
 ๗. สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

 
๕) ประวัติโรงเรียนวัดครุใน 
 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนวัดครุใน (ปตะนีลานนทศึกษา) ตั้งอยูหมู ๑๑ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๐ ถนนสุขสวัสดิ์ 
ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ปจจุบันเปนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ 
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดครุในไดเปดทําการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๘ เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๔๓๖ โดย
นายอําเภอพระประแดงขณะนั้นเปนผูจัดตั้ง ซ่ึงครั้งแรกใชศาสลาการเปรียญของวัดครุในเปนท่ีเรียน 
ปพ.ศ. ๒๔๘๙เจาอาวาสวัดครุในขณะนั้น (พระครูสมุทรวราจารย หลวงปูขันธ ปตะนีลานนท) ได
บริจาคเงินสวนตัวซ้ือเรือรบเกา ซ่ึงเปนไมสักมาสรางเปนอาคารเรียนจํานวน ๑ หลัง ๔ หองเรียนทาง
ราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนวา“โรงเรียนวัดครุใน” (ปตะนีลานนทศึกษา) ตอมาภายหลังทองถ่ินเจริญ
มากข้ึน มีถนนสุขสวัสดิ์ตัดผานใกลวัดทําใหการคมนาคมสะดวกข้ึน จํานวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนอยาง
รวดเร็วประกอบกับอาคารเรียนเดิมชํารุด จึงไดของบประมาณทางราชการเพ่ือสรางอาคารเรียนเพ่ิม
เพ่ือทดแทนอาคารเรียนท่ีชํารุดจนถึงวันนี้ท่ีใชไดคือ ๑ อาคารเรียนท่ี ๒ แบบ ๐๑๗ สรางครั้งแรก 
พ.ศ. ๒๕๑๒ ชั้นลาง ๔ หอง ชั้นบน ๔ หอง ตอมาป ๒๕๑๓ ตอเติมชั้นบนอีก ๓ หอง ชั้นลาง ๓ หอง 
รวมเปน ๑๔ หองเรียน ซ่ึงอาคารหลังนี้ไดอนุมัติใหทําการรื้อถอนแลวแตยังคงชะลอไวเพ่ือขอใช 
เนื่องจากยังขาดแคลนอาคารเรียนอยู ๒ อาคารเรียนท่ี ๓ แบบ ๐๑๗ ๒ ชั้น ๑๒ หองเรียนสรางเม่ือ 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ๓ อาคารเรียนท่ี ๕ แบบ ๐๑๙ ชั้นบน ๕ หอง ชั้นลางเปนหองประชุม โดยไดรับ
งบประมาณสมทบจากมูลนิธิมิตรภาพและคณะกรรมการผูปกครองใชชื่ออาคารเรียนวา มิตรภาพ 
๑๘๑ อนุสรณ แดพันจาอากาศตรี ทอม ดิเรกศรี ซ่ึงเสียชีวิตจากการกระโดดรมแบบดิ่งพสุธา เม่ือ
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๐ และสรางเสร็จในปเดียวกัน ๔ อาคารเรียนท่ี ๖ แบบ ๐๑๗ เปนอาคาร
ไม ๒ ชั้น ใตถุนโลง จํานวน ๔ หองเรียน นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบคือ 
 - อาคารโรงฝกงาน ๒ หลัง สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปจจุบันเปนโรงอาหารและหองครัว 
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 - เรือนเพาะชําแบบ พ.๑ จํานวน ๑ หลัง สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๐  
 - สวม แบบ สปช.๖๐๒/๒๖ จํานวน ๑๐ ท่ีนั่ง ๑ หลัง สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 - สวมอีก ๑ ท่ี ๔ หอง ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท สรางโดยเงินกองทุน กงเหมิน สรางเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๐  
 - สวม แบบ สปช.๖๐๒/๒๖ จํานวน ๑๐ ท่ีนั่ง ๑ หลัง สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 - ท่ีอานหนังสือสําหรับนักเรียนและประชาชนโดยโรงเรียนจัดโครงการ“ครุในรวมใจถวาย
พระพร” รวมกับนาย สําเริง กล่ําดิษฐ เทศมนตรีเทศบาลตําบลลัดหลวง ขณะนั้น สรางเม่ือ วันท่ี ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  
 - หองปฏิบัติการทางภาษา ๑ หอง และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ๑ หอง โดย
โรงเรียนเขาโครงการปฏิรูปการศึกษาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยการสนับสนุนจากพระครูสมุทรปญญาวุธ (อาจารย
สํารวย) เจาอาวาสวัดครุใน องคปจจุบันโดยบริจาคเงินสมทบรวมกับผูปกครอง ประชาชน คณะครู 
ตลอดจนจัดกิจกรรมหารายได จนทําใหโรงเรียนสามารถเปดสอนคอมพิวเตอรเบื้องตนใหแกนักเรียน
ชั้น ป.๔- ป.๖ เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป แลวเสร็จเม่ือเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  



๑๑๖ 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ และขอนําเสนอดังนี้ 
 6บุญสง หาญพานิช 6 ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความตองการในระดับมาก
ขณะท่ีสภาพเปนจริงในปจจุบันเกิดข้ึนในระดับคอนขางนอยในทุกดานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ความรู ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
การบริการความรู การสื่อสารความรู การใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ วัฒนธรรมพลังรวม 
นอลลิดจเวอรเคอร สิ่งทาทาย และยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรู ลักษณะงานท่ีผูบริหาร มี
ความตองการในระดับมาก ใหมีการนําองคความรูใหมๆ ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการความรูไปใช 
ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
หองสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธํารงรักษาบุคลากร การสรางนักวิชาการ การ
กําหนดภาระงานของบุคลากร และการบริการความรู ผูบริหารมีความประสงคใหในระดับมาก ใหมี
การแบงปนแลกความรูขามหนวยงานท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการมากข้ึน ใหมี การบริการ
ความรูในลักษณะของการรวมมือท่ีตางฝายตางเปนท้ังผูให และผูรับบริการใน ๕ ดาน คือ การ
เผยแพรความรูสูสาธารณะ การถายทอดความรู การจัดอบรมสัมมนา การอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงความรู และการใหคําปรึกษา158

๑๕๙ 
 วิภา  ทองหงํา ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ๖ องคประกอบ คือ ๑) การประกันคุณภาพการศึกษา ๒) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน ๓) การนิเทศการศึกษา ๔) การแนะแนวศึกษา ๕) การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และ ๖) สื่อการเรียนการสอน ซ่ึงองคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่ีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธโดยตรงตอการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธโดยออมกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยสงผานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน159

๑๖๐  
 พูนสุข   มาศรังสรรค ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณา
การ” ผลการวิจัยพบวา คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถใชประโยชน
จากหลักธรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยการนํามาประยุกตรวมกับแนวทางการดําเนินการ
ของประเทศทางตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตน หัวใจสําคัญของการบูร

                                           
 ๑๕๙บุญสง  หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
 ๑๖๐วิภา  ทองหงํา , “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔). 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๑๑๗ 
 
ณาการเชิงพุทธเพ่ือใชจัดการความรุนแรงในครอบครัวในงานนี้ คือ  การเขาไปจัดการกับฐานของใจใน
ปจเจก ดวยการฝกฝน บมเพาะจิตใจใหตั้งม่ัน แนวแน มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนใหมี
สัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยูในปจจุบันขณะ ไมตกเปนทาสของอารมณรายตางๆ โดยเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนองคประกอบภายในจิตใจตนเอง ไดแก ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดม่ันใน
ตัวตน ความเห็นแกตัว ความตระหนี่ ความมักได และความไมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน อันเปนสาเหตุแหง
ความกาวราวรุนแรงรวมกับการพัฒนารูปแบบของการดําเนินชีวิตครอบครัวของปจเจกใหเศรษฐกิจ
กับจิตใจไปดวยกันในหลักแหงความสันโดษ พอเพียงในทางสายกลางอันอุดมดวยศีล สมาธิและปญญา 
(ไตรสิกขา) จากหลักพุทธธรรมตางๆ ผสานกับการใชแนวทางดีๆ ของตะวันตกและตะวันออก รวมถึง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนสูงสุด ปลอดภัยจากความขัดแยงรุนแรงใดๆ เพราะเม่ือใจ
ของปจเจกสงบสันติสุขแลว ความวุนวาย ขัดแยง สับสน ไมลงรอยในรูปตางๆ จากใครหรืออะไรก็ตาม 
ไมอาจสรางความกดดันในใจเของเขาใหประทุเปนความรุนแรงทางวาจาและทางกายไดอีก ท่ีสําคัญ
อีกสิ่งหนึ่งคือ สังคมโดยองครวมตองรวมสรางคานิยมในคุณคาแทมากกวาคุณคาเทียมในทุกสิ่งท่ี
เก่ียวพันกับการดําเนินชีวิตครอบครัว ท้ังทางตรงและทางออม160

๑๖๑ 
 สิริมา  หมอนไหม ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการ
บริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี ๗ องคประกอบ คือ ๑) การพัฒนาผูเรียน 
๒) การดูแลชวยเหลือนักเรียน ๓) การจัดสภาพแวดลอม ๔) การเสริมสรางความปลอดภัย ๕) การมี
สวนรวม ๖) การวางแผน และ ๗) การสงเสริมสุขภาพ161

๑๖๒ 
 ดวงใจ  ชวยตระกูล ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความ
เสี่ยงดานการเงิน ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความ
เสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานความม่ันใจทางการศึกษา ควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการมีสวนรวมของภาคีคือชุมชน ผูปกครองและผูประกอบการ ปจจัยความ
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ควรใชวีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงรวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัย ควรใช
วิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง รวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน 
ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 162

๑๖๓ 

                                           
 ๑๖๑พูนสุข  มาศรังสรรค, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๖๒สิริมา  หมอนไหม, “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๔). 
 ๑๖๓ดวงใจ  ชวยตระกูล, “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 



๑๑๘ 
 
 ชัยวัฒน  อุทัยแสน ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา” 
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบดวย ๑) การกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ๒) การบริหารความเสี่ยง ๓) การกําหนดแผนและมาตรฐานความ
ปลอดภัย ๔) การประเมินความปลอดภัย ๕) นโยบายดานความปลอดภัย และ ๖) การปองกันความ
เสียหาย โดยท่ีรูปแบบความสัมพันธของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) พบวา กลยุทธท้ัง ๖ มีความสัมพันธกัน โดยมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ163

๑๖๔ 
 พระปลัดสมบัติ   ิติาโณ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดนครสวรรคนั้น ผูบริหารจะตองสรางแบบท่ีดีในการบริหาร รวมถึงการจัดการความรู
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค จะเปนตนแบบไดดี เพราะสังคมยอมจับตามองถึงพฤติกรรมกระทําทุก
กิริยาบถของผูบริหารโรงเรียน ดังนั้น ทิศทางการจัดการความรูและบูรณาการแบบองครวม องคกร 
บุคลากร สถานศึกษา การจัดการ ใหเชื่อมโยงกับภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู 
ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมบุคลากร การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน แผนการจัดการ
ความรูสมบูรณท่ีสุดดวยการจัดการความรู เปนกําลังใจใหกับบุคลากรในองคกร การใหอภัย มีความ
รอบคอบ รับผิดชอบ เปนกําลังใจใหแกบุคลากร และไมปกปองคนชั่ว แตตองชวยเหลือคนดีเปน
ตน164

๑๖๕ 
 พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธ) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ ไดแก ๑) ดานสถานท่ี วัด
ตองมีสัปปายะท้ัง ๗ (๑.ท่ีอยู เสนาสนะสัปปายะ ๒.โคจรคาม การเดินทางสะดวก ๓.การพูดคุย คือ 
ธัมมัสสวนสัปปายะ ๔.บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ ๕.โภชนะ คือ อาหารสัปปายะ ๖.ฤดู คือ อุตุสัปปา
ยะ และ ๗.อิริยาบถ) ตามหลักสัปปายะ ๒) ดานวิทยากร ควรเปนรูปแบบวิทยากรมีความรูดี ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ มีความประพฤติดี มีความสามารถดี รูเหตุแหงการเกิดของสุขหรือทุกข และ
ผลท่ีจะเกิดจากเหตุ รูจักตนเอง รูจักประมาณ รูจักกาลเทศะ รูจักชุมชน และบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของ
แลวนํากระบวนการพัฒนาเชิงระบบมาใช ๓) การบริหารจัดการท่ีดี ตองมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เนืองๆ และมีการวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ระยะ ๑ ป ๕ ป ๑๐ ป ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗165

๑๖๖ 

                                           
 ๑๖๔ชัยวัฒน  อุทัยแสน, “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕). 
 ๑๖๕พระปลัดสมบัติ  ติาโณ, “การจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๖๖พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธ), “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๙ 
 
 แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ ไดวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติ
ธรรม” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมฝายคณะสงฆใชหลัก
ในการบริหารสอดคลองกับพุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจา สวนของคฤหัสถใชการประยุกตหลัก
บริหารตะวันตกผสานกับหลักธรรมในการพัฒนาเปนการพัฒนาองคกร ๖ ดาน การปฏิบัติใชหลักสติ
ปฏฐาน ๔ และกิจกรรมท่ีประยุกตรวมสมัย โดยใชหลักธรรมไดแก ไตรสิกขา เมตตา โดยมีจุดหมาย
เพ่ือใหความสําคัญกับการปฏิบัติธรรม พรอมกันกับการชวยกันรักษา ปฏิบัติตาม และถายทอดสูคน
รุนหลังไดปฏิบัติสืบตอไป166

๑๖๗ 
 สรุปไดวา การบริหาร คือ การวางแผนและการจัดองคการใหสามารถดําเนินกิจการตางๆ 
ไดตามวัตถุประสงคท่ีองคการนั้นตั้งไว การวางแผนยังหมายรวมถึงการจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ 
และการควบคุมการทํางานเพ่ือใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดและคุมคากับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอยูบนพ้ืนฐานของปจจัยในการบริหารในองคกรเปนสําคัญ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

บุญสง หาญพานิช, วิทยานิพนธครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖) 

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรู ไดแก  
๑. ยุทธศาสตรผูบริหาร  
๒. ยุทธศาสตรนอลลิดจเวอรเคอร  
๓. ยุทธศาสตรปฏิสัมพันธความรู  
๔. ยุทธศาสตรการสื่อสารความรูและเทคโนโลยี  
๕. ยุทธศาสตรการไววางใจ  
๖. ยุทธศาสตรพลังรวม 

วิภา  ทองหงํา,  วิทยานิพนธปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๔) 

องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
๑) การประกันคุณภาพการศึกษา  
๒) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน  
๓) การนิเทศการศึกษา  
๔) การแนะแนวศึกษา  
๕) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
๖) สื่อการเรียนการสอน 

 
  

                                           
 ๑๖๗แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม” , วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๑  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พูนสุข  มาศรังสรรค, วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔) 

การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ  
๑. การแปรเปลี่ยนความขัดแยงท่ีเปนความกาวราว

รุนแรง ใหเปนความเขาใจอันดีตอกัน 
(Transformation)  

๒. การแกไขปญหาความรุนแรงในระดับตางๆ รวมถึงการ
ปองกันมิใหเกิดซํ้าซอน (Solution in Terms of 
Problem Solving and Prevention)  

๓. การเยียวยา (Healing) รักษาใจตนใหสงบสันติไป
พรอมๆ กับคนในครอบครัว 

สิริมา  หมอนไหม, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๔) 

องคประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็ก  
๑) การพัฒนาผูเรียน  
๒) การดูแลชวยเหลือนักเรียน  
๓) การจัดสภาพแวดลอม  
๔) การเสริมสรางความปลอดภัย  
๕) การมีสวนรวม  
๖) การวางแผน  
๗) การสงเสริมสุขภาพ 

ดวงใจ  ชวยตระกูล, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๑) 

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
๑. ดานการเรียนการสอน  
๒. ดานการเงิน  
๓. ดานความม่ันใจทางการศึกษา  
๔. ดานสิ่งแวดลอม  
๕. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย  

ควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความ
เสี่ยง รวมไปถึงการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ชัยวัฒน  อุทัยแสน, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๕) 

กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา  
๑) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย  
๒) การบริหารความเสี่ยง  
๓) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย  
๔) การประเมินความปลอดภัย  
๕) นโยบายดานความปลอดภัย  
๖) การปองกันความเสียหาย 

 



๑๒๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๑  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระปลัดสมบัติ  ติาโณ, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

การจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียน 
๑. ความรู  
๒. ทัศนคติ  
๓. ความคิด  
๔. พฤติกรรมบุคลากร 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท 
พิลาพันธ), วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
๑. ดานสถานท่ี วัดตองมีสัปปายะท้ัง ๗  
๒. ดานวิทยากร ควรเปนรูปแบบวิทยากรมีความรูดี ตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗  
๓. การบริหารจัดการท่ีดี ตองมีการประชุมปรึกษาหารือ

กันเนืองๆ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม 
๑. ฝายคณะสงฆใชหลักในการบริหารสอดคลองกับพุทธ

วิธีบริหารของพระพุทธเจา  
๒. ฝายคฤหัสถใชการประยุกตหลักบริหารตะวันตกผสาน

กับหลักธรรมในการพัฒนาเปนการพัฒนาองคกร  
๖ ดาน 

 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ และขอนําเสนอดังนี้ 
 มณกาญจน  ทองใย ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง 
พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติ
ตนเปนคนดี ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ ดานผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มี
วิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได P167F

๑๖๘ 

                                           
 ๑๖๘มณกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๙). 



๑๒๒ 
 
 พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แพร เขต ๑” ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังสิ้น ๒๔๘ คน คิดเปน
รอยละ ๘๐.๕๒ เปนเพศชาย จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๕๕ เปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๐ 
คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๔๕ มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๖๑ วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๕ และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๐ มี
ประสบการณการทํางานต่ํากวา ๑๐ ป จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๕ และประสบการณการ
ทํางานตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๕ เปนโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน ๑๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๓ และโรงเรียนประถมศึกษาท่ีขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน ๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๗๗ 
 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต ๑ ใน๔ 

ดาน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= ๔.๐๙) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 
 ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแพร เขต ๑ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ168

๑๖๙ 
 สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : 
ศึกษากรณี โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ เขตพ้ืนท่ีศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนไดรับการจัดการศึกษาใน
ระดับดีมาก และอาจารยและผูบริหารมีการจัดการศึกษาในระดับมากแกผูเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ ท้ัง
ในการเตรียมปจจัยภายนอก ความเปนกัลยาณมิตร หลักสูตรการบริหารการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูในและนอกชั้นเรียน การวัดและประเมินผล และผูเรียนตาม
วิถีพุทธ ซ่ึงเปนปจจัยตาม เม่ือแยกพิจารณาตามเพศท้ังผูเรียนและอาจารยผูบริหารไมมีความแตกตาง
กันในดานรูปแบบ แยกตามภูมิลําเนา ระดับการศึกษาและตําแหนงอาจารยของผูบริหารและอาจารย 
มีการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนไมแตกตางกัน แตเม่ือแยกตามอายุ ระดับชั้นท่ีศึกษา อายุ ท่ีตั้งของ
โรงเรียน และโรงเรียนท่ีแตกตางกันผูเรียนจะไดรับการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน และผูบริหาร และ
อาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียนตางกัน มีการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนตางกัน โดยภาค
กลางมีการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธในระดับดีมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน 

                                           
 ๑๖๙พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แพร เขต ๑”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ก - ข. 



๑๒๓ 
 
 การจัดการศึกษาตามวิถีพุทธใหแกสถานศึกษาในแตละโรงเรียน มีรูปแบบท่ีเปนไปในแนว
เดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและเสมอภาคกัน จะตองจัดการโดยทุกฝายท้ังชุมชน ผูปกครอง ครู
อาจารย ผูบริหาร นักเรียนและผูบริหารในพ้ืนท่ี และการจัดสรรทรัพยากรใหท่ัวถึงเกิดประโยชนแกท้ัง
โรงเรียน และผูเรียนตองไดรับความรวมมือในการเขารวมการจัดสรร และการกําหนดแนวทางการ
บริหาร มาตรฐานศึกษาและการจัดการเรียนรูโดยผูบริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนฐานและระดับโรงเรียนรวมกัน เพ่ือใหเกิดโรงเรียนวิถีพุทธตามความตองการของสังคม 169

๑๗๐ 
 เสือ  สัชชานนท และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีรูปแบบการพัฒนาท่ีชัดเจนท้ังในดานลักษณะทางกายภาพ 
พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปญญา คือ รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีล พบวา เปนการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใชเครื่องมือในการฝก คือ วินัย กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ 
การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีลเปนการสรางฐานชีวิตใหแข็งแกรง คนมีศีลเปนคนไมมีโทษ เพราะ
ประพฤติสุจริตทางกาย การฝกการสื่อสารท่ีดี การประกอบอาชีพท่ีสงผลใหการดํารงชีวิตมีความสุข 
รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันสมาธิ พบวา สมาธิเปนเครื่องมือในการทําจิตใจใหหนักแนน 
เปนการรวมกระแสจิตเปนหนึ่งเดียว ทําใหใจแนวแนในสิ่งเดียว มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต ทํา
ใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง สามารถควบคุมตนเองไดดี ทําใหจิตนุมนวลควรแกการงาน และจิตมีพลังมี
คุณสมบัติความพรอมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของพัฒนาจริยธรรมในข้ันปญญา เปนการพัฒนา
ฝกฝนศึกษาใหเขาใจ มีความรู เกิดความเขาใจในสรรพสิ่งตามความเปนจริง เขาใจตามความเกิดข้ึน
ของสิ่งนั้น พิจารณาสภาพปญหาตามเหตุ ตามปจจัยท่ีสงผลตอกัน ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน ใชหลัก
ความจริงแกปญหาตามท่ีเกิดข้ึนจริง มีจิตใจเปนอิสระจากสิ่งทีสัมพันธกับชีวิต ดํารงตนอยูอยางรูเทา
ทัน ใชปญญาเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต เขาใจจุดมุงหมายของชีวิต รูจักวิธีท่ีจะนําชีวิตไปในทาง
ท่ีดี รูจักสรางระเบียบวินัยใหกับชีวิตและอยูอยางปลอดภัยไรเวร170

๑๗๑ 
 สุกัลยา  สุเฌอ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาองคประกอบและการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA” ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมพรหมวิหาร ๔ 
ในเด็กปฐมวัย ควรสงเสริมท้ัง ๔ องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซ่ึงเปนธรรมท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาความมีน้ําใจ ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงความมีมนุษยสัมพันธดวย ท้ังนี้
เนื่องจากถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมีน้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวย

                                           
 ๑๗๐สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี โรงเรียน
วิถีพุทธ ๑๐ เขตพ้ืนท่ีศึกษา”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ก - ข. 
 ๑๗๑เสือ  สัชชานนท และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ก - ข. 



๑๒๔ 
 
ความสัมพันธอันดี พรอมท้ังดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบตัวตนไว
ได รวมท้ังดํารงรักษาสังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวลมนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาลโลกดวย 171

๑๗๒
 

 สิน งามประโคน และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา ครูอาจารยและนิสิต
นักศึกษา มีความคิดเห็นตอคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน ดังนี้ 
 ๑. ดานการพัฒนาตนเองของครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันท่ี
เดนชัด คือ มีความกตัญูกตเวทีสํานึกในบุญคุณของผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน รูจักเลือกแบบอยางท่ีดี นําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตโดยสุจริตและรูจักรับฟงเหตุผลจากผูอ่ืน
และพรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเอง ในระดับปานกลาง ต่ํากวาความคิดเห็นของครูอาจารย คือ รู
หลักการปฏิบัติตนใหดีในทองถ่ิน ชุมชนและสังคม รูจักประมาณในการบริโภคและการใชจายทรัพย 
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 ๒. ดานสังคม ครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันท่ีเดนชัด คือ นิสิต
นักศึกษาไมลวงละเมิดสิ่งท่ีรักของหวงแหนของผูอ่ืน รวมท้ังสิ่งของและขมเหงจิตใจลบหลูเกียรติและ
วงศตระกูล แสดงไมตรีและความหวังตอเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ โดยไมเอารัดเอาเปรียบ 
เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และเขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว 
 ๓. ดานคุณลักษณะ การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของนิสิต นักศึกษาท่ีเดนชัด คือ เม่ือเห็น
ผูอ่ืนทําดีประสบความสําเร็จก็พลอยยินดี มีใจเปนกลาง เขาใจดวยเหตุผล และอยากชวยเหลือผูอ่ืนให
พนจากความทุกข 
 ๔. ดานการบําเพ็ญตนสงเคราะหชวยเหลือผูอ่ืนของนิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด คือ การรูจัก
ปรับตัวใหเขากับคนอ่ืนได และวางตนเสมอตนเสมอปลาย แนะนําสิ่ง ท่ี เปนประโยชนและ
เอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละ และรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีตอกัน 
 ๕. ดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาท่ี
เดนชัด คือ นักศึกษาอบอุนใจเม่ืออยูกับครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคมเปนสื่อกลางสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน 
ดังตอไปนี้ 
 ๑. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการพัฒนาตนเอง ท่ีเดนชัด คือปลอย
จิตใจตามกระแสบริโภคนิยม ขาดการควบคุมกาย และจิตใจ และนักศึกษามีคานิยมไมเหมาะสมใน
ดานตางๆ โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาในตนเอง และสังคมมากข้ึน ไมรูจัก
ฐานะตนเองในการดําเนินชีวิต 

                                           
 ๑๗๒สุกัลยา  สุเฌอ, “การศึกษาองคประกอบและการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA”, วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๒, 
(กุมภาพันธ - พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๑๐๐. 



๑๒๕ 
 
 ๒. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสังคมท่ีเดนชัด คือ นักศึกษาติดเพ่ือน มี
พฤตกิรรมเลียนแบบซ่ึงกันและกัน แมจะรูวาสิ่งนั้นไมถูกตอง และนักศึกษาสนใจการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและโลกในปจจุบัน 
 ๓. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสภาพแวดลอมท่ีเดนชัด คือ ครูอาจารย 
ยังไมเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษา นักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมแบบตะวันตก เชน การแตง
กาย การใชจายฟุมเฟอย เปลี่ยนทรงผม สภาพแวดลอมทางสังคมและสื่อประเภทตางๆ มอมเมา
นักศึกษาใหเกิดพฤติกรรมบริโภคอยางขาดสติ และนักศึกษายังหลงคําโฆษณาชวนเชื่อสิ่งบริโภคและ
อุปโภคตางๆ ในทางผิด เชน การโฆษณาทางโทรศัพท โดยขาดวิจารณญาณท่ีดี 
 ๔. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการเรียนการสอนท่ีเดนชัด คือ การอบรม
สั่งสอนและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย มีภาระหนาท่ีในการสอนและ
งานอ่ืนๆ มาก จึงไมมีเวลาเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา 
 ๕. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานกลุมเพ่ือนท่ีเดนชัด คือ นักศึกษามักจะ
เชื่อเพ่ือนและชวยกันปกปดความลับของเพ่ือนในทางท่ีไมถูกและบางครั้งนักศึกษาชอบทําตามเพ่ือน
ทางท่ีไมถูกไมควร เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และสารเสพติด เปนตน เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา 
ครูอาจารย และนิสิตนักศึกษา มีความเห็นในขอท่ีนิสิตนักศึกษาตองปรับปรุงแกไขตนเอง คือ การรูจัก
คิดริเริ่มสรางสรรคและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และมีความขยัน ประหยัด และอดทนซ่ึงอยูใน
เกณฑต่ํา 
 แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด คือ พอแมใหการ
อบรมสั่งสอน ชวยชี้แนะพฤติกรรมของตนเปนแบบอยางท่ีดีดวย กลุมเพ่ือนมีสวนชวยชักจูงใจให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดี ควรมีการแนะนําตนแบบท่ีดี หรือแบบอยางท่ีดีแกนิสิตนักศึกษา และควร
จัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวากลาวตักเตือนใหนิสิตนักศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
บกพรองและการจัดสภาพแวดลอมสื่อ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา 172

๑๗๓ 
 รัตนา อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย เวชกรรม ไดวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาท่ีมีผลตอทัศนคติในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” พบวา การจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษา ควรจัดใหมีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือ
เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในการติดตามขาวสารขอมูลการประชาสัมพันธ
ท่ัวไปของโรงเรียน และควรมีการวางแผนอยางเปนระบบในการนําเสนอรูปแบบการจัด
สภาพแวดลอมการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาใหมีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะรูปแบบท่ีสามารถสรางปฏิสัมพันธในการโตตอบกับผูเรียนได และท่ีสําคัญสถานศึกษาควร
สนับสนุนใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึง

                                           
 ๑๗๓สิน  งามประโคน และคณะ, “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ก - ค. 



๑๒๖ 
 
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการรับรูและการเสแดงพฤติกรรมใหกับเยาวชน เชน การจัดระเบียบการ
ข้ึนลงบันได ใหเปนทางเดินเดียวกัน การใชลิฟทรวมกัน เปนตน173

๑๗๔
 

 พระประวิทย สมสนุก และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑” พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ควรมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูปฏิบัติอยางตอเนื่องตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังครูควรสรางความเขาใจและตระหนักในความประพฤติใหมาก 
ตั้งแตกาย วาจา ใจ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี ผูบริหารและครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียนมีจิตสํานึกใน
หนาท่ีของตนเอง ปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เชน มาโรงเรียนใหทันเขาแถว รับประทานอาหาร
เสร็จแลวตองเก็บจานใหเรียบรอย เปนตน174

๑๗๕
 

 สรุปไดวา โรงเรียนวิถีพุทธนั้น จะเนนการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบภายใน
โรงเรียนใหสอดคลองกับคําสอนของพระพุทธศาสนา มีหลักไตรสิกขา เปนเบื้องตน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน ทางดานคุณธรรมจริยธรรมควบคุมไปกับความรูสามัญศึกษาเหมือนกับโรงเรียน
อ่ืนๆ รวมท้ังยังเนนใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน และสงเสริมให
นักเรียนสามารถนําเอาหลักธรรมท่ีผสมผสานกับสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนไปบูรณาการใชใน
ชีวิตประจําวันและในสังคมไดอยางมีความสุข 
  

                                           
 ๑๗๔รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย  เวชกรรม, “การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลตอ
ทัศนคติในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ”, วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต, (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๕๔. 
 ๑๗๕พระประวิทย สมสนุก, พระมหาวรวิทย ทาระพันธ และพระมหาสุพจน คนไว, “การศึกษาการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๔. 



๑๒๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๑  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

มณกาญจน  ทองใย, วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙) 

รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร

อยางชัดเจน  
๒. ปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
๓. มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

อยางสมํ่าเสมอ 
พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), 
หนา ก - ข. 

หลักธรรมในการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
พรหมวิหารธรรม 

๑. เมตตา  
๒. กรุณา  
๓. มุทิตา  
๔. อุเบกขา 

สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ, รายงาน
การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),  

หนา ก - ข. 

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. ตองจัดการโดยทุกฝายท้ังชุมชน ผูปกครอง ครูอาจารย 

ผูบริหาร นักเรียนและผูบริหารในพ้ืนท่ี  
๒. การจัดสรรทรัพยากรใหท่ัวถึงเกิดประโยชนแกท้ัง

โรงเรียน  
๓. ผู เรียนตองไดรับความรวมมือในการเขารวมการ

จัดสรร  
๔. กําหนดแนวทางการบริหารมาตรฐานศึกษาและการ

จัดการเรียนรูโดยผูบริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนฐานและระดับโรงเรียนรวมกัน 

เสือ  สัชชานนท และคณะ, รายงาน
การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา  

ก - ข. 

รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา  
๑. รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีล  
๒. รูปแบบของการพัฒนาจริยธรรมในข้ันสมาธิ  
๓. รูปแบบของพัฒนาจริยธรรมในข้ันปญญา 

สุกัลยา  สุเฌอ, วารสารศึกษาศาสตร, 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๕) : ๑๐๐. 

สรางมนุษยสัมพันธดวยหลักพรหมวิหาร ๔ 
๑. เมตตา  
๒. กรุณา  
๓. มุทิตา  
๔. อุเบกขา 

 



๑๒๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๒  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนวิถีพุทธ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ดร.สิน  งามประโคน และคณะ, 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), 
หนา ก - ค. 

