
บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองความสัมพันธระหวางการบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธ ของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ผูวิจัยไดเสนอผล 
การวิเคราะหขอมูลโดยเริ่มจากการกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับขั้น 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

x  แทน คาเฉลี่ย 
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
p    แทน ความนาจะเปน 
X แทน การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา 
X1 แทน ดานกายภาพ 
X2 แทน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ 

 X3 แทน ดานการเรียนการสอน 
X4 แทน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  

    X5 แทน ดานการบริหารจัดการ  
Y แทน คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวดับานนา 
**      หมายถงึ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (P < .01) 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3  ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1  วิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพื้นฐานหาคารอยละ และนําเสนอ
ประกอบคําบรรยาย 
 ตอนที่  2  วิเคราะหการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ซ่ึงประกอบดวย 5  ดาน  และวิเคราะหคุณภาพ 
การศึกษาโรงเรียนวดับานนา  ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยใชสถิติพืน้ฐานคาเฉลี่ย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ตอนที่  3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศกึษาโรงเรียนวดับานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ตอนที่  1  วิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพื้นฐานหาคารอยละ และนําเสนอ
ประกอบคําบรรยาย  ดังตารางที่ 10  
 
ตารางที่  10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   
 
ประเภท จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
-  ครู     6     3.95 
-  ผูปกครอง 146   96.05 
   รวม 152 100.00 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
-  ครู   19     7.76 
-  ผูปกครอง 226   92.24 
  รวม 245 100.00 
รวมทั้งสิ้น 397 100.00 

 
 จากตารางที่ 10  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในระดับการศึกษาปฐมวัยเปนครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย  จํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ 3.95  ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 96.05 รวมคิดเปนรอยละ 100  และผูตอบแบบสอบถาม ในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานเปน
ครูผูสอน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.76  ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
จํานวน  226  คน  คิดเปนรอยละ 92. 24  รวมคิดเปนรอยละ 100 และรวมผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
397 คน คิดเปนรอยละ 100  
 ตอนที่  2     
 1.  วิเคราะหการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานกังาน 
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ซ่ึงประกอบดวย  5  ดาน โดยใชสถิตพิื้นฐานคาเฉลีย่ ( x )  และ 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  ดังตารางที่  11  ถึงตารางที่ 22 
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ตารางที่  11  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา   
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน   
 

(n = 152) 
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ x ห SD ระดับ 

1. ดานกายภาพ 
2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ 
3. ดานการเรียนการสอน 
4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5. ดานการบริหารจัดการ 

4.11 
4.02 
3.93 
4.09 
3.92 

.41 

.44 

.51 

.48 

.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.01 .40 มาก 
 
 จากตารางที่  11  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาปฐมวัยของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x =  4.01)  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  อยูในระดับมากทุกดาน  
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ดานกายภาพ ( x =  4.11)   ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ  ( x = 4.09)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ( x  = 4.02)   ดานการเรียนการสอน 
( x = 3.93)   และดานการบริหารจัดการ ( x = 3.92)  ตามลําดบั 
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ตารางที่  12  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา   
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกายภาพ   

 
      (n = 152) 

ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 4.04 .54 มาก 

2 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดัสรางศาลาพระพุทธรูป 
หรือหอพระประจําโรงเรียนที่เห็นไดเดนชดั เหมาะสมที่จะทําให
ระลึกถึงพระรัตนตรัย 

4.16 .64 มาก 

3 ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหอพระ
เหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะ มีการเปลี่ยนดอกไมบูชาพระ
สม่ําเสมอ 

4.19 .68 มาก 

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหภายในหองเรียน และหองพิเศษ
ตาง ๆ มีมุมสําหรับจัดโตะหมูบูชา หรือมุมที่จะระลึกถึงพระรัตนตรัย
อยูเสมอ 

3.78 .77 มาก 

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีหองจริยศึกษาหรือ 
หองพระพุทธศาสนาที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

4.06 .68 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหจัดตกแตงหองเรียนที่เปนธรรมชาติ
หรือใกลชิดธรรมชาติ ที่เอื้อตอเนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรูใน
ระดับชั้น 

4.00 .82 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมกีารดูแล
ตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน สวยงามและเปนปจจุบัน 

4.37 .65 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดปายนิเทศ ปายคณุธรรม ปายคํา
ขวัญเชิญชวนใหทําความดี จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอก
หองเรียนที่สอดคลองและเหมาะสมกับการปลูกฝงคุณธรรม 

4.13 .71 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหใชเสียงตามสาย สําหรับการเปดเพลง
สอดแทรกคุณธรรมและบทความที่สําคัญดานพระพุทธศาสนาเพื่อ
สงเสริมสมาธิ และประเทืองปญญาแกทุกคนที่ไดยิน 

4.14 .70 มาก 
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ตารางที่  12  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก และ 
การใชชีวิตที่สงบสุขอยางผูมีสติ 

4.05 .67 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดับริเวณโรงเรียน 
ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมขุ และสงมอบเมาทั้งปวง 

4.42 .67 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานกายภาพตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ 

3.96 .68 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.11 .41 มาก 

 
 จากตารางที่  12  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดบัการศึกษาปฐมวัยของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกายภาพโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ( x = 4.11)  เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยการบริหารทีม่ีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนใหมกีารจัดบริเวณ
โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพตดิ  อบายมุข  และส่ิงมอมเมาทั้งปวง ( x = 4.42) รองลงมา ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ
ปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน สวยงามและเปนปจจุบัน  ( x = 4.37)  
และผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหอพระเหมาะสมเปนสถานที่เคารพ
สักการะ มีการเปลี่ยนดอกไมบูชาพระสม่ําเสมอ ( x = 4.19)  สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหภายในหองเรยีน และหองพิเศษตาง ๆ มีมุมสําหรับจัดโตะหมู 
บูชา หรือมุมที่จะระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ ( x = 3.78) 
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ตารางที่  13  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา   
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ    

                        
      (n = 152) 

ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกิจรรมพืน้ฐานวิถีชีวิต x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวติตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

3.97 .63 มาก 

2 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และหลัง
เลิกเรียนประจาํวัน 

4.54 .56 มากที่สุด 

3 สถานศึกษามกีิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน ในรปูแบบ
ตาง  ๆ 

3.89 .68 มาก 

4 สถานศึกษามกีิจกรรมทําสมาธิหลากหลายวิธี  3.87 .68 มาก 

5 สถานศึกษามกีิจกรรมเพื่อสงเสริมการแผเมตตาประจําวนั 4.03 .76 มาก 

6 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน 
และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร 

4.30 .71 มาก 

7 สถานศึกษาสงเสริมจัดกิจกรรมใหนักเรยีนทุกคนไดฝกทักษะการ
กิน  อยู  ดู  ฟง  ตามแนววิถีพุทธ 

4.06 .68 มาก 

8 สถานศึกษามกีิจกรรมเขาคายพุทธบุตรประจําป 3.90 .86 มาก 

9 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือใน
วันพระ 

4.13 .72 มาก 

10 สถานศึกษามกีิจกรรมบันทกึความดี และยกยองผูปฏิบตัิธรรม  3.81 .80 มาก 

11 สถานศึกษามกีิจกรรมกําหนดใหทกุหองเรียน มีการกําหนด
ขอตกลงในการอยูรวมกันโดยเขาใจในเหตผุล และประโยชนที่มี
ตอการอยูรวมกัน 

3.90 .68 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.84 .68 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.02 .44 มาก 
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 จากตารางที่  13  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาปฐมวัย ของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.02)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดบัมากที่สุด 1 ขอ และ 
ระดับมาก 11  ขอ โดยการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  สถานศึกษา 
มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และหลังเลิกเรียนประจําวัน  ( x = 4.54)  รองลงมา 
สถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร  
( x = 4.30)   และสถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ ( x = 4.13)     
สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีกจิกรรมบันทึกความดี และยกยอง 
ผูปฏิบัติธรรม ( x = 3.81)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126

ตารางที่  14  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน 
                      

      (n = 152) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ 

4.00 .62 มาก 

2 คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู 
และแผนการจดัการเรียนรู มคีวามเขาใจในการนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาบูรณาการใหไดทั้งความรู คุณธรรม และการฝก
ปฏิบัติตามหลักธรรม 

3.92 .75 มาก 

3 ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและ การมีชีวิตที่สงบสุข 

4.17 .71 มาก 

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน หรือ 
การจัดการเรยีนรู โดยการบรูณาการหรือสอดแทรกพุทธธรรมตาม
หลักไตรสิกขาทุกกลุมสาระ และนํามาใชในชีวิตประจําวนั 

3.86 .70 มาก 

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู  
ใหนกัเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะห และแกปญหา 
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวัน  

3.79 .75 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู  
ที่กระตุนการแสวงหาความรูที่หลากหลาย มุงสูชีวิตที่สงบสุข  

3.89 .68 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรูทั้งจากการ
นิมนตพระ และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนา 
มาใหความรูอยางสม่ําเสมอ 

3.72 .78 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศขณะดําเนิน
กิจกรรมการเรยีนรู ใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู มี 
ความรัก ความเมตตา และเปนกัลยาณมิตรตอกัน 

3.98 .78 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏบิัติธรรม เจริญปญญา  
ทั้งคณะครู นกัเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 

4.08 .71 มาก 
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ตารางที่  14  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรียน และบุคลากรของ
โรงเรียนไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเหน็และปฏิบัติงาน 
จนประสพผลสําเร็จรวมกันโดยใชหลักธรรม 

3.86 .74 มาก 

11 สงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนไดมี
โอกาสพัฒนาตน ดานคณุธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง  

3.89 .73 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

3.98 .68 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.93 .51 มาก 

  
 จากตารางที่  14  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาปฐมวัยของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน โดยรวม  
อยูในระดับมาก( x = 3.93)  เมือ่พิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทกุขอ  โดยการบริหารที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการจัดสภาพ
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ เอื้ออํานวยตอการ
เรียนรู และมีชีวิตที่สงบสุข  ( x = 4.17)  รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏิบัติ
ธรรม เจริญปญญา ทั้งคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ( x = 4.08)  และสถานศึกษา 
มีแผนพัฒนาดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ( x = 4.00)  สวนการบริหารที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรยีนไดรับความรูทั้งจากการนิมนตพระ 
และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนามาใหความรูอยางสม่ําเสมอ  ( x = 3.72)   
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ตารางที่  15  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   
 

(n = 152) 
 

ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.90 .73 มาก 

2 ผูบริหารเปนตนแบบที่ดี มีความศรัทธาในหลักธรรม
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนผูนําในการปฏิบัตติน
เปนแบบอยางในการทําความดี 

4.16 .74 มาก 

3 ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และศกึษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถถายทอดความรูใหแกคณะครู
นักเรียนและชมุชนไดเปนอยางด ี

4.18 .69 มาก 

4 ผูบริหารดําเนนิชีวิตเรยีบงาย ละเลิกจากอบายมุข ยึดหลัก
ไตรสิกขา 

4.13 .72 มาก 

5 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรตอครู ศิษย และบุคคล
ทั่วไป 

4.17 .72 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูไดมีโอกาสศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ดวยการเขารับ
การอบรมปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เหมาะสม อยางจริงจงั และ
ตอเนื่อง 

4.09 .72 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูและบุคลากรละเลิก
จากอบายมุข ถือศีล 5 เปนนิจ 

4.14 .71 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  
การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน 

4.26 .65 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตชาวพทุธ 
ใหแกคณะครู บุคลากร นักเรยีน ผูปกครอง และชุมชน 

4.02 .71 มาก 
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ตารางที่  15  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา บาน วัด 
ชุมชน ดําเนนิกิจกรรมรวมกนัในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกจิกรรม
ชวยเหลือสังคมตาง ๆ 

4.15 .69 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนศนูยกลาง
ของชุมชน และเปนแหลงเรยีนรูดานวิถีชีวติชาวพุทธที่แทจริง 

4.02 .64 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.88 .65 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.09 .48 มาก 

 
 จากตารางที่  15  พบวา  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาปฐมวัยของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.09)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
โดยการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดบัจากมากไปหานอย ไดแก  ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน ( x = 4.26)  
รองลงมาคือ ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และศกึษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถถายทอดความรูใหแกคณะครูนกัเรยีนและชุมชนไดเปนอยางด ี( x = 4.18) และ ผูบริหาร
ปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอครู ศิษย และบุคคลทั่วไป ( x = 4.17)  สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ  ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ ( x = 3.88)   
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ตารางที่  16  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา 
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารจัดการ 
          

    (n = 152) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการบริหารจัดการ x  SD ระดับ 

1 ผูบริหารจัดใหมีการกําหนดวสัิยทัศน  เปาหมาย  แผนงาน  และ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.01 .67 มาก 

2 ผูบริหารเชิญผูนําศาสนาในทองถ่ินมาเปนทีป่รึกษาแนวทาง 
การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.92 .70 มาก 

3 ผูบริหารจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
แนวทางการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหกับคณะครูและ
บุคลากร 

3.95 .73 มาก 

4 ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธตอผูปกครอง และชุมชน 

3.73 .70 มาก 

5 ผูบริหารใชหลักธรรมในการบริหารจัดการ  ดานบุคลากร  และ
ดานอื่น ๆ 

3.86 .73 มาก 

6 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีใน 
การดําเนนิชีวติตามระบบไตรสิกขา การใชชีวิตประจําวนัที่ 
เรียบงาย เปนกัลยาณมิตร และไมเบียดเบยีน 

4.09 .66 มาก 

7 ผูบริหารมีการบริหารจัดการดานหลักสูตรที่บูรณาการไตรสิกขา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

3.88 .63 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรยีน และบุคลากร
ไดเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการพัฒนาและเสริมสราง 
การเรียนรูที่หลากหลาย 

3.95 .66 มาก 

9 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ และยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม
ครรลองประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสม 

3.86 .69 มาก 
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ตารางที่  16 (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการบริหารจัดการ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงาน และ
บุคคลทั่วไปไดเสนอแนะแนวทางการพฒันากิจกรรมโรงเรียน 
วิถีพุทธ ในรูปแบบตาง ๆ  

3.85 .65 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา และหนวยงาน
ทั่วไปไดเขาเยีย่มชม ศึกษาดงูานกิจกรรมโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

4.09 .69 มาก 

12 ผูบริหารกําหนดใหมีการวดัผลประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
ส้ินสุดกิจกรรมหรือส้ินสุดโครงการ 

3.86 .74 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.92 .47 มาก 

 
 จากตารางที่  16  พบวา  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาปฐมวัยของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารจดัการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.92) เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยการ
บริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหาร คณะครูและบคุลากรปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชวีิตตามระบบไตรสิกขา การใชชีวติประจําวนัที่เรียบงาย เปน
กัลยาณมิตร และไมเบียดเบยีน  ( x = 4.09) รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนนุให
สถานศึกษา และหนวยงานทั่วไปไดเขาเยีย่มชม  ศึกษาดงูานกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนดวยวธีิการที่หลากหลาย ( x = 4.09)  และ ผูบริหารจัดใหมกีารกาํหนดวิสัยทัศน เปาหมาย  
แผนงาน  และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ( x = 4.01)   สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือ 
ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตอผูปกครอง และ
ชุมชน ( x = 3.73)   
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ตารางที่  17  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  

 
(n = 245) 

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ x ห SD ระดับ 
1.    ดานกายภาพ 
2.    ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
3.    ดานการเรยีนการสอน 
4.    ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5.    ดานการบริหารจัดการ 

4.35 
4.30 
4.26 
4.35 
4.21 

.45 

.46 

.49 

.47 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.30 .44 มาก 
 
 จากตารางที่  17  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.30) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานกายภาพ ( x =  4.35)   ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ( x = 4.35)   ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ ( x  = 4.30)  ดานการเรียน
การสอน ( x =  4.26)  และดานการบริหารจัดการ ( x =  4.21) ตามลําดับ    
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ตารางที่  18  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกายภาพ   
 

      (n = 245) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 4.33 .59 มาก 

2 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดัสรางศาลาพระพุทธรูป 
หรือหอพระประจําโรงเรียนที่เห็นไดเดนชดั เหมาะสมที่จะทําให
ระลึกถึงพระรัตนตรัย 

4.40 .68 มาก 

3 ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหอพระ 
และมีความเปนปจจุบัน เหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะ มี
การเปลี่ยนดอกไมบูชาพระสม่ําเสมอ 

4.40 .67 มาก 

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหภายในหองเรียน และหองพิเศษ
ตาง ๆ มีมุมสําหรับจัดโตะหมูบูชา หรือมุมที่จะระลึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูเสมอ 

4.16 .79 มาก 

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีหองจริยศึกษาหรือหอง
พระพุทธศาสนาที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

4.39 .67 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหจัดตกแตงหองเรียนที่เปนธรรมชาติ
หรือใกลชิดธรรมชาติ ที่เอื้อตอเนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรูใน
ระดับชั้น 

4.20 .69 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมกีารดูแล
ตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน สวยงามและเปนปจจุบัน 

4.49 .64 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดปายนิเทศ ปายคณุธรรม  
ปายคําขวัญเชญิชวนใหทําความดี จดัแหลงเรียนรูในโรงเรียนและ
นอกหองเรยีนที่สอดคลองและเหมาะสมกบัการปลูกฝงคุณธรรม 

4.38 .64 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหใชเสียงตามสาย สําหรับการเปด
เพลงสอดแทรกคณุธรรมและบทความที่สําคัญดานพระพทุธศาสนา
เพื่อสงเสริมสมาธิ และประเทืองปญญาแกทุกคนที่ไดยิน 

4.14 .70 มาก 
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ตารางที่  18  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สรางจิตสํานึก และการ
ใชชีวิตที่สงบสุขอยางผูมีสติ 

4.33 .73 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดับริเวณโรงเรียนปลอด
จากสิ่งเสพติด อบายมุข และสงมอบเมาทั้งปวง 

4.63 .56 มากที่สุด 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานกายภาพตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ 

4.20 .65 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.35 .45 มาก 

 
 จากตารางที่ 18  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานกายภาพ โดยรวม 
อยูในระดับมาก ( x =  4.35)  เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ  และระดับมาก  
11 ขอ โดยการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ผูบริหารสงเสริม และ
สนับสนุนใหมีการจัดบริเวณโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด  อบายมุข  และสิ่งมอมเมาทั้งปวง  
( x = 4.63) รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เปน
ธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน สวยงาม
และเปนปจจุบนั  ( x = 4.49)  ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหอพระ
เหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะมีการเปลี่ยนดอกไมบูชาพระสม่ําเสมอ ( x =  4.40) และผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารสรางศาลาพระพุทธรูปหรือหอพระประจําโรงเรียนทีเ่ห็นไดเดนชัด
เหมาะสมที่จะทําใหระลึกถึงพระรัตนตรัย ( x =  4.40)  สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหใชเสียงตามสาย สําหรับการเปดเพลงสอดแทรกคณุธรรมและบทความ
ที่สําคัญดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมสมาธิ และประเทืองปญญาแกทุกคนที่ไดยิน ( x = 4.14) 
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ตารางที่  19  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกิจกรรมพื้นฐาน 
                    วิถีชีวิต  
  

  (n = 245) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานกิจรรมพืน้ฐานวิถีชีวิต x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวติตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

4.29 .65 มาก 

2 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และ 
หลังเลิกเรียนประจําวนั 

4.59 .60 มากที่สุด 

3 สถานศึกษามกีิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวันในรปูแบบ 
ตาง  ๆ 

4.08 .65 มาก 

4 สถานศึกษามกีิจกรรมทําสมาธิหลากหลายวิธี 4.21 .69 มาก 

5 สถานศึกษามกีิจกรรมเพื่อสงเสริมการแผเมตตาประจําวนั 4.36 .71 มาก 

6 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน 
และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร 

4.45 .65 มาก 

7 สถานศึกษาสงเสริมจัดกิจกรรมใหนักเรยีนทุกคนไดฝกทักษะ 
การกิน  อยู  ด ู ฟง  ตามแนววิถีพุทธ 

4.33 .70 มาก 

8 สถานศึกษามกีิจกรรมเขาคายพุทธบุตรประจําป 4.43 .68 มาก 

9 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือ 
ในวนัพระ 

4.28 .69 มาก 

10 สถานศึกษามกีิจกรรมบันทกึความดี และยกยองผูปฏิบตัิธรรม  4.23 .70 มาก 

11 สถานศึกษามกีิจกรรมกําหนดใหทุกหองเรียน มีการกําหนด
ขอตกลงในการอยูรวมกันโดยเขาใจในเหตผุล และประโยชนที่มี
ตอการอยูรวมกัน 

4.22 .63 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.16 .67 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.30 .46 มาก 
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 จากตารางที่  19  พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกจิกรรมพื้นฐาน 
วิถีชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.30) เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ  
และระดับมาก 11 ขอ โดยการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  
สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และหลังเลิกเรยีนประจําวนั  ( x = 4.59)  
รองลงมา สถานศึกษาจัดกจิกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณผูจัดทํา
อาหาร ( x = 4.45) และสถานศกึษามีกจิกรรมเขาคายพุทธบตุรประจําป ( x = 4.43)  สวนการบริหาร
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือสถานศึกษามกีิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทกุวันในรูปแบบตาง ๆ   
( x = 4.08)   
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ตารางที่  20  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน  
     
                                    (n = 245) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ 

4.29 .62 มาก 

2 คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู 
และแผนการจดัการเรียนรู มคีวามเขาใจในการนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาบูรณาการใหไดทั้งความรู คุณธรรม และการฝก
ปฏิบัติตามหลักธรรม 

4.27 .65 มาก 

3 ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและ การมีชีวิตที่สงบสุข 

4.49 .62 มาก 

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน หรือการ
จัดการเรียนรู โดยการบูรณาการหรือสอดแทรกพุทธธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา     ทุกกลุมสาระ และนํามาใชในชีวิตประจําวนั 

4.21 .69 มาก 

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู  
ใหนกัเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะห และแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวัน  

4.16 .70 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู  
ที่กระตุนการแสวงหาความรูที่หลากหลาย มุงสูชีวิตที่สงบสุข  

4.19 .67 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับความรูทั้งจากการ
นิมนตพระ และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนา 
มาใหความรูอยางสม่ําเสมอ 

4.20 .77 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศขณะดําเนิน
กิจกรรมการเรยีนรู ใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู มีความ
รัก ความเมตตา และเปนกัลยาณมิตรตอกัน 

4.30 .69 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏบิัติธรรม เจริญปญญา  
ทั้งคณะครู นกัเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 

4.32 .66 มาก 
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ตารางที่  20  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรียน และ
บุคลากรของโรงเรียนไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเหน็และ
ปฏิบัติงานจนประสพผลสําเร็จรวมกันโดยใชหลักธรรม 

4.25 .65 มาก 

11 สงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนได
มีโอกาสพัฒนาตน ดานคณุธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง  

4.31 .66 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

4.19 .67 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.26 .49 มาก 

 
 จากตารางที่  20  พบวา  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียน 
การสอน โดยรวมอยูในระดบัมาก ( x = 4.26)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
โดยการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดบัจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิด
ธรรมชาติ เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและ การมีชีวิตที่สงบสุข ( x = 4.49)  รองลงมาคือ ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏิบัติธรรม เจริญปญญา ทั้งคณะครู นกัเรียน และบุคลากรภายใน
โรงเรียน ( x = 4.32)  และ สงเสริมสนับสนุนใหคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนไดมโีอกาส
พัฒนาตน ดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ( x = 4.31) สวนการบรหิารที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหนกัเรียนสามารถนํา
หลักธรรมมาใชในการวิเคราะห และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวนั ( x = 4.16)   

 

 

 

 



 139

ตารางที่  21  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและ  
                    ปฏิสัมพันธ   
 

(n = 245) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.14 .66 มาก 

2 ผูบริหารเปนตนแบบที่ดี มีความศรัทธาในหลักธรรม
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนผูนําในการปฏิบัตติน
เปนแบบอยางในการทําความดี 

4.52 .64 มากที่สุด

3 ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และศกึษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถถายทอดความรูใหแกคณะครู
นักเรียนและชมุชนไดเปนอยางด ี

4.52 .60 มากที่สุด

4 ผูบริหารดําเนนิชีวิตเรยีบงาย ละเลิกจากอบายมุข ยึดหลัก
ไตรสิกขา 

4.43 .72 มาก 

5 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอครู ศิษย และบุคคล
ทั่วไป 

4.42 .65 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูไดมีโอกาสศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ดวยการเขารับ
การอบรมปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เหมาะสม อยางจริงจงั 
และตอเนื่อง 

4.37 .66 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูและบุคลากรละ
เลิกจากอบายมุข ถือศีล 5 เปนนิจ 

4.43 .65 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  
การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน 

4.46 .61 มาก 

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตชาวพทุธ 
ใหแกคณะครู บุคลากร นักเรยีน ผูปกครอง และชุมชน 

4.27 .69 มาก 

 



 140

ตารางที่  21  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา บาน วัด 
ชุมชน ดําเนนิกิจกรรมรวมกนัในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
กิจกรรมชวยเหลือสังคมตาง ๆ 

4.37 .63 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางของชุมชน และเปนแหลงเรยีนรูดานวิถีชีวิต 
ชาวพุทธที่แทจริง 

4.17 .67 มาก 

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.11 .67 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.35 .47 มาก 

 
 จากตารางที่  21 พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด  
2  ขอ  และระดับมาก 10 ขอ  โดยระดับบรหิารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
ผูบริหารเปนตนแบบที่ดี มีความศรัทธาในหลักธรรมพระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนผูนําใน
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี ( x = 4.52)  รองลงมา ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนา
ตนเอง และศกึษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถถายทอดความรูใหแกคณะครูนักเรียนและ
ชุมชนไดเปนอยางดี  ( x = 4.52)  และผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมมารยาทชาวพุทธ  
การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน  ( x = 4.46)  สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือ  
ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
( x = 4.11)   
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ตารางที่  22  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน 
                    วัดบานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบรหิารจัดการ   
 

(n = 245) 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการบริหารจัดการ x  SD ระดับ 

1 ผูบริหารจัดใหมีการกําหนดวสัิยทัศน  เปาหมาย  แผนงาน  และ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

4.21 .73 มาก 

2 ผูบริหารเชิญผูนําศาสนาในทองถ่ินมาเปนทีป่รึกษาแนวทางการ
ดําเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ 

4.22 .72 มาก 

3 ผูบริหารจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธใหกับคณะครู
และบุคลากร 

4.22 .70 มาก 

4 ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธตอผูปกครอง และชุมชน 

4.12 .79 มาก 

5 ผูบริหารใชหลักธรรมในการบริหารจัดการ  ดานบุคลากร  และ
ดานอื่น ๆ 

4.12 .73 มาก 

6 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีใน
การดําเนนิชีวติตามระบบไตรสิกขา การใชชีวิตประจําวนั 
ที่เรียบงาย เปนกัลยาณมิตร และไมเบยีดเบียน 

4.27 .69 มาก 

7 ผูบริหารมีการบริหารจัดการดานหลักสูตรที่บูรณาการไตรสิกขา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.16 .65 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรยีน และ
บุคลากรไดเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการพัฒนาและ
เสริมสรางการเรียนรูที่หลากหลาย 

4.23 .70 มาก 

9 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ และยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม
ครรลองประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสม 

4.15 .66 มาก 
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ตารางที่  22  (ตอ) 
 
ที่ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการบริหารจัดการ x  SD ระดับ 

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงาน และ
บุคคลทั่วไปไดเสนอแนะแนวทางการพฒันากิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ ในรูปแบบตาง ๆ  

4.20 .70 มาก 

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา และหนวยงาน
ทั่วไปไดเขาเยีย่มชม ศึกษาดงูานกิจกรรมโครงการโรงเรียน 
วิถีพุทธของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

4.39 .65 มาก 

12 ผูบริหารกําหนดใหมีการวดัผลประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
ส้ินสุดกิจกรรมหรือส้ินสุดโครงการ 

4.20 .69 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.21 .53 มาก 

 
 จากตารางที่  22  พบวา  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหาร
จัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดบัมากทุกขอ โดย
การบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน 
ใหสถานศึกษา และหนวยงานทั่วไปไดเขาเยี่ยมชม ศกึษาดูงานกจิกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ( x = 4.39) รองลงมาคือ  ผูบริหาร คณะครูและบคุลากร
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดใีนการดําเนินชวีิตตามระบบไตรสิกขา การใชชีวิตประจําวนัที่เรียบงาย 
เปนกัลยาณมติรและไมเบยีดเบียน ( x = 4.27)  และ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู 
นักเรียน และบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรูที่
หลากหลาย  ( x = 4.23)   สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือ ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรู
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธตอผูปกครอง และชุมชน ( x = 4.12)   
 2.  วิเคราะหคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบานนา ตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย  และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(SD)  ดังตารางที่  23  ถึงตารางที่  32 
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ตารางที่  23  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนวัดบานนา   
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน   
 

(n = 152) 
คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย x ห SD ระดับ 

1.  ดานคุณภาพเด็ก 
2.  ดานการจดัการเรียนรู 
3.  ดานการบรหิารและการจดัการศึกษา 
4.  ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู 

3.76 
3.94 
3.90 
3.89 

.41 

.50 

.43 

.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.87 .39 มาก 
 
 จากตารางที่ 23  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.87)  
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวยัของโรงเรียนวัดบานนา   
อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก ดานการจัดการ
เรียนรู  ( x =  3.94)  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ( x =  3.90)  ดานการพัฒนาชุมชน 
แหงการเรยีนรู  ( x  = 3.89)  สวนคุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานคุณภาพเดก็ ( x = 3.76)   
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ตารางที่  24  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวดับานนา   
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานคุณภาพเด็ก รายขอตัวบงชี ้
 

(n = 152) 
ที่ ดานคุณภาพเดก็ x  SD ระดับ 

1 เด็กมวีินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกนั 3.74 .63 มาก 
2 เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต 3.84 .66 มาก 
3 เด็กมีความกตญัูกตเวท ี 3.89 .69 มาก 
4 เด็กมีเมตตากรณุา  มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 3.78 .71 มาก 
5 เด็กประหยดั รูจักใชและรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 3.55 .75 มาก 
6 เด็กมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 3.68 .70 มาก 
7 เด็กรับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอม 
3.47 .64 ปานกลาง 

8 เด็กเขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/ โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

3.64 .71 มาก 

9 เด็กสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน 3.68 .66 มาก 
10 เด็กทํางานจนสําเร็จและภูมใิจในผลงาน 3.86 .62 มาก 
11 เด็กเลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 4.07 .57 มาก 
12 เด็กมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 3.91 .65 มาก 
13 เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากการเรยีนรู 3.51 .63 มาก 
14 เด็กแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 3.48 .66 ปานกลาง 
15 เด็กมีจนิตนาการ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.82 .73 มาก 
16 เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ - เล็ก 3.63 .69 มาก 
17 เด็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 3.80 .63 มาก 
18 เด็กมีทักษะในการสื่อสาร 3.76 .67 มาก 
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19 เด็กมีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 3.68 .78 มาก 
20 เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ 3.53 .73 มาก 
21 เด็กมีทักษะในเรื่องจํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก  และการกะ

ประมาณ 
3.39 .72 ปานกลาง 

22 เด็กเชื่อมโยงความรูและทกัษะตาง ๆ 3.45 .70 ปานกลาง 
ตารางที่  24  (ตอ)  
 
ที่ ดานคุณภาพเดก็ x  SD ระดับ 

23 เด็กรูจกัตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล  และมีความสนใจใฝรู 3.81 .75 มาก 

24 เด็กมีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว และสนุก
กับการเรียนรู 

3.81 .70 มาก 

25 เด็กรักการออกกําลังกาย  ดแูลสุขภาพ  และชวยเหลือตนเองได 3.86 .68 มาก 
26 เด็กมีน้ําหนกั  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 3.85 .72 มาก 
27 เด็กเห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 3.90 .79 มาก 
28 เด็กมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 3.90 .72 มาก 
29 เด็กราเริง  แจมใส  มีมนุษยสมัพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 4.18 .66 มาก 
30 เด็กมีความสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ 3.96 .71 มาก 
31 เด็กมีความสนใจและรวมกจิกรรมดานดนตรี 3.95 .70 มาก 
32 เด็กมีความสนใจและรวมกจิกรรมการเคลื่อนไหว 3.95 .66 มาก 
 เฉลี่ยรวม 3.76 .58 มาก 

 
 จากตารางที่  24  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานคุณภาพเด็ก โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.76) และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ปฐมวัย  ของโรงเรียนวดับานนา  อยูในระดับมาก 28 ขอ  ระดับปานกลาง 4 ขอ  โดยขอที่มีคุณภาพ
มากไปหานอย ไดแก เด็กราเริง แจมใส มีมนษุยสัมพันธที่ดตีอเพื่อน ครู และผูอ่ืน (x = 4.18)  
รองลงมา  เด็กเลนและทํากจิกรรมรวมกับผูอ่ืนได  ( x = 4.07)  และเด็กมคีวามสนใจและรวม
กิจกรรมดานศลิปะ  ( x = 3.96)  สวนขอตัวบงชี้คุณภาพมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เด็กมีทกัษะในเรื่อง
จํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก  และการกะประมาณ ( x = 3.39) 
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ตารางที่  25  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวดับานนา   
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการจดัการเรียนรู รายขอตัวบงชี้    
 

(n = 152) 
ที่ ดานการจดัการเรียนรู x  SD ระดับ 

1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

4.03 .67 มาก 

2 ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเดก็  ผูปกครอง  และชุมชน 4.08 .67 มาก 
3 ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเดก็ 4.09 .70 มาก 
4 ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟง 

ความคิดเหน็ ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
3.91 .76 มาก 

5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทา
ขึ้นไป 

4.07 .77 มาก 

6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก - โท  หรือตรงตามความถนัด 3.79 .69 มาก 
7 ครูมจีํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 3.78 .86 มาก 
8 ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจดัการศึกษาและ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4.00 .67 มาก 

9 ครูมีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล 3.85 .78 มาก 
10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเดก็เปนสําคัญ 3.88 .69 มาก 
11 ครูมีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

การเรียนรูของเด็ก 
3.98 .68 มาก 

12 ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคาํนึงถึง
พัฒนาการตามวัย 

3.95 .66 มาก 

13 ครูมีการนําผลการประเมินพฒันาการมาปรบัเปลี่ยนการจดั 3.87 .66 มาก 
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ประสบการณเพื่อพัฒนาเดก็ใหเต็มตามศกัยภาพ 
14 ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใช

พัฒนาเดก็ 
3.83 .68 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.94 .50 มาก 
 

 จากตารางที่  25  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการจดัการเรียนรู  โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก  ( x = 3.94)  และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคุณภาพมากที่สุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ครูมคีวามมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเดก็  
( x = 4.09) รองลงมา  ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัเด็ก  ผูปกครอง  และชุมชน ( x = 4.08) และครูจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึน้ไป ( x = 4.07)  สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ครูมีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) ( x = 3.78) 
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ตารางที่  26  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงาน  
                    เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา รายขอตัวบงชี ้  
 
                                                             (n = 152) 

ที่ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา x  SD ระดับ 

1 ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

4.18 .68 มาก 

2 ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวสัิยทัศน  และเปนผูนําทางวชิาการ 4.17 .63 มาก 
3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 4.05 .63 มาก 
4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
4.05 .65 มาก 

5 สถานศึกษามกีารจัดองคกร  โครงสราง  และระบบการ
บริหารงานที่มคีวามคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
ตามสถานการณ 

3.83 .62 มาก 

6 สถานศึกษามกีารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

3.81 .68 มาก 

7 สถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพภายในทีด่ําเนนิงาน 
อยางตอเนื่อง 

3.84 .73 มาก 
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8 สถานศึกษามกีารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 3.89 .74 มาก 
9 สถานศึกษาผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการ

บริหารงานและการพัฒนาเดก็ 
3.95 .66 มาก 

10 สถานศึกษามกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 3.84 .66 มาก 
11 สถานศึกษามกีารบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 3.74 .57 มาก 
12 สถานศึกษามคีณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 3.91 .63 มาก 
13 สถานศึกษามกีารบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 3.93 .68 มาก 
14 สถานศึกษามกีารตรวจสอบและถวงดุล 3.73 .68 มาก 
15 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับเดก็และทองถ่ิน 3.96 .60 มาก 
16 สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวยัของเด็ก 
3.92 .60 มาก 

 
ตารางที่  26  (ตอ) 
 
ที่ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา x  SD ระดับ 

17 สถานศึกษามกีารสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ
การเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

3.83 .71 มาก 

18 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลน
และเดก็ไดเรียนร ู จากประสบการณตรง 

3.91 .67 มาก 

19 สถานศึกษามกีารบันทึก  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของ
เด็กอยางเปนระบบ 

3.92 .65 มาก 

20 สถานศึกษามกีารนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกจิกรรม / 
ประสบการณอยางสม่ําเสมอ 

3.91 .62 มาก 

21 สถานศึกษามกีารนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดประสบการณ 

3.82 .69 มาก 

22 สถานศึกษามกีารจัดและพฒันาระบบดแูลชวยเหลือเดก็อยางทัว่ถึง 3.77 .71 มาก 
23 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรม  กระตุนพฒันาการทางสมอง  

ตอบสนองความสนใจ  และสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก 
3.88 .66 มาก 

24 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 3.92 .65 มาก 
25 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  และ 4.01 .68 มาก 
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การเคลื่อนไหว 
26 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมิปญญาไทย 
3.95 .69 มาก 

27 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธปิไตย 3.84 .65 มาก 
28 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีอาคารสถานที่เหมาะสม 3.78 .75 มาก 
29 สถานศึกษามกีารสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของเด็ก 3.97 .70 มาก 
30 สถานศึกษามกีารใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรู

ดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
3.75 .73 มาก 

31 สถานศึกษามหีองเรียน  หองสมุด  สนามเด็กเลน  พืน้ทีสี่เขียว  และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดด ี

3.99 .72 มาก 

32 สถานศึกษามกีารจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.86 .75 มาก 
 เฉลี่ยรวม 3.90 .43 มาก 

 จากตารางที่  26  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.90) และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้ พบวา คุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยคุณภาพ 
ที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารมีคณุธรรม จริยธรรม  และปฏิบัตติน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชพี  ( x = 4.18)  รองลงมา  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทศัน และ 
เปนผูนําทางวชิาการ ( x = 4.17) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
( x = 4.05)  และผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเกี่ยวของพึงพอใจ  
( x = 4.05)  สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ สถานศึกษามกีารตรวจสอบและถวงดุล  
( x = 3.73) 
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ตารางที่  27  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนวดับานนา สังกัด 
                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  
                     รายขอตัวบงชี้   
 
                                      (n = 152) 
ที่ ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3.79 .65 มาก 

2 สถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภมูิปญญา  และชุมชน  
เขามามีสวนรวมในการจัดทาํหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 

3.80 .60 มาก 
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3 สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและ
บริการชุมชน 

4.00 .71 มาก 

4 สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั 3.98 .64 มาก 
 เฉลี่ยรวม 3.89 .52 มาก 

 
 จากตารางที่ 27 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  ( x = 3.89)  และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวดับานนา อยูในระดับมากทกุขอ โดยขอทีม่ีคุณภาพ 
มากที่สุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู
และบริการชุมชน ( x = 4.00)  รองลงมา  สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ( x = 3.98)   
และสถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรยีนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรระดบัสถานศึกษา ( x = 3.80)  สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุด คือ 
สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภมูิปญญาในทองถ่ิน  
( x = 3.79)   

 
 
 
 
 
 

ตารางที่  28  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา   
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน  
                     
                            (n = 245) 

คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       x  SD ระดับ 
1.  ดานคุณภาพผูเรียน 
2.  ดานการเรยีนการสอน 

4.03 
4.20 

.49 

.54 
มาก 
มาก 
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3.  ดานการบรหิารและการจดัการศึกษา 
4.  ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู 

4.19 
4.16 

.53 

.60 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.14 .48 มาก 

จากตารางที่  28  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
โรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x = 4.14) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ของโรงเรียนวดับานนาอยูในระดับมากทกุดาน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  คุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมาก 
ไปหานอย ไดแก  ดานการเรยีนการสอน ( x =  4.20)  รองลงมาคือ ดานการบริหารและการจัด
การศึกษา  ( x =  4.19) และดานการพัฒนาชมุชนแหงการเรียนรู  ( x  = 4.16) สวนคณุภาพที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด  คือดานคุณภาพผูเรียน ( x =  4.03)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  29  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา   
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ดานคุณภาพผูเรียน รายขอตัวบงชี้   
                     
                                    (n = 245) 
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ที่ ดานคุณภาพผูเรียน x  SD ระดับ 

1 เด็กมวีินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

4.01 .70 มาก 

2 เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต 4.18 .70 มาก 
3 เด็กมีความกตญัูกตเวท ี 4.20 .68 มาก 
4 เดก็มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสยีสละเพื่อสวนรวม 4.09 .77 มาก 
5 เด็กประหยดั รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน  และสวนรวม

อยางคุมคา 
4.00 .77 มาก 

6 เด็กภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  
นยิมไทย  และดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 

4.13 .72 มาก 

7 เด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถึงผลกระทบ     
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

3.98 .77 มาก 

8 เด็กเขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/ โครงการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.09 .73 มาก 

9 เด็กมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 3.99 .72 มาก 
10 เด็กเพยีรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการ

ทํางาน 
3.93 .72 มาก 

11 เด็กทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

4.17 .68 มาก 

12 เด็กทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.24 .61 มาก 
13 เด็กมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกับ

อาชีพที่ตนสนใจ 
4.11 .71 มาก 

14 เด็กสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอยางเปนระบบและมกีารคิดแบบองครวม 

3.69 .77 มาก 

15 เด็กสามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทาง
การตัดสินใจได 

3.76 .77 มาก 

ตารางที่  29  (ตอ) 
 
ที่ ดานคุณภาพผูเรียน x  SD ระดับ 
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16 เด็กประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแกไขปญหา
อยางมีสติ 

3.75 .75 มาก 

17 เด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และมี
จินตนาการ 

4.09 .71 มาก 

18 เด็กมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 3.93 .65 มาก 
19 เด็กมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 3.76 .74 มาก 
20 เด็กสามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวย

วิธีตาง ๆ 
3.98 .70 มาก 

21 เด็กสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

3.47 .87 ปาