
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาและเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่จะพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สตปิญญา ความรู และมีคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามความมุงหมาย  และ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข,  
หนา 5)  และจากสภาพปจจบุันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคม
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยทีันสมัยมีบทบาทในชีวิตประจําวัน  อารยธรรมตางประเทศมีผลตอ       
วิถีชีวิตของคนไทย  การดูแลเอาใจใสและพึ่งพาอาศัยกนัในครอบครัวปฐมภูมิลดนอยลง การพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  คือเปนคนดี  มีคุณธรรมนําความรู  และอยูในสังคมอยางสมบูรณ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสังคมไทย  ซ่ึงเปนเมืองพระพทุธศาสนามั่นคงและนาอยูสืบไป 
 ปการศึกษา 2546  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา สังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม  5  ลักษณะเพื่อจดัการเรียนรู
ตามความแตกตางที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ ไดแก 
 1.  โรงเรียนในกํากับของรัฐ 
 2.  โรงเรียนวถีิพุทธ 
 3.  โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.  โรงเรียนสองภาษา 
 5.  โรงเรียนใช  ICT  เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 โรงเรียนวิถีพทุธเปนโรงเรียนรูปแบบใหม  1 ใน 5 ลักษณะทีก่ําหนดใหมีขึ้นในโรงเรียน
ปกติ โดยมจีุดเนนที่การพัฒนาจิตวิญญาณเปนการเรียนรูรากเหงาของภมูิปญญาไทย คือ หลักธรรม
พระพุทธศาสนาอันทรงคุณคา ใหผสมผสานกับการปฏิรูปการเรียนรู (กระทรวงศกึษาธิการ,  
2546 ก,  หนา 1) ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคญั  และเนนความสําคัญทั้ง
ความรู  และคณุธรรม  สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศักราช 2542  หมวด 4  
มาตรา 22  และ 23  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 ข, หนา  11)  ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนา
ผูเรียนโดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย การอยูรวมกันอยางสงบสุข  โดยการสงเสริมใหผูเรียนได
เจริญงอกงามตามหลักแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ การอยูใกลชิดคนดี การเอาใจใสศึกษา
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โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพจิารณาหาเหตผุลที่ดีอยางถูก
วิธี  และสามารถนําความรูไปใชในชวีิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา ไดจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธเพื่อผูบริหารสถานศึกษา และผูเกีย่วของนําเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน 
วิถีพุทธ  ซ่ึงโรงเรียนวัดบานนาไดนําแนวทางการดําเนนิการมาวางแผนพัฒนาการเรียนรู โดยใช
หลักไตรสิกขา คอื ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกินอยู   
ดู  ฟงเปน”  คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมี
วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชวีิต โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรการพัฒนา 
โดยเสนอแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมของการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธไว 5 ดาน คือ ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน   
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา  
16 - 2) 
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยการนําหลักไตรสิกขามาบูรณาการเขากับชีวิตประจําวัน
และสาระวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารจึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจ  และวางแผนการ
พัฒนาอยางชดัเจน  ตลอดจนปฏิบัติใหถูกตอง  เพราะเปนหลักการบรหิารที่จะครอบคลุมและ
สัมพันธงานทกุดานของโรงเรียน  อันนําสูมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาของแตละระดบัการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึง
เปนขอกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะ คณุภาพที่พึงประสงคใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
สงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ข, หนา 16) 
 การบริหารดานการจัดหลักสูตร และการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผูบริหารตองมีภาวะเปนผูนํา มีวิสัยทัศน มุงมั่นที่จะสรางระบบคุณภาพใหเกิดขึน้ในสถานศึกษา 
กําหนดทิศทาง และนโยบายที่ชัดเจน ปรับปรุงยกระดบัมาตรฐาน กําหนดขั้นตอนการทํางาน 
รวมทั้งจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ สรางความรวมมือ และประสานงานกบัทุกสวน 
ทุกฝายเพื่อสรางความเขมแขง็ในองคกร สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน และ 
การทํางานของผูสอน พัฒนาบุคลากรใหมนีิสัยแหงคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู (กรมวิชาการ, 2543, หนา 5) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทใน
การเปนผูนําการพัฒนาการศกึษาใหมีคุณภาพ ดังนี้  
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 1.  เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงคของครูและ
นักเรียน 
 2.  เปนผูนําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารแบบประชาธิปไตย 
 3.  เปนผูนําในดานการนํานวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอน 
 4.  เปนผูนําในดานการพัฒนางานวิชาการ 
 5.  ประสานความรวมมือกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการพฒันาการศึกษา 
 6.  เปนผูนําในการจัดการศกึษา และเปนเอกลักษณขององคกรในการสรางสรรค 
 7.  เปนผูนาํในการบริหารงาน โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมใหครูทุกคนม ี
สวนรวมอยางแข็งขัน โดยใชการบริหารคุณภาพทีทุ่กคนมีสวนรวมคดิ ตัดสินใจ ลงมือทํา และ
รับผิดชอบรวมกัน ผลักดันใหครูทุกกลุมวชิาทํางานรวมกัน โดยมุงคณุภาพการเรยีนรูของผูเรียน
เปนสําคัญ 
 8.  เปนผูสรางขวัญ และกําลังใจแกบุคลากร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
การเรียนรู 
 9.  จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพฒันาการศึกษา 
 นอกจากผูบริหารตองมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพการศึกษาแลว การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ผูบริหารตองหมั่นควบคุม กํากับ ติดตาม
ครูผูสอนใหปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานและบทบาทจากผูที่สอน ผูช้ีนํา ผูถายทอด มาเปนผูนาํ
ในการเรยีนรู (Teacher as Leader) เรียนรูไปพรอมกับผูเรียน เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู โดยเสนอแนะวิธีการและยุทธศาสตร 
การเรียนรูใหผูเรียนลงมือเรียนรู และคนพบความรูจากการปฏิบัติของตนเอง จากสื่อ และแหลง 
การเรียนรูตาง ๆ ครูเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพือ่นําขอมูลเหลานั้นไปสรางองคความรูใน
สมองของตนเอง ซ่ึงสํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไดจัดกระบวนการเรียนการสอน แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ก, หนา 5-6) ดังนี ้
 1.  กระบวนการเรียนการสอนทั่วไป (Generic Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอน
ที่ใชไดกบัทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน กระบวนการกลุม กระบวนการสืบสวน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการเสริมสรางคานิยม กระบวนการวจิัย กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการคดิ
วิเคราะห กระบวนการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) และกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนตน 
 2.  กระบวนการเรียนการสอนเฉพาะ (Specific Learning) เปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติของศาสตร ซ่ึงจะใชในการเรยีนการสอนเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระ 
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เชน กลุมภาษา (ไทยและอังกฤษ) เนนกระบวนการสื่อความ หรือกระบวนการทางภาษา
กระบวนการอาน กระบวนการฟง กระบวนการเขียน กระบวนการคิดวเิคราะหในเชิงตรรกะ กลุม
คณิตศาสตร เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการเชิงเหตุผล 
กลุมวิทยาศาสตร เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการทดลอง และกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เนนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสืบสวน กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการเชิงระบบ เปนตน 
 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเปนบทบาทหนาที่หลักที่สําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตอง
ดําเนินการทั้งระบบพรอมกนั เพื่อใหบรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของ
แตระดับการศกึษา และมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองสรางใหเกิดขึน้กับสถานศึกษาและสรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูปกครอง ผูมีสวนไดเสยีและผูเกี่ยวของทกุฝายวาเมื่อบุตรหลานจบสถาบันการศึกษา
แลวจะเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมใหกาวหนาไปตามกระแสโลกาภวิตัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน,  
2549 ค, หนา ก) ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรมรูปแบบโรงเรียนวถีิพุทธจึงเปน
นวัตกรรมบรหิารที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานดังกลาว
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงไดมีการศึกษาวจิัยเร่ืองการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 (อัมพร บํารุงผล, 2549, หนา 96-98) ผลการศึกษา
พบวา การบรหิารสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรมรูปแบบโรงเรียนวิถีพทุธ ทั้ง 5 ดาน ไดแก  
ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ ดานการเรยีนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน 
 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3 ใน 5 ดานตามแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ไดแก  ดานกายภาพ  
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ  ดานการเรยีนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการ
บริหารจัดการกับคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวยัและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของ
แตละระดับการศึกษาทั้ง 4 ดาน จํานวน 18 มาตรฐานเพื่อพัฒนาการบรหิารงานโรงเรียนวดับานนา
ไดถูกตองและมีคุณภาพทางการศึกษายิ่งขึน้ไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจยัมีวัตถุประสงค  ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 2.  เพื่อศึกษาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบานนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธกันในทางบวก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการแบงขอบเขตของการวิจัยไดจดัลําดบั  ดังนี ้
 1.  ขอบเขตของเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา  3  ประเด็น  ดังนี ้
 1.1  ศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามขอบขายแนวทางการบรหิารงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 16 - 21)   
 1.1.1  ดานกายภาพ 
 1.1.2  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
 1.1.3  ดานการเรียนการสอน 
 1.1.4  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 1.1.5  ดานการบริหารจัดการ 
 1.2  ศึกษาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวดับานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดังนี้  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ง, หนา 3 - 11)   
 1.2.1  ดานคุณภาพเดก็ จํานวน  8  มาตรฐาน 32  ตัวบงชี ้
 1.2.2  ดานการจัดการเรียนรู  จํานวน 2 มาตรฐาน 14  ตัวบงชี้ 
 1.2.3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา จํานวน 6 มาตรฐาน 32  ตัวบงชี้ 
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 1.2.4  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู จํานวน 2 มาตรฐาน 4  ตัวบงชี้ 
 1.3  ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียน 
วัดบานนา ทั้ง 5 ดาน กับคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ  
ทั้ง 4  ดาน  จํานวน  18  มาตรฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา ประกอบดวย 
4  ดาน จํานวน 18 มาตรฐาน  ดังนี ้(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ค,  
หนา 3 - 11)   
 1.  ดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 8 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี ้
 2.  ดานการเรยีนการสอน จาํนวน 2 มาตรฐาน 14  ตัวบงชี้ 
 3.  ดานการบรหิารและการจดัการศึกษา จํานวน 6 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี ้
 4.  ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู  จาํนวน 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี ้
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1  กลุมประชากร  ไดแก  ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวดับานนา  
ปการศึกษา 2549 ประกอบดวยครูผูสอนปฐมวัย จํานวน 6 คน ครูผูสอนขั้นพื้นฐาน  
(ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6) จาํนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 คน ผูปกครองนักเรยีนปฐมวัย  
จํานวน 235 คน ผูปกครองนักเรียนขัน้พื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6) จํานวน 552 คน  
รวมผูปกครอง จํานวน 787 คน รวมครูและผูปกครองทั้งสิ้น จํานวน 812 คน 
 2.2  กลุมตัวอยาง  ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตาราง Krejcie and 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 42-44)   ซ่ึงจากตารางจํานวนครูกลุมประชากร และ 
กลุมตัวอยางมจีํานวนเทากนั จึงนํามาเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนครูปฐมวัย จํานวน 6 คน 
ครูผูสอนขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6) จํานวน 19 คน รวมครูจาํนวนทั้งสิ้น 25 คน 
ผูปกครองนักเรียนปฐมวัยจํานวน 146 คน ผูปกครองนักเรียนขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6) 
จํานวน 226 คน รวมผูปกครองนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 372 คน ซ่ึงเมื่อไดจํานวนผูปกครองแตละ
ระดับการศึกษาแลว นําจาํนวนมาเทียบอัตราสวนผูปกครองจากจํานวนประชากรแตละหองเรยีน 
เพื่อหาจํานวนผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในแตละหองเรียน แลวจึงใชวิธีการเลือกผูปกครอง 
กลุมตัวอยางในแตละหองเรยีน โดยใชวิธีการเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เปนผูปกครองที่สนใจการบรหิารงานโรงเรียนวดับานนา ใหความรวมมอืมาประชุม และเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงนับวาเปนกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลไดถูกตอง
ตามความเปนจริง 
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 3.  ตัวแปรที่จะศึกษา 
 3.1  ตัวแปรตน  คือ  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร ประกอบดวย  5  ดาน 
 3.1.1  ดานกายภาพ 
 3.1.2  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
 3.1.3  ดานการเรียนการสอน 
 3.1.4  ดานบรรยากาศ  และปฏิสัมพันธ 
 3.1.5  ดานการบริหารจัดการ 
 3.2  ตัวแปรตาม  คือ  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบานนา  จํานวน 4  ดาน 
 3.2.1  ดานคุณภาพเดก็ (ดานคุณภาพผูเรียน) 
 3.2.2  ดานการจัดการเรียนรู (ดานการเรียนการสอน) 
 3.2.3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.2.4  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้  ศึกษาความสมัพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศกึษาโรงเรียนวดับานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามแนวทาง
การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดการบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ประกอบดวย  5  ดาน  
ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ  และดานการบรหิารจัดการ  สัมพันธกับคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ  ประกอบดวย  4  ดาน  ไดแก  ดานคุณภาพเด็ก (คุณภาพผูเรียน)  ดานการ
จัดการเรียนรู (ดานการเรียนการสอน)  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  และดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู  ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานเปนกรอบความคิดในการวิจยั  ดังภาพที่ 1  ดังนี ้
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ภาพที่  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศกึษา
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในครั้งนี้เปนการศกึษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมของการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธ  ซ่ึงนําเสนอไวในเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ประกอบดวย 5 ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ สัมพันธกับ
คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวดับานนา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย  
4 ดาน ไดแก  ดานคุณภาพเดก็หรือดานคณุภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนรูหรือดานการจัดการ
เรียนการสอน  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลที่ผูบริหารแตละระดบันําไปประยกุตใชกับการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดับานนา  ตลอดจน 

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

1. ดานกายภาพ 
2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ 
3. ดานการเรียนการสอน 
4. ดานบรรยากาศ  และปฏิสัมพันธ 
5. ดานการบริหารจัดการ 

คุณภาพการศึกษา 
 

1. ดานคุณภาพเดก็ (คุณภาพผูเรียน) 
2. ดานการจดัการเรียนรู (ดานการเรียน

การสอน) 
3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
4. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาของโรงเรียนไดทราบความคิดเห็นในการบริหารงาน
โรงเรียนวิถีพทุธของโรงเรียนวัดบานนา และทราบความสัมพันธระหวางผลการบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาซึ่งจะเปนขอมูลที่นําไปใชในการวางแผนการบริหารและ
ดําเนินการจัดการศึกษา  ตลอดจนนเิทศ  กาํกับ  ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบานนาให
พัฒนาและยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 2.  ผูบริหารโรงเรียนทัว่ไปและผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธใชเปนขอมลูในการพัฒนา
ตนเอง  คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวของ  เพื่อนาํไปสูเปาหมายสูงสุด คือ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ใหยั่งยืน 
 3.  ผูบริหารในระดับสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ไดใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  และบคุลากรที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใชเปนขอมลู
ในการวางแผนนิเทศ  กํากับ  ติดตามการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อคุณภาพการศกึษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 4.  ผูบริหารในระดับสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเปนขอมูลใน
การศึกษาและวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  และการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานระดับชาต ิ
 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจยั 
 การวิจยัไดกําหนดนิยามศัพทที่ใช  ดังนี ้
 โรงเรียนวิถีพทุธ  หมายถึง  โรงเรียนรูปแบบใหม  ซ่ึงมจีุดเนนที่การพฒันาจิตวิญญาณ
เปนการเรียนรูรากเหงาของภมูิปญญาไทย  คือ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ 
การปฏิรูปการเรียนรู  และจดัการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย  คือ   
การอยูรวมกันอยางสงบสุข  โดยการสงเสริมใหผูเรียนไดเจรญิงอกงามตามหลักแหงปญญา 
วุฒิธรรม  4  ประการ  คือ  การอยูใกลชิดคนดี  การเอาใจใสศึกษาโดยมหีลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ดี  การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดอียางถูกวิธี  และสามารถนําความรูไปใช
ในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารโรงเรียนวัดบานนาใช
ศิลปะ และกลยุทธตาง ๆ ดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
โดยอาศยัทรัพยากรที่มีอยูของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
 1.  ดานกายภาพ  หมายถึง  สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน
และแหลงเรียนรูที่สงเสริม  การพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปที่เดน  
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เหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมมุหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  
เจริญภาวนาที่เหมาะสม  หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ
หรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ  และสงเสริมปญญา  เชน  รมร่ืน มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม  
ดูแลเสียงตาง ๆ มิใหอึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงกพ็ถีิพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ ประเทือง
ปญญา  เปนตน 
 2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถชีวิีต  หมายถึง  สถานศึกษาจดักิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน  
ประจําสัปดาห  หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  
สมาธิ  และปญญา  โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง  ดวยสติสัมปชัญญะ  
เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนนิชวีิต 
 3.  ดานการเรยีนการสอน  หมายถึง  ดานการศึกษามกีารจัดหลักสูตรสถานศึกษา  หรือ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกจิกรรมการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจน  เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  หมายถึง  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการ 
ใฝเรียนรู  และพัฒนาไตรสิกขา  หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา  และมีปฏิสัมพันธที่เปน
กัลยาณมิตรตอกัน  มีบรรยากาศของความเคารพออนนอม  ยิ้มแยม  แจมใส  การมีความเมตตา  
กรุณาตอกนั  ทั้งครูตอนักเรียน  นกัเรียนตอนักเรียน  ครูตอผูปกครอง  และครูตอครูดวยกัน  และ
สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนกัเรยีนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน  เชน การลด  ละ  
เลิกอบายมุข  การเสียสละ  เปนตน 
 5.  ดานการบรหิารจัดการ  หมายถึง  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับ
ผูปกครอง  และชุมชนสรางความตระหนักและศรัทธา  รวมทั้งเสริมสรางปญญาความเขาใจใน
หลักการและวธีิดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทกุฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครู
และผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลกัษณะตาง ๆ และการปฏิบตัิตนเอง  ที่จะสนับสนุนและ
เปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
 โรงเรียนวัดบานนา  หมายถึง  โรงเรียนตั้งอยูเลขที่  112  หมู 5  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอ 
ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  เปดสอนในระดับปฐมวัย 
(กอนประถมศกึษา) – ระดับประถมศึกษา โดยมีศูนยเดก็เล็ก (เด็กปฐมวยั) สังกัดเทศบาลตําบล
แหลมฉบังรวมอยูดวย 
 คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ซ่ึงแบงเปน  2  ระดับ  คือ 



 11

 1.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  หมายถึง  คุณภาพการศึกษาตาม
ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล  3  ขวบ)  ช้ันอนบุาลศึกษาปที่ 1 และชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
ประกอบดวย  4  ดาน 18 มาตรฐาน 82 ตัวบงชี้ 
 2.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง  คุณภาพการศกึษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  ประกอบดวย  4  ดาน  18  มาตรฐาน  84  ตัวบงชี ้
 ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนวดับานนา 
 ครูผูสอน  หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในโรงเรียนวดับานนา  ประกอบดวย  
ครูผูสอนซึ่งเปนขาราชการครู จํานวน 15 คน ครูศูนยเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  
จํานวน 4  คน พนักงานราชการจํานวน  2  คน  และครูจางสอนจากงบประมาณบริจาคจากชุมชน
จํานวน 4  คน  รวมทั้งสิ้น  25  คน 