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. พอแมใหการอบรมสั่งสอน ชวยชี้แนะพฤติกรรมของ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีดวย  
๒.  กลุ ม เ พ่ือนมีส วนช วยชักจู ง ใจ ให เปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมท่ีดี  
๓. ควรมีการแนะนําตนแบบท่ีดี หรือแบบอยางท่ีดีแก

นิสิตนักศึกษา  
๔. ควรจัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวา

กลาวตักเตือนใหนิสิตนักศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
บกพรองและการจัดสภาพแวดลอมสื่อ เพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา 

รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย  
เวชกรรม, วารสารวิชาการศิลปศาสตร
ประยุกต, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
๒๕๕๒) : ๕๔. 

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
๑. จัดอยางตอเนื่อง  
๒. สรางแรงจูงใจใหผูเรียน  
๓. วางแผนอยางเปนระบบและมีความหลากหลาย  
๔. เอ้ืออํานวยตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

พระประวิทย สมสนุก, พระมหาวรวิทย 
ทาระพันธ และพระมหาสุพจน คนไว, 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๔. 

แนวทางการบริหารจัดการดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  
๑. จัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูปฏิบัติตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนา  
๒. สรางความเขาใจและตระหนักในความประพฤติให

มาก  
๓. เปนแบบอยางท่ีดี  
๔. ปลูกฝงจิตสํานึกในหนาท่ีของตนเอง มีระเบียบวินัย 

 

 
  



๑๒๙ 
 
๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นไดสังเคราะหและนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังแผนภาพท่ี ๒.๕ 
 
 

 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๑) ดานการบริหารจัดการ  

 ๒) ดานกายภาพ 

 ๓) ดาจกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

 ๔) ดานการเรียนการสอน 

 ๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

 

การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ 

๑) การบริหารจัดการตามแนวพุทธ  
๒) การบริหารจัดการกายภาพตาม

แนวพุทธ 
๓) การบริหารกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต

ตามแนวพุทธ 
๔) การบริหารการเรียนการสอนตาม

แนวพุทธ 
๕) การบริหารจัดการบรรยากาศและ

ปฏิสัมพันธตามแนวพุทธ 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตาม

หลักพุทธธรรม 

 ๑) อิทธิบาท ๔ 

 ๒) สัปปายะ ๗ 

 ๓) อริยสัจ ๔ 

 ๔) ไตรสิกขา 

 ๕) พรหมวิหาร ๔ 

 



บทท่ี ๓ 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ”
ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ประกอบดวย 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ” ใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 
๒๐ ทาน (Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๒ 
ทาน พรอมท้ังวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ
สนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ๓.๑.๑ รูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เชน พระไตรปฎก งานวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ และงานวิจัย 
เชน วิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนี้มีการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) และการสนทนา
กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ๓.๑.๒ รูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ศึกษาจากแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังตัวแปรตน คือคุณลักษณะ สวนตัว
ของผูตอบแบบสอบถาม และตัวแปรตามคือแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และการแกไขปญหาในการดําเนินงาน 
 

๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากร 

 ประชากร  (Population)  ไดแก  ผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย โรงเรียนวัด



๑๓๑ 

แค โรงเรียนละมูลรอดศิริ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และโรงเรียนวัดครุใน จํานวนท้ังสิ้น ๒,๗๘๖ 
คน0

๑ 
       ๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสุมตัวอยางจากประชาการ จํานวน ๒,๗๘๖ คน ซ่ึงคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้๒ 
 

 สูตร  n  =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N  =  จํานวนประชากร 
   e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ ๐.๐๕ 

 

แทนคาในสูตร n =  
2,786

1+2,786(0.05)2
  

 

   = 399.8565 
 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน 
  
 สามารถจัดกลุมตัวอยางในจํานวน ๔๐๐ คน โดยกลุมประชากรท้ังหมด ๒,๗๘๖ คน          
ไดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางของแตละกลุมท่ีใชเปนตัวแทน ในการวิจัยดังนี้ ดังตารางท่ี ๓.๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

ท่ี กลุมเปาหมาย ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
๑ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย ๒๓๕ ๓๔ 
๒ โรงเรียนวัดแค ๗๕๐ ๑๐๘ 
๓ โรงเรียนละมูลรอดศิริ ๔๘๒ ๖๙ 
๔ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ๕๗๔ ๘๒ 
๕ โรงเรียนวัดครุใน ๗๔๕ ๑๐๗ 

 ๒,๗๘๖ ๔๐๐ 

 
  

                                           
 

๑
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ, ขอมูลทางการศึกษาป ๒๕๕๙, [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา : http://www. Samutprakarn1.go.th/indexphp?option=com_content&view=article&id=140 
[๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

 
๒
สุวรีย สิริโภคาภิรมณ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏ- 

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๓๒ 

 ๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
 ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไวดังนี้คือ 

 ๑. นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ 
 ๒. นายจิระพงศ ศุภศรี ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐิ์ 
 ๓. นางสาวดาวัลย ชูไสว ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง 
 ๔. นางอรวี นิจจอหอ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 
 ๕. นางปทมาพร ศรีอาภัย ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 
 ๖. ดร.ปนทอง ใจสิทธิ ผูอํานวยการ โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย 
 ๗. นางสาวนวลอนงค วงเพ็ชร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร 
 ๘. นางสาววรรณชนก รอดหยู ผูอํานวยการ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ 
 ๙. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง 
 ๑๐. นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง 
 ๑๑. นางวรีวรรณ สิงหทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย 
 ๑๒. นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดครุใน 
 ๑๓. นางสมหมาย เนียมฉาย  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
 ๑๔. นางณัฐกานต แกวประเสริฐ ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิริ 
 ๑๕. นางกันยารัตน จิตตเกษม   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค 
 ๑๖. นายสุรพงษ กลิ่นคง  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ 
 ๑๗. นายศักดิ์เดช แกวนอย ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดตําหรุ 
 ๑๘. นายกําจัด สุวรรณปาล ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 
 ๑๙. นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร  ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา สุมทรปราการ 
 ๒๐. นายสมหมาย ทองสุทธิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดใหม (สมุทรกิจพิทยาคม) 

 ๓.๒.๓ ผูเช่ียวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก 
 ๑. นายทองหนัก ศิริมาก  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคันลัด 
 ๒. นางสาวอรการ สินธุสุวรรณ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกรองแกว 
 ๓. นางสาวอุษณีย จําเมือง   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง 
 ๔. นางศิริรัตน อํ่าตระกูล ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก 
 ๕. นางอมรพันธ พุมภชาติ  ผูอํานวยการ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
 ๖. นางนภาพร สุรเนตร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดรวก 
 ๗. นายปรีชา ลิ้มสุริวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกอบัว 
 ๘. นางสาวปรีเปรม เคาอน ผูอํานวยการ โรงเรียนบางน้ําผึ้งนอก 
 ๙. นางวัชรีย จันทรา   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระเจากลาง 

 ๑๐. นางสุรีรัตน เปลี่ยนบางชาง    ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปาเกด 
 ๑๑. นางสุชาดา เข็มมณฑา รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 

 ๑๒. นางสาวหฤทัย บุญประสพ    รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 



๑๓๓ 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๓.๑ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 แบบสัมภาษณ 
 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย       
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 
 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
 ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห 
 การสนทนากลุมเฉพาะ  ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูบริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน ของโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๒ คน เพ่ือยืนยันขอมูล 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย         
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ท่ี เ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 
 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 ๕ ) นําเสนอรางแบบสอบถามตออาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผู เชี่ ยวชาญ  
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 ๖) นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ         
กลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
 ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 
 

     การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 
ท่ีสรางไว 
 ๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน ไดแก 



๑๓๔ 

  ๑) อาจารย  พระอุดมสิทธินายก, ดร.  ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๒) อาจารย พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ดร. ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๓) อาจารย อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๔) อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๕) อาจารย  ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 แตละขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคาความเชื่อม่ันมากกวา 
0.60 ซ่ึงอธิบายไดวา เครื่องมือมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ๓. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliabilty) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว             
ไปทดลองใชเครื่องมือ (Try Out) จากกลุมตัวอยางท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกัน        
คือ ผูบริการ ครู และบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาคาความ
เชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ = 
๐.๙๕๑ 
 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณในการนําไปใชแจกกลุมตัวอยางในการวิจัย
ตอไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานกลุมเปาหมาย 
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในพ้ืนท่ี  
 ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับ กลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว จํานวน 
๔๐๐ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูล ท่ีสมบูรณ
ท้ังหมด จํานวน ๔๐๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 ๓) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย      
ทางสังคมศาสตรตอไป 

  



๑๓๕ 

 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 
 ๒) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ
ตามท่ีกําหนดไว 
 ๓) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น            
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 
 ๔) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยวิ เคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง        
และจําแนกอยางเปนระบบ  จากนั้นนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย  เชื่อมโยงความสัมพันธ
และสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ  ท่ีรวบรวมได  เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง  เม่ือประเด็นใด
วิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลัก
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัย เม่ือไดรับและรวบรวมแบบสอบถาม
เรียบรอยแลว นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะห 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี (Frequency) 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

         เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 
 ชวงคาเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุดP2F

๓ 

                                           
 ๓วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห
ขอสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 



 
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ระดับผูบริหาร และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ท่ีใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากนั้นนํามาสังเคราะหขอมูลใหเปนแนวทางการบริหารจัดการ กอนท่ีจะนําเสนอ
ตอเวทีสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ ผลการวิจัยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๔.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๔.๒ สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 ๔.๓ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๔.๔ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

๔.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี 
เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ รวมถึงหลักพุทธธรรมท่ีไดจากการศึกษา
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ เพ่ือสรุปสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ และนํามาสูการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
 ในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพมา
สังเคราะห ซ่ึงจะทําใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากจะศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยแลวผูวิจัยไดดําเนินการโดยการลง
พ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๐ คน ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญขางตน ถือเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
บริหารจัดการ 
 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหาร
จัดการ จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา การจัดประชุมเพ่ือสรางความ



๑๓๗ 
 

ตระหนักและความเขาใจกับบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 0

๑ เพราะมีปญหาท่ีระบุใหเห็นวา 
บุคลากรยังขาดความเขาใจ ขาดการสื่อสาร และประสานงานกันเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ นอกจากทุกฝายควรรวมมือกันกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานของแตละโรงเรียน
แลว ควรรวมกันปลูกจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธให
มากข้ึน1

๒ และมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแนววิถีพุทธอยางชัดเจน  
 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
บริหารจัดการ ในประเด็นปญหาดังกลาวนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา 
การจัดประชุมสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายท่ี
เก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมดําเนินงานอยางชัดเจน และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรทุกๆ ฝายไดมีสวนในการรับผิดชอบ เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุนใหมีความตื่นตัว 2

๓ และ
เรียนรูวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ิมมากข้ึน เม่ือมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแลว กําหนดนโยบายใหมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและ
ของชุมชน รวมถึงวางแผนการดําเนินงานรวมกันทุกฝาย มอบหมายภาระงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
จริง ดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือคนหาจุดบกพรอง และ
ดําเนินการแกไขตอไป3

๔  
ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการนั้น แบงออกเปน ๓ 

สวน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเขาไปในวิสัยทัศนของผูเรียน เพ่ิมเติม
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรูและการปฏิบัติจริงดวยการบูรณาการพุทธ
ธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ๒) ผูสอน ควร
เปนตัวอยาง เปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน ในลักษณะท่ีเรียกวา “สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” อยาง
สมํ่าเสมอ๕ และมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน มีเมตตาธรรม ออนโยน อดทน อดกลั้น และ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรียนอยูเสมอ และ ๓) การจัดการเรียนรู ควรพัฒนาผูเรียนรอบดาน  
ใหมีความสมดุล สมบูรณท้ังทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) 
และปญญา (ปญญาภาวนา) โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวิถี
ชีวิต (กิน อยู ดู ฟง) รวมถึงเนนกระบวนการใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบ
คุณคาท่ีแทจริงของสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง๖  
                                                           
 
 ๑สัมภาษณ นายกําจัด สุวรรณปาล, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒สัมภาษณ นางสาวนวลอนงค, วงเพ็ชร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๓สัมภาษณ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร, ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา สุมทรปราการ, ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ิ, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๕สัมภาษณ นางวรีวรรณ สิงหทอง, ผูอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย, ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 ๖สัมภาษณ นายสุรพงษ กลิ่นคง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๓๘ 
 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีคอนขางเปนปญหาในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
นั่นคือเรื่องของงบประมาณ ท่ีจําเปนควรมีกระบวนการท่ีชัดเจน โดยควรมีการประสานงานรวมกัน
ของทุกฝาย๗ แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบดูแล มีการวางแผน กระบวนการสรรหา การ
บริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบใหเปนไปตามนโยบายหรือ
แผนงานท่ีไดกําหนดไว๘ 

การท่ีองคกรใดองคกรหนึ่งบริหารจัดการงานใหประสบความสําเร็จได ก็ยอมท่ีมีหลัก
หรือแนวทางสําหรับบริหารจัดการไปสูความสําเร็จ ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักท่ีนําไปสู
ความสําเร็จไว คือ อิทธิบาทธรรม๙ ไดแก 5๑) ฉันทะ 5 คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา 5 ใจท่ีรักอันเกิดจาก
ความศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร ซ่ึงมักจะเคยไดยินคําวา "ขอฉันทามติ
จากประชุม" บอยๆ หรือ "มีฉันทะรวมกัน" กอนเลิกการประชุมบางอันเปนเสมือนสัญญาระหวางกัน
วาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้รวมกันหรือละเวนบางสิ่งรวมกัน ความหมายของ "ฉันทะ" ท่ีแทจริงนั้น เปนสัญญา
ใจและเปนใจท่ีผูกพัน เปนใจท่ีศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งนั้นอยูเต็มเปยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา 
เปรียบไดกับนักวิจัยท่ีศรัทธาและเชื่อม่ันในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัย เพ่ือคนหาความจริง      
ซ่ึงอาจมีมากนอยตางกัน ไมมีใครสามารถบอกได นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานท่ีเกิดข้ึนจริง
เปนท่ีประจักษตอสาธารณะชน๑๐ การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก5 ไมใชทําใจใหรักเพ่ืออะไรสักอยาง หรือ 
หามใจไมใหรัก มันก็ยากยิ่งพอๆ กัน หากไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของจริงๆ ฝนทําไปก็จะ
เปนเรื่องทุกขทรมาน แมจะไดบางสิ่งท่ีมุงหวังแลวก็ตาม 5๒) วิริยะ 5 คือ ความมุงม่ันทุมเท 5 เปนความ
มุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถาหากกระทําก็จะทํา
จนเชี่ยวชาญจนเปนผูรู ถาหากศึกษาก็จะศึกษาใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น คําวา 
"วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอยางสูงท่ีจะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากไมมี
ความเพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ดังนั้น จึงตองมีใจรักในสิ่งท่ีทํา 
อันเปนศรัทธาสูงสุด วิริยะนี้มาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมี
ความหวังท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง โดยมีศรัทธาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ 
ความอดทนเปนเครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามดวย ไมมุทะลุดุดันรบเราและรุมรอน เพราะมัน
จะทําใหมีโอกาสผิดพลาดไดงาย หรือสูญเสียความอดทนในท่ีสุด ดังนั้น ความวิริยะอุตสาหะ จึงเปน
วิถีทางของบุคคลท่ีหาญกลาและทายทาตออุปสรรคใดๆ ท้ังมวล 5 ๓) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและ
รับผิดชอบ 5 เม่ือมีใจท่ีจดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม การมีใจท่ีจดจอตอสิ่งท่ีคิดท่ีทําและ
รับผิดชอบแลว ไมวาจะเปนการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง จะมีความรอบรูมาก
ข้ึนเรื่อยๆ ดวยใจท่ีจดจอตั้งม่ันและใฝเรียนรูของเรา เม่ือมีความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบ
ตามมา เม่ือมีความรอบคอบแลวการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวย ความ

                                                           
 
 ๗สัมภาษณ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ, ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๘สัมภาษณ นายกําจัด สุวรรณปาล, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๙สัมภาษณ นางอรวี นิจจอหอ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปณหังสนาวาส, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐สัมภาษณ นางสาวนวลอนงค, วงเพ็ชร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๓๙ 
 

รอบคอบจะดํารงอยูคูกับความรอบรู และยังตองอาศัยความดีงามเปนเครื่องเตือนสติดวย จึงจะ
สามารถใชจิตพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแทของสิ่งตางๆ นั้นไดอยางเหมาะสม เพราะความดี
งามตามแบบอยางของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคม๑๑ นั่นเปนสิ่งเดียวท่ีจะทําให
มนุษยอยูรวมกันอยางปกติสุข และ5 ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา 5 อันเกิดจาก การ
มีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความมุงม่ัน (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช
วิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกรหรือทบทวน
ขบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ท้ังท่ีเปนเรื่องสวนตัวของเรา
เองและเปนเรื่องท่ีรวมคิดรวมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งข้ึน  

เม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีของชาวตะวันตก ก็จะพบวา อิทธิบาทธรรม ๔ 
ประการดังกลาว สอดคลองกันกับวงจรคุณภาพ (PDCA) นั่นเพราะ P- (Plan) คือ การวางแผนโดยมี
วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการระยะเวลา บุคคลากรทรัพยากร/อุปกรณ/
เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนลวนแตตองเริ่มมาจาก "ฉันทะ" ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 
เชน ถาจะลงทุนลงแรงทํางานสักอยางใหสําเร็จ ก็ควรมีความชอบและรักท่ีจะทําจริงๆ จึงจะประสบ
ความสําเร็จได เปนตน D-(Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเขาใจ และทําตามแผนงานท่ีวางไว ลงมือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือเรียกวาตองมี "วิริยะ" คือ ความพากเพียร C-(Check) คือ การตรวจสอบมี
การติดตามผลและความกาวหนาของงานเก็บสถิติเพ่ือเปนขอมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับ
แผนงานท่ีวางไว หรือ "จิตตะ" อันหมายถึง ความไมทอดท้ิงสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว และ       
A-(Act) คือ การดําเนินการนําผลของการปฏิบัติงาน พรอมขอมูลทางสถิติ มาประเมินผล หรือ 
"วิมังสา" หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซ้ึงยิ่งๆ ข้ึน
ไปตลอดเวลา และนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไข นั่นเอง๑๒ 

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา การบริหารจัดการท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ควรอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีชัดเจน 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การชี้แจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการ
ในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จ
ได ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 

๑. สรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย 
๒. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
๓. กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม 
๔. รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย 
๕. บูรณาการพุทธธรรมในการบริหารจัดการ 
๖. ติดตามและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

                                                           
 
 ๑๑สัมภาษณ นางสาววรรณชนก รอดหยู, ผูอํานวยการ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ, ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 ๑๒สัมภาษณ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ, ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 

๗. บริหารงบประมาณอยางเหมาะสม 
๘. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการอยางแทจริง 
๙. บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ 
๑๐. ควบคูหลักบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

๒) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กายภาพ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 
พบวา บางโรงเรียนยังไมมีหองพระพุทธศาสนาสําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ท่ีเปนเอกเทศ และ
ไมสามารถจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได สภาพแวดลอมบางโรงเรียนยังไม
เอ้ือตอการจัดการตามวิถีพุทธมากนัก รวมถึงบางโรงเรียนมีหองจริยธรรมท่ีไมเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได๑๓ โดยปญหาและ
อุปสรรคดังกลาวนั้น เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาจัดสรางและ
ปรับปรุงหองพุทธธรรมใหเปนสัดสวนอยางเหมาะสมได ซ่ึงบางโรงเรียนยังตองใชหองสมุดของ
โรงเรียนเปนหองพุทธธรรมรวมกัน เพราะการจะดําเนินการจัดหองพุทธธรรมใหมีสามารถรองรับกับ
จํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอ ตองใชงบประมาณมากพอสมควร รวมถึงการปรับปรุงใหมีความ
สะอาด สงบ ใหมีบรรยากาศในการศึกษาพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมเจริญภาวนาอยาง
เหมาะสม 

แนวทางการการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กายภาพ ในประเด็นปญหาดังกลาวนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา การ
สรรหางบประมาณเปนเรื่องสําคัญท่ีควรมีกระบวนการวางแผนท่ีดี เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนไดอยางเต็มท่ี เพราะงบประมาณของภาครัฐนั้น มีไมเพียงพอในการท่ีจะทํากิจกรรมวิถีพุทธ
ทุกอยางไดท้ังหมด จึงจําเปนตองมีการวางแผนการสรรหางบประมาณ โดยการสรางเครือขายความ
รวมมือการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยอาศัยองคกรท่ีมีความเก่ียวของและเล็งเห็นซ่ึงประโยชน
รวมกัน ตามหลัก บ ว ร คือ บาน วัด และโรงเรียน รวมกันเปนคณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน 
มีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ท่ีสามารถดําเนินงานไดจริง ตลอดจนถึง
การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการระดมพลังในการปรับปรุงแกไข เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน๑๔ โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) เริ่มตนท่ี ๑) ให
มีการประชุมระหวางสวนงานหรือองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือกําหนดแผนนโยบายในการดําเนินงาน
ใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ ๒) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบและปฏิบัติไปตามแผนนโยบายท่ีไดวางไว 
๓) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลงานวาเปนไปตามแผนหรือไม อยางไร ประสบผลสําเร็จมาก

                                                           
 
 ๑๓สัมภาษณ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร, ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา สุมทรปราการ, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ นางสาวนวลอนงค, วงเพ็ชร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๑ 
 

นอยเพียงใด๑๕ และ ๔) สรุปผลและวิเคราะหผลลัพธหรือผลงานท่ีไดเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข หรือ
พัฒนาใหแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ข้ึน และควรใหมีการขยายเครือขายความรวมมือในการ
ดําเนินงานใหกวางขวางออกไปสูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปสูองคการภายนอก เชน พุทธสมาคม 
สภาวัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือเปนการระดมทรัพยากรในการพัฒนารวมกัน๑๖  

การระดมทุนก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยในการสรรหางบประมาณมาเพ่ือแกไข
ปญหาเรื่องงบประมาณไปไมเพียงพอ โดยขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดสรรทุนผานกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน เชน การทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสรางอาคาร
เรียน สรางหองเรียน เปนตน๑๗ หรือการเสนอโครงการฯ กับองคการบริหารสวนทองถ่ินใหเขามามี
สวนรวม ซ่ึงความเปนจริงแลว วิถีชีวิตชุมชนเปนวิถีชีวิตแหงการพึงพาอาศัยกันและกันมานาน จึงไม
นาเปนอุปสรรคในการสรางเครือขายและสรางความรวมมือกันใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวได ท้ังนี้ การสรางความเขาใจและเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันใหเปนไปตาม
วิถีพุทธ จึงเปนสิ่งสําคัญระดับตนๆ๑๘ ท่ีควรใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสงเสริมใหเปนแนวทาง
การดําเนินการตอไป 

การจัดสถานท่ีภายในโรงเรียนใหมีองคประกอบตางๆ สอดคลองกับแนวทางท่ีเปนไป
ตามหลักพุทธธรรมหรือวิถีพุทธ สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนตัวกระตุนการเรียนรูและสรางเสริม
ประสบการณใหกับนักเรียนได๑๙ โดยอาศัยหลักธรรม ชื่อวา สัปปายะ คือ สิ่งท่ีเหมาะกัน สิ่งท่ีเก้ือกูล 
ชวยสนับสนุนในการบําเพ็ญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งม่ัน ไมเสื่อมถอย ประกอบดวย          
๑) อาวาสสัปปายะ อยูในท่ีซ่ึงเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ ๒) โคจรสัปปายะ อยูในท่ีท่ีเดินทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก อยูไมใกลไมไกลเกินไป ๓) ภัสสสัปปายะ อยูในท่ีท่ีพูดคุยเหมาะกัน ไดแก    
การพูดแตสิ่งท่ีดีๆ มีประโยชน พูดแตพอประมาณ๒๐ ๔) ปุคคลสัปปายะ อยูในท่ีท่ีบุคคลเหมาะกัน 
เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนท่ีปรึกษาเหมาะใจ๒๑ ๕) โภชนสัปปายะ อยูในท่ีมีอาหาร
ท่ีเหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ รับประทานไมยาก ๖) อุตุสัปปายะ อยูในท่ีท่ีดินฟา
อากาศธรรมชาติแวดลอมท่ีเหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน และ ๗) อิริยาบถ 
สัปปายะ อยูในท่ีท่ีมีอิริยาบถท่ีเหมาะกัน เชน การยืน การนั่ง การนอน ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ี
พอดี ซ่ึงท้ัง ๗ ประการนี้ จะเปนแนวทางในการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให
เหมาะสมกับการดําเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไดเปนอยางดี๒๒ 

                                                           
 
 ๑๕สัมภาษณ นางสาวชณัฐดา ฤทธ์ิแดง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๖สัมภาษณ นายสุรพงษ กลิ่นคง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๗สัมภาษณ นางสมหมาย เนียมฉาย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๘สัมภาษณ นายสุรพงษ กลิ่นคง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๙สัมภาษณ นายศักดิ์เดช แกวนอย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดตําหรุ, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒๑สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ิ, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒สัมภาษณ นางสาววรรณชนก รอดหยู, ผูอํานวยการ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ, ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๐. 



๑๔๒ 
 

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา เรื่องงบประมาณท่ีไม
เพียงพอตอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 
เก่ียวกับหองพุทธธรรม และสถานท่ีท่ีไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอนั้น เปนเรื่อง
สําคัญท่ีตองไมควรเพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานท่ี หองเรียน หองพุทธธรรม เปน
สภาพแวดลอมเบื้องตนท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
สําหรับแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 

๑. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบายรวมกัน 
๓. ระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานท่ีและจัดสรางหองพุทธธรรม 
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ 
๕. สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ 
๖. จัดอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ 

๓) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และมีความเปนวัตถุ
นิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป อีกท้ังนักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิตได เพราะคิดวาหลักธรรมเก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น บางสวนก็มีสภาพครอบครัวแตกแยก 
จึงเปนเหตุผลใหไมเอ้ือตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ รวมถึงสภาพความ
เปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน๒๓ 
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเรื่องท่ียาก และพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกัน
มาก ทําใหการดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง ซ่ึงจากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการมีสวน
รวมของครอบครัวและผูปกครองในการทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะใหแกผูเรียนนั้น เปนไปไดนอย
และคอนขางยาก เนื่องจากบริบททางสังคมท่ีมีการแขงขันในเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามา
หากิน เพ่ือใหไดมาซ่ึงคาครองชีพในชีวิตประจําวัน การนอมนําเอาหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตจึง
ไมคอยไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดก็ไมคอยไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองมากนัก๒๔ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจึงไมคอยท่ีจะบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว เปาหมายกลับเปน
เพียงแคปริมาณเทานั้น 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ในประเด็นปญหาดังกลาวนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และ
โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย พรอมท้ังตองชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนัก

                                                           
 
 ๒๓สัมภาษณ นางสาวดาวัลย ชูไสว, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 

ใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน๒๕ 
ประกอบกับควรมีการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
ความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ และสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญ
ควรสรางเครือขายและประสานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซ่ึงกระบวนการท่ี
กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผล พรอมท้ังควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรผลงานท่ีประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดศึกษาผลการ
ดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป๒๖ 

ในสวนท่ีเปนประเด็นสําคัญ คือ ครอบครัวหรือผูปกครองท่ีมีผลตอการกําหนดแผน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะตามแนวทางวิถีพุทธนั้น ก็ควรทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขามามีสวน
รวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน๒๗ โดย
จัดสรรเวลาใหเหมาะสมและไมกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอ่ืนๆ มากนัก และผูปกครอง
เองก็ควรท่ีจะยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม และใหรวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน เพ่ือใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคท่ีแทจริง๒๘ 

โดยเฉพาะวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนั้น ก็เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตท่ี
สอดคลองกับวิถีพุทธ เรียนรูหลักธรรมท่ีจะนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได เชน อริยสัจ ๔ คือ 
๑) ธรรมท่ีควรรู (ทุกข) สภาพปญญาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตหรือในจิตใจและเกิดผลไมดีข้ึนแลว ซ่ึง
จําเปนตองเพงพิจารณา ไตรตรองใหเขาใจใหรูอยางถวนถ่ี ละเอียดลออวา ทุกขนั้นมันเกิดข้ึนได
อยางไร เกิดจากสาเหตุใด ๒) ธรรมท่ีควรละ (สมุทัย) เปนสาเหตุแหงการกอใหเกิดการกระทําท่ีเลว ท่ี
ชั่ว ท่ีไมดี อันจะสงใหเกิดผลท่ีเปนทุกขหรือเปนปญหาแกชีวิต และจิตใจ ดังนั้น เม่ือพอรูแลววาการ
ทําตามเหตุท่ีเลว ท่ีชั่ว หรือเหตุท่ีไมดี ยอมจะสงใหเกิดผลเลว ผลชั่ว หรือผลท่ีไมดี ไมเปนท่ีพึง
ประสงคแกทุกชีวิต จึงเปนสิ่งท่ีควรละเวน ไมสมควรกระทํา เพราะมันเปนสาเหตุท่ีชวนใหกระทําชั่ว 
หากกระทําลงไปก็จะเกิดผลชั่วตามมาอยางแนนอน ตามหลักกฎแหงกรรมท่ีวา บุคคลใดทําดีเปนเหตุ
ยอมไดดีเปนผลตามมาตอบแทน และบุคคลใดทําชั่วเปนเหตุก็ยอมไดชั่วเปนผลตามมาตอบ
แทน เชนกัน๒๙ ๓) ธรรมท่ีควรเจริญหรือควรปฏิบัติ (มรรค) เปนแนวปฏิบัติท่ีดีงาม นับเปนสาเหตุท่ีดี
ท่ีเราเลือก ท่ีจะปฏิบัติ เปนวิถีทาง เปนครรลองท่ีเห็นสมควรวาควรนําไปปฏิบัติ เพราะเราเชื่อในกฎ
แหงกรรมท่ีวาทําดีเปนเหตุ ยอมไดรับดีเปนผล เปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนอดีตท่ีไมดี (ทุกข) ซ่ึงเรา

                                                           
 
 ๒๕สัมภาษณ นางสาวชณัฐดา ฤทธ์ิแดง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒๖สัมภาษณ นางณัฐกานต แกวประเสริฐ, ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิริ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒๗สัมภาษณ นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง, ๒๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒๘สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ิ, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ นางสาวชณัฐดา ฤทธ์ิแดง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

พอจะทราบแลววามาจากการกระทําตามเหตุท่ีไมดี (สมุทัย) ทุกขและสมุทัย จึงเปนเพียงอดีตเพ่ือเปน
บทเรียนใหเปลี่ยนแปลงการกระทําในปจจุบัน (มรรค) เพราะมรรคหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีงาม หากทํา
ลงไป ยอมหวังผลไดเลยวาจะไดรับผลดี มีความสุข หรือเปนสภาพท่ีคลี่คลาย ไมมีปญหาอีกตอไป ซ่ึง
ก็คือ ความดับทุก (นิโรธ) และ ๔) ธรรมท่ีควรบรรลุ หรือธรรมท่ีควรเขาใหถึง (นิโรธ) มีสภาพเปนผลท่ี
ดี ท่ีสําเร็จ หรือผลท่ีนาพึงพอใจ สภาพท่ีผอนคลายปญหาใหเบาบางลง จนหมดสิ้นไปในท่ีสุด สรุปวา 
นิโรธ เปนผลจากการการกระทําดีเปนเหตุ (มรรค) ซ่ึงทําใหเกิดผลดี (นิโรธ) ดังท่ีเห็น นิโรธจึงเปนผลดี
ท่ีเกิดจากการทําตามเหตุท่ีดี (มรรค) นั่นเอง๓๐ 

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา แผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแกผูเรียน จําเปนควรศึกษาถึงบริบทของชุมชน วิถีชีวิต
ของแตละครอบครัวอยางชัดเจน ซ่ึงการดําเนินชีวิตในปจจุบันนั้น สงผลตอการดําเนินการจัดกิจกรรม
พอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควรเชิญผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวรวมดวย บางครอบครัวก็ไม
สามารถใหความรวมมือได เพราะภาระการประกอบอาชีพหรือการงาน ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีได
จากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 

๑. ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน  
๒. ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน 
๓. ควรมีการติดตามและประเมินผล  
๔. ควรประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน  
๕. บูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ 
๖. ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
๗. จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย 
๘. ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 

๔) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการ
สอน พบวา โรงเรียนยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคําสอนและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ขาดความเชี่ยวชาญท่ีจะนําคําสอนมาประยุกตใชและเปนแบบอยางท่ีชัดเจนได๓๑ 
และ กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนปกติ ทําใหเกิดปญหาเวลาเรียนไมพอ๓๒ อีก
ท้ังการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีนอย และท่ีสําคัญเครื่องมือวัดความเขาใจพ้ืนฐาน
เก่ียวกับวิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปนเอกภาพนั้น ยังไมมีและไมสามารถวัดไดอยางชัดเจน ซ่ึงจากปญหา
ดังกลาว จะพบวา การตรวจสอบประเมินผลในการเรียนรูตามแนววิถีพุทธอยางแทจริง ดวยเครื่องมือ

                                                           
 
 ๓๐สัมภาษณ นายศักดิ์เดช แกวนอย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดตําหรุ, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ นางสาวดาวัลย ชูไสว, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง, ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ิ, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

นั้น เปนไปไดคอนขางยาก และยังไมมีความชัดเจน ถึงแมวาจะกําหนดใหมีตัวชี้วัดในดานตางๆ แตก็
ยังเปนเพียงการประเมินท่ีเปนเรื่องของกายภาพมากกวา ซ่ึงจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตาม
แนวทางวิถีพุทธนั้น คือการสอดแทรกหลักธรรมเขากับกระบวนการเรียนการสอนอยางสอดคลองกัน 
และผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง๓๓ แต
เนื่องจากไมมีเครื่องมือท่ีจะวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธไดอยางชัดเจน การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบถาม การติดตาม และขอความรวมมือจากผูปกครองจากครอบครัวของผูเรียน จึงเปนเรื่อง
สําคัญอีกประการหนึ่ง  

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
เรียนการสอน ในประเด็นปญหาดังกลาวนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) พบวา 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ตางก็เปนแบบอยางใหกับผูเรียน โดยไมตองผานกระบวนการ
การเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะเรียนรูและจดจําไดงายกวาการสอนในชั้น
เรียน๓๔ แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญท่ีตองใหดําเนินไปตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยการเรียน
การสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น เปนการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
หลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดเขาในกิจกรรมการเรียนรู
ของแตละรายวิชา ซ่ึงประเด็นไมไดอยูท่ีวาผูเรียนจะสามารถจําได หรือเขาใจมากนอยเพียงใด แต
ประเด็นอยูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางไร๓๕ ดังนั้น การเรียนการ
สอนจึงไมไดเนนท่ีควรเรียนภายในหองเรียนเทานั้น การจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูนอก
พ้ืนท่ี เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานท่ีท่ีเหมาะในการนําไปสูการประยุกตใชไดจริงและควร
ประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ กิน อยู ดู เปน สรางประโยชนใหกับ
ตนเองและสังคม๓๖  

การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ จะเนนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา๓๗ เปนการ
สอนท่ีผูเรียนตองลงมือปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนดวยตนเองอยางแทจริง และใชปญญารูจักคิดพิจารณาฝกฝน 
จนสามารถกําหนดรูสามัญลักษณะ สามารถวิเคราะหพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ และ
แยกแยะไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว จนสามารถกําหนดขอควบคุมพฤติกรรมใหผูเรียน สวนในการปฏิบัติ
นักเรียนตองปฏิบัติดวยตนเอง วิธีสอนนี้ครูจะเปนผูประคับประคองชี้จุดสําคัญ การสอนแบบ
ไตรสิกขา สรุปเปนกระบวนการเรียนรู โดยข้ันตนการเรียนรูท่ีควรพ่ึงพิงครู ผูเรียนตองเรียนตามแบบ
ของรายวิชานั้นๆ ลงมือฝกปฏิบัติตามหลักการทฤษฎีเลียนแบบครู เปนข้ันศีล๓๘ ท่ีควรศึกษาขอมูล 
ขอเท็จจริง ทฤษฎ ีหลักการ หลังจากนั้น ผูเรียนจะเริ่มสรางกระบวนการคิดของตนเอง โดยอาศัยแนว

                                                           
 
 ๓๓สัมภาษณ นางณัฐกานต แกวประเสริฐ, ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิริ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๓๔สัมภาษณ นางกันยารัตน จิตตเกษม, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๓๕สัมภาษณ นางปทมาพร ศรีอาภัย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖สัมภาษณ นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๓๗สัมภาษณ นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดครุใน, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๓๘สัมภาษณ นางณัฐกานต แกวประเสริฐ, ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิร,ิ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 
 

หลักการทฤษฎีท่ีเรียนรูจากภายนอก เขาไปสูการคิด วิเคราะห ทบทวน ลงมือฝกปฏิบัติ ฝกฝนให
คลองแคลวโดยอัตโนมัติ วางแผน สรางโครงการ โครงงาน เพ่ือการคนหาคําตอบดวยตนเองถือเปน
ข้ันสมาธิ และสุดทาย ผูเรียนใชความคิดในการสรางองคความรูใหมๆ สรางสรรคชิ้นงาน ผลงานใหมๆ 
ดวยความคิด ดวยปญญาของตนเอง ถือเปนการเรียนรูท่ีแทจริงและเปนการเรียนรูท่ีบูรณาการเขา
ดวยกัน ระหวางความรูรอบและรูลึกจากการรับขอมูลแหลงความรูภายนอกตัวผูเรียน (ปรโตโฆสะ) 
ความรูรอบและรูลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) และ
ความรูรอบและรูลึกจากการลงมือปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา)๓๙ 

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สรุปไดวา การตรวจสอบประเมินผล 
เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะการตรวจสอบประเมินผลจะเปนข้ันตอนท่ี
นําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลจะไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตอง
ใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน ในการประเมินผล ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการ
ศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 

๑. ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ 
๒. ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี 
๓. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง 
๔. เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 
๕. พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมีความชัดเจน 
๖. จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา 
๗. บูรณาการหลักพุทธธรรม 

๕) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ พบวา ครูและนักเรียนยังไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มท่ี เพราะ
บุคลากรบางกลุมยังไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ รวมถึงผูปกครองของนักเรียนท่ีนับ
ถือตางศาสนา๔๐ ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปนเพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทานั้น๔๑

 ซ่ึงจากปญหา
ดังกลาว พบวา ครูและนักเรียนยังไมสามารถสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธไดเทาท่ีควร เพราะสวน
หนึ่งยังไมเขาใจในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธแบบวิถีพุทธ ซ่ึงหมายถึงการมีกัลยาณมิตรตอ
กัน ยกยอง ชื่นชมกัน มีความยินดีเม่ือผูมีอ่ืนประสบความสําเร็จหรือมีความสุข เหลานี้เปนตน  

                                                           
 
 ๓๙สัมภาษณ นางสาวชณัฐดา ฤทธ์ิแดง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๐สัมภาษณ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ, ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๑สัมภาษณ นางกันยารัตน จิตตเกษม, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๗ 
 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ในประเด็นปญหาดังกลาวนั้น จากการสัมภาษณเชิงลึก 
พบวา การสรางความเขาในในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันในโรงเรียนของครู
และนักเรียนเปนเรื่องท่ีสําคัญ การแสดงใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส๔๒ และมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผกันดวย
ความจริงใจ๔๓ จะเปนการสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธท่ีดี รวมถึงการแสดงความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน ท้ังระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกๆ คน ลวนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันได ควรท่ีจะยิ้มแยมแจมใส ทักทายกันดวยความ
จริงใจ และปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีตอไป๔๔ ตามหลักของการบริหารจัดการนั้น ควรจัดประชุมเพ่ือ
รับทราบทําความเขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ในการสราง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็น
และปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึงการปลูกตนไมท่ีใหความรมรื่น รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มี
กลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน๔๕ และควรมีการติดตามประเมินผล ซ่ึง
สามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนนักเรียน เพ่ือเปนขอมูล
ในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข ดําเนินการพัฒนาตอไป๔๖ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรยึดหลักพรหมวิหารธรรม ไดแก ๑)5 เมตตา 5 รูสึกสงสาร
ผูอ่ืน๔๗ เอ็นดูผูอ่ืนอยูเสมอ สิ่งนี้จะทําใหทุกคนมีความสุข ไมมีการเบียดเบียน ทะเลาะเบาะแวงกัน 5๒) 
กรุณา5 ยื่นมือชวยเหลือผูประสบทุกข ชวยเหลือแมกระท่ังคนท่ีคิดราย หรือไมชอบกัน โดยไมคํานึงถึง
ผลตอบแทนใดๆ 5๓) มุทิตา5 ยินดีในสิ่งท่ีผูอ่ืนมี ยินดีในสิ่งท่ีผูอ่ืนเปน ยินดีเม่ือคนอ่ืนไดดี ไมอิจฉาริษยา 
ไมนินทาใหราย และ 5๔) อุเบกขา5 การวางเฉย การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดียอม
ไดดี ใครทําชั่วยอมไดชั่ว ไมควรดีใจหรือคิดซํ้าเติมในเรื่องท่ีเกิดข้ึน ควรมีความปรารถนาดี๔๘ คือ
พยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขในลักษณะท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม ซ่ึงหลักธรรม
ท้ัง ๔ ประการนี้ จะทําใหการปฏิสัมพันธภายในโรงเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของการชวยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน๔๙ 

สรุปไดวา ผูบริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน ควรใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนรวมกัน ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีเมตตาและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็

                                                           
 
 ๔๒สัมภาษณ นางปทมาพร ศรีอาภัย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ิ, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔สัมภาษณ นายสมหมาย ทองสุทธ์ิ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดใหม (สมุทรกิจพิทยาคม) , ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 ๔๕สัมภาษณ นางกันยารัตน จิตตเกษม, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๖สัมภาษณ นางสาวดาวัลย ชูไสว, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง, ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๗สัมภาษณ นางสมหมาย เนียมฉาย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๘สัมภาษณ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ, ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๙สัมภาษณ ดร.ปนทอง ใจสิทธิ, ผูอํานวยการ โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 
 

เปนการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแบบวิถีพุทธไดอยางดียิ่ง เพราะโดยปกติวิถีชีวิตของคน
ไทย จะยิ้มแยมแจมใสและมีน้ําใจเปนทุนเดิมอยูแลว ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น 
ประกอบดวย 

๑. สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกัน 
๒. ยิ้มแยมแจมใสทักทายกัน 
๓. มีความเปนกัลยาณมิตร 
๔. ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวยกลิ่นหอมเย็น 
๕. บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม 
๖. ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 
๗. ติดตามและประเมินผลจากการสังเกตและสอบถาม  
๘. ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีบกพรอง 

สรุปไดวา องคประกอบของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ ควรท่ีจะอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ 
วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีชัดเจน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การชี้แจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและ
เขาใจถึงแนวทางหรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น 
พรอมสงผลใหประสบความสําเร็จได ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 
๑) สรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ๓) กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผน
กําหนดนโยบาย ๕) บูรณาการพุทธธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอ ๗) บริหารงบประมาณอยางเหมาะสม ๘) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการอยางแทจริง ๙) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๑๐) ดําเนินการควบคู
หลักบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ มี
ปญหาเก่ียวกับหองพุทธธรรม และสถานท่ีท่ีไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอนั้น เปน
เรื่องสําคัญท่ีตองไมควรเพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานท่ี หองเรียน หองพุทธธรรม เปน
สภาพแวดลอมเบื้องตนท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
สําหรับแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) ดําเนินการตามข้ันตอนการ
บริหารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA) ๒) บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบาย
รวมกัน ๓) ระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานท่ีและจัดสรางหองพุทธธรรม ๔) ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ ๕) สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
แบบวิถีพุทธ และ ๖) จัดอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต ควรจัดทําแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต
ใหแกผูเรียน โดยจําเปนควรศึกษาถึงบริบทของชุมชน วิถีชีวิตของแตละครอบครัวอยางชัดเจน ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบันนั้น สงผลตอการดําเนินการจัดกิจกรรมพอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควรเชิญ
ผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวรวมดวย บางครอบครัวก็ไมสามารถใหความรวมมือได เพราะภาระ



๑๔๙ 
 

การประกอบอาชีพหรือการงาน ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) 
ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน ๒) ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน ๓) ควรมีการ
ติดตามและประเมินผล ๔) ควรประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน ๕) บูรณาการตามหลัก
อริยสัจ ๔ ๖) ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๗) จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ 
ฝาย และ ๘) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการ
สอน ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก 
เพราะการตรวจสอบประเมินผลจะเปนข้ันตอนท่ีนําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินผลจะไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน 
ในการประเมินผล ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) ควรกําหนด
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ ๒) ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบ
ในการเรียนรูท่ีดี ๓) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง ๔) เนนการ
ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน ๕) พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมี
ความชัดเจน ๖) จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา และ ๗) บูรณาการหลักพุทธธรรม 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ หองพุทธธรรมหรือหองปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีควร
ใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนรวมกัน ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน มี
เมตตาและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็เปนการสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางยิ่ง เพราะโดยปกติวิถี
ชีวิตของคนไทย จะยิ้มแยมแจมใสและมีน้ําใจเปนทุนเดิมอยูแลว ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการ
ศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกัน ๒) ยิ้มแยม
แจมใสทักทายกัน ๓) มีความเปนกัลยาณมิตร ๔) ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวยกลิ่นหอม
เย็น ๕) บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม ๖) ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยาง ๗) ติดตามและประเมินผลจากการสังเกตและสอบถาม และ ๘) ปรับปรุงแกไขปญหาท่ี
บกพรอง 

 

๔.๒ สภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 

๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกปจจัยสวนบุคคลตาม เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี 
ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลไดปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 
๔.๑  
  



๑๕๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(n = ๔๐๐) 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เพศ   
 ชาย ๑๗๗ ๔๔.๒๕ 
 หญิง ๒๒๓ ๕๕.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
อายุ   
 ต่ํากวา ๒๐ ป ๒๑๘ ๕๔.๕๐ 
 ๒๑ -  ๓๐ ป ๙๘ ๒๔.๕๐ 
 ๓๑ -  ๔๐ ป ๓๖ ๙.๐๐ 
 ๔๑ -  ๕๐ ป ๔๒ ๑๐.๕๐ 
 ๕๑ -  ๖๐ ป ๖ ๑.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
ตําแหนงหนาท่ี   
 ผูบริหาร ๒๕ ๖.๒๕ 
 ครู ๑๔๐ ๓๕.๐๐ 
 บุคลากร ๒๘ ๗.๐๐ 
 นักเรียน ๒๐๗ ๕๑.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี ๒๓๓ ๕๘.๒๕ 
 ปริญญาตร ี ๑๒๑ ๓๐.๒๕ 
 สูงกวาปริญญาตรี ๔๖ ๑๑.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๒๓ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๕  มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๒๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๐๗  เปน
นักเรียน จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๕  มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๒๕ 

๒) ระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

การวิเคราะหการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการตาม
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมทุกดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี
ชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ดัง



๑๕๑ 
 

รายละเอียดท่ีแสดงดวยคาเฉลี่ย (Mean = x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = 
S.D.) ในตารางท่ี ๔.๒ -  ๔.๗ ตามลําดับตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม  

 (n = ๔๐๐) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. ดานการบริหารจัดการ ๔.๒๕ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 
๒. ดานกายภาพ ๔.๔๗ ๐.๕๔ มากท่ีสุด 
๓. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๔.๓๑ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 
๔. ดานการเรียนการสอน ๔.๒๒ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 
๕. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ๔.๑๒ ๐.๖๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๕ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๕๙) และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๔) 

รองลงมา ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๕๗) 

และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๕๙) 
  



๑๕๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ 

                           (n = ๔๐๐) 

ท่ี การพัฒนา ดานการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. โรงเรียนมีการวางแผนในการวางวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย แผนพัฒนาโรงเรียนท่ีมีจุดเนนการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๔.๖๑ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

๒. โ ร ง เ รี ย นปลู ก ฝ ง ศ รั ท ธ า  ส ร า ง เ ส ริ มป ญญา ใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดข้ึนกับบุคลากรและผูเก่ียวของ 

๔.๑๕ ๐.๖๓ มาก 

๓. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน แตงตั้ ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและ
บริหารดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝาย คือ บาน วัด โรงเรียน 

๔.๓๘ ๐.๗๔ มากท่ีสุด 

๔. โรงเรียนรวมมือกับผูปกครอง วัด ชุมชน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง 

๔.๑๗ ๐.๖๑ มาก 

๕. โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสรางความตระหนักและความ
เขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายท่ี
เก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติท่ีมี
ผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓.๙๗ ๐.๕๘ มาก 

๖. โรงเรียนกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบให กับ
บุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๔.๓๕ ๐.๕๓ มากท่ีสุด 

๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียน 
บาน วัด และชุมชน เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแม 
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปนตน 

๓.๙๘ ๐๕๙ มาก 

๘. โรงเรียนจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน 
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ทุนการศึกษา เปนตน 

๔.๕๓ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

๙. ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน
อยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน 

๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

๑๐. โรงเรียนไดรับความไววางใจเชื่อม่ันศรัทธาและไดรับ
ความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของ 

๔.๒๒ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๒๕ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

 



๑๕๓ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานการบริหารจัดการนั้น โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = 
๐.๕๘) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการวางแผนในการวางวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย แผนพัฒนาโรงเรียนท่ีมีจุดเนนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๖๕) รองลงมา โรงเรียนจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน 

โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ทุนการศึกษา เปนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๕๓, S.D. 
= ๐.๕๖) และ โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนํา
ชุมชนและทุกฝายท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของ

โรงเรียนวิถีพุทธ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๕๘) 

 
  



๑๕๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 

  (n = ๔๐๐) 

ท่ี 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. โรงเรียนมีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนได
อยางเหมาะสม และมองเห็นไดชัดเจน 

๔.๖๓ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๒. โรงเรียนมีการจัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญ
คุณธรรมจริยธรรมโดยท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน 

๔.๔๗ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๓. โรงเรียนไดดําเนินการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนไดเหมาะแกการศึกษาเรียนรูวิถีพุทธ 

๔.๔๓ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

๔. โรงเรียนจัดสภาพหองศึกษาพุทธธรรม หองบริหารจิตให
มีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย สงบ และใกลชิด
ธรรมชาติ 

๔.๒๖ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพหองเรียนไดอยางเพียงพอและ
เหมาะสมแกนักเรียน 

๔.๐๗ ๐.๖๕ มาก 

๖. โรงเรียนจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนใหปราศจากสิ่งเสพ
ติด อบายมุข และสิ่งมัวเมาทุกชนิด 

๔.๔๘ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๗. โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือทํากิจกรรมกีฬาและ
การอบรมดานคุณธรรมเปนสัดสวน มีความเหมาะสม 

๔.๔๑ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๘. โรงเรียนกําหนดการแตงกายของครูและนักเรียนเพ่ือ
สงเสริมวิถีพุทธ เชน วันธรรมสวนะ (วันพระ) สวมชุด
ขาวมาโรงเรียน เปนตน 

๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก 

๙. โรงเรียนมีการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูของ
นักเรียน 

๔.๒๙ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๑๐. โรงเรียนมีการควบคุมดูแลเก่ียวกับเสียงไมใหดังอึกทึก 
หรือเปดเพลงท่ีสงเสริมสมาธิ ประเทืองปญญา เปนตน 

๔.๒๑ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๗ ๐.๕๔ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานกายภาพ โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๔) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

และมองเห็นไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๕๙) รองลงมา 
โรงเรียนจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนใหปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข และสิ่งมัวเมาทุกชนิด มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๖๖) และ โรงเรียนมีการจัดสภาพหองเรียนไดอยาง

เพียงพอและเหมาะสมแกนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๖๕) 
 
  



๑๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๕   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

                           (n = ๔๐๐) 

ท่ี 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. โรง เรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตใหแกผูเรียน 

๓.๘๖ ๐.๗๕ มาก 

๒. โรงเรียนจัดฝกอบรมนักเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิด
พฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีกินเปน อยูเปน ดูเปน ฟง
เปนหรือการดํารงชีวิตประจําวัน รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ี
เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน 

๔.๔๓ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๓. โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบ ชวยเหลือ
ดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ีสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดลอมสวนรวมใหแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอจนเกิด
เปนนิสัย 

๔.๓๙ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๔. โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวมท้ังศาสนพิธีตางๆ อยางตอเนื่องและชี้ใหเห็นคุณคา
ของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ควบคูกันไป 

๔.๕๑ ๐.๕๑ มากท่ีสุด 

๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมสง เสริมระลึกและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเปนประจําและในโอกาสสําคัญจนเปน
วิถีชีวิต 

๓.๙๘ ๐.๖๗ มาก 

๖. โรงเรียนจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสํา คัญทาง
พระพุทธศาสนา การกราบพระ การสวดมนตทุกวัน 
การรับศีล กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ พิธีแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ พิจารณากอนรับประทานอาหาร 

๔.๕๖ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๗. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมและเห็นคุณคาใน
การรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา 

๔.๓๙ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๘. โรงเรียนติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ๔.๔๑ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 
๙. โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากร นักเรียนและผูมีสวน

เก่ียวของเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔.๓๕ ๐.๗๑ มากท่ีสุด 

๑๐. โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรวมกันระหวาง
ผูปกครองและโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

๔.๓๙ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๓๑ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 



๑๕๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = 
๐.๕๗) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา การกราบพระ การสวดมนตทุกวัน การรับศีล กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ พิธีแสดงตนเปน

พุทธมามกะ พิจารณากอนรับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๖, S.D. 
= ๐.๕๘) รองลงมา โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมท้ังศาสนพิธีตางๆ 
อยางตอเนื่องและชี้ใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ควบคูกันไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด  (x� = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๕๑) และ โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ

สงเสริมทักษะชีวิตใหแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๕) 

 
  



๑๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน 

                           (n = ๔๐๐) 

ท่ี 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการ
พุทธธรรม (สอดแทรกคุณธรรม) หรือ หลักไตรสิกขาใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

๔.๕๖ ๐.๕๓ มากท่ีสุด 

๒. โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการ
คิดวิเคราะหและแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

๔.๐๕ ๐๕๒ มาก 

๓. โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียน หนวยการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการพุทธธรรมทุกกลุม
สาระการเรียนรู 

๔.๐๗ ๐.๖๑ มาก 

๔. โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการใฝรูและแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองจากแหลงตางๆ 

๔.๔๑ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๕. ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กําหนดสติกอนเรียน กอนการ
แขงขันกีฬาและกอนนอนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 

๔.๗๑ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๖. ครูจัดหาสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมการใฝรูแสวงหาความรู
ดวยตนเองอยูเสมอ 

๔.๑๒ ๐.๕๖ มาก 

๗. นิมนตพระสงฆหรื อ เชิญวิทยากรภู มิปญญาทาง
พระพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

๔.๓๙ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๘. โรงเรียนนํานักเรียนไปเรียนรูท่ีวัดหรือศาสนสถานท่ีใช
เปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

๓.๙๘ ๐.๗๑ มาก 

๙. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง 

๓.๗๗ ๐.๖๔ มาก 

๑๐. โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลและเปดโอกาสใหมี
การเสนอแนะแสดงความคิดเห็นอยางกัลยาณมิตร เพ่ือ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๔.๑๓ ๐.๖๒ มาก 

รวม ๔.๒๒ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 

 

 

 



๑๕๙ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานการเรียนการสอน โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๖๑) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กําหนดสติกอนเรียน กอนการแขงขัน
กีฬาและกอนนอนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = ๔.๗๑, S.D. = ๐.๕๘) รองลงมา โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการ
พุทธธรรม (สอดแทรกคุณธรรม) หรือ หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๕๖, S.D. = ๐.๕๓) และ โรงเรียนมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = 
๓.๗๗, S.D. = ๐.๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๗    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

                           (n = ๔๐๐) 

ท่ี 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเปนธรรมชาติ 
มีความรมรื่น สวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ 

๔.๕๗ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๒. โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูพระพุทธศาสนา มีความสงบ สะอาด 

๓.๘๗ ๐.๖๓๗ มาก 

๓. โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีมีสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัยและครบครัน 

๓.๗๖ ๐.๗๔๑ มาก 

๔. ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุกฝายมีสวนรวม สราง
บรรยากาศการกระตือรือรน จูงใจ ทาทายใหอยากรู 
สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู 

๓.๙๓ ๐.๖๕๗ มาก 

๕. ครูและนักเรียน ทักทายกันดวยการไหว มีใบหนายิ้ม
แยมแจมใส มีความจริงใจตอกัน 

๔.๔๗ ๐.๕๕๗ มากท่ีสุด 

๖. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธ
ธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีด ี

๔.๓๓ ๐.๕๘๐ มากท่ีสุด 

๗. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีพรหมวิหารธรรม มีความเปน
กัลยาณมิตร มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดความเจริญงอก
งามตามหลักไตรสิกขา 

๓.๗๗ ๐.๕๗๖ มาก 

๘. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการ
พัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา 

๓.๘๔ ๐.๖๕๙ มาก 

๙. โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออน
นอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ท้ังครูและ
นักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน และครูตอ
ผูปกครอง 

๔.๔๑ ๐.๕๑๗ มากท่ีสุด 

๑๐. โรงเรียนสงเสริมบุคลากรและนักเรียนใหปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีตอผู อ่ืน สงเสริมยกยองเชิดชู ผูกระทํา
ความดีเปนประจํา 

๔.๒๑ ๐.๕๖๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๑๒ ๐.๖๒ มาก 

 



๑๖๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด

สมุทรปราการ ในดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธนั้น โดยรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = 
๐.๖๒) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเปนธรรมชาติ มี

ความรมรื่น สวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๗, 
S.D. = ๐.๕๙) รองลงมา ครูและนักเรียน ทักทายกันดวยการไหว มีใบหนายิ้มแยมแจมใส มีความ

จริงใจตอกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๙) และ โรงเรียนจัดใหมีหอง
ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัยและครบครัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๗๘) 

 
  



๑๖๒ 
 

๓) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

จากการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ในดานตางๆ ไดแก 
ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
และดานการบริหารจัดการ ผูวิจัยพอสรุปรายละเอียดไดตามตารางท่ี ๔.๘ -  ๔.๑๗ ตามลําดับตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๘   ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ 

  

ท่ี ปญหาและอุปสรรค 
จํานวน 
(คน) 

๑. งบประมาณในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธมีนอย ไมเพียงพอ ๓๒ 
๒. บุคลากรบางกลุมยังขาดความสนใจท่ีจะใหความสําคัญกับเรื่องวิถีพุทธ ๒๘ 

๓. 
บุคลากรยังขาดความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารวิถีพุทธ
และความเปนกัลยาณมิตรตอกัน 

๒๔ 

๔. การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลเปนระยะๆ ยังมีนอย ๑๙ 

๕. 
ขาดการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนใหรับรูและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธได
อยางถูกตอง 

๑๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหาร
จัดการ เปนจํานวน ๑๑๖ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา งบประมาณในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธมี
นอย ไมเพียงพอ มีจํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๕๙, บุคลากรบางกลุมยังขาดขาดความสนใจท่ี
จะใหความสําคัญกับเรื่องวิถีพุทธ มีจํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๑๔, บุคลากรยังขาดความ
เขาใจในระเบียบวิถีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารวิถีพุทธและความเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีจํานวน ๒๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๙, การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลเปนระยะๆ ยังมีนอย มี
จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๑๖.๓๘ และขาดการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนใหรับรูและ
ปฏิบัติตามแนววิถีพุทธไดอยางถูกตอง มีจํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๒๑ ตามลําดับ 
  



๑๖๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๙   ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานการบริหารจัดการ 

ท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) 

๑. 
ควรขอความรวมมือจากทุกฝาย ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน วัด ตอง
รวมกันกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ 

๕๖ 

๒. ควรกําหนดใหเปนนโยบายท่ีสําคัญของสถานศึกษาท่ีควรดําเนินงาน ๓๔ 

๓. 
ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานดานวิถีพุทธเพ่ือใหทราบบทบาทและ
ภารกิจ รวมท้ังศึกษาดูงานและเขารวมกิจกรรมนิทรรศการตางๆ เก่ียวกับ
วิถีพุทธอยางตอเนื่อง 

๑๙ 

๔. 
ควรมีการนิเทศติดตามผลอยูเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๑๕ 

๕. 
ควรสงเสริมการฝกอบรมบุคลากรใหมากข้ึนตามความเหมาะสม โดยเนนถึง
ความเขาใจและการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

๕ 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ เปน
จํานวน ๑๒๙ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ควรขอความรวมมือจากทุกฝาย ผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง ชุมชน วัด ตองรวมกันกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ มี
จํานวน ๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๔๑, ควรกําหนดใหเปนนโยบายท่ีสําคัญของสถานศึกษาท่ีควร
ดําเนินงาน มีจํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๓๖, ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานดานวิถี
พุทธเพ่ือใหทราบบทบาทและภารกิจ รวมท้ังศึกษาดูงานและเขารวมกิจกรรมนิทรรศการตางๆ 
เก่ียวกับวิถีพุทธอยางตอเนื่อง มีจํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๗๓, ควรมีการนิเทศติดตามผลอยู
เสมอ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๖๓ และควร
สงเสริมการฝกอบรมบุคลากรใหมากข้ึนตามความเหมาะสม โดยเนนถึงความเขาใจและการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๘๘ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐    ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกายภาพ  

  

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวน (คน) 

๑. ยังไมมีหองพระพุทธศาสนา สําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ท่ีเปนเอกเทศ  ๓๒ 
๒. ไมสามารถจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได ๒๕ 
๓. สภาพแวดลอมยังไมเอ้ือตอการจัดการตามวิถีพุทธ ๑๘ 
๔. นักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได ๑๑ 

๕. สภาพแวดลอมมีเสียงรบกวนจากภายนอก ๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ เปน
จํานวน ๘๙ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ยังไมมีหองพระพุทธศาสนา สําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝก
สมาธิ ท่ีเปนเอกเทศ มีจํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๙๖, ไมสามารถจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได มีจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๙, สภาพแวดลอมยังไมเอ้ือตอการ
จัดการตามวิถีพุทธ มีจํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๒ คน, นักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะ
นําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได มีจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๖ และ สภาพแวดลอมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก ได มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓๗ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑    ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานกายภาพ                           

ท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) 

๑. 
ควรมีการวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงสถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรม และสวน
งานท่ีเก่ียวของจัดตั้งงบประมาณใหเหมาะสม 

๕๑ 

๒. 
ควรจัดหางบสนับสนุน เพ่ือทําหองพระพุทธศาสนา หองศึกษาพุทธธรรม 
บริหารจิต เจริญภาวนาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

๒๗ 

๓. 
ควรใหความสําคัญกับวิถีพุทธ จัดสภาพแวดลอมใหใกลชิดธรรมชาติ เพ่ือให
จิตใจสงบและสงเสริมปญญา 

๙ 

๔. 
ควรเปดโอกาสใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงสถานท่ีภูมิทัศน 
เพ่ือสรางบรรยากาศวิถีพุทธในโรงเรียน 

๗ 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 
เปนจํานวน ๘๔ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ควรมีการวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงสถานท่ีท่ี
ใชจัดกิจกรรม และสวนงานท่ีเก่ียวของจัดตั้งงบประมาณใหเหมาะสม มีจํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอย
ละ ๔๘.๘๑, ควรจัดหางบสนับสนุน เพ่ือทําหองพระพุทธศาสนา หองศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต 
เจริญภาวนาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีจํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๔, ควรใหความสําคัญกับ
วิถีพุทธ จัดสภาพแวดลอมใหใกลชิดธรรมชาติ เพ่ือใหจิตใจสงบและสงเสริมปญญา มีจํานวน ๙ คน 
คิดเปนรอยละ ๑๐.๗๑ และควรเปดโอกาสใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงสถานท่ีภูมิทัศน 
เพ่ือสรางบรรยากาศวิถีพุทธในโรงเรียน มีจํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๘.๓๓ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒   ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวน (คน) 

๑. 
ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และมีความเปน
วัตถุนิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป 

๓๒ 

๒. 
นักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได เพราะคิดวา
หลักธรรมเก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น 

๒๓ 

๓. 
นักเรียนบางสวนมีสภาพครอบครัวแตกแยก จึงเปนเหตุผลใหไมเอ้ือตอ
การประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ 

๑๔ 

๔. 
สภาพความเปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึง
เปนเรื่องท่ียาก 

๑๐ 

๕. 
พ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก ทําใหการดําเนินงาน
หรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง 

๔ 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐาน
วิถีชีวิต เปนจํานวน ๘๓ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิต
แบบสังคมเมือง และมีความเปนวัตถุนิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป มีจํานวน ๓๒ คน คิดเปน
รอยละ ๓๘.๕๕, นักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได เพราะคิดวาหลักธรรม
เก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น มีจํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๗๑, นักเรียนบางสวนมีสภาพ
ครอบครัวแตกแยก จึงเปนเหตุผลใหไมเอ้ือตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ มี
จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๘๗, สภาพความเปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคน
มีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเรื่องท่ียาก มี
จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐๕ และพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก ทําให
การดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง มีจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๔.๘๒ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓   ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต                           

ท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) 

๑. ควรจัดใหพระสงฆเขามาสอนประจําในวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ 

๒. 
จัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนปฏิบัติอยางตอเนื่องตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา 

๒๙ 

๓. 
ครูควรสรางความเขาใจและตระหนักในเรื่องของความประพฤติใหมาก ท้ัง
ทางกาย วาจา ใจ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี 

๑๔ 

๔. 
ผูบริหารและครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและสํานึกใน
หนาท่ีของตนเอง 

๘ 

๕. 
รวมกันปรึกษาหารือระหวางบาน วัด โรงเรียน เพ่ือสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติไดจริง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

๖ 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต เปนจํานวน ๘๗ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ควรจัดใหพระสงฆเขามาสอนประจํา
ในวิชาพระพุทธศาสนา มีจํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๘, ควรจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียน
ปฏิบัติอยางตอเนื่องตามหลักการทางพระพุทธศาสนา มีจํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓, ครู
ควรสรางความเขาใจและตระหนักในเรื่องของความประพฤติใหมาก ท้ังทางกาย วาจา ใจ เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดี มีจํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๙, ผูบริหารและครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบและสํานึกในหนาท่ีของตนเอง มีจํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๙.๒๐ และควร
รวมกันปรึกษาหารือระหวางบาน วัด โรงเรียน เพ่ือสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖.๙๐ ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔   ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน 

  

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวน (คน) 

๑. 
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคําสอนและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๓๐ 

๒. 
กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนปกติ ทําใหเกิดปญหา
เวลาเรียนไมพอ 

๑๘ 

๓. การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีนอย ๑๖ 

๔. 
ไมมีเครื่องมือวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปน
เอกภาพ 

๑๒ 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการ
สอน เปนจํานวน ๙๒ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคํา
สอนและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๓๙, กิจกรรมวิถีพุทธ
บางกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนปกติ ทําใหเกิดปญหาเวลาเรียนไมพอ มีจํานวน ๒๖ คน คิดเปน
รอยละ ๒๘.๒๖, การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีนอย มีจํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอย
ละ ๒๐.๖๕ และไมมีเครื่องมือวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปนเอกภาพ มี
จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐ ตามลําดับ 

 
  



๑๖๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕   ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานการเรียนการสอน 

ท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) 

๑. ควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจมากยิ่งข้ึน ๓๖ 

๒. 
ควรจัดตารางกิจกรรมตามแนววิถีพุทธลวงหนา โดยไมใหกระทบกับเวลา
เรียนปกติ 

๒๔ 

๓. 
ควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียนถึงการนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวัน 
สามารถทําไดตลอด ไมจําเปนตองเปนท่ีวัดหรือท่ีโรงเรียนเทานั้น 

๒๑ 

๔. 
ควรจัดหลักสูตรและโครงการอบรมตางๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมี
การนําพุทธธรรมมาบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ดวย 

๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียน
การสอน เปนจํานวน ๘๔ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและความเขาใจมากยิ่งข้ึน มีจํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๘๖, ควรจัดตารางกิจกรรม
ตามแนววิถีพุทธลวงหนา โดยไมใหกระทบกับเวลาเรียนปกติ มีจํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ 
๒๘.๕๗, ควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียนถึงการนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถทําได
ตลอด ไมจําเปนตองเปนท่ีวัดหรือท่ีโรงเรียนเทานั้น มีจํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ และ
ควรจัดหลักสูตรและโครงการอบรมตางๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีการนําพุทธธรรมมาบูรณา
การกับวิชาอ่ืนๆ ดวย มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๓.๕๗ ตามลําดับ 

 
  



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖   ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

  

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวน (คน) 

๑. โรงเรียนมีพ้ืนท่ีจํากัด ไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มท่ี ๓๑ 
๒. บุคลากรบางกลุมยังไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ ๒๙ 

๓. 
ผูปกครองของนักเรียนท่ีนับถือตางศาสนา ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํา
กิจกรรม 

๒๖ 

๔. 
บางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปน
เพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทานั้น 

๒ 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ เปนจํานวน ๘๘ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา โรงเรียนมีพ้ืนท่ีจํากัด ไมสามารถสราง
บรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มท่ี มีจํานวน ๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๒๓, บุคลากรบางกลุมยังไม
เห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ มีจํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๙๕, ผูปกครองของ
นักเรียนท่ีนับถือตางศาสนา ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม มีจํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ 
๒๙.๕๕ และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปนเพียงแตการจัด
กิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทานั้น มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒.๒๗ ตามลําดับ 

 

 
  



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗   ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

ท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) 

๑. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศตามแนววิถีพุทธ ๓๐ 

๒. 
ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอกันและกันอยางถูกตอง ตามสถานภาพและ
โอกาสตามแนววิถีพุทธ 

๒๕ 

๓. 
ควรขอความรวมมือจากผูปกครอง โดยการจัดอบรมเก่ียวกับแนวทางของ
การจัดโรงเรียนวิถีพุทธใหเขาใจอยางถูกตอง 

๒๑ 

๔. 
ควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญในการสรางบรรยากาศตาม
แนววิถีพุทธ 

๕ 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา ผูตอบแบบสอบไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
เปนจํานวน ๘๑ คน และไดแสดงความคิดเห็นวา ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศ
ตามแนววิถีพุทธ มีจํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๐๔, ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอกันและกัน
อยางถูกตอง ตามสถานภาพและโอกาสตามแนววิถีพุทธ มีจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๘๖, 
ควรขอความรวมมือจากผูปกครอง โดยการจัดอบรมเก่ียวกับแนวทางของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธให
เขาใจอยางถูกตอง มีจํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๙๓ และควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักถึง
ความสําคัญในการสรางบรรยากาศตามแนววิถีพุทธ มีจํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๑๗ ตามลําดับ 
  



๑๗๒ 
 

๔) สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๕  มี

อายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๒๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๐๗  เปนนักเรียน จํานวน ๒๐๗ คน คิด
เปนรอยละ ๕๑.๗๕  มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๗๕ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๕๙) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานดานกายภาพ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๔) รองลงมา ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี

ชีวิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๕๗) และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๕๙) 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการบริหาร

จัดการ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๕๘) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
โรงเรียนจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ทุนการศึกษา เปนตน มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๖๕) รองลงมา โรงเรียนมีการวางแผนใน
การวางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนพัฒนาโรงเรียนท่ีมีจุดเนนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๕๓, S.D. = ๐.๕๖) และ โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสรางความ
ตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงค

และแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� 
= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๕๘) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานกายภาพ 

โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๔) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
โรงเรียนมีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนไดอยางเหมาะสม และมองเห็นไดชัดเจน มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๕๙) รองลงมา โรงเรียนจัดบริเวณโดยรอบ

โรงเรียนใหปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข และสิ่งมัวเมาทุกชนิด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = 
๔.๔๘, S.D. = ๐.๖๖) และ โรงเรียนมีการจัดสภาพหองเรียนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมแก

นักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๖๕) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานกิจกรรม

พ้ืนฐานวิถีชีวิต โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๕๗) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การกราบพระ การสวด
มนตทุกวัน การรับศีล กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิจารณากอนรับประทาน

อาหาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๖, S.D. = ๐.๕๘) รองลงมา โรงเรียนสงเสริม
การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมท้ังศาสนพิธีตางๆ อยางตอเนื่องและชี้ใหเห็นคุณคาของ

การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ควบคูกันไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๕๑) 
และ โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตใหแกผูเรียน มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๕) 



๑๗๓ 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ในดานการเรียน

การสอน โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๖๑) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กําหนดสติกอนเรียน กอนการแขงขันกีฬาและกอนนอนอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๗๑, S.D. = 
๐.๕๘) รองลงมา โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการพุทธธรรม (สอดแทรก
คุณธรรม) หรือ หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๕๖, S.D. = ๐.๕๓) และ โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๗, S.D. = 
๐.๖๔) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ในดาน

บรรยากาศและปฏิสัมพันธนั้น โดยรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๖๒) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเปนธรรมชาติ มีความรมรื่น 

สวยงาม สะอาด และเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๕๙) 
รองลงมา ครูและนักเรียน ทักทายกันดวยการไหว มีใบหนายิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจตอกัน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  (x� = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๙) และ โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัยและครบครัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = 
๓.๗๖, S.D. = ๐.๗๘) 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ พบวา งบประมาณในการจัดกิจกรรมวิถีพุทธมีนอย ไมเพียงพอ, 
บุคลากรบางกลุมยังขาดขาดความสนใจท่ีจะใหความสําคัญกับเรื่องวิถีพุทธ, บุคลากรยังขาดความ
เขาใจในระเบียบวิถีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารวิถีพุทธและความเปนกัลยาณมิตรตอกัน, การติดตาม
ความกาวหนาและการประเมินผลเปนระยะๆ ยังมีนอย และขาดการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนให
รับรูและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธไดอยางถูกตอง  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการบริหารจัดการ พบวา ควรขอความรวมมือจากทุกฝาย ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน วัด ตอง
รวมกันกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเปนระบบ, ควรกําหนดใหเปนนโยบายท่ี
สําคัญของสถานศึกษาท่ีควรดําเนินงาน, ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานดานวิถีพุทธเพ่ือให
ทราบบทบาทและภารกิจ รวมท้ังศึกษาดูงานและเขารวมกิจกรรมนิทรรศการตางๆ เก่ียวกับวิถีพุทธ
อยางตอเนื่อง, ควรมีการนิเทศติดตามผลอยูเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และควร
สงเสริมการฝกอบรมบุคลากรใหมากข้ึนตามความเหมาะสม โดยเนนถึงความเขาใจและการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง  

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกายภาพ พบวา ยังไมมีหองพระพุทธศาสนา สําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ท่ี
เปนเอกเทศ, ไมสามารถจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได, สภาพแวดลอมยังไม
เอ้ือตอการจัดการตามวิถีพุทธ และนักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได  
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดานกายภาพ พบวา ควรมีการวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงสถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรม และสวนงาน
ท่ีเก่ียวของจัดตั้งงบประมาณใหเหมาะสม, ควรจัดหางบสนับสนุน เพ่ือทําหองพระพุทธศาสนา หอง
ศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน, ควรใหความสําคัญกับวิถีพุทธ จัด
สภาพแวดลอมใหใกลชิดธรรมชาติ เพ่ือใหจิตใจสงบและสงเสริมปญญา และควรเปดโอกาสให
พระสงฆเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงสถานท่ีภูมิทัศน เพ่ือสรางบรรยากาศวิถีพุทธในโรงเรียน  

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคม
เมือง และมีความเปนวัตถุนิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป, นักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรม
ไปใชในการดําเนินชีวิตได เพราะคิดวาหลักธรรมเก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น, นักเรียนบางสวนมี
สภาพครอบครัวแตกแยก จึงเปนเหตุผลใหไมเอ้ือตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถี
พุทธ, สภาพความเปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมี
อุปนิสัยตางกัน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเรื่องท่ียาก และพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมี
ความแตกตางกันมาก ทําใหการดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา ควรจัดใหพระสงฆเขามาสอนประจําในวิชาพระพุทธศาสนา, ควร
จัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนปฏิบัติอยางตอเนื่องตามหลักการทางพระพุทธศาสนา, ครูควรสราง
ความเขาใจและตระหนักในเรื่องของความประพฤติใหมาก ท้ังทางกาย วาจา ใจ เพ่ือเปนแบบอยางท่ี
ดี, ผูบริหารและครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและสํานึกในหนาท่ีของตนเอง และ
ควรรวมกันปรึกษาหารือระหวางบาน วัด โรงเรียน เพ่ือสรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ
ไดจริง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน พบวา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคําสอนและ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนปกติ ทําใหเกิด
ปญหาเวลาเรียนไมพอ, การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีนอย และไมมีเครื่องมือวัด
ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปนเอกภาพ  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการเรียนการสอน พบวา ควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจมากยิ่งข้ึน, 
ควรจัดตารางกิจกรรมตามแนววิถีพุทธลวงหนา โดยไมใหกระทบกับเวลาเรียนปกติ, ควรสรางความ
เขาใจใหกับนักเรียนถึงการนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถทําไดตลอด ไมจําเปนตองเปนท่ี
วัดหรือท่ีโรงเรียนเทานั้น และควรจัดหลักสูตรและโครงการอบรมตางๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรู
ใหมีการนําพุทธธรรมมาบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ดวย  

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา โรงเรียนมีพ้ืนท่ีจํากัด ไมสามารถสราง
บรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มท่ี, บุคลากรบางกลุมยังไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ, 



๑๗๕ 
 

ผูปกครองของนักเรียนท่ีนับถือตางศาสนา ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม และบางกิจกรรมไม
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปนเพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทานั้น  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน ใหมีบรรยากาศตามแนววิถี
พุทธ, ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอกันและกันอยางถูกตอง ตามสถานภาพและโอกาสตามแนววิถี
พุทธ, ควรขอความรวมมือจากผูปกครอง โดยการจัดอบรมเก่ียวกับแนวทางของการจัดโรงเรียนวิถี
พุทธใหเขาใจอยางถูกตอง และควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญในการสรางบรรยากาศ
ตามแนววิถีพุทธ  

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงหลักพุทธธรรมท่ี
ไดจากการศึกษาพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือหา

ความถ่ี (Frequency) ท่ีเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) (x�) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) จากความคิดเห็นของประชากรกลุมเปาหมาย เพ่ือสรุป
สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ นําไปสูการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสรุปและ
วิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๒ คน และไดนําหลักวงจรคุณภาพ PDCA ของ William Edwards Deming 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ตาม
กระบวนการ คือ 1Plan (วางแผน) การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
กําหนดหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน การ
จัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณท่ีจะใช ซ่ึงแผนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสมของลักษณะการดําเนินงาน Do (ปฏิบัติตามแผน) 1 การดําเนินการตามแผน 
ประกอบดวยการมีโครงสรางรองรับการดําเนินการ เชน การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการ 1 1มี
ผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว 1 มีการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และดําเนินการตามงบประมาณท่ีกําหนดไว Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน) การประเมินแผน ประกอบดวยการประเมินโครงสรางท่ีรองรับการดําเนินการ การประเมิน
ข้ันตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนท่ีไดตั้งไว โดยการกําหนดวิธี/
รูปแบบการประเมิน มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสม ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ี
วางไว มีปญหา/จุดออนท่ีพบในการดําเนินการ และขอดี/จุดแข็งของการดําเนินการ 1 Act (ปรับปรุง
แกไข) 5 การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบดวยการนําผลการประเมินมาวิเคราะหวามี
โครงสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนไปอีก 
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สําหรับการดําเนินการในคราวตอไป ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจนไดแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง ๕ ดาน ดังนี้ 

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหาร
จัดการ จากการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๕๘) เกิดจากการท่ีโรงเรียนมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการบริหาร
จัดการอยูในระดับท่ีดีมาก เริ่มตนตั้งแตกระบวนการการวางแผน การรวมกันกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนแนวทางในการปฏิบัติและบริหารอยางครอบคลุม
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จได แมท้ัง ๔ ขอ ขางตน จะมีคาเฉลี่ยอยูทายสุด แตก็อยูในระดับมาก ซ่ึง
เก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การปรึกษาหารือ และการรวมมือกันของทุกฝายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สิ่งเหลานี้เปนกระบวนการท่ีอาจไมไดเกิดข้ึนบอยครั้ง แตก็
ควรมีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานขับเคลื่อนตอไปและบรรลุตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผูวิจัยไดพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก บุคลากรบางกลุมยังขาดความสนใจท่ีจะใหความสําคัญกับเรื่องวิถี
พุทธ ขาดความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารวิถีพุทธและความเปนกัลยาณมิตรตอกัน 
และกระบวนการติดตามความกาวหนาและการประเมินผลเปนระยะๆ ยังมีนอย รวมถึงการสื่อสารกับ
บุคลากรในโรงเรียนใหรับรูและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธยังไมชัดเจนเทาท่ีควร ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเชิงสํารวจในรายขอท่ีมีคาระดับคะแนนต่ําท่ีสุด พบวา โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสรางความ
ตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงค

และแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ (x� = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๕๘)  
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา การบริหารจัดการ

ท่ีประสบผลสําเร็จ ควรอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย มีมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน และ
เปาหมายท่ีชัดเจน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การชี้แจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลและเขาใจถึงแนวทาง
หรือกระบวนการในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางราบรื่น พรอมสงผลให
ประสบความสําเร็จได ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) สรางความ
เขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย ๒) มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน ๓) กําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม ๔) รวมประชุมวางแผนกําหนดนโยบาย ๕) 
บูรณาการพุทธธรรมในการบริหารจัดการ ๖) ติดตามและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ ๗) บริหาร
งบประมาณอยางเหมาะสม ๘) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ และ ๙) ควบคูหลัก
บริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
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(Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลาย
ประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการนั้น ควร
อาศัยความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะบาน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน มีการประชุมรวมมือ
ประสานงานกัน มีการแตงตั้งคณะกรรมดําเนินงานอยางชัดเจน และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ใหกับบุคลากรทุกๆ ฝายไดมีสวนในการรับผิดชอบ เพ่ือเปนการสรางแรงกระตุนใหมีความตื่นตัว และ
เรียนรูวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ิมมากข้ึน เม่ือมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแลว กําหนดนโยบายใหมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและ
ของชุมชน รวมถึงวางแผนการดําเนินงานรวมกันทุกฝาย มอบหมายภาระงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
จริง ดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือคนหาจุดบกพรอง และ
ดําเนินการแกไขตอไป  

สรุปไดวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการนั้น 
ไดแก ๑) หลักสูตรสถานศึกษา ควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเขาไปในวิสัยทัศนของผูเรียน เพ่ิมเติม
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรูและการปฏิบัติจริงดวยการบูรณาการพุทธ
ธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ๒) ผูสอน ควร
เปนตัวอยาง เปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน ในลักษณะท่ีเรียกวา “สอนใหรู ใหทําดู อยูใหเปน” อยาง
สมํ่าเสมอ และมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน มีเมตตาธรรม ออนโยน อดทน อดกลั้น และ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรียนอยูเสมอ และ ๓) การจัดการเรียนรู ควรพัฒนาผูเรียนรอบดาน ให
มีความสมดุล สมบูรณท้ังทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) และ
ปญญา (ปญญาภาวนา) โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวิถีชีวิต 
(กิน อยู ดู ฟง) รวมถึงเนนกระบวนการใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เขาใจและคนพบคุณคา
ท่ีแทจริงของสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง  

๔.๓.๒ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กายภาพ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๗, S.D. = 
๐.๕๔) ท้ังนี้เพราะโรงเรียนไดใหความสําคัญกับการจัดสถานท่ีตางๆ ภายในโรงเรียนใหมีความ
เหมาะสม มีพระพุทธรูปประดิษฐานในท่ีท่ีโดดเดนและมองเห็นไดชัดเจน พรอมท้ังจัดทําปายนิเทศ 
ปายคําขวัญ ปายคติธรรมสอนใจตางๆ ใหสามารถมองเห็นไดงาย และดําเนินการจัดอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป เชน โตะ เกาอ้ี ตนไม สวนหยอม ศาลาพักรอน เปนตน เพ่ือใหเกิด
กระบวนการศึกษาเรียนรูวิถีพุทธจากสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยอัตโนมัติ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัด
พ้ืนท่ีรอบโรงเรียนใหมีความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ไมรกราง มีความโลงโปรง ไมเปนปารก และไมให
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เปนแหลงม่ัวสุมอบายมุข สิ่งมึนเมาตางๆ อีกท้ังยังเปนสวนชวยปองกันยาเสพติดใหหางไกลจาก
โรงเรียนและนักเรียนอีกดวย  

ผูวิจัยไดพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ยังไมมีหองพระพุทธศาสนา สําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ท่ีเปน
เอกเทศ และไมสามารถรองรับจํานวนผูเรียนท่ีมีมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงสํารวจในรายขอท่ีมีคาระดับคะแนนต่ําท่ีสุด พบวา โรงเรียนมีการจัด

สภาพหองเรียนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมแกนักเรียน (x� = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๖๕)  
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา เรื่องงบประมาณ

ท่ีไมเพียงพอตอการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 
เก่ียวกับหองพุทธธรรม และสถานท่ีท่ีไมสามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอนั้น เปนเรื่อง
สําคัญท่ีตองไมควรเพิกเฉย เพราะเรื่องของอาคารสถานท่ี หองเรียน หองพุทธธรรม เปน
สภาพแวดลอมเบื้องตนท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถซึมซับความเปนวิถีพุทธไดจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
สําหรับแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) ดําเนินการตามข้ันตอนการ
บริหารจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA) ๒) บาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน กําหนดแผนนโยบาย
รวมกัน ๓) ระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานท่ีและจัดสรางหองพุทธธรรม ๔) ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ ๕) สรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
แบบวิถีพุทธ และ ๖) จัดอาคารสถานท่ีใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ 

จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลาย
ประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพนั้น ควรดําเนินการ
ตามหลักสัปปายะ ๗ ประการ ซ่ึงประกอบดวย ๑) อาวาสสัปปายะ อยูในท่ีซ่ึงเหมาะกัน เชน ไม
พลุกพลานจอแจ  ๒) โคจรสัปปายะ มีความสะดวกในการสัญจร เดินทางไปมาได ไมใกลไมไกลนัก
และเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการไป๓) ภัสสสัปปายะ อยูในท่ีท่ีพูดคุยเหมาะกัน ไดแก การพูดแตสิ่ง
ท่ีดีๆ มีประโยชน พูดแตพอประมาณ ๔) ปุคคลสัปปายะ อยูในท่ีท่ีบุคคลเหมาะกัน เชน มีทานผูทรง
คุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนท่ีปรึกษาเหมาะใจ ๕) โภชนสัปปายะ อยูในท่ีมีอาหารท่ีเหมาะกัน เชน 
ถูกกับรางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ รับประทานไมยาก ๖) อุตุสัปปายะ อยูในท่ีท่ีดินฟาอากาศธรรมชาติ
แวดลอมท่ีเหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน และ ๗) อิริยาบถ สัปปายะ อยูในท่ีท่ี
มีอิริยาบถท่ีเหมาะกัน เชน การยืน การนั่ง การนอน ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี ซ่ึงท้ัง ๗ 
ประการนี้ จะเปนแนวทางในการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
การดําเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไดเปนอยางดี 
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๔.๓.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 
๔.๓๑, S.D. = ๐.๕๗) เนื่องจากโรงเรียนใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยดวยการไปทําบุญ รักษาศีล ฟงพระธรรมเทศนา 
และยังสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนเขารวมในกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝง
คานิยมท่ีเปนแบบแหงวิถีพุทธวิถีไทยท่ีมีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป 

ผูวิจัยไดพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ คือ นักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได 
เพราะคิดวาหลักธรรมเก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น และสภาพความเปนอยูและฐานะครอบครัวของ
นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปน
เรื่องท่ียาก รวมถึงพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก ทําใหการดําเนินงานหรือการ
พัฒนาวิถีพุทธชาลง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงสํารวจในรายขอท่ีมีคาระดับคะแนนต่ําท่ีสุด พบวา 

โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตใหแกผูเรียน  (x� = 
๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๕)  

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา แผนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแกผูเรียน จําเปนควรศึกษาถึงบริบทของ
ชุมชน วิถีชีวิตของแตละครอบครัวอยางชัดเจน ซ่ึงการดําเนินชีวิตในปจจุบันนั้น สงผลตอการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพอสมควร บางกิจกรรมจําเปนควรเชิญผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวรวม
ดวย บางครอบครัวก็ไมสามารถใหความรวมมือได เพราะภาระการประกอบอาชีพหรือการงาน ซ่ึง
แนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน 
๒) ควรเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติรวมกัน ๓) ควรมีการติดตามและประเมินผล ๔) ควร
ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน ๕) บูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ ๖) ตระหนักถึง
ความสําคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๗) จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย และ ๘) ประพฤติ
ตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 

จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลาย
ประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตนั้น 
จําเปนตองกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของทุกฝาย พรอมท้ังตองชี้แจง ทําความเขาใจ และสรางความตระหนักใหบุคลากรและผูมี
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สวนเก่ียวของทุกคนเห็นคุณคาและรวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบกับควรมีการ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับแนวทาง
วิถีพุทธ และสอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และท่ี
สําคัญควรสรางเครือขายและประสานความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน วัด องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซ่ึงกระบวนการท่ี
กลาวมาควรมีการนิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผล พรอมท้ังควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรผลงานท่ีประสบผลสําเร็จกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดศึกษาผลการ
ดําเนินงานและนําสูการพัฒนาข้ันตอๆ ไป 

สรุปไดวา ครอบครัวหรือผูปกครอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะตามแนวทางวิถีพุทธนั้น ควรทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขามามีสวนรวมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน โดยจัดสรรเวลาให
เหมาะสมและไมกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอ่ืนๆ มากนัก และผูปกครองเองก็ควรท่ีจะ
ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
และใหรวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
เพ่ือใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคท่ี 

๔.๓.๔ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การเรียนการสอน 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๒, 
S.D. = ๐.๖๑) นั่นเปนเพราะโรงเรียนไดนํากิจกรรมการบริหารจิต เปนกิจกรรมท่ีใชเวลานอยและไม
จําเปนตองใชสอยพ้ืนท่ีหรืออุปกรณอ่ืนๆ มาประกอบเปนจํานวนมาก อีกท้ังนักเรียนสามารถเขาใจ
กระบวนการในการปฏิบัติไดงาย เพราะเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติแลว เห็นผลไดทันที นั่นคือ ความสงบ
ภายในจิตใจ เกิดสมาธิ คิดอานหรือทําสิ่งใดไดรวดเร็วคลองแคลวข้ึน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจิต
กอนท่ีจะเริ่มตนการเรียนการสอน เริ่มตนการแขงขันกีฬา หรือกําลังจะนอนหลับพักผอน จะเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี ระดับคะแนนในขอนี้จึงคอนขางสูงมาก
ทีเดียว 

ผูวิจัยไดพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคําสอนและหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และยังไมมีเครื่องมือวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปน
เอกภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงสํารวจในรายขอท่ีมีคาระดับคะแนนต่ําท่ีสุด พบวา โรงเรียน 
มีการตรวจสอบประเมินผลและเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นอยางกัลยาณมิตร   

เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง (x� = ๓.๗๗, S.D. = ๐.๖๔)  
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จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา การตรวจสอบ
ประเมินผล เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะการตรวจสอบประเมินผลจะเปน
ข้ันตอนท่ีนําไปสูการพัฒนา แมวาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลจะไมสามารถทําไดอยางชัดเจน จึง
จําเปนตองใชการสังเกต สอบถาม และสนทนา เปนตน ในการประเมินผล ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีได
จากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย ๑) ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถีพุทธ ๒) 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี ๓) พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง ๔) เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงใน
ชีวิตประจําวัน ๕) พัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผล ใหมีความชัดเจน ๖) จัดการเรียนการ
สอนตามหลักไตรสิกขา 

จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลาย
ประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการสอนนั้น โรงเรียน
มีบุคคลสําคัญ คือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ท่ีเปนแบบอยางใหกับผูเรียน โดยไมตอง
ผานกระบวนการการเรียนการสอน แตเปนการทําใหดู อยูใหเห็น ผูเรียนก็จะเรียนรูและจดจําไดงาย
กวาการสอนในชั้นเรียน แตการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญท่ีตองใหดําเนินไปตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
โดยการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น เปนการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกหลักธรรม ประยุกตหลักพุทธธรรมเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดเขาในกิจกรรม
การเรียนรูของแตละรายวิชา ซ่ึงประเด็นไมไดอยูท่ีวาผูเรียนจะสามารถจําได หรือเขาใจมากนอย
เพียงใด แตประเด็นอยูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางไร ดังนั้น การ
เรียนการสอนจึงไมไดเนนท่ีควรเรียนภายในหองเรียนเทานั้น การจัดการเรียนการสอนใหเกิดการ
เรียนรูนอกพ้ืนท่ี เชน ในชุมชน ในวัด เปนตน เปนสถานท่ีท่ีเหมาะในการนําไปสูการประยุกตใชไดจริง
และควรประสานความรวมมือกับวัด ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระพระพุทธศาสนา และกิจกรรม
อ่ืนๆ รวมถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรม เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ กิน อยู ดู เปน สรางประโยชน
ใหกับตนเองและสังคม  

๔.๓.๕ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก (x� = 
๔.๑๒, S.D. = ๐.๖๒) นั่นเปนเพราะวาการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ มีความรมรื่น สะอาด และสวยงาม ยอมสงผลใหมีความสุข มีความเบิกบานใจ การ
ปฏิสัมพันธอ่ืนๆ ก็ยอมมีผลไปในทางบวก คือ มีการทักทายกันดวยใบหนาท่ียิ้มแยมสดใจ พูดจากัน
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ดวยถอยคําท่ีไพเราออนหวาน มีความเคารพนบนอบกันอยางจริงใจ ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถซึมซับได
เพราะบรรยากาศและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว มีสวนกระตุนใหเกิดข้ึน รวมถึงบุคลากร ไดแก ครู เพ่ือน
นักเรียนดวยกัน ท่ีเปนแบบอยางของการทําดี การประพฤติดี ไดรับคํายกยองชมเชย ก็กลายเปน
ตัวอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ตอไป 

ผูวิจัยไดพิจารณาจากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก โรงเรียนมีพ้ืนท่ีจํากัด ไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยาง
เต็มท่ี และบุคลากรบางกลุมยังไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ อีกท้ังโรงเรียนยังขาดสื่อ
อุปกรณท่ีทันสมัยเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย เชิงสํารวจในรายขอท่ี
มีคาระดับคะแนนต่ําท่ีสุด พบวา โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีสื่อและ

อุปกรณท่ีทันสมัยและครบครัน (x� = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๗๘)  
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหแลวพบวา การสรางความ

เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีดีตามแบบวิถีพุทธนั้น    
ควรท่ีจะมีปฏิสัมพันธท่ีดีรวมกัน โดยมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีเมตตาและชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ก็เปนการสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางดียิ่ง เพราะโดยปกติวิถีชีวิตของคนไทย จะยิ้มแยม
แจมใสและมีน้ําใจเปนทุนเดิมอยูแลว ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ประกอบดวย 
๑) สรางความตระหนักในความสําคัญและความเขาใจรวมกัน ๒) ยิ้มแยมแจมใสทักทายกัน           
๓) มีความเปนกัลยาณมิตร ๔) ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวยกลิ่นหอมเย็น ๕) บูรณาการ
หลักพรหมวิหารธรรม ๖) ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง ๗) ติดตามและ
ประเมินผลจากการสังเกตและสอบถาม และ ๘) ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีบกพรอง 

จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลาย
ประการ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธนั้น 
สิ่งแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนก็เปนสิ่งสําคัญท่ีสามารถสรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธท่ีดี 
นอกเหนือจากการจัดสถานท่ีและการใชสอยพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการ
บริหารจัดการดานกายภาพแลว สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการตกแตงเล็กๆ นอย ใหมีบรรยากาศวิถีพุทธ 
เชน การทําปายกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การเปดเครื่องขยายเสียงบรรยายธรรมหรือเพลงท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาสมาธิและปญญา ก็ถือวาเปนการสรางบรรยากาศใหโรงเรียนมีความเปนวิถีพุทธเพ่ิมข้ึน
ได โดยเฉพาะการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ท้ังระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนสามารถแสดงกัลยาณมิตรตอกัน ยิ้มแยมแจมใส 
ทักทายกันดวยความจริงใจ ตามหลักของการบริหารจัดการนั้น ควรจัดประชุมเพ่ือรับทราบทําความ
เขาใจรวมกันระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยาง
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ปกติ รวมถึงการปลูกตนไมท่ีใหความรมรื่น รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิด
ความรูสึกสุขใจ สบายใจ เปนตน และสิ่งสําคัญ ก็คือ ควรมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงสามารถใชการ
สังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจสอบถามเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการสรุปเปน
รายงานนําเสนอและนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีความบกพรองหรือมีขอเสีย หรือใหมี
การพัฒนาเพ่ิมเติมจากจุดท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนและเปนไปอยาง 

๔.๓.๖ สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเปนแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงหลักพุทธธรรมท่ี
ไดจากการศึกษาพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือหา

ความถ่ี (Frequency) ท่ีเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) (x�) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) จากความคิดเห็นของประชาการกลุมตัวอยาง เพ่ือสรุป
สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง ๕ ดาน 
รวมถึงผลวิเคราะหและสังเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เปน ๕ ดาน ท่ีนํามาสูกระบวนการ
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ คน จนไดแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สําหรับรายนามผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือเสนอแนะขอคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบดวย 
 ๑. นายทองหนัก ศิริมาก  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคันลัด 
 ๒. นางสาวอรการ สินธุสุวรรณ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกรองแกว 
 ๓. นางสาวอุษณีย จําเมือง   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง 
 ๔. นางศิริรัตน อํ่าตระกูล ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก 
 ๕. นางอมรพันธ พุมภชาติ  ผูอํานวยการ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
 ๖. นางนภาพร สุรเนตร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดรวก 
 ๗. นายปรีชา ลิ้มสุริวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกอบัว 
 ๘. นางสาวปรีเปรม เคาอน ผูอํานวยการ โรงเรียนบางน้ําผึ้งนอก 
 ๙. นางวัชรีย จันทรา   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระเจากลาง 
 ๑๐. นางสุรีรัตน เปลี่ยนบางชาง    ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปาเกด 
 ๑๑. นางสุชาดา เข็มมณฑา รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 
 ๑๒. นางสาวหฤทัย บุญประสพ    รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 
 จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีคนพบจากการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมถึงปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดใหแนวทางในการ



๑๘๔ 
 

พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธหลายประการ ผูวิจัยจึงสรุปวิเคราะหและสังเคราะห แนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงประกอบเขากับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ท่ีนํามาสูกระบวนการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ จนไดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๑๒ รูป/คน 
ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะออกมาเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดสมุทรปราการ วา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการทุก
ดาน ควรใหมีการประยุกตหลักธรรมตางๆ เขามาใชในควบคูไปกับหลักการบริหารวงจรคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

ดานการบริหารจัดการ อาจกลาวไดวา “บุคคลเปนหัวใจของการบริหาร” เพราะบุคคล
เปนผูดําเนินการกับปจจัยตางๆ ท้ังวัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และการจัดการตางๆ การพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงตองเนนใหทุกคนมีสวนรวม ปลูกฝงความศรัทธาใหกับครูและ
บุคลากรทุกคนของโรงเรียน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแนวทางแหงวิถีพุทธ มีการประชุมจาก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ และใหความรวมมือในการบริหารงานรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําภารกิจใหชัดเจน 
ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกําหนดกลุมงานท่ีมีความสอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
เริ่มตนตั้งแต ๑) วางแผน คือ จัดใหมีการประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดนโยบาย และทําความเขาใจ
เก่ียวกับกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีความชัดเจน ๒) ดําเนินการ นํานโยบายท่ีไดมาสูการ
ปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนประจํา สนับสนุนใหครูรับผิดชอบในการ
ถายทอดหลักพุทธธรรม สงเสริมงบประมาณในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ๓) ตรวจสอบ
ประเมินผล ใหมีการประเมินผลท้ังการเรียนการสอนและกิจกรรมวิถีพุทธท้ังครูและนักเรียน และ ๔) 
แกไขปรับปรุง โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพ
และเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน๕๐ 

ดานกายภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน เปนเรื่องท่ีควรมีการใช
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการใหมีความสมบูรณตามหลักเกณฑของการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ท้ังนี้ ปญหาเรื่องของงบประมาณ เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหการบริหารจัดการดาน
กายภาพไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร จึงจําเปนตองมีกระบวนการแกไข โดยการขอความรวมมือจากทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนบาน วัด โรงเรียน องคการปกครองสวนถ่ิน เปนตน ในการจัดสรร
งบประมาณ ซ่ึงการรวมมือกันระหวางบาน วัด โรงเรียน นอกจากจะชวยแกไขปญหาเรื่องงบประมาณ
แลว ยังเปนการกําหนดแผนหรือนโยบายรวมกัน๕๑ เพ่ือใหการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนอีกดวย  

                                                           
 
 ๕๐สนทนากลุมเฉพาะ นางนภาพร สุรเนตร, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดรวก, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 
 ๕๑สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวอุษณีย จําเมือง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 
 

โรงเรียนควรท่ีจะจัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
สรางบรรยากาศใหปลอดโปรง สบายใจ ใกลชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในชุมชน มี
เครื่องเลนสนามท่ีตั้งในตําแหนงท่ีปลอดภัย อยูในสภาพดี เครื่องเลนควรทําจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได
งายในทองถ่ิน จัดบริเวณสําหรับเลนใหมีความหลากหลายท้ังในรมและกลางแจง มีพ้ืนผิวแตกตางกัน 
เชน หญา ดิน ปูน ไม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานท่ีประกอบอาหารเปน
สัดสวน สะอาด จัดสถานท่ีและเครื่องใชในการรับประทานอาหารใหสะอาด และสวยงาม จัดน้ําดื่มให
พอเพียงใหเด็กดื่มไดโดยสะดวก มีหองสวมเพียงพอ โดยใหมีขนาดและตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก ดูแลใหสะอาดถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณและสถานท่ีสะอาดและเหมาะสมในการทําความ
สะอาดรางกาย เชน ลางมือ ลางหนา แปรงฟน รวมท้ังจัดถังขยะใหเพียงพอและเหมาะสมกับการใช
งาน และดูแลรักษาดวย๕๒ สําหรับภายในหองเรียนควรมีอากาศถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ
และสมํ่าเสมอท่ัวหอง โตะเกาอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัย น้ําหนักเบาใหเด็กเคลื่อนยายไดโดยสะดวก
เด็กแตละคนมีเครื่องใชสวนตัวใน การทําความสะอาดรางกาย และเครื่องใชในการนอน๕๓ จัดเก็บเปน
ระเบียบ สวยงาม ใชวัสดุอุปกรณในการตกแตงหองเรียนใหสวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณและสื่อการ
เรียนรูท่ีมีความสรางสรรค ทนทาน หลากหลายมาใชงาน โดยคํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน มี
การจัดระบบการวางวัสดุอุปกรณใหเด็กหยิบใชไดโดยสะดวก มีการตรวจสอบความสะอาด ความ
พรอมในการใชงานของวัสดุอุปกรณและสื่ออยางสมํ่าเสมอ เลือกสถานท่ีในการเรียนรูใหเหมาะกับ
ลักษณะของกิจกรรม เชน กิจกรรมท่ีสงบอยูไกลจากกิจกรรมท่ีใชเสียง กิจกรรมท่ีตองการแสงสวางอยู
ใกลกับหนาตาง เปนตน จัดการจราจรท้ังในและนอกหองเรียนใหสะดวกตอการเคลื่อนไหวของเด็ก
ขณะทํา กิจกรรม สิ่งสําคัญคือสรางบรรยากาศในหองเรียนใหอบอุน เปนมิตร และเต็มไปดวยความรัก
ความเมตตา๕๔  

ท้ังนี้ โรงเรียนควรดําเนินการโดยยึดหลักสัปปายะ ๗ ประการ ประกอบดวย ๑) การมี
สถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความกวางขวาง ไมแออัด และมีความสงบ ไมมีสิ่งรบกวนอ่ืนใด ๒) การสัญจร
สะดวก มีความปลอดภัยในการเดินทางและงายตอการไปมาหาสูกัน ๓)  การสนทนาเรื่องท่ีเปน
ประโยชนซ่ึงกันและกัน ๔) การไดพบบุคคลท่ีดี มีความรูมีความสามารถ ๕) การมีอาหารท่ีดี มี
ประโยชนกับรางกาย ๖) การมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และ ๗) การสถานท่ีสําหรับผอนคลาย
อิริยาบถตางๆ ซ่ึงท้ัง ๗ ประการดังกลาวแลว สามารถท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความสะดวก และเหมาะสมแกผูเรียนทุกเพศทุกวัย 

ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 5เนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง 
ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต 5โดยกิจกรรมท่ีจัดภายในโรงเรียน 

                                                           
 
 ๕๒สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวปรีเปรม เคาอน, ผูอํานวยการ โรงเรียนบางนํ้าผึ้งนอก, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 

 
๕๓

สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวหฤทัย บุญประสพ, รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ, ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 
 ๕๔สนทนากลุมเฉพาะ นายปรีชา ลิ้มสุริวงษ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกอบัว, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 



๑๘๖ 
 

ไดแก กิจกรรมไหวพระสวดมนต การทําสมาธิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารกอนรับประทาน เพ่ือให
กินเปน กินอยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ เปนตน ซ่ึงควรท่ีจะมีกิจกรรมท่ีเปนการศึกษาเรียนรูจาก
ประสบการณจริง เชน กิจกรรมการใชชีวิตในวัด หนึ่งวันในวัดสัมผัสชีวิตจริง ใหผูเรียนไดเรียนรูวิถี
ชีวิตภายในวัดดวยตนเอง ทํากิจกรรมในวันพระ เริ่มตนตั้งแตการทําบุญใสบาตร บูชาพระรัตนตรัย 
อาราธนาศีลและสมาทานศีลดวยตนเอง กิจกรรมมรรคทายกนอย เปนตน๕๕ กิจกรรมเหลานี้เปน
กิจกรรมท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเปนวัฒนธรรมจริงๆ มากกวาการเรียนรู
ดวยการไปเท่ียววัด ไปไหวพระพุทธรูป เท่ียวชมความสวยงาม แตกลับหางหายจากวิถีชีวิตท่ีมีความ
ผูกพันกับวัดมาตั้งแตอดีตกาล บาน วัด และโรงเรียน เปนองคกรท่ีมีความผูกพันกันอยางแนนแฟน 
เพียงแตขาดการประสานงานในการใหความรวมมือรวมวางแผนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
เยาวชน ดังนั้น แนวทางสําคัญท่ีจะพัฒนาเรื่องของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต จึงตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจกันจากทุกฝาย รวมกําหนดแผนนโยบายใหมีความชัดเจน รวมถึงโรงเรียนก็ตองเสริมกิจกรรมท่ี
ใหผูเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตจริงจากกิจกรรมจริงๆ ใหมีมากข้ึน๕๖ 

การท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิต จะทําใหไดเรียนรูกระบวนการท่ีมีระบบ
เปนเหตุเปนผล รูจักแนวทางการแกไขปญหา ตามหลักอริยสัจ ๔ รูจักปญหาวาเปนอยางไร เม่ือ
เกิดข้ึนแลวเรียนรูท่ีจะจัดการกับปญหาอยางไร ดวยการคนหาสาเหตุซ่ึงเปนตนกําเนิดของปญหา เม่ือ
คนพบวาปญหานั้นมีสาเหตุและความเปนมาอยางไร ก็จะยอนกลับไปท่ีจะคลี่คลายจากสาเหตุ ดวย
วิธีการท่ีถูกตอง แกปญหานั้นได ซ่ึงตองเรียนรูดวยตนเองและกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตจริง๕๗  

ดานการเรียนการสอน นอกจากโรงเรียนจะกําหนดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจนแลว ก็ควรมีการ
สอดแทรกหลักพุทธธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหผูเรียนเห็นภาพพุทธธรรมท่ีนํามาใชไดอยาง
ชัดเจน และเขาใจอยางแจมแจง ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู ควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูให
เห็น” เพ่ิมกิจกรรมใหนักเรียนไดมีความคิดริเริ่มและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง สิ่งสําคัญประการ
หนึ่ง คือ ผูสอนควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักพุทธธรรมอยางแทจริง จึงจะทําใหเกิดการ
ประยุกตใชได การนิมนตพระหรือเชิญผูรู ผูเชี่ยวชาญ มาชวยเสริมใหนักเรียนไดมีความเขาใจ และ
เรียนรูไดเร็วข้ึน   

ปจจุบัน มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ทําใหผูเรียนไดรูจักพระพุทธศาสนา
มากข้ึน รูจักหลักธรรมมากข้ึน รวมถึงมีการสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรูและความเขาใจของ
ผูเรียน เปนการเพ่ิมเติมเขาไปในหลักสูตรของสถานศึกษา ใหเปนกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา ดวยเสริมสรางความรับผิดชอบความสํารวมระวังทางกาย ทางวาจา ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

                                                           
 
 ๕๕สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวอรการ สินธุสุวรรณ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกรองแกว, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 

 
๕๖

สนทนากลุมเฉพาะ นางสุชาดา เข็มมณฑา, รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ, ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๕๗สนทนากลุมเฉพาะ นายทองหนัก ศิริมาก, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคันลัด, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 



๑๘๗ 
 

(อธิศีลสิกขา) พัฒนาจิตใจเปนคนท่ีมีความคิดดีคิดถูกตองตามทํานองคลองธรรม รูสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
(อธิจิตตสิกขา) เรียนรูตามคําสอน รวมถึงพัฒนาความคิดวิเคราะหในหลักของเหตุผลและความรูแจง
ประจักษจริง (อธิปญญาสิกขา) ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีควรสงเสริมใหมีเพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทุก
โรงเรียน๕๘ 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ เปนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนวัตถุและ
บุคคล ใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูท่ีประกอบดวยความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนควรเปนแบบอยางใหกับผูเรียน มีน้ําใจใหการชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน ทักทายกันดวย
ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส ซ่ึงการสรางและคงไวซ่ึงปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนจะประสบผลสําเร็จได ตอง
อาศัยคุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคล ในการยอมรับและสงเสริมซ่ึงกันและกัน๕๙ และนอกจากนี้ ปจจัย
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน อันไดแก การเปดเผยตนเอง การ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารความเขาใจ ตองอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของ
บุคคลท่ีสําคัญบางประการ ไดแก ๑) การยอมรับและใหเกียรติ ยอมรับลักษณะสวนตัวหรือ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลตามท่ีเขาเปน ใหเกียรติและเคารพ ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตร 
และความอบอุนใจแกผูอ่ืน ๒) การเขาใจในเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีสื่อสารระหวางกัน และเขาใจใน 
ความรูสึกของผูอ่ืนเสมือนเรา เปนตัวเขา ซ่ึงในสัมพันธภาพท่ีขาดความเขาใจความรูสึกซ่ึงกันและกัน 
สัมพันธภาพนั้น ไมสามารถดําเนินไป ถึงข้ันท่ีลึกซ้ึงได ๓) การจริงใจ การไมเสแสรงในการแสดงออก
ถึงความคิด ความรูสึก และทัศนคติของตนเอง ท้ัง ๓ ประการนี้ จะสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
ไดมากนอยเพียงใดนั้น ไมใชเพียงแตมีคุณลักษณะเชนนี้ อยูภายในเทานั้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ ความสามารถในการสื่อหรือแสดงออกถึงคุณลักษณะเหลานี้ออกมาใหผู อ่ืนรับรูดวย ซ่ึง
ความสามารถในการแสดงออกหรือการสื่อสารใหผู อ่ืนทราบถึงคุณลักษณะสําคัญเหลานี้ เรียกวา 
ทักษะการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล๖๐ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรยึดหลักพรหมวิหารธรรม ในการถายทอด
ความรูผานการเรียนการสอนดวยความมีเมตตา มีความสงสารคนอ่ืน กรุณา ยื่นมือเขาไปใหการ
ชวยเหลือ มุทิตา ยินดีในสิ่งท่ีคนอ่ืนมีและยินดีในสิ่งท่ีคนอ่ืนเปน อุเบกขา การวางเฉย มีความสงบใจ 
ท้ัง ๔ ประการ จะเปนตัวชวยใหในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธใหประสบความสําเร็จได 

จากการประมวลปญหาและขอเสนอแนะท่ีนําไปสูการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ผูเชี่ยวชาญไดใหแนวทางและขอเสนอแนะท่ีเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน
มาก เนื่องจากการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ตองไดรับความ
รวมมือจากหลายฝาย กําหนดแผนและนโยบายรวมกัน ท้ังนี้ เพราะการปลูกฝงวิถีพุทธใหกับเยาวชน

                                                           
 

๕๘สนทนากลุมเฉพาะ นางวัชรีย จันทรา, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระเจากลาง, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 

๕๙สนทนากลุมเฉพาะ นางอมรพันธ พุมภชาติ, ผูอํานวยการ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา, ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๖๐สนทนากลุมเฉพาะ นางสุรีรัตน เปลี่ยนบางชาง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปาเกด, ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙. 



๑๘๘ 
 

นั้น ไมใชความรับผิดชอบของโรงเรียนเพียงฝายเดียว แตตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย 
ซ่ึงไดแก บาน (ชุมชน) วัด โรงเรียน หรือท่ีเรียกวา “บวร” เขามาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด 
วิสัยทัศน ซ่ึงกันและกัน การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จึงจะ
สัมฤทธิ์ผลไดตามวัตถุประสงคอยางแทจริง ผูวิจัยจึงวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

๔.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ และขอมูลท่ีมาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชการศึกษาวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) รวมถึง
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญท่ีรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูวิจัยได
สังเคราะหเปนองคความรูท่ีเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ไดดังนี้ 
  



๑๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑  องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
  

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมทุรปราการ 

๑. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
๑) รวมกันวางแผนและกําหนดนโยบาย 
๒) มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 
๓) ติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
๔) รวมกันแกไขปญหา 
๕) บูรณาการหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ  

ควบคูหลักบรหิารงาน 
 ดวยวงจรคณุภาพ 
 (PDCA)  

๒. การพัฒนาดานกายภาพ 
๑) บาน วัด โรงเรียน รวมกันระดมทุน 
๒) ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
๓) กระตุนใหเกิดการดําเนินชีวิตตามแนววิถี

พุทธ 
๔) สรางความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

แบบวิถีพุทธ 
๕) จัดสภาพแวดลอมตามหลักสัปปายะ ๗ 

๔. การพัฒนาดานการเรียนการสอน 
๑) ควรกําหนดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับวิถี

พุทธ  
๒) ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควร

เปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี  
๓) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจใน

หลักธรรมอยางแทจริง  
๔) เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน  
๕) จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา 

๓. การพัฒนาดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี
ชีวิต  

๑) ทุกฝายตระหนักถึงความสํา คัญของ
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

๒) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 
๓) แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
๔) จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับทุกๆ ฝาย 
๕) จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔   

๕. การพัฒนาดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ 

๑) ยิ้มแยมแจมใสทักทายกัน 
๒) มีความเปนกัลยาณมิตร 
๓) ปลูกตนไมใหความรมเย็น ดอกไมสีสวย

กลิ่นหอมเย็น 
๔) บูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม 
๕) ผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรปฏิบัติตน

 



๑๙๐ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑  การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ นั้น สิ่งสําคัญคือการประสานงานรวมกันของแตละฝายท่ีมีสวนเก่ียวของ และรวมมือใน
การบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ ท้ังในสวนของบาน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน ควรรวมดวย
ชวยกัน มีแนวคิดและการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงท้ัง ๓ องคกรนี้ ดําเนินการโดยยึดหลักของ
การบริหารงานคุณภาพ ท่ีเรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ควบคูไปกับการประยุกตหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการ และตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรองและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จะเห็นไดวา บาน วัด และโรงเรียน จะรวมกันเปนผูกําหนดแผน/นโยบายรวมกัน และ
รวมกันลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ท้ังในสวนของการบริหารจัดการดานตางๆ ดวย ผานข้ันตอนของ
วงจรคุณภาพ ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดาน
การบริหารจัดการนั้น มีองคประกอบท่ีสําคัญคือ  บาน วัด โรงเรียน จะตองรวมกันบริหารจัดการโดย
ท่ี ตองรวมกันวางแผนและกําหนดนโยบาย ซ่ึงจะเปนประการสําคัญท่ีตองทําความเขาใจรวมกัน 
เพราะ บานวัดและโรงเรียนคือผูมีสวนไดเสียรวมการในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ประการ
ตอมา เม่ือวางแผนและกําหนดนโยบายแลวก็ตองมอบหมายงานใหทุกฝายดําเนินการกันอยางชัดเจน 
โดยท่ีใหฝายอ่ืนๆ ชวยกันสนับสนุน แตใหมีผูรับหนาท่ีอยางชัดเจน ประการตอมา ตองเฝาติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ทุกฝายตองรวมกันวิเคราะห
สาเหตุของปญหารวมกันแกรวมกันหาทางออก ประการสุดทาย บูรณาการรูปแบบการบริหารจัดการ
โดยท่ีใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ กับการบริหารงานดวย
วงจรคุณภาพ (PDCA) ไดแก ๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธาและ
เชื่อม่ันตองานดานกาสรบริหาร ซ่ึงจําทําใหเกิดกระบวนการบริหารอยางเปนระบบ ๒) วิริยะ คือ 
ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของการ
บริหาร ๓) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เม่ือมีใจท่ีจดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม การมี
ใจท่ีจดจอติดตามการดําเนินงานและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ  ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีได
คิดไดทํามา โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ ทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกรหรือ
ทบทวนขบวนการ เพ่ือปรับปรุงปรับแกไขงานบริหารใหดียิ่งข้ึน 

การพัฒนาดานกายภาพ ควรมีการระดมทุน เพ่ือเปนตัวชวยในการสรรหางบประมาณ
มาเพ่ือแกไขปญหาเรื่องงบประมาณไปไมเพียงพอ โดยขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของใหเขามา
มีสวนรวมในการจัดสรรทุนผานกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน เชน การทอดผาปาสามัคคีเพ่ือ
สรางอาคารเรียน สรางหองเรียน เปนตน โดยการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีสอดคลองกับ
หลักพุทธธรรมหรือวิถีพุทธ โดยอาศัยหลักธรรม ชื่อวา สัปปายะ ท้ัง ๗ ประการ ประกอบดวย ๑) การ
มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความกวางขวาง ไมแออัด และมีความสงบ ไมมีสิ่งรบกวนอ่ืนใด ๒) การสัญจร
สะดวก มีความปลอดภัยในการเดินทางและงายตอการไปมาหาสูกัน ๓) การสนทนาเรื่องท่ีเปน
ประโยชนซ่ึงกันและกัน ๔) การไดพบบุคคลท่ีดี มีความรูมีความสามารถ ๕) การมีอาหารท่ีดี มี
ประโยชนกับรางกาย ๖) การมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และ ๗) การสถานท่ีสําหรับผอนคลาย
อิริยาบถตางๆ ซ่ึงท้ัง ๗ ประการดังกลาวแลว สามารถท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความสะดวก และเหมาะสมแกผูเรียนทุกเพศทุกวัย 
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การพัฒนาดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ครอบครัวหรือผูปกครองนั้น มีผลตอการ
กําหนดแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะตามแนวทางวิถีพุทธ จึงตองทําความเขาใจรวมกัน โดยจัดใหเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน โดย
จัดสรรเวลาใหเหมาะสมและไมกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการงานอ่ืนๆ มากนัก และผูปกครอง
เองก็ควรท่ีจะยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตนใหเปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม และใหรวมมือกับโรงเรียนในการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ เรียนรูหลักธรรมท่ีจะ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได เชน อริยสัจ ๔ คือ ๑) ธรรมท่ีควรรู (ทุกข) สภาพปญญาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตหรือในจิตใจและเกิดผลไมดีข้ึนแลว ซ่ึงจําเปนตองเพงพิจารณา ไตรตรองใหเขาใจใหรู
อยางถวนถ่ี ละเอียดลออวา ทุกขนั้นมันเกิดข้ึนไดอยางไร เกิดจากสาเหตุใด ๒) ธรรมท่ีควรละ 
(สมุทัย) เปนสาเหตุแหงการกอใหเกิดการกระทําท่ีเลว ท่ีชั่ว ท่ีไมดี อันจะสงใหเกิดผลท่ีเปนทุกขหรือ
เปนปญหาแกชีวิต และจิตใจ ดังนั้น เม่ือพอรูแลววาการทําตามเหตุท่ีเลว ท่ีชั่ว หรือเหตุท่ีไมดี ยอมจะ
สงใหเกิดผลเลว ผลชั่ว หรือผลท่ีไมดี ไมเปนท่ีพึงประสงคแกทุกชีวิต ดังนั้น จึงเปนสิ่งท่ีควรละเวน ไม
สมควรกระทํา เพราะมันเปนสาเหตุท่ีชวนใหกระทําชั่ว หากกระทําลงไปก็จะเกิดผลชั่วตามมาอยาง
แนนอน ตามหลักกฎแหงกรรมท่ีวา บุคคลใดทําดีเปนเหตุยอมไดดีเปนผลตามมาตอบแทน และบุคคล
ใดทําชั่วเปนเหตุก็ยอมไดชั่วเปนผลตามมาตอบแทน เชนกัน ๓) ธรรมท่ีควรเจริญหรือควรปฏิบัติ 
(มรรค) เปนแนวปฏิบัติท่ีดีงาม นับเปนสาเหตุท่ีดีท่ีเราเลือก ท่ีจะปฏิบัติ เปนวิถีทาง เปนครรลองท่ี
เห็นสมควรวาควรนําไปปฏิบัติ เพราะเราเชื่อในกฎแหงกรรมท่ีวาทําดีเปนเหตุ ยอมไดรับดีเปนผล เปน
การพัฒนาหรือเปลี่ยนอดีตท่ีไมดี (ทุกข) ซ่ึงเราพอจะทราบแลววามาจากการกระทําตามเหตุท่ีไมดี 
(สมุทัย) ทุกขและสมุทัย จึงเปนเพียงอดีตเพ่ือเปนบทเรียนใหเปลี่ยนแปลงการกระทําในปจจุบัน 
(มรรค) เพราะมรรคหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีงาม หากทําลงไป ยอมหวังผลไดเลยวาจะไดรับผลดี มี
ความสุข หรือเปนสภาพท่ีคลี่คลาย ไมมีปญหาอีกตอไป ซ่ึงก็คือ ความดับทุก (นิโรธ) และ ๔) ธรรมท่ี
ควรบรรลุ หรือธรรมท่ีควรเขาใหถึง (นิโรธ) มีสภาพเปนผลท่ีดี ท่ีสําเร็จ หรือผลท่ีนาพึงพอใจ สภาพท่ี
ผอนคลายปญหาใหเบาบางลง จนหมดสิ้นไปในท่ีสุด สรุปวา นิโรธ เปนผลจากการการกระทําดีเปน
เหตุ (มรรค) ซ่ึงทําใหเกิดผลดี นิโรธจึงเปนผลดีท่ีเกิดจากการทําตามเหตุท่ีดี  

การพัฒนาดานการเรียนการสอน การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ จะเนนการ
เรียนรูตามหลักไตรสิกขา โดยข้ันตนการเรียนรูท่ีควรพ่ึงพิงครู ผูเรียนตองเรียนตามแบบของรายวิชา
นั้นๆ  ลงมือฝกปฏิบัติตามหลักการทฤษฎีเลียนแบบครู เปนข้ันศีล ท่ีควรศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง 
ทฤษฎี หลักการ หลังจากนั้น ผูเรียนจะเริ่มสรางกระบวนการคิดของตนเอง โดยอาศัยแนวหลักการ
ทฤษฎีท่ีเรียนรูจากภายนอก เขาไปสูการคิด วิเคราะห ทบทวน ลงมือฝกปฏิบัติ ฝกฝนใหคลองแคลว
โดยอัตโนมัติ วางแผน สรางโครงการ โครงงาน เพ่ือการคนหาคําตอบดวยตนเองถือเปนข้ันสมาธิ และ
สุดทาย ผูเรียนใชความคิดในการสรางองคความรูใหมๆ สรางสรรคชิ้นงาน ผลงานใหมๆ ดวยความคิด 
ดวยปญญาของตนเอง ถือเปนการเรียนรูท่ีแทจริงและเปนการเรียนรูท่ีบูรณาการเขาดวยกัน ระหวาง
ความรูรอบและรูลึกจากการรับขอมูลแหลงความรูภายนอกตัวผูเรียน (ปรโตโฆสะ) ความรูรอบและรู
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ลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) และความรูรอบและรูลึก
จากการลงมือปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา) 

การพัฒนาดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การจัดอาคารสถานท่ีใหมีความเหมาะสม 
เปนการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทางวิถีพุทธ นอกจากหองพุทธธรรมหรือหองท่ีใช
ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว สิ่งแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนก็เปนสิ่งสําคัญท่ีสามารถ
สรางบรรยากาศและการปฏิสัมพันธท่ีดี ดวยการแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ท้ังระหวางครูกับ
ครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ คน ลวนสามารถแสดง
กัลยาณมิตรตอกัน ยิ้มแยมแจมใส ทักทายกันดวยความจริงใจ ดวยความเมตตากรุณาตอกัน มีการ
แสดงความยินดีเม่ือสําเร็จการศึกษา หรือไดรับรางวัลในโอกาสตางๆ มอบความไววางใจตอกันและกัน
ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนั้น ควรจัดประชุมเพ่ือรับทราบทําความเขาใจรวมกัน
ระวางผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธความเปน
กัลยาณมิตรตอกัน ปฏิบัติใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติรวมกันไดอยางปกติ รวมถึง
การปลูกตนไมท่ีใหความรมรื่น รมเย็น ดอกไมมีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสุขใจ 
สบายใจ เปนตน และควรมีการติดตามประเมินผล ซ่ึงสามารถใชการสังเกตพฤติกรรม หรือการสํารวจ
สอบถามเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการสรุปรายงานและปรับปรุงแกไข 
ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค ๓ ประการ ไดแก ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ และ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนํามาสังเคราะหแลวนําเสนอคณาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคํา
ชี้แนะ กอนนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
สนับสนุนขอมูลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน สุดทายนําเสนอตอเวทีประชาพิจารณ (Public Hearing) 
เพ่ือหาขอสรุปในและนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะ ท้ังนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปราย
ผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ โดยสรุปตามลําดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก โรงเรียนท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใช
ในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดพัฒนาการ กิน อยู ดู ฟง ใหเปน และนําเอาหลักธรรมทาง       
พุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณา
การเขากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน ไดรวมกันพัฒนาทักษะชีวิต การกิน อยู ดู ฟง 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนความพยายามใชศาสตรและศิลปะจูง
ใจผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ท้ังในและนอกองคการใหรวมมือรวมใจดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหองคการ
ประสบความสําเร็จ ท้ังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารตามแนวใหมยุคโลกาภิ
วัตน เปนการปฏิรูปการบริหารท่ีเนนการกระจายอํานาจใหทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวน
รวมในการบริหาร มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จะทําใหการบริหารประสบผลสําเร็จ ทุกฝายเกิดความ
พึงพอใจ ใหประชาชนไดรบประโยชนสูงสุด ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาควรนําเอาแนวคิดการบริหาร
ตางๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี นาจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน



๑๙๔ 
 

ได และการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา จะบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงใดผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีจะใหการดําเนินงานดานตางๆ ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล ผูบริหารจะตองยึดหลักการ แนวคิดเปนหลักในการปฏิบัติตน นอกจากเทคนิควิธีการ
ตางๆ ทักษะของผูบริหารท่ีเหมาะสมยังเปนองคประกอบเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารจัด
การศึกษาประสบผลสําเร็จสูงสุด 

โดยมีกระบวนการบริหารท่ีใชเพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของงานและนําไปพัฒนางาน  
ท่ีเรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ซ่ึงประกอบดวย  

๑. การวางแผน (Plan) หรือ P ไดแก แผนท่ีจะกําหนดเปาหมายและทิศทางในการ
แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจําเปนและสรางความเขาใจในการแกปญหา 
ซ่ึงตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากทุกหนวยงานท่ีจะรวมมือกันในการปรับปรุงแกไขอุปสรรคและ
ขอบกพรองตางๆ ขององคการใหหมดไปอยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จตามท่ีตองการ 

๒. การปฏิบัติ (Do) หรือ D เปนการนําทางเลือกท่ีตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติ (Action 
Plan) และลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ถาปญหานั้นเปนงาน
ท่ีสามารถดําเนินการแกไขไดภายในกลุม ก็สามารถปฏิบัติไดทันที หากปญหามีความซับซอนเก่ียวกับ
กับหนวยหรือกลุมอ่ืน ก็ตองแจงใหผูบริหารสั่งการใหหนวยงานอ่ืนประสานงาน และรวมมือแกไข
ปญหาใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. การตรวจสอบ (Check) หรือ C ไดแก การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน   
ท่ีปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบผลการทํางานกอนการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานวามีความแตกตางมาก
นอยเพียงใด ถาผลลัพธออกมาตามเปาหมาย ก็จะนําไปจัดทํามาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานในครั้ง
ตอไป แตถาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยอาจจะสูงหรือต่ํากวาท่ีตองการ
ทีมงานคุณภาพก็ตองทําการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุ เพ่ือทําการแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

๔. การปรับปรุง (Act) หรือ A เปนการกําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินงานใหม  
เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคตหรือทําการแกไขปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากความไมสอดคลองกับ
ความตองการปญหาท่ีไมไดคาดหวัง และปญหาเฉพาะหนาในการดําเนินงานจนไดผลลัพธท่ีพอใจและ
ไดรับการยอมรับจากทุกฝายแลว จึงจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคต และจัดทํารายงานเสนอ
ตอผูบริหารและกลุมอ่ืนๆ ไดทราบตอไป  

มีแนวคิดเบื้องตนในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในดานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

๑. ดานกายภาพ 
การจัดอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนา

ศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปท่ีโดดเดน และมีความเหมาะสมท่ีจะชวนใหระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอท่ีจะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ มีใจสงบและ
สงเสริมปญญา เชน รมรื่น มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม ดูแลเสียงตางๆ ไมใหอึกทึก ถาเปดเพลง
กระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงท่ีสงเสริมสมาธิ ประเทืองปญญาเปนตน การจัดลักษณะทาง



๑๙๕ 
 

กายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธควรใหความสําคัญของสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามท่ีปรากฏ
ในพระพุทธศาสนา  

๒. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ เปน

ภาพรวมท้ังสถานศึกษาท่ีเปนการปฏิบัติบูรณาการท้ัง ศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมของ การกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต 
โดยมีกิจกรรมตัวอยาง เชน มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน 
เพ่ือใกลชิดศาสนา, กิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีลทุกวัน, กิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตางๆ เชน นั่งสมาธิ 
ทองอาขยานเพ่ือสมาธิ สวดมนต สรางสมาธิ หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เปนประจําวันหรือกอน
เรียน เพ่ือพัฒนาสมาธิ, กิจกรรมอาสาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล เพ่ือใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข,     
การสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ เพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา เปนตน   

๓. ดานการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ     

พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชน การจัดการเรียนรูแตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐาน
ในการคิดหรือเปนเกณฑตรวจสอบการเรียนรูการปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการ
พัฒนาตนและผูอ่ืน, ประสานรวมมือกับวัด หรือคณะสงฆในการการเรียนรู ท้ังสาระพระพุทธศาสนา
และกลุมสาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาท้ังดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (สีลภาวนา) 
ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา)  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู 
ฟงเปน” เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตน และสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเก้ือกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน อยูเปน” เพ่ือยังประโยชนในการ
ดํารงชีวิตท่ีอยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพ่ือเนนประโยชนในการเรียนรู
เพ่ิมพูนปญญา 

๔. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมี

วัฒนธรรมแสวงปญญาและมีปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของการเคารพ       
ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ท้ังครูตอนักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียน
ตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ เปนตน 

๕. ดานการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนัก

และศรัทธารวมท้ังเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ท้ังนี้
ผูเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และ
การปฏิบัติตนเองท่ีจะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ สถานศึกษา
วิเคราะหจุดเนนหรือรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  ซ่ึงแตละ
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สถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียดท่ีแตกตางกันได เชน บางสถานศึกษา จะมีจุดเนนประยุกต
ไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา) บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับ
กิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ภาพรวมบางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน 
ภาพรวมบางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน เปนตน 

โรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดระบบการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนา
มนุษยท้ังกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ สติปญญา ใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางสันติและ
มีอิสรภาพเนนการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนองครวมของมรรคมีองค
แปด ไดแก 

๑. การฝกหัดอบรมตนใหมีศีล ดวยสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
๒. การฝกอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
๓. การฝกอบรมตนใหมีปญญา ดวยสัมมาทิฎฐิ และสัมมาสังกัปปะ 

การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการไตรสิกขา เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
จริง จากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม เปนลักษณะของการบูรณาการ เอาศีล สมาธิ 
ปญญา เปนองคสามท่ีแตละขอตางก็ทํางานรวมกัน ผูเรียนจึงตองมีกัลยาณมิตรท่ีคอยแนะนําแนวทาง
ใหรูจักคิด ใชปญญาในการคิดวิเคราะห ฝกฝนใหนําไปสูการรูจักผิดชอบชั่วดี และพัฒนาไปสูความรู
ข้ันสูง การศึกษาศีลซ่ึงเปนการปรับปรุงหรือพิจารณาพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนเอง สมาธิเปน
การศึกษาสภาพจิตใจท่ีกําลังทําอยูและกําลังจะทําเปนการบังคับจิตใจของตัวเองใหอยูในสภาพท่ีทํา
ประโยชนเก่ียวกับสังคมและสวนรวม ปญญาเปนการศึกษาดานความรูความเขาใจหรือความคิดเห็น
ตางๆท้ังหมดนี้จะเนนท่ีการพัฒนาตนเองเพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามทางดาน ศีล สมาธิ และปญญา 

๕.๑.๒ สภาพท่ัวไปของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 

๑) ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหาร
จัดการ พบวา การจัดประชุมเพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของกับ
วัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 
เพราะมีปญหาท่ีระบุใหเห็นวา บุคลากรยังขาดความเขาใจ ขาดการสื่อสาร และประสานงานกัน
เก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากทุกฝายจะตองรวมมือกันกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินงานของแตละโรงเรียนแลว ควรรวมกันปลูกจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญใน
การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธใหมากข้ึน และมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ตามแนววิถีพุทธอยางชัดเจน 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกายภาพ 
พบวา บางโรงเรียนยังไมมีหองพระพุทธศาสนาสําหรับศึกษาพุทธธรรม ฝกสมาธิ ท่ีเปนเอกเทศ และ
ไมสามารถจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมวิถีพุทธทุกอยางได สภาพแวดลอมบางโรงเรียนยังไม
เอ้ือตอการจัดการตามวิถีพุทธมากนัก รวมถึงบางโรงเรียนมีหองจริยธรรมท่ีไมเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกินกวาจะนําเขาหองจริยธรรมพรอมกันได โดยปญหาและ
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อุปสรรคดังกลาวนั้น เนื่องจากงบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาจัดสรางและ
ปรับปรุงหองพุทธธรรมใหเปนสัดสวนอยางเหมาะสมได ซ่ึงบางโรงเรียนยังตองใชหองสมุดของ
โรงเรียนเปนหองพุทธธรรมรวมกัน เพราะการจะดําเนินการจัดหองพุทธธรรมใหมีสามารถรองรับกับ
จํานวนนักเรียนไดอยางเพียงพอ ตองใชงบประมาณมากพอสมควร รวมถึงการปรับปรุงใหมีความ
สะอาด สงบ ใหมีบรรยากาศในการศึกษาพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมเจริญภาวนาอยาง
เหมาะสม 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง และมีความเปนวัตถุ
นิยม ฟุงเฟอ สะดวกสบายมากเกินไป อีกท้ังนักเรียนไมสามารถนําเอาหลักธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิตได เพราะคิดวาหลักธรรมเก่ียวของกับวัดและพระเทานั้น บางสวนก็มีสภาพครอบครัวแตกแยก 
จึงเปนเหตุผลใหไมเอ้ือตอการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองตามแนววิถีพุทธ รวมถึงสภาพความ
เปนอยูและฐานะครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมาก ทําใหมีอุปนิสัยตางกัน การ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเรื่องท่ียาก และพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก 
ทําใหการดําเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธชาลง ซ่ึงจากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการมีสวนรวม
ของครอบครัวและผูปกครองในการทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะใหแกผูเรียนนั้น เปนไปไดนอยและ
คอนขางยาก เนื่องจากบริบททางสังคมท่ีมีการแขงขันในเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงคาครองชีพในชีวิตประจําวัน การนอมนําเอาหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตจึงไม
คอยไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดก็ไมคอยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง
มากนัก กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจึงไมคอยท่ีจะบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว เปาหมายกลับเปนเพียงแคปริมาณ
เทานั้น 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานการเรียนการ
สอน พบวา โรงเรียนยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงเก่ียวกับคําสอนและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ขาดความเชี่ยวชาญท่ีจะนําคําสอนมาประยุกตใชและเปนแบบอยางท่ีชัดเจนได และ
กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนปกติ ทําใหเกิดปญหาเวลาเรียนไมพอ อีกท้ังการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีนอย และท่ีสําคัญเครื่องมือวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
วิถีพุทธท่ีชัดเจน และเปนเอกภาพนั้น ยังไมมีและไมสามารถวัดไดอยางชัดเจน ซ่ึงจากปญหาดังกลาว 
จะพบวา การตรวจสอบประเมินผลในการเรียนรูตามแนววิถีพุทธอยางแทจริง ดวยเครื่องมือนั้น 
เปนไปไดคอนขางยาก และยังไมมีความชัดเจน ถึงแมวาจะกําหนดใหมีตัวชี้วัดในดานตางๆ แตก็ยัง
เปนเพียงการประเมินท่ีเปนเรื่องของกายภาพมากกวา ซ่ึงจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตาม
แนวทางวิถีพุทธนั้น คือการสอดแทรกหลักธรรมเขากับกระบวนการเรียนการสอนอยางสอดคลองกัน 
และผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง แต
เนื่องจากไมมีเครื่องมือท่ีจะวัดความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีพุทธไดอยางชัดเจน การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบถาม การติดตาม และขอความรวมมือจากผูปกครองจากครอบครัวของผูเรียน จึงเปนเรื่อง
สําคัญอีกประการหนึ่ง 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ พบวา ครูและนักเรียนยังไมสามารถสรางบรรยากาศวิถีพุทธไดอยางเต็มท่ี เพราะ
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บุคลากรบางกลุมยังไมเห็นความสําคัญและไมคอยใหความรวมมือ รวมถึงผูปกครองของนักเรียนท่ีนับ
ถือตางศาสนา ไมยินยอมใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมวิถีพุทธไดอยางเดนชัด เปนเพียงแตการจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเทานั้น ซ่ึงจากปญหาดังกลาว 
พบวา ครูและนักเรียนยังไมสามารถสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธไดเทาท่ีควร เพราะสวนหนึ่งยังไม
เขาใจในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธแบบวิถีพุทธ ซ่ึงหมายถึงการมีกัลยาณมิตรตอกัน ยกยอง 
ชื่นชมกัน มีความยินดีเม่ือผูมีอ่ืนประสบความสําเร็จหรือมีความสุข เหลานี้เปนตน  

๒) ผลการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๒๓ คน คิดเปน

รอยละ ๕๕.๗๕  มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๒๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๐๗  เปนนักเรียน 
จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๕  มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒๓๓ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๘.๒๕ 

ในภาพรวม พบว า การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับท่ีสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต สวนท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  โรงเรียนขาดหองหรือวัสดุอุปกรณ หรือสื่อท่ีสันมัย หรือขาดหอง
ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูพระพุทธศาสนา ท่ีมีความสงบ สะอาด ตาม
แนววิถีพุทธ 

ดานการบริหารจัดการ พบวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการในระดับท่ีดีมาก เริ่มตนดวย
การวางแผน กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติและบริหารอยางครอบคลุมเพ่ือนําไปสูความสําเร็จได แมท้ัง ๔ ขอ ขางตน จะมีคาเฉลี่ยอยู
ทายสุด แตก็อยูในระดับมาก ซ่ึงเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การปรึกษาหารือ และ
การรวมมือกันของทุกฝายในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สิ่งเหลานี้เปนกระบวนการ
ท่ีอาจไมไดเกิดข้ึนบอยครั้ง แตก็จะตองมีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานขับเคลื่อนตอไปและ
บรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานกายภาพ พบวา โรงเรียนไดใหความสําคัญกับการจัดสถานท่ีตางๆ ภายในโรงเรียน
ใหมีความเหมาะสม มีพระพุทธรูปประดิษฐานในท่ีท่ีโดดเดนและมองเห็นไดชัดเจน พรอมท้ังจัดทํา
ปายนิเทศ ปายคําขวัญ ปายคติธรรมสอนใจตางๆ ใหสามารถมองเห็นไดงาย และดําเนินการจัดอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป เชน โตะ เกาอ้ี ตนไม สวนหยอม ศาลาพักรอน เปนตน เพ่ือใหเกิด
กระบวนการศึกษาเรียนรูวิถีพุทธจากสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยอัตโนมัติ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัด
พ้ืนท่ีรอบโรงเรียนใหมีความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ไมรกราง มีความโลงโปรง ไมเปนปารก และไมให
เปนแหลงม่ัวสุมอบายมุข สิ่งมึนเมาตางๆ อีกท้ังยังเปนสวนชวยปองกันยาเสพติดใหหางไกลจาก
โรงเรียนและนักเรียนอีกดวย 

ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา โรงเรียนใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยดวยการไปทําบุญ รักษาศีล ฟงพระธรรม
เทศนา และยังสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนเขารวมในกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝงคานิยมท่ีเปนแบบแหงวิถีพุทธวิถีไทยท่ีมีมาอยางยาวนานใหคงอยูตอไป 



๑๙๙ 
 

ดานการเรียนการสอน พบวา กิจกรรมการบริหารจิต เปนกิจกรรมท่ีใชเวลานอยและไม
จําเปนตองใชสอยพ้ืนท่ีหรืออุปกรณอ่ืนๆ มาประกอบเปนจํานวนมาก อีกท้ังนักเรียนสามารถเขาใจ
กระบวนการในการปฏิบัติไดงาย เพราะเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติแลว เห็นผลไดทันที นั่นคือ ความสงบ
ภายในจิตใจ เกิดสมาธิ คิดอานหรือทําสิ่งใดไดรวดเร็วคลองแคลวข้ึน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจิต
กอนท่ีจะเริ่มตนการเรียนการสอน เริ่มตนการแขงขันกีฬา หรือกําลังจะนอนหลับพักผอน จะเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี ระดับคะแนนในขอนี้จึงคอนขางสูงมาก 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา การสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเปน
บรรยากาศแบบธรรมชาติ มีความรมรื่น สะอาด และสวยงาม ยอมสงผลใหมีความสุข มีความเบิกบาน
ใจ การปฏิสัมพันธอ่ืนๆ ก็ยอมมีผลไปในทางบวก คือ มีการทักทายกันดวยใบหนาท่ียิ้มแยมสดใจ 
พูดจากันดวยถอยคําท่ีไพเราออนหวาน มีความเคารพนบนอบกันอยางจริงใจ ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถซึม
ซับไดเพราะบรรยากาศและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว มีสวนกระตุนใหเกิดข้ึน รวมถึงบุคลากร ไดแก ครู 
เพ่ือนนักเรียนดวยกัน ท่ีเปนแบบอยางของการทําดี การประพฤติดี ไดรับคํายกยองชมเชย ก็กลายเปน
ตัวอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ตอไป 

๕.๑.๓ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ดานการบริหารจัดการ 
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรเนนใหทุกคนมีสวนรวม ปลูกฝงความ

ศรัทธาใหกับครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแนวทางแหงวิถีพุทธ 
มีการประชุมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ และใหความรวมมือในการบริหารงานรวมกัน โดยพิจารณาจัดทํา
ภารกิจใหชัดเจน ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกําหนดกลุมงานท่ีมีความสอดคลองกัน เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัว เริ่มตนตั้งแต ๑) วางแผน คือ จัดใหมีการประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดนโยบาย และทํา
ความเขาใจเก่ียวกับกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีความชัดเจน ๒) ดําเนินการ นํานโยบายท่ี
ไดมาสูการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนประจํา สนับสนุนใหครู
รับผิดชอบในการถายทอดหลักพุทธธรรม สงเสริมงบประมาณในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ๓) 
ตรวจสอบประเมินผล ใหมีการประเมินผลท้ังการเรียนการสอนและกิจกรรมวิถีพุทธท้ังครูและนักเรียน 
และ ๔) แกไขปรับปรุง โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธใหมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 

ดานกายภาพ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน เปนเรื่องท่ีจะตองมีการใชงบประมาณเพ่ือ

การบริหารจัดการใหมีความสมบูรณตามหลักเกณฑของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ท้ังนี้ ปญหา
เรื่องของงบประมาณ เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหการบริหารจัดการดานกายภาพไม
สัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร จึงจําเปนตองมีกระบวนการแกไข โดยการขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ไมวาจะเปนบาน วัด โรงเรียน องคการปกครองสวนถ่ิน เปนตน ในการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงการ
รวมมือกันระหวางบาน วัด โรงเรียน นอกจากจะชวยแกไขปญหาเรื่องงบประมาณแลว ยังเปนการ



๒๐๐ 
 

กําหนดแผนหรือนโยบายรวมกัน เพ่ือใหการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนอีกดวย  

โรงเรียนควรท่ีจะจัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
สรางบรรยากาศใหปลอดโปรง สบายใจ ใกลชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในชุมชน มี
เครื่องเลนสนามท่ีตั้งในตําแหนงท่ีปลอดภัย อยูในสภาพดี เครื่องเลนควรทําจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได
งายในทองถ่ิน จัดบริเวณสําหรับเลนใหมีความหลากหลายท้ังในรมและกลางแจง มีพ้ืนผิวแตกตางกัน 
เชน หญา ดิน ปูน ไม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา มีสถานท่ีประกอบอาหารเปน
สัดสวน สะอาด จัดสถานท่ีและเครื่องใชในการรับประทานอาหารใหสะอาด และสวยงาม จัดน้ําดื่มให
พอเพียงใหเด็กดื่มไดโดยสะดวก มีหองสวมเพียงพอ โดยใหมีขนาดและตําแหนงท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก ดูแลใหสะอาดถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณและสถานท่ีสะอาดและเหมาะสมในการทําความ
สะอาดรางกาย เชน ลางมือ ลางหนา แปรงฟน รวมท้ังจัดถังขยะใหเพียงพอและเหมาะสมกับการใช
งาน และดูแลรักษาดวย สําหรับภายในหองเรียนควรมีอากาศถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอและ
สมํ่าเสมอท่ัวหอง โตะเกาอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัย น้ําหนักเบาใหเด็กเคลื่อนยายไดโดยสะดวกเด็กแต
ละคนมีเครื่องใชสวนตัวใน การทําความสะอาดรางกาย และเครื่องใชในการนอน โดยจัดเก็บเปน
ระเบียบ สวยงาม ใชวัสดุอุปกรณในการตกแตงหองเรียนใหสวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณและสื่อการ
เรียนรูท่ีมีความสรางสรรค ทนทาน หลากหลายมาใชงาน โดยคํานึงถึงความคุมคาและความทนทาน มี
การจัดระบบการวางวัสดุอุปกรณใหเด็กหยิบใชไดโดยสะดวก มีการตรวจสอบความสะอาด ความ
พรอมในการใชงานของวัสดุอุปกรณและสื่ออยางสมํ่าเสมอ เลือกสถานท่ีในการเรียนรูใหเหมาะกับ
ลักษณะของกิจกรรม เชน กิจกรรมท่ีสงบอยูไกลจากกิจกรรมท่ีใชเสียง กิจกรรมท่ีตองการแสงสวางอยู
ใกลกับหนาตาง เปนตน จัดการจราจรท้ังในและนอกหองเรียนใหสะดวกตอการเคลื่อนไหวของเด็ก
ขณะทํา กิจกรรม สิ่งสําคัญคือสรางบรรยากาศในหองเรียนใหอบอุน เปนมิตร และเต็มไปดวยความรัก
ความเมตตา  

ท้ังนี้ โรงเรียนควรดําเนินการโดยยึดหลักสัปปายะ ๗ ประการ ประกอบดวย ๑) การมี
สถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความกวางขวาง ไมแออัด และมีความสงบ ไมมีสิ่งรบกวนอ่ืนใด ๒) การสัญจร
สะดวก มีความปลอดภัยในการเดินทางและงายตอการไปมาหาสูกัน ๓) การสนทนาเรื่องท่ีเปน
ประโยชนซ่ึงกันและกัน ๔) การไดพบบุคคลท่ีดี มีความรูมีความสามารถ ๕) การมีอาหารท่ีดี           
มีประโยชนกับรางกาย ๖) การมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม และ ๗) การสถานท่ีสําหรับผอนคลาย
อิริยาบถตางๆ ซ่ึงท้ัง ๗ ประการดังกลาวแลว สามารถท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความสะดวก และเหมาะสมแกผูเรียนทุกเพศทุกวัย 

ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
4เนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไป

ตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต 4โดยกิจกรรมท่ีจัดภายในโรงเรียน ไดแก กิจกรรมไหวพระสวดมนต 
การทําสมาธิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารกอนรับประทาน เพ่ือใหกินเปน กินอยางมีสติ มีปญญารู
เขาใจ เปนตน ซ่ึงควรท่ีจะมีกิจกรรมท่ีเปนการศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง เชน กิจกรรมการใช
ชีวิตในวัด หนึ่งวันในวัดสัมผัสชีวิตจริง ใหผูเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตภายในวัดดวยตนเอง ทํากิจกรรมใน
วันพระ เริ่มตนตั้งแตการทําบุญใสบาตร บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลและสมาทานศีลดวยตนเอง 
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กิจกรรมมรรคทายกนอย เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
กิจกรรมท่ีเปนวัฒนธรรมจริงๆ มากกวาการเรียนรูดวยการไปเท่ียววัด ไปไหวพระพุทธรูป เท่ียวชม
ความสวยงาม แตกลับหางหายจากวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันกับวัดมาตั้งแตอดีตกาล บาน วัด และ
โรงเรียน เปนองคกรท่ีมีความผูกพันกันอยางแนนแฟน เพียงแตขาดการประสานงานในการใหความ
รวมมือรวมวางแผนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชน ดังนั้น แนวทางสําคัญท่ีจะพัฒนา
เรื่องของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต จึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันจากทุกฝาย รวมกําหนดแผน
นโยบายใหมีความชัดเจน รวมถึงโรงเรียนก็ตองเสริมกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก
กิจกรรมจริงๆ ใหมีมากข้ึน 

การท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิต จะทําใหไดเรียนรูกระบวนการท่ีมีระบบ
เปนเหตุเปนผล รูจักแนวทางการแกไขปญหา ตามหลักอริยสัจ ๔ คือ การรูจักปญหา (ทุกข) วาเปน
อยางไร เม่ือเกิดข้ึนแลวเรียนรูท่ีจะจัดการกับปญหาอยางไร ดวยการคนหาสาเหตุซ่ึงเปนตนกําเนิด
ของปญหา (สมุทัย) เม่ือคนพบวาปญหานั้นมีสาเหตุและความเปนมาอยางไร ก็จะยอนกลับไปท่ีจะ
คลี่คลายจากสาเหตุ ดวยวิธีการท่ีถูกตองดีงาม (มรรค) ขจัดปญหานั้นใหหมดไปและไมเกิดข้ึนอีก หรือ
แมเกิดข้ึนก็สามารถแกไขได (นิโรธ) ซ่ึงตองเรียนรูดวยตนเองและกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตจริง จึงจะเห็น
ผลได  

ดานการเรียนการสอน 
นอกจากโรงเรียนจะกําหนดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรม

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจนแลว ก็ควรมีการสอดแทรกหลักพุทธ
ธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหผูเรียนเห็นภาพพุทธธรรมท่ีนํามาใชไดอยางชัดเจน และเขาใจ
อยางแจมแจง ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู ควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” เพ่ิม
กิจกรรมใหนักเรียนไดมีความคิดริเริ่มและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ 
ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักพุทธธรรมอยางแทจริง จึงจะทําใหเกิดการประยุกตใช
ได การนิมนตพระหรือเชิญผูรู ผูเชี่ยวชาญ มาชวยเสริมใหนักเรียนไดมีความเขาใจ และเรียนรูไดเร็ว
ข้ึน   

การจัดใหมีการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ทําใหผูเรียนไดรูจักพระพุทธศาสนามากข้ึน 
รูจักหลักธรรมมากข้ึน รวมถึงมีการสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียน     
เปนการเพ่ิมเติมเขาไปในหลักสูตรของสถานศึกษา ใหเปนกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา   
เสริมสรางความรับผิดชอบความสํารวมระวังทางกาย ทางวาจา ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน (อธิศีลสิกขา) 
พัฒนาจิตใจเปนคนท่ีมีความคิดดีคิดถูกตองตามทํานองคลองธรรม รูสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด (อธิจิตตสิกขา) 
เรียนรูตามคําสอน รวมถึงพัฒนาความคิดวิเคราะหในหลักของเหตุผลและความรูแจงประจักษจริง  
(อธิปญญาสิกขา) ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีจะตองสงเสริมใหมีเพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทุกโรงเรียน 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเปนวัตถุและบุคคล ใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู

ท่ีประกอบดวยความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ครูและบุคลากรของโรงเรียนจะตองเปนแบบอยางใหกับ
ผูเรียน มีน้ําใจใหการชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน ทักทายกันดวยใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส ซ่ึงการสรางและ
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คงไวซ่ึงปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนจะประสบผลสําเร็จได ตองอาศัยคุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคล ในการ
ยอมรับและสงเสริมซ่ึงกันและกัน และนอกจากนี้ ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน อันไดแก การเปดเผยตนเอง การไววางใจซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารความ
เขาใจ ตองอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลท่ีสําคัญบางประการ ไดแก ๑) การยอมรับ
และใหเกียรติ ยอมรับลักษณะสวนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามท่ีเขาเปน ใหเกียรติและ
เคารพ ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตร และความอบอุนใจแกผูอ่ืน ๒) การเขาใจในเนื้อหาสาระ
ของสิ่งท่ีสื่อสารระหวางกัน และเขาใจใน ความรูสึกของผูอ่ืนเสมือนเรา เปนตัวเขา ซ่ึงในสัมพันธภาพ
ท่ีขาดความเขาใจความรูสึกซ่ึงกันและกัน สัมพันธภาพนั้น ไมสามารถดําเนินไป ถึงข้ันท่ีลึกซ้ึงได      
๓) การจริงใจ การไมเสแสรงในการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และทัศนคติของตนเอง ท้ัง ๓ 
ประการนี้ จะสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไดมากนอยเพียงใดนั้น ไมใชเพียงแตมีคุณลักษณะ
เชนนี้ อยูภายในเทานั้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการสื่อหรือแสดงออกถึง
คุณลักษณะเหลานี้ออกมาใหผูอ่ืนรับรูดวย ซ่ึงความสามารถในการแสดงออกหรือการสื่อสารใหผูอ่ืน
ทราบถึงคุณลักษณะสําคัญเหลานี้ เรียกวา ทักษะการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน จะตองยึดหลักพรหมวิหารธรรม ในการ
ถายทอดความรูผานการเรียนการสอนดวยความมีเมตตา มีความสงสารคนอ่ืน กรุณา ยื่นมือเขาไปให
การชวยเหลือ มุทิตา ยินดีในสิ่งท่ีคนอ่ืนมีและยินดีในสิ่งท่ีคนอ่ืนเปน อุเบกขา การวางเฉย มีความสงบ
ใจ ท้ัง ๔ ประการ จะเปนตัวชวยใหในการสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธใหประสบความสําเร็จได 

๕.๑.๔ สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ 

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ จะตองไดรับความ
รวมมือจากองคการท้ังสาม ไดแก บาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนองคกรหลักท่ีคอยใหการสนับสนุนคํ้า
จุน รวมปรึกหาหารือ กําหนดแผนงานรวมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะสามารถดําเนินการไปจน
สําเร็จตามเปาหมายของโครงการได  

บาน เปนแหลงเรียนรูแรก สําหรับการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะไดรับการถายทอดท้ังในดาน
ของพฤติกรรมและทัศนคติตางๆ จากรุนสูรุน ใหเยาวชนหรือผูเรียนไดรูจักการใชชีวิตรวมกันใน
ครอบครัว เรียนรูภูมิปญญาท่ีไดจากบรรพบุรุษ เปนตนทุนท่ีแตละครอบครัวก็จะมีมาแตกตางกัน 
ดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละครอบครัว (วิถีชีวิต) 

วัด เปนแหลง เรียนรู อีกแหงหนึ่ ง ท่ี มีความผูกพันกับคนไทย กับวิ ถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมาตั้งแตสมัยอดีตกาล ซ่ึงมีระเบียบและพิธีการท่ีเปนเอกลักษณ จนไมสามารถท่ีจะแยก
ความสัมพันธกันระหวางบานและวัดใหออกจากกันได ดวยการพ่ึงพาอาศัยกันและสงเสริมซ่ึงกันและ
กันเสมอมา จนกลายเปนวัฒนธรรมประจําของแตละทองถ่ิน (วิถีวัฒนธรรม) 

โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูวิชาการตางๆ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนไดมีความรูในศาสตรตางๆ 
อยางเหมาะสมและควรจะเปน โดยพ้ืนฐานโรงเรียนมีบทบาทในการใหความรูในแขนงวิชาตางๆ เพ่ือ
การประกอบสัมมาอาชีพตอไปในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังชวยสรางการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรียน เปนการเรียนรูท่ีไมมีวันหมดสิ้น (วิถีการเรียนรู) 



๒๐๓ 
 

ท้ัง ๓ องคกรนี้ จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะเปนแรงผลักดันและเก้ือหนุนใหโรงเรียนวิถีพุทธ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรวมมือกัน ประสานกําลังและความคิดท่ีจะถายทอดความรู 
หลักในการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับสูสังคมปจจุบันได
อยางดียิ่ง โดยผานกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน วงจรคุณภาพ (PDCA)  

ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการนั้น แบงเปน ๕ 
ดาน ดวยกัน และมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

๑) ดานการบริหารจัดการ มีการประชุมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ และใหความรวมมือใน
การบริหารงานรวมกัน โดยพิจารณาจัดทําภารกิจใหชัดเจน ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกําหนด
กลุมงานท่ีมีความสอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว สรางความพอใจใหเกิดข้ึนในการบริหารงาน
รวมกัน และไมยอทอในการบริหารงานแมวาจะพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย แตกลับมาคิด
ทบทวนอยางมีสติและแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น ใหคลี่คลายไดดวยปญญา จนสามารถบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว เหมือนกับหลักพุทธธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ ไดแก อิทธิบาท ๔ นั่นเอง 

๒) ดานกายภาพ มีการวางแผนมอบหมายหนาท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมกันการกําหนด
กิจกรรมเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการรูจักบาปบุญคุณโทษ กิจกรรม
เสียงตามสายภายในโรงเรียน โดยเนนธรรมะใหแกผูเรียน และตรวจสอบติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนของโรงเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักพุทธธรรม และในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ยึดหลักสัปปายะ ๗ 
ประการ เก่ียวกับความเหมาะสมในดานตางๆ เพ่ือใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอม (กายภาพ) เหมาะแกการ
เปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต โรงเรียนจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหผูเรียนมี
สวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนไดปฏิบัติธรรมรวมกับผูมีสวน
เก่ียวของ ท้ังบาน วัด โรงเรียน โดยสมํ่าเสมอ สรางแรงจูงใจในการยกยองคนดี และใหผูเรียนมี
ความคิดริเริ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
พรอมท้ังสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูจริงตามหลักของอริยสัจ ๔ เขาใจ
ปญหา รูสาเหตุความเปนมา และมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

๔) ดานการเรียนการสอน มีการวางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดใหนักเรียนไดเรียนธรรม
ศึกษา นั่งสมาธิกอนการเรียนการสอน จัดหาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมาสอนประจําในโรงเรียน 
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูวัฒนธรรมพ้ืนบานอยางตอเนื่อง พรอมท้ังติดตามการเรียนรูของผูเรียนวามี
ประสิทธิผลเปนอยางไร เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค รวมถึงใหมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปญญา นั่นเอง 

๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ บาน วัด โรงเรียนจะตองประชุมประสานงานกัน
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหผูปกครองไดเสนอแนวคิดในการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน เพ่ือสรางคานิยมท่ีดีตอกัน จัดใหมีการตั้งชมรมหรือชุมนุมพุทธสาสตรในการ
พัฒนาผูเรียนโดยสมํ่าเสมอ และติดตามกิจกรรมอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมสราง



๒๐๔ 
 

บรรยากาศและปฏิสัมพันธดวยหลักพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาและกรุณาตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มี
ความยินดีและคิดอคติใดๆ ตอกัน ซ่ึงจะเปนแบบอยางแกผูเรียนดวย 

ดังนั้น ความรวมมือรวมใจกัน จะเปนเครื่องชวยนําพาใหการบริหารจัดการโรงเรียน   
วิถีพุทธประสบผลสําเร็จได โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการในดานตางๆ ซ่ึงไดแก  
ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
และดานการบริหารจัดการ ใหเปนไปตามหลักพุทธธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยมีผูบริหาร ครู 
บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และพระสงฆ เปนผูขับเคลื่อนแผนงานหรือนโยบายรวมกัน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธก็จะสามารถดําเนินไปไดอยางยั่งยืนถาวรตอไป 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกลาวถึงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นท่ีสําคัญและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การบริหารจัดการ 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการ พบวา แนวทางสําหรับบริหารจัดการไปสูความสําเร็จนั้น 
ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักท่ีนําไปสูความสําเร็จไว คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก 4ฉันทะ 4 คือ 
การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา4 ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร 4

วิริยะ4 คือ ความมุงม่ันทุมเท 4 เปนความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแท
ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น 4จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ 4 เม่ือมีใจท่ีจดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบ
ตาม ไมวาจะเปนการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง และ 4 วิมังสา คือ การทบทวน
ในสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา4 อันเกิดจากการมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความมุงม่ัน (วิริยะ) อยางใจจดใจจอ
และรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง 
และทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสีย
อยางไร เพ่ือปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มณกาญจน ทองใย๑ ท่ีได
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
ผลการวิจัยพบวา การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับ
โครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการและ
องคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนดี ดานกระบวนการ
ดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสมํ่าเสมอ ดานผลสําเร็จท่ีคาด
วาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํา
                                                           

๑มณกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๙). 



๒๐๕ 
 

กิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได รูจักท่ีจะศึกษาสาเหตุ และสามารถแกไขปญหาจากเหตุท่ีเกิดข้ึน ตาม
หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาแกปญหาในการบริหารงานได ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน)๒ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธ
ธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาสวนมาก
เปนหลักแหงการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะการพัฒนามนุษยใหพนจากบวงทุกข พระพุทธองคไดทรงให
หลักอริยสัจ ๔ มาเปนกรอบใหเกิดการแกไขปญหาเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธ
องคไดทรงใหหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค ๘ มาเปนเครื่องชี้นําทาง ท้ังนี้มรรคมีองค ๘ นั้น 
พระพุทธองคยังทรงยอยใหเหลือเพียง ๓ สวนสําคัญท่ีจะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย ซ่ึงก็คือ 
“หลักไตรสิกขา” หรือหลักท่ีวาดวยแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกวา “ศีล” การหม่ันทําให
จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งดวยแนวทางแหง “สมาธิ” และสุดทายคือการเขาถึงองค
ความรูท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและสมบูรณ เพ่ือเปนเครื่องมือในการฟนฝาทุกอุปสรรคปญหา
ท่ีเรียกวา “ปญญา” 

๕.๒.๒ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กายภาพ 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกายภาพ พบวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (กายภาพ) เพ่ือใหรองรับกับ
แนวทางวิถีพุทธไดอยางดี ควรยึดหลักของความเหมาะสม มีความพอดีและสะดวกครอบคลุมทุกๆ 
ดาน ดวยหลักสัปปายะ ๗ ซ่ึงสงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประสานงาน
รวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ เพ่ือการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง  โสดาดี และคณะ๓ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนา
สํานักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๑” ผลการวิจัยพบวา แนวทางพัฒนาดาน
สภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ี สําหรับสํานักปฏิบัติธรรมท่ียังไมพรอมดานสภาพแวดลอมและ
อาคารสิ่งปลูกสราง ควรปลูกตนไมเพ่ิมเติม และอาคารสิ่งปลูกสรางใหเปนระเบียบเพียงพอตอการ
ดําเนินการ โดยรัฐกับคณะสงฆและคนในชุมชนใหความรวมมือกับสํานักปฏิบัติธรรมพัฒนา
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และควรมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย เวชกรรม๔ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ท่ีมีผลตอทัศนคติในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” ผลการวิจัยพบวา การจัดสภาพแวดลอมใน
                                                           

๒พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓บรรจง  โสดาดี และคณะ, “การศึกษาแนวทางพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๑๑”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ข. 

๔รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย  เวชกรรม, “การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลตอ
ทัศนคติในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ”, วารสารวิชาการศิลปะศาสตรประยุกต, (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๕๔. 



๒๐๖ 
 

สถานศึกษา ควรจัดใหมีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  เพ่ือ
เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในการติดตามขาวสารขอมูลการประชาสัมพันธ
ท่ัวไปของโรงเรียน และควรมีการวางแผนอยางเปนระบบในการนําเสนอการจัดสภาพแวดลอมการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาใหมีความหลากหลาย โดยเฉพาะแนวทางท่ี
สามารถสรางปฏิสัมพันธในการโตตอบกับผูเรียนได และท่ีสําคัญสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอ
การรับรูและการเสดงพฤติกรรมใหกับเยาวชน เชน การจัดระเบียบในการข้ึนลงบันได ใหเปนทางเดิน
เดียวกัน การใชลิฟทรวมกันอยางมีวินัย เปนตน และยังสอดคลองกับ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ 
(ปกานนท พิลาพันธ)๕ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาว
พุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาว
พุทธในประเทศอังกฤษ ไดแก ๑) ดานสถานท่ี วัดตองมีสัปปายะท้ัง ๗ (๑.ท่ีอยู เสนาสนะสัปปายะ ๒.
โคจรคาม การเดินทางสะดวก ๓.การพูดคุย คือ ธัมมัสสวนสัปปายะ ๔.บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ ๕.
โภชนะ คือ อาหารสัปปายะ ๖.ฤดู คือ อุตุสัปปายะ และ ๗.อิริยาบถ) ตามหลักสัปปายะ ๒) ดาน
วิทยากร วิทยากรมีความรูดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ มีความประพฤติดี มีความสามารถดี รูเหตุ
แหงการเกิดของสุขหรือทุกข และผลท่ีจะเกิดจากเหตุ รูจักตนเอง รูจักประมาณ รูจักกาลเทศะ รูจัก
ชุมชน และบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของแลวนํากระบวนการพัฒนาเชิงระบบมาใช ๓) การบริหารจัดการท่ีดี 
ตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันเนืองๆ และมีการวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ระยะ ๑ ป ๕ 
ป ๑๐ ป ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

๕.๒.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต พบวา กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตนั้น มีวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรม ก็เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับวิถีพุทธ เรียนรูหลักธรรมและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได โดยการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี
พุทธเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความคุนเคยและซึมซับเปนคตินําใจใหเขาสูหลักพุทธธรรมใน
การดําเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระประวิทย สมสนุก และคณะ๖ ท่ีไดวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
๑” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ควร
มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูปฏิบัติอยางตอเนื่องตามหลักการทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังครู

                                                           
๕พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธ), “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖พระประวิทย สมสนุก, พระมหาวรวิทย ทาระพันธ และพระมหาสุพจน คนไว, “การศึกษาการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๔. 



๒๐๗ 
 

ควรสรางความเขาใจและตระหนักในความประพฤติใหมาก ตั้งแตกาย วาจา ใจ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี 
ผูบริหารและครูตองรวมกันอบรมใหนักเรียนมีจิตสํานึกในหนาท่ีของตนเอง ปลูกฝงใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัย เชน มาโรงเรียนใหทันเขาแถว รับประทานอาหารเสร็จแลวตองเก็บจานใหเรียบรอย 
เปนตน นอกจากนั้น บานก็มีสวนสําคัญในการสรางกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหกับเด็ก เพ่ือไมใหเกิด
เปนปญหาครอบครัว โดยการนําหลักธรรมมาฝกฝนอบรมควบคูกันไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พูนสุข มาศรังสรรค๗ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ” 
ผลการวิจัยพบวา หัวใจสําคัญของการบูรณาการเชิงพุทธเพ่ือใชจัดการความรุนแรงในครอบครัวในงาน
นี้ คือ การเขาไปจัดการกับฐานของใจในปจเจก ดวยการฝกฝน บมเพาะจิตใจใหตั้งม่ัน แนวแน มี
สัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนใหมีสัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยูในปจจุบันขณะ ไมตกเปน
ทาสของอารมณรายตางๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนองคประกอบภายในจิตใจตนเอง ไดแก ตัณหา 
ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดม่ันในตัวตน ความเห็นแกตัว ความตระหนี่ ความมักได และ
ความไมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน อันเปนสาเหตุแหงความกาวราวรุนแรงของการดําเนินชีวิตครอบครัวของ
ปจเจกใหเศรษฐกิจกับจิตใจไปดวยกันในหลักแหงความสันโดษ พอเพียงในทางสายกลางอันอุดมดวย
ศีล สมาธิและปญญา (ไตรสิกขา) จากหลักพุทธธรรมตางๆ ผสานกับการใชแนวทางดีๆ ของตะวันตก
และตะวันออก รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนสูงสุด ปลอดภัยจากความขัดแยง
รุนแรงใดๆ เพราะเม่ือใจของปจเจกสงบสันติสุขแลว ความวุนวาย ขัดแยง สับสน ไมลงรอยในรูปตางๆ 
จากใครหรืออะไรก็ตาม ไมอาจสรางความกดดันในใจเของเขาใหประทุเปนความรุนแรงทางวาจาและ
ทางกายไดอีก ท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ สังคมโดยองครวมตองรวมสรางคานิยมในคุณคาแทมากกวา
คุณคาเทียมในทุกสิ่งท่ีเก่ียวพันกับการดําเนินชีวิตครอบครัว ท้ังทางตรงและทางออม 

๕.๒.๔ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การเรียนการสอน 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานการเรียนการสอน พบวา การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธนั้น เนนการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา เปนการสอนท่ีผูเรียนตองลงมือปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนดวยตนเองอยางแทจริง และใช
ปญญารูจักคิดพิจารณาฝกฝน จนสามารถกําหนดรูสามัญลักษณะ สามารถวิเคราะหพฤติกรรมทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ และแยกแยะไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว จนสามารถกําหนดขอควบคุมพฤติกรรมให
ผูเรียน สวนในการปฏิบัตินักเรียนตองปฏิบัติดวยตนเอง มีความรูรอบและรูลึกจากการรับขอมูลแหลง
ความรูภายนอกตัวผูเรียน (ปรโตโฆสะ) ความรูรอบและรูลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิต
ภายในตัวผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) และความรูรอบและรูลึกจากการลงมือปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสือ สัชชานนท และคณะ๘ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการ

                                                           
๗พูนสุข  มาศรังสรรค, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๘เสือ  สัชชานนท และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๒๔.  



๒๐๘ 
 

พัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย” 
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา มีการพัฒนาท่ีชัดเจนท้ังในดานลักษณะทาง
กายภาพ พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ และปญญา คือ การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีล พบวา เปนการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา โดยใชเครื่องมือในการฝก คือ วินัย กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ 
การพัฒนาจริยธรรมในข้ันศีลเปนการสรางฐานชีวิตใหแข็งแกรง คนมีศีลเปนคนไมมีโทษ เพราะ
ประพฤติสุจริตทางกาย การฝกการสื่อสารท่ีดี การประกอบอาชีพท่ีสงผลใหการดํารงชีวิตมีความสุข 
การพัฒนาจริยธรรมในข้ันสมาธิ พบวา สมาธิเปนเครื่องมือในการทําจิตใจใหหนักแนน เปนการรวม
กระแสจิตเปนหนึ่งเดียว ทําใหใจแนวแนในสิ่งเดียว มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต ทําใหจิตใจ
เขมแข็งม่ันคง สามารถควบคุมตนเองไดดี ทําใหจิตนุมนวลควรแกการงาน และจิตมีพลังมีคุณสมบัติ
ความพรอมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาจริยธรรมในข้ันปญญา เปนการพัฒนาฝกฝนศึกษาใหเขาใจ มี
ความรู เกิดความเขาใจในสรรพสิ่งตามความเปนจริง เขาใจตามความเกิดข้ึนของสิ่งนั้น พิจารณา
สภาพปญหาตามเหตุ ตามปจจัยท่ีสงผลตอกัน ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน ใชหลักความจริงแกปญหา
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง มีจิตใจเปนอิสระจากสิ่งทีสัมพันธกับชีวิต ดํารงตนอยูอยางรูเทาทัน ใชปญญาเปน
เครื่องมือในการดําเนินชีวิต เขาใจจุดมุงหมายของชีวิต รูจักวิธีท่ีจะนําชีวิตไปในทางท่ีดี รูจักสราง
ระเบียบวินัยใหกับชีวิตและอยูอยางปลอดภัย ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน เปนงานท่ีมีจุดมุงเนนท่ีการ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีพัฒนาการผานกระบวนการงานวิชาการ โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิภา  ทองหงํา๙ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย ๖ องคประกอบ คือ ๑) การประกันคุณภาพการศึกษา ๒) การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของนักเรียน ๓) การนิเทศการศึกษา ๔) การแนะแนวศึกษา ๕) การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และ ๖) สื่อการเรียนการสอน ซ่ึงองคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่ีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ
โดยตรงตอการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธโดยออมกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยสงผานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี ๑๐ ท่ี ได ศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ดาน ประกอบดวย ๑) การให
การศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุกสาระวิชา 
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝกอบรม โรงเรียนไดสงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ การ
ประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนไดสนับสนุน

                                                           
๙วิภา  ทองหงํา,  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔). 
๑๐ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียน

รางวัลพระราชทาน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๐๙ 
 

พัฒนากิจกรรมตางๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ดาน ประกอบดวย ๑) ศีล โรงเรียนไดให
การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย และงานท้ัง ๔ ฝาย ถูกกํากับดวย
ระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุมสาระ มีการสงเสริมทักษะวิชาการ สงเสริมการรักการอาน ๓) ปญญา โรงเรียนได
ดําเนินการพัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี Best practice  
ของโรงเรียนและพัฒนาแหลงเรียนรู พรอมกันนั้น ยังไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไปดวย 
เริ่มตนการปลูกฝงท่ีดีจากครอบครัวเปนฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิน งามประโคน และ
คณะ๑๑ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก
นิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด คือ พอแมใหการอบรมสั่งสอน ชวยชี้แนะพฤติกรรมของตนเปนแบบอยางท่ีดี
ดวย กลุมเพ่ือนมีสวนชวยชักจูงใจใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดี ควรมีการแนะนําตนแบบท่ีดี หรือ
แบบอยางท่ีดีแกนิสิตนักศึกษา และควรจัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวากลาวตักเตือน
ใหนิสิตนักศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีบกพรองและการจัดสภาพแวดลอมสื่อ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษา 

๕.๒.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา บรรยากาศและปฏิสัมพันธ เปนเรื่องท่ีตองทํา
ควบคูไปกับการบริหารจัดการดานกายภาพ ซ่ึงมีความสอดคลองกันอยูมาก เพราะสิ่งแวดลอมจะเปน
เหมือนตัวสรางบรรยากาศ โดยเฉพาะผูบริหาร ครู และบุคลากร ควรมีหลักในการบริหารจิตใจใหเกิด
การปฏิสัมพันธท่ีดีและเปนแบบอยางใหแกผูเรียนได ไดแก หลักพรหมวิหารธรรม ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิสัมพันธภายในโรงเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจตอกัน 
และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 5สุกัลยา สุเฌอ 5

๑๒ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาองคประกอบและการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA” ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมพรหมวิหาร ๔ ในเด็กปฐมวัย ควรสงเสริมท้ัง ๔ 
องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซ่ึงเปนธรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความมีน้ําใจ 
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงความมีมนุษยสัมพันธดวย ท้ังนี้เนื่องจากถาทุกคนมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมีน้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมท้ังดํารง

                                                           
๑๑สิน  งามประโคน และคณะ, “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ก – ค. 

๑๒สุกัลยา  สุเฌอ, “การศึกษาองคประกอบและการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA”, วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี ๒๓, ฉบับท่ี ๒, 
(กุมภาพันธ - พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๑๐๐. 



๒๑๐ 
 

รักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบตัวตนไวได รวมท้ังดํารงรักษาสังคมเล็กใน
บาน สังคมสากลของมวลมนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาลโลกดวย โดยจะตองเริ่มตนจากการสอนให
ผูเรียนยอมรับและเปดใจกับการเรียนรูหลักธรรม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทีป พืช
ทองหลาง๑๓ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร” ผลการวิจัย
พบวา กัลยาณมิตร คือ ผูเปนตนแบบแหงความดีงามท้ังในดานกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม มี
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเปนผูมีคุณสมบัติพรอมแหงการแนะนําประโยชนสุขแกผู อ่ืน 
กัลยาณมิตรเปนปจจัยเบื้องตนแหงการพัฒนาชีวิตในทุกๆ ระดับ โดยมีพุทธพจนยืนยันอยางหนักแนน
ถึงความสําคัญของกัลยาณมิตรในการตั้งอยูในกุศลธรรม ตลอดถึงเปนเหตุปจจัยแหงอริยมรรคมีองค 
๘ ซ่ึงเปนวิถีทางอันประเสริฐในพุทธศาสนา โดยมีการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร 
(KALYANAMITRA Model) มีกระบวนการปรึกษา ๔ ข้ันตอน (๔ ส) ไดแก ๑) สรางศรัทธา (Faith 
Development) ๒) สนทนาเปดใจ (Mental Development) ๓) เสริมธรรมเสริมปญญา (Wisdom 
Development) ๔) แสวงหาสันติ (Peace Development) ซ่ึงถือไดวาเปนกลยุทธท่ีปลูกฝงจาก
ภายในจิตใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชัย  อนันตเธียร๑๔ ท่ีไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนา
จริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบวา วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชน ทําไดใน ๒ มิติ 
คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเขาคาย
ตางๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การทําใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลศาสนา การสรางสํานึกท่ีดี
ใหกับเยาวชน เปนตน และมีกลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมท่ีเหมาะสม
สําหรับเยาวชน ไดแก หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน ประกอบดวย  
๑) กลยุทธดานการอยูรวมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข ๒) กลยุทธดานการสราง
เสริมจิตสํานึกดานจริยธรรมของเยาวชนและคานิยมท่ีถูกตอง ๓) กลยุทธดานการปฏิบัติตนใหอยูใน
ศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธดานการสั่งสอนใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีดี 

๕.๒.๖ แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ 
จะตองไดรับความรวมมือจากองคการท้ังสาม ไดแก บาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนองคกรหลักท่ีคอย
ใหการสนับสนุนคํ้าจุน รวมปรึกหาหารือ กําหนดแผนงานรวมกัน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะ
สามารถดําเนินการไปจนสําเร็จตามเปาหมายของโครงการได เพราะบาน เปนแหลงเรียนรูแรก 
สําหรับการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะไดรับการถายทอดท้ังในดานของพฤติกรรมและทัศนคติตางๆ จากรุนสู
รุน ใหเยาวชนหรือผูเรียนไดรูจักการใชชีวิตรวมกันในครอบครัว เรียนรูภูมิปญญาท่ีไดจากบรรพบุรุษ 
เปนตนทุนท่ีแตละครอบครัว ก็จะมีมาแตกตางกัน ดํา เนินไปอยางสมํ่าเสมอจนกลายเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละครอบครัว (วิถีชีวิต) และวัด เปนแหลงเรียนรูอีกแหงหนึ่งท่ีมีความผูกพันกับ

                                                           
๑๓ประทีป  พืชทองหลาง, “รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๔ วีรชัย  อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๑ 
 

คนไทย กับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันมาตั้งแตสมัยอดีตกาล ซ่ึงมีระเบียบและพิธีการท่ีเปน
เอกลักษณ จนไมสามารถท่ีจะแยกความสัมพันธกันระหวางบานและวัดใหออกจากกันได ดวยการ
พ่ึงพาอาศัยกันและสงเสริมซ่ึงกันและกันเสมอมา จนกลายเปนวัฒนธรรมประจําของแตละทองถ่ิน (วิถี
วัฒนธรรม) อีกท้ังโรงเรียน เปนแหลงเรียนรูวิชาการตางๆ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนไดมีความรูในศาสตร
ตางๆ อยางเหมาะสมและควรจะเปน โดยพ้ืนฐานโรงเรียนมีบทบาทในการใหความรูในแขนงวิชาตางๆ 
เพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพตอไปในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังชวยสรางการเรียนรูใหมๆ ใหเกิด
ข้ึนกับผูเรียน เปนการเรียนรูท่ีไมมีวันหมดสิ้น (วิถีการเรียนรู) 

บาน วัด โรงเรียน จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะเปนแรงผลักดันและเก้ือหนุนใหโรงเรียนวิถี
พุทธดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการรวมมือกัน ประสานกําลังและความคิดท่ีจะถายทอด
ความรู หลักในการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับสูสังคม
ปจจุบันไดอยางดียิ่ง โดยผานกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน วงจรคุณภาพ (PDCA) ในดานตางๆ ไดแก 
ดานกายภาพ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ ศรี
วิชัย และคณะ๑๕ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี 
โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ เขตพ้ืนท่ีศึกษา” ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาตามวิถีพุทธใหแก
สถานศึกษาในแตละโรงเรียน ควรมีแนวทางท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและเสมอภาค
กัน จะตองจัดการโดยทุกฝายท้ังชุมชน ผูปกครอง ครูอาจารย ผูบริหาร นักเรียนและผูบริหารในพ้ืนท่ี 
และการจัดสรรทรัพยากรใหท่ัวถึงเกิดประโยชนแกท้ังโรงเรียน และผูเรียนตองไดรับความรวมมือใน
การเขารวมการจัดสรร และการกําหนดแนวทางการบริหาร มาตรฐานศึกษาและการจัดการเรียนรูโดย
ผูบริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนฐานและระดับโรงเรียนรวมกัน เพ่ือใหเกิดโรงเรียน
วิถีพุทธตามความตองการของสังคม พรอมท้ังจะตองมีกําหนดกลยุทธเพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน  อุทัยแสน๑๖ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
ประกอบดวย ๑) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ๒) การบริหารความเสี่ยง ๓) การ
กําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย ๔) การประเมินความปลอดภัย ๕) นโยบายดานความ
ปลอดภัย และ ๖) การปองกันความเสียหาย ท้ังนี้ มุงเนนเพ่ือผลประโยชนของผูเรียนโดยตรง และ
เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพท้ังทางดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป การบริหาร
จัดการศึกษาจึงจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ดังงานวิจัยของ สิริมา หมอนไหม๑๗ ท่ีได

                                                           
๑๕สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี โรงเรียน

วิถีพุทธ ๑๐ เขตพ้ืนท่ีศึกษา”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ก – ข. 

๑๖ชัยวัฒน  อุทัยแสน, “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕). 

๑๗สิริมา  หมอนไหม, “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๔). 



๒๑๒ 
 

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มี ๗ องคประกอบ คือ ๑) การพัฒนาผูเรียน ๒) การดูแลชวยเหลือนักเรียน ๓) 
การจัดสภาพแวดลอม ๔) การเสริมสรางความปลอดภัย ๕) การมีสวนรวม ๖) การวางแผน และ ๗) 
การสงเสริมสุขภาพ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิ ถี พุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ” ผูวิจัยขอเสนอแนะไวดังนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนเรื่องท่ีตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกๆ ฝายท่ีเก่ียวของ ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ผูนําชุมชน คณะสงฆ และองคกรภาครัฐ จะตองมีความ
ตระหนักและรวมมือกันอยางจริงจัง ในการกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ รวมกัน จึงจะสามารถ
ประสบผลสัมฤทธิ์ได 

๒. การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีมุงหวังความสําเร็จอยางยั่งยืน ควรท่ี
จะตองประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอคนพบ ระหวางโรงเรียนวิถีพุทธดวยกัน เพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล อยางสมํ่าเสมอ สรางความตื่นตัวในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เกิดการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืนตอไป 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใหประสบความสําเร็จ และเกิด
ประสิทธิผลท้ังในสวนท่ีเปนรูปธรรม ไดแก อัตลักษณของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจน และสวนท่ีเปน
นามธรรม ไดแก ผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข จะตองอาศัยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของหลายๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 
ประสานความรวมมือระหวางกันและกัน กําหนดเปนแผนหรือแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนตอไป ดังเชน 

๑. บาน วัด โรงเรียน จะตองประสานความรวมมือและปรึกษาหารือในการกําหนด
แผนงานหรือนโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางถูกตอง  

๒. บาน วัด โรงเรียน รวมกันดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

๓. บาน วัด โรงเรียน รวมกันกําหนดแผนระดมทุนปจจัยในการปรับปรุงสถานท่ีและ
จัดสรางหองพุทธธรรม รวมถึงสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔. ทุกฝายท่ีเก่ียวของ ควรตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ 



๒๑๓ 
 

๕. ทุกฝายท่ีเก่ียวของ ควรสรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธ
รวมกัน 

๖. บาน วัด โรงเรียน บูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

๗. บาน วัด โรงเรียน จะตองประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน และติดตาม
และประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

๘. หลักสูตรการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูในทุกๆ สาระการเรียนรู จะตองใหมีความ
สอดคลองกับวิถีพุทธ 

๙. ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน จะตองเปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี 
๑๐. ควรดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยาง

แทจริง และเทคนิคการถายทอดหลักพุทธธรรม เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 
๑๑. จะตองมีการมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรทุก

คนไดมีสวนรวม 
๑๒. จัดการประชุมเพ่ือวางแผนกําหนดนโยบายอยางสมํ่าเสมอ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

๑. ควรมีการศึกษาการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ เพ่ือความชัดเจนในการนําไปใช 

๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ เพ่ือเปนตนแบบในเชิงการวิจัยเพ่ือการพัฒนา เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชท่ีเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ 

๓. ควรมีการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินหรือกุศโลบายของคนทองถ่ินในการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ วามีสวนสัมพันธหรือสนับสนุนกันและกันอยางไร 

๔. ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เชน อัตลักษณของโรงเรียนวิถีพุทธ มีสวนในการ
พัฒนาการบริการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอยางยั่งยืนไดหรือไม เปนตน 

๕. ควรมีการศึกษาโดยการนําหลักการมีสวนรวมของผูเก่ียวของมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ จะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากนอย อยางไร 
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๔๐. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดอบรมคุณธรรมคายพุทธบุตร. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖. 
_______.  ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสิ่งสินคา

และพัสดุภัณฑ ร.ส.พ., ๒๕๔๗. 
_______. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๖. 
กองแกว เจริญอักษร. ความรูเรื่องธรรมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองคกร. กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ, ๒๕๓๙. 
คณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุค

พอยท, ๒๕๔๕. 
จุมพล สวัสดิยากร. หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒. 
จุมพล หนิมพานิช. การบริหารและการพัฒนาองคการ หนวยท่ี  ๔. นนทบุรี : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
ชนาธิป พรกุล. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ชัยวัฒน บุณฑริก. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา. 

อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๕. 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.  



 ๒๑๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
_______. ศัพทการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
_______. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
ธงชัย สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๗.  
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อักษร

ปริทรรศน, ๒๕๓๔. 
ธีระรัตน กิจจารักษ. คุณธรรมสําหรับผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๒. 
นพพงษ บุญจิตราดุล. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุ

ศาสตร, ๒๕๒๓. 
_______. หลักการบริหารการศึกษาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ, ๒๕๒๓. 
บรรเจิดพร รัตนพันธ. สรุปการประชุมปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ.

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗. 
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร, ๒๕๓๙. 
ประภาภัทร นิยม และคนอ่ืน ๆ. ผูบริหาร Coaching Team โรงเรียนวิถีพุทธ การสรางความรู

ใหมดวยใจใครครวย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ, ๒๕๕๑. 
ปราชญา กลาผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕. 
พนัส หันนาคินทร. ประสบการณในงานบริหารบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พนิจดา วีระชาติ. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร, ๒๕๔๒. 
_______.  การฝกอบรมกับการพัฒนาอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๓. 
พระเทพโสภณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต. บ ว ร กับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและอนาคตของสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย ประยูร ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
 



 ๒๑๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). โรงเรียนวิถีพุทธปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗. 
_______. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๖. 
_______. สูการศึกษาแนวพุทธ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอุตสาหการพิมพ, 

๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. พิมพครั้งท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : ออนปา, ๒๕๔๘. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส. อาร พริ้นเตอร แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี ประยุทธ ปยุตฺโต. 8Tทางสายกลางของการศึกษาไทย 8 T.พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐ 
พะยอม วงศสารศรี. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมคือส่ิงทําโลกใหงดงาม. กรุงเทพมหานคร : ไพลินบุคเน็ท, ๒๕๔๙. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร . หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

มัลลิกา ตนสอน. การจัดการยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๔.  
รังสรรค ประเสริฐศรี. องคการและการจัดการงานบุคคลหนวยท่ี ๑๑. พิมพครั้งท่ี๖ . นนทบุรี : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
_______. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖. 

วัชรี บูรณสิงห. การบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
วินัย สมมิตร.สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : แพร

วิทยา, ๒๕๒๙. 
วิโรจน สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์, 

๒๕๔๕.  
วิลาวรรณ รพีพิศาล. การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิจิตร

หัตถกร, ๒๕๕๐. 
ศจี อนันตนพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ. สงขลา : ชลบุตรกราฟฟก, ๒๕๔๒. 



 ๒๑๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

๒๕๔๕. 
สนธยา พลศรี. 8 T ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 8 T. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร  : โอเดียน สโตร, 

๒๕๔๗. 
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. คุณลักษณะพิเศษแหง

พระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑. 
สมเด็จพระพุฒาจารย เก่ียว อุปเสโณ. วิถีพุทธ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๗. 
สมพงษ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สมาน รังสิโยกฤษฎ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน. พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒. แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๒ ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร: 
๒๕๔๗. 

สุจิตรา ธนานันท. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, ๒๕๕๐. 

เสนห จุยโต และคณะ. การจัดการทรัพยากรมนุษยหนวยท่ี ๔. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๗. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตร
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนา
ระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 

_______. ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหาร เลม ๕. 
กรุงเทพมหานคร : คัมปาย อิมเมจจิง, ๒๕๔๑ 

_______. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๐. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, ๒๕๕๑. 

_______. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๕. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. พัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๖. 

สํานักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗. 



 ๒๑๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ชุดฝกอบรมหลักสูตรการจัดฝกอบรมคุณธรรม ๒ คืน ๓ วัน

คายพุทธบุตรคายพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : พิมพดีการพิมพ, ๒๕๔๖. 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี

พุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสิ่งสินคาและพัสสุภัณฑ ร.ส.พ., ๒๕๔๘. 
สิรภพ เหลาลาภะ. พุทธศาสตรการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ. หลักการบริหารเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุธี สุทธิสมบูรณ. หลักการบริหารเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. พิมพครั้งท่ี๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

เพ่ิมทรัพยการพิมพ, ๒๕๔๙. 
สุมน อมรวิวัฒน. หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม . นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
เสนาะ ติเยาว. หลักการบริหาร. กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓.  
อดิศัย โพธารามิก.  ยุทศาสตรการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗. 
อนิวัช แกวจํานง. การจัดการทรัพยากรมนุษย. สงขลา : บริษัทนําศิลปโฆษณาจํากัด, ๒๕๕๒. 
อาภรณ ใจเท่ียง. หลักการสอน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๖. 
อารี พันธมณี. จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : ใยไหมแอดดูเคท, ๒๕๔๖. 
 
(๓) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ 
ชัยวัฒน  อุทัยแสน. “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
ดวงใจ  ชวยตระกูล. “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑. 
เต็มใจ ศรีนวล. “โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแหงความหวังแหงสังคมไทย”. วารสารขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา. ปท่ี ๒๔. มกราคม ๒๕๔๗ : ๑๔. 
บุญสง  หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. 

วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท พิลาพันธ). “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ของผูนําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระประวิทย สมสนุก. พระมหาวรวิทย ทาระพันธ และพระมหาสุพจน คนไว. “การศึกษาการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”. รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙. 



 ๒๑๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
พระปลัดสมบัติ  ติาโณ. “การจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ. “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แพร 
เขต ๑”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พูนสุข  มาศรังสรรค. “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

มณกาญจน  ทองใย. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ. “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ และสมชาย  เวชกรรม. “การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลตอ
ทัศนคติ ในการ เสริมสร า ง คุณธรรม จริ ยธรรมของนัก ศึกษา หลักสูตร เตรี ยม
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”. วารสารวิชาการ
ศิลปศาสตรประยุกต. มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๒ : ๕๔. 

วิภา  ทองหงํา. “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

วิวัฒน  ใจเท่ียง. “แนวทางสูการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ”. ครุสาร. ปท่ี ๓. ฉบับท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๔ : 
๙. 

สรรพพร แดงสกุล. “การสรางความสัมพันธระหวางพอแมกับครู”. ประชาศึกษา. ปท่ี ๕๒. ฉบับท่ี 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ : ๒๘ - ๓๐. 

สารัช บุญเมืองแสน. “ความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน”. วิชาการ. ๔. ๙ กันยายน ๒๕๔๔ : 
๔๔. 

สิน  งามประโคน และคณะ. “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

สิริมา  หมอนไหม. “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือสิทธิเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

 



 ๒๒๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สุกัลยา  สุเฌอ. “การศึกษาองคประกอบและการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ RACA”. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ป
ท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๒. กุมภาพันธ - พฤษภาคม ๒๕๕๕ : ๑๐๐. 

สุทธิพงษ  ศรีวิชัย และคณะ. “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษากรณี โรงเรียนวิถี
พุทธ ๑๐ เขตพ้ืนท่ีศึกษา”. รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

เสือ  สัชชานนท และคณะ. “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

 
(๔) หนังสือพิมพ 
ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเด็กไทยเรียนมากนอย. มติชน. ๑๕ 

(ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๓๐. 
พระมหาพงษนรินทร  ิตวํโส. “เด็กพันธใหม ละอายทําดี วิกฤติการศึกษาไทยในยุคดิจิทิล”. เนช่ันสุด

สัปดาห. ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๔๖) : ๑๕. 
วิจักษณ พานิช. “เลิกถือพุทธสูวิถีพุทธ”. มติชนสุดสัปดาห. ๒๕. ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) : ๙. 
 
(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ชวลิต พลราษฎร ,แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://mtk.ac.th/ 

person/chawalit/pawat/mcng.thml [๗ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อักตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://vitheebuddha.commain.php?url=about&code=04 
[๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

 
 (๖) สัมภาษณ 
สัมภาษณ ดร.ปนทอง ใจสิทธ,ิ ผูอํานวยการ โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางกันยารัตน จิตตเกษม, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางณัฐกานต แกวประเสริฐ, ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิริ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดครุใน, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางปทมาพร ศรีอาภัย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางวรีวรรณ สิงหทอง, ผูอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสมหมาย เนียมฉาย,  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล, ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ, ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



 ๒๒๑ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สัมภาษณ นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสาวดาวัลย ชูไสว ,ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสาวนวลอนงค วงเพ็ชร, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางสาววรรณชนก รอดหยู, ผูอํานวยการ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นางอรวี นิจจอหอ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายกําจัด สุวรรณปาล, ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร,  ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา สุมทรปราการ, ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายจิระพงศ ศุภศรี, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐิ์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายศักดิ์เดช แกวนอย, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดตําหรุ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายสมหมาย ทองสุทธิ์, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดใหม (สมุทรกิจพิทยาคม) , ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ นายสุรพงษ กลิ่นคง,  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 
 (๗) สนทนากลุมเฉพาะ 
สนทนากลุม นายทองหนัก ศิริมาก, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคันลัด, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสาวอรการ สินธุสุวรรณ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกรองแกว, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสาวอุษณีย จําเมือง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางศิริรัตน อํ่าตระกูล, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางอมรพันธ พุมภชาติ, ผูอํานวยการ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางนภาพร สุรเนตร, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดรวก, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นายปรีชา ลิ้มสุริวงษ, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกอบัว, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสาวปรีเปรม เคาอน, ผูอํานวยการ โรงเรียนบางน้ําผึ้งนอก, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางวัชรีย จันทรา, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระเจากลาง, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสุรีรัตน เปลี่ยนบางชาง, ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปาเกด, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสุชาดา เข็มมณฑา, รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุม นางสาวหฤทัย บุญประสพ, รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ, ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 
 



 ๒๒๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๒) ภาษาอังกฤษ  
Bowditch, James L. and Buono, Anthony F. A Primer on Organizational Behavior. 

New York : John wiley and Sons, 1990. 
Campbell F. Ronatd, Corbally E. Jr. John and Ramseyer. Introcudtion to Education 

Adminstration. 5th ed. Boston : Allyn and Bacon, 1973. 
Don Hellriegel. Management. third edition, Addison : Wesley Publishing 

Company .lmc., 1982. 
E.N. Chapman. Supervisor Survival Kit, second edition, California : Science Research 

Associates Inc., 1995. 
E.N. Chapman. Supervisor Survival Kit. second edition, California : Science Research 

Associates lnc.,1995. 
Harold Koontz & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York : McGrew 

Hillbook, 1991. 
Holt,D.H.. Management Printciples and Practices. New Jersey: Prentice– Hall, 1993. 
L.Gulick and J.. Urwick Papers on the Science of Administration. New York : 

Institute of Public Administration, 1973. 
Paul B. Jacobson and others. The Effective School Principle. New York : Prentice-

Hall, 1965. 
Price Alan. Human Resource Management In a Business Context, 2 edition  

London : Thomson Learning, 2004. 
R. F. Campbell and others. Administrative Behavior in Education. New York : 

McGraw Hill, 1972. 
S. P. Henchey and others. The Elementary School Principal Ship. New York : Dedd 

Mesd, 1970. 
Simon, Herbert. A.. Public Administration. New York : Alfreod A Kuopf, 1996. 
Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R.. Management of Organization Behavior. New Jersey: 

Prentice – Hall, 1995. 
William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 

1971. 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 
  



๒๓๑ 

ผลการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลาง

ตอนลาง 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๑. ดานการบริหารจัดการ         

๑. 

โรงเรียนเรียนมีการวางแผนในการวาง
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธ กิ จ  เ ป า ห ม า ย 
แผนพัฒนาโรงเรียนที่มีจุดเนนการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๒. 
โรงเรียนปลูกฝงศรัทธา สรางเสริม
ปญญาในพระพุทธศาสนาให เ กิด
ข้ึนกับบุคลากรและผูเก่ียวของ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. 

โ ร ง เ รี ยนแต ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร
ดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดําเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ
และบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่อง
โดยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย คือ บาน 
วัด โรงเรียน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔. 
โรงเ รียนรวมมือกับผูปกครอง วัด 
ชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชน
อยางตอเนื่อง 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๕. 

โรงเรียนจัดประชุมเพื่อสรางความ
ตระหนักและความเขาใจใหเกิดกับ
ผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุกฝายที่
เก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร
ดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๖. 

โรงเ รียนกําหนดหนาที่ และความ
รับผิดชอบใหกับบุคลากรของโรงเรียน 
ปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 



๒๓๒ 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๗. 

โ ร ง เ รี ย น จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน 
วัด และชุมชน เชน กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวันแม กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
เปนตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใชได 

๘. 
โรงเรียนจัดทําระบบดูแลชวยเหลือ
นักเ รียน เชน โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน มอบทุนการศึกษา เปนตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใชได 

๙. 

ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนอยางตอเนื่อง มี
ส ว น ร ว ม ในกา รจั ดทํ า หลั ก สู ต ร
โรงเรียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ใชได 

๑๐. โรงเรียนไดรับความไววางใจเชื่อม่ัน
ศรัทธาและไดรับความรวมมือจากผู
มีสวนเก่ียวของ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒. ดานกายภาพ         

๑. 
โรงเรียนมีการประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียนไดอยางเหมาะสม และ
มองเห็นไดชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๒. 
โรงเรียนมีการจัดทําปายนิเทศ ปายคติ
ธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรม
โดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. 
โรง เ รียนไดดํ า เนินการจัดอาคาร
สถานที่สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ไดเหมาะแกการศึกษาเรียนรูวิถีพุทธ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๔. 
โรงเรียนจัดสภาพหองศึกษาพุทธธรรม 
หองบริหารจิตใหมีความสะอาด รมร่ืน 
ปลอดภัย สงบ และใกลชิดธรรมชาติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๕. 
โรงเรียนมีการจัดสภาพหองเรียนได
อย า ง เพี ย งพอและ เหมาะสมแก
นักเรียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๖. 
โรงเรียนจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให
ปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข และสิ่ง
มัวเมาทุกชนิด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 



๒๓๓ 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๗. 

โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทํา
กิจกรรมกีฬาและการอบรมด าน
คุ ณ ธ ร ร ม เ ป น สั ด ส ว น  มี ค ว า ม
เหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๘. 

โรงเรียนกําหนดการแตงการของครู
และนักเรียนเพื่อสงเสริมวิถีพุทธ เชน 
วันธรรมสวนะ (วันพระ) สวมชุดขาว
มาโรงเรียน เปนตน  

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๙. 
โรงเรียนมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อเอ้ือ
ตอการเรียนรูของนักเรียน ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได 

๑๐. 

โรงเรียนมีการควบคุมดูแลเก่ียวกับ
เสียงไมใหดังอึกทึก หรือเปดเพลงที่
สงเสริมสมาธิ ประเทืองปญญา เปน
ตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต         

๑. 
โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตใหแกผูเรียน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๒. 

โรงเรียนจัดฝกอบรมนักเรียน จดั
กิจกรรมใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาํวนัที่กินเปนอยูเปน ดูเปน
ฟงเปนหรือการดํารงชีวิตประจาํวัน 
รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชน
ตอชีวิตประจาํวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. 

โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมความ
รับผิดชอบชวยเหลือดูแลรักษาพัฒนา
อาคารสถานที่ สาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดลอมสวนรวมใหแกนักเรียน
อยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนนสิัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔. 

โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนารวมทั้งศาสนพิธี
ตางๆ อยางตอเนื่องและชี้ใหเห็น
คุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนัน้ๆ 
ควบคูกันไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 



๒๓๔ 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๕. 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมระลกึและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนประจํา
และในโอกาสสําคัญจนเปนวิถีชวีิต 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๖. 

โรงเรียนจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา การกราบ
พระ การสวดมนต ทุกวัน การรับศีล 
กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ พิธีแสดงตนเปน
พุทธมามากะ พิจารณากอน
รับประทานอาหาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๗. 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
และเห็นคุณคาในการรักษาและสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๘. 
โรงเรียนติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนอยางสม่าํเสมอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๙. 
โรงเรียนสนบัสนุนใหบุคลากร 
นักเรียนและผูมสีวนเก่ียวของเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๑๐. 

โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว และสังเกต
พฤติกรรมของนักเรยีนรวมกันระหวาง
ผูปกครองและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๔. ดานการเรียนการสอน         

๑. 

โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการ
เ รียนรู  โดยบูรณาการพุทธธรรม 
(สอดแทรก คุณธรรม )  ห รือหลั ก
ไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรู
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๒. 
โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําหลักธรรม
มาเปนฐานในการคิดวิเคราะหและ
แกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. 

โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียน หนวย
การเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 



๒๓๕ 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๔. 
โรงเรียนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝ
รูและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
จากแหลงตางๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๕. 

ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กําหนดสติ
กอนเรียนกอนการแขงขันกีฬาและ
ก อ น น อ น อ ย า ง ส ม่ํ า เ ส ม อ  เ พื่ อ
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๖. 
ครูจัดหาสื่อการเรียนรูที่สงเสริมการใฝ
รูแสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๗. 
นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรภูมิ
ปญญาทางพระพุทธศาสนามาสอน
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๘. 
โรงเรียนนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัด
หรือศาสนสถานที่ใชเปนแหลงเรียนรู
ประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๙. 
โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยาง
ตอเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๑๐. 

โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผล
และเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นอยางกัลยาณมิตร 
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๕. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ         

๑. 
โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
ใหเปนธรรมชาติ มีความรมร่ืน 
สวยงาม สะอาด และเปนระเบยีบ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๒. 

โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนาที่เอ้ือตอการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา มีความสงบ 
สะอาด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๓. 
โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนาที่มีสื่อและ
อุปกรณที่ทันสมัยและครบครัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 



๒๓๖ 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญ/คนท่ี สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
คา 
ICO 

แปลผล 

๔. 

ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุก
ฝายมีสวนรวม สรางบรรยากาศการ
กระตือรือรน จูงใจ ทาทายใหอยากรู 
สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๕. 
ครูและนักเรียน ทักทายกันดวยการ
ไหว มีใบหนายิ้มแยมแจมใส มีความ
จริงใจตอกัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๖. 

โรงเรียนสงเสริมใหครูมีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ 
เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๗. 

โรงเรียนสงเสริมใหครูมีพรหมวิหาร
ธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร มุง
พัฒนานักเรียนใหเกิดความเจริญงอก
งามตามหลักไตรสิกขา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๘. 
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรูและ
ความเขาใจในการพัฒนานักเรียนตาม
หลักไตรสิกขา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๙. 

โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตรออนนอมถอมตน เคารพ
ใหเกียรติซึ่งกันและกันทั้งครูและ
นักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน 
และครูตอผูปกครอง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

๑๐. 

โรงเรียนสงเสริมบุคลากรและนกัเรียน
ใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
สงเสริมยกยอง เชิดชู ผูกระทาํความดี
เปนประจาํ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได 

 
  



๒๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม 

 
  



๒๓๘ 

  



๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง. 

คาสัมประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) 
 

  



๒๔๐ 

 
Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach'
s Alpha if Item 

Deleted 

v1 209.4333 197.702 .313 .951 

v2 210.3333 190.437 .678 .949 

v3 209.4333 197.702 .313 .951 

v4 210.3333 190.437 .678 .949 

v5 209.4333 197.702 .313 .951 

v6 210.3333 190.437 .678 .949 

v7 209.4333 197.702 .313 .951 

v8 210.3333 190.437 .678 .949 

v9 209.4333 197.702 .313 .951 

v10 210.3333 190.437 .678 .949 

v11 209.4333 197.702 .313 .951 

v12 210.3333 190.437 .678 .949 

v13 209.4333 197.702 .313 .951 

v14 210.3333 190.437 .678 .949 

v15 209.4333 197.702 .313 .951 

v16 210.3333 190.437 .678 .949 

v17 209.4333 197.702 .313 .951 

v18 210.3333 190.437 .678 .949 

v19 209.4333 197.702 .313 .951 

v20 210.3333 190.437 .678 .949 

v21 209.4333 197.702 .313 .951 

v22 210.3333 190.437 .678 .949 

v23 209.4333 197.702 .313 .951 

v24 210.3333 190.437 .678 .949 

v25 209.4333 197.702 .313 .951 

v26 210.3333 190.437 .678 .949 

v27 209.4333 197.702 .313 .951 



๒๔๑ 

Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach'
s Alpha if Item 

Deleted 

v28 210.3333 190.437 .678 .949 

v29 209.4333 197.702 .313 .951 

v30 210.3333 190.437 .678 .949 

v31 209.4333 197.702 .313 .951 

v32 210.3333 190.437 .678 .949 

v33 209.4333 197.702 .313 .951 

v34 210.3333 190.437 .678 .949 

v35 209.4333 197.702 .313 .951 

v36 210.3333 190.437 .678 .949 

v37 209.4333 197.702 .313 .951 

v38 210.3333 190.437 .678 .949 

v39 209.4333 197.702 .313 .951 

v40 210.3333 190.437 .678 .949 

v41 209.4333 197.702 .313 .951 

v42 210.3333 190.437 .678 .949 

v43 209.4333 197.702 .313 .951 

v44 210.3333 190.437 .678 .949 

v45 209.4333 197.702 .313 .951 

v46 210.3333 190.437 .678 .949 

v47 209.4333 197.702 .313 .951 

v48 210.3333 190.437 .678 .949 

v49 209.4333 197.702 .313 .951 

v50 210.3333 190.437 .678 .949 

 
  



๒๔๒ 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.951 50 

 

  



๒๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
  



๒๔๔ 

 

 
  



๒๔๕ 

  



๒๔๖ 

  



๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ. 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
  



๒๔๘ 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลาง

ตอนลาง 

 
คําช้ีแจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง อันจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในภาคกลางตอนลางตอไป 

ขอมูลท่ีได จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และใช
ประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด 

แบบสอบถามนี้ แบงเปน ๓ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ี

มีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๔๙ 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลาง

ตอนลาง 
 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมายลงใน  หนาขอความท่ีเปนจริงท่ีเก่ียวของกับผูตอบ
แบบสอบถาม 

๑. เพศ 
 ชาย    หญิง 

๒. อายุ 
 ต่ํากวา ๒๐ ป   ๒๑ – ๓๐ ป 
 ๓๑ – ๔๐ ป    ๔๑ – ๕๐ ป 
 ๕๑ – ๖๐ ป 

๓. ตําแหนงหนาท่ี 
 ผูบริหารโรงเรียน   ครู 
 บุคลากร    นักเรียน 

๔. ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

สวนท่ี ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
กลางตอนลาง  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายในชองระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง วาทานมีความคิดเห็นในระดับใด ท่ีตรงกับ
สภาพความเปนจริง โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

  ๕ หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
  ๔ หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  ๓ หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  ๒ หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  ๑ หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 



๒๕๐ 

ขอ 

การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

๑. ดานการบริหารจัดการ  

๑. 
โรงเรียนเรียนมีการวางแผนในการวางวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย แผนพัฒนาโรงเรียนที่มีจุดเนน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

๒. 
โรงเรียนปลูกฝงศรัทธา สรางเสริมปญญาใน
พระพุทธศาสนาให เ กิด ข้ึน กับบุคลากรและ
ผูเก่ียวของ 

     

๓. 

โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาดําเนินงาน โรงเรียนวิถี
พุทธและบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝาย คือ บาน วัด โรงเรียน 

     

๔. 
โรงเรียนรวมมือกับผูปกครอง วัด ชุมชน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง 

     

๕. 

โรงเรียนจัดประชุมเพื่อสรางความตระหนักและ
ความเขาใจใหเกิดกับผูปกครอง ผูนําชุมชนและทุก
ฝายที่เก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทาง
ปฏิบัติที่มีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนวิถี
พุทธ 

     

๖. 
โรงเรียนกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

๗. 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียน บาน วัด และชุมชน เชน กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวันแม กิจกรรมปจฉิมนิเทศ เปนตน 

     

๘. 
โรงเรียนจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน 
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน มอบทุนการศึกษา 
เปนตน 

     

๙. 
ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนและ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรโรงเรียน 

     

๑๐. โรงเรียนไดรับความไววางใจเชื่อม่ันศรัทธาและ
ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเก่ียวของ 

     

 



๒๕๑ 

 

ขอ 

การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

๒. ดานกายภาพ  

๑. 
โรงเรียนมีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม และมองเห็นไดชัดเจน 

     

๒. 
โรงเรียนมีการจัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม คํา
ขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่ วไปในบริเวณ
โรงเรียน 

     

๓. 
โ ร ง เ รี ยน ไ ด ดํ า เ นิ น ก า รจั ดอ า ค า รสถาน ที่
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนได เหมาะแก
การศึกษาเรียนรูวิถีพุทธ 

     

๔. 
โรงเรียนจัดสภาพหองศึกษาพุทธธรรม หองบริหาร
จิตใหมีความสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย สงบ และ
ใกลชิดธรรมชาติ 

     

๕. 
โรงเรียนมีการจัดสภาพหองเรียนไดอยางเพียงพอ
และเหมาะสมแกนักเรียน 

     

๖. 
โรงเรียนจัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนใหปราศจาก
สิ่งเสพติด อบายมุข และสิ่งมัวเมาทุกชนิด 

     

๗. 
โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อทํากิจกรรม
กีฬาและการอบรมดานคุณธรรมเปนสัดสวน มี
ความเหมาะสม 

     

๘. 
โรงเรียนกําหนดการแตงการของครูและนักเรียน
เพื่อสงเสริมวิถีพุทธ เชน วันธรรมสวนะ (วันพระ) 
สวมชุดขาวมาโรงเรียน เปนตน  

     

๙. 
โรงเรียนมีการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเอ้ือตอการ
เรียนรูของนักเรียน 

     

๑๐. 
โรงเรียนมีการควบคุมดูแลเก่ียวกับเสียงไมใหดัง
อึกทึก หรือเปดเพลงที่สงเสริมสมาธิ ประเทือง
ปญญา เปนตน 

     

 

  



๒๕๒ 

 

ขอ 

การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

๓. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  

๑. 
โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมการเขาคายคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสงเสริมทักษะชีวติใหแกผูเรียน 

     

๒. 

โรงเรียนจัดฝกอบรมนักเรียน จดักิจกรรมให
นักเรียนเกิดพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่กิน
เปนอยูเปน ดูเปนฟงเปนหรือการดํารง
ชีวิตประจาํวนั รูจักเลือกปฏิบัตใินสิ่งที่เกิด
ประโยชนตอชีวติประจาํวัน 

     

๓. 

โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบ
ชวยเหลือดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณ
สมบัติและสิ่งแวดลอมสวนรวมใหแกนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอจนเกิดเปนนิสัย 

     

๔. 

โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมทั้งศาสนพธิีตางๆ อยาง
ตอเนื่องและชี้ใหเห็นคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรม
นั้นๆ ควบคูกันไป 

     

๕. 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมระลกึและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเปนประจําและในโอกาสสาํคัญจน
เปนวิถีชีวิต 

     

๖. 

โรงเรียนจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา การกราบพระ การสวดมนต ทุก
วัน การรับศีล กิจกรรมปฏิบัตสิมาธิ พิธีแสดงตน
เปนพุทธมามากะ พิจารณากอนรับประทาน
อาหาร 

     

๗. 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมและเห็น
คุณคาในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา 

     

๘. 
โรงเรียนติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

     

๙. 
โรงเรียนสนบัสนุนใหบุคลากร นกัเรียนและผูมีสวน
เก่ียวของเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     

๑๐. 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรวมกันระหวาง
ผูปกครองและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     

 



๒๕๓ 

ขอ 

การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

๔. ดานการเรียนการสอน  

๑. 

โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู โดย
บูรณาการพุทธธรรม (สอดแทรกคุณธรรม) หรือ
หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

     

๒. 
โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐาน
ในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

     

๓. 
โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียน หนวยการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการพุทธธรรมทุก
กลุมสาระการเรียนรู 

     

๔. 
โรงเรียนจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝ รูและ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงตางๆ 

     

๕. 
ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กําหนดสติกอนเรียนกอน
การแขงขันกีฬาและกอนนอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

     

๖. 
ครูจัดหาสื่อการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยูเสมอ 

     

๗. 
นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทาง
พระพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     

๘. 
โรงเรียนนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือศาสน
สถานที่ใชเปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 

     

๙. 
โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง 

     

๑๐. 
โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลและเปด
โอกาสใหมีการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นอยาง
กัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

 
  



๒๕๔ 

 

ขอ 

การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ระดับของการปฏิบัติ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

๕. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  

๑. 
โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเปน
ธรรมชาติ มีความรมร่ืน สวยงาม สะอาด และเปน
ระเบียบ 

     

๒. 
โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เอ้ือตอการเรียนรู
พระพุทธศาสนา มีความสงบ สะอาด 

     

๓. 
โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีสื่อและอุปกรณที่ทันสมัยและ
ครบครัน 

     

๔. 
ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุกฝายมีสวนรวม 
สรางบรรยากาศการกระตือรือรน จูงใจ ทาทายให
อยากรู สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู 

     

๕. 
ครูและนักเรียน ทักทายกันดวยการไหว มีใบหนา
ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจตอกัน 

     

๖. 
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลัก
พุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมขุ) ถือศีล ๕ และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

     

๗. 
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีพรหมวิหารธรรม มีความ
เปนกัลยาณมติร มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดความ
เจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 

     

๘. 
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจใน
การพัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา 

     

๙. 

โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร
ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกันทัง้
ครูและนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน 
และครูตอผูปกครอง 

     

๑๐. 
โรงเรียนสงเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน สงเสริมยกยอง เชิดชู 
ผูกระทําความดีเปนประจํา 

     

 
  



๒๕๕ 

สวนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เ ก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลาง
ตอนลาง  

คําช้ีแจง ใหทานแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
วิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

 
ดานกายภาพ 
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๒๕๖ 

ดานการเรียนการสอน 
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 



๒๕๗ 

ดานการบริหารจัดการ 
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
**************************** 

 
  



๒๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
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๒๖๓ 



๒๖๔ 



๒๖๕ 



๒๖๖ 



๒๖๗ 



๒๖๘ 



๒๖๙ 



๒๗๐ 



๒๗๑ 



๒๗๒ 



๒๗๓ 



๒๗๔ 



๒๗๕ 



๒๗๖ 

  



๒๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
แบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือการวิจัย 

  



๒๗๘ 

 
 

 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลาง

ตอนลาง 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง อันจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคกลางตอนลาง ตอไป 

แบบสอบถามนี้ แบงเปน ๒ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 

ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณเปนอยางดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 

 
 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางตอนลาง 
 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลของผูใหสัมภาษณสัมภาษณ 
ชื่อผูสัมภาษณ
................................................................................................................................................................ 
ตําแหนง
................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีทํางาน
................................................................................................................................................................ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ
................................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปท่ีสัมภาษณ
................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีสัมภาษณ
................................................................................................................................................................ 
 
เริ่มสัมภาษณเวลา............................ถึงเวลา...............................รวม..........................นาที/ชั่วโมง 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในภาคกลางตอนลาง 

 
๑. ทานคิดวา หัวใจสําคัญในประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ คืออะไร? 
๒. ทานคิดวา รูปแบบหรือกระบานการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในท่ีใชอยูมีขอดี/
จุดเดน อยางไร? 

๓. ทานคิดวา รูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในท่ีใชอยูมีขอเสีย/จุดดอย อยางไร? 

๔. ทานคิดวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวม เปนอยางไร? 



๒๘๐ 

๕. ทานคิดวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ สวนใดท่ีควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน? 

๖. ทานมีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ เปนอยางไร? 

๗. ทานมีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต เปนอยางไร? 

๘. ทานมีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการเรียนการสอน เปนอยางไร? 

๙. ทานมีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ เปนอยางไร? 

๑๐. ทานมีวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ดานการบริหารจัดการ เปนอยางไร? 

๑๑. ทานใชหลักธรรมใดบาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิผล และผลท่ีไดรับ เปน
อยางไร? 

๑๒. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในดานกายภาพ ไดแกอะไรบาง? 

๑๓. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ไดแก
อะไรบาง? 

๑๔. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในดานการเรียนการสอน ไดแก
อะไรบาง? 

๑๕. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
ไดแกอะไรบาง? 

๑๖. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธในดานการบริหารจัดการ ไดแก
อะไรบาง? 

๑๗. ทานมีวิธีการหรือการบริหารจัดการกับปญหาและอุปสรรคเหลานั้น อยางไรบาง? 
 

**************************** 

 
 
 



๒๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ. 
หนังสือขอเชิญเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 
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ภาคผนวก ญ. 
รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

  



๒๙๒ 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 

 ๑. นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปญญากุล ผูอํานวยการ โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุสรณ 
 ๒. นายจิระพงศ ศุภศรี ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐิ์ 
 ๓. นางสาวดาวัลย ชูไสว ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎษบํารุง 
 ๔. นางอรวี นิจจอหอ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 
 ๕. นางปทมาพร ศรีอาภัย ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 
 ๖. ดร.ปนทอง ใจสิทธิ ผูอํานวยการ โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย 
 ๗. นางสาวนวลอนงค วงเพ็ชร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสุขกร 
 ๘. นางสาววรรณชนก รอดหยู ผูอํานวยการ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ 
 ๙. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดนางเกรง 
 ๑๐. นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคูสราง 
 ๑๑. นางวรีวรรณ สิงหทอง ผูอํานวยการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย 
 ๑๒. นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดครุใน 
 ๑๓. นางสมหมาย เนียมฉาย  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 
 ๑๔. นางณัฐกานต แกวประเสริฐ ผูอํานวยการ โรงเรียนระมูลรอดศิริ 
 ๑๕. นางกันยารัตน จิตตเกษม   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดแค 
 ๑๖. นายสุรพงษ กลิ่นคง  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ 
 ๑๗. นายศักดิ์เดช แกวนอย ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดตําหรุ 
 ๑๘. นายกําจัด สุวรรณปาล ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 
 ๑๙. นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร  ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา สุมทรปราการ 
 ๒๐. นายสมหมาย ทองสุทธิ์ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดใหม (สมุทรกิจพิทยาคม) 

  



๒๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
รายช่ือผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๙๔ 

รายช่ือผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
 ๑. นายทองหนัก ศิริมาก  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดคันลัด 
 ๒. นางสาวอรการ สินธุสุวรรณ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกรองแกว 
 ๓. นางสาวอุษณีย จําเมือง   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง 
 ๔. นางศิริรัตน อํ่าตระกูล ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก 
 ๕. นางอมรพันธ พุมภชาติ  ผูอํานวยการ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
 ๖. นางนภาพร สุรเนตร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดรวก 
 ๗. นายปรีชา ลิ้มสุริวงษ ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกอบัว 
 ๘. นางสาวปรีเปรม เคาอน ผูอํานวยการ โรงเรียนบางน้ําผึ้งนอก 
 ๙. นางวัชรีย จันทรา   ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระเจากลาง 
 ๑๐. นางสุรีรัตน เปลี่ยนบางชาง    ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดปาเกด 
 ๑๑. นางสุชาดา เข็มมณฑา รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 
 ๑๒. นางสาวหฤทัย บุญประสพ    รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบางกระสอบ 

  



๒๙๕ 

 
ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ   พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน (สอนเล็ก) 
วันเดือน ป เกิด   วันอาทิตย 24 มกราคม พ.ศ.2508 
ภูมิลําเนา    122/1 หมู 11 ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
อุปสมบท     31 มีนาคม 2538 
ปจจุบันอยู   วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130 
ประวัติการศึกษา  - ประกาศบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาไฟฟาอุตสาหกรรม 

- น.ธ.เอก 
- ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ (ปบส.) รุน 10 
- ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ปริญญาโทหลักสูตรปริญญาบัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)     

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ศึกษาตอระดับปริญญาเอกหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  - เจาอาวาสวัดบางกอบัว 

- อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนวยวิทย  
บริการจังหวัดพิจิตร คณะสังคมศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

- อาจารยสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
- พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
- พระสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
- พระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
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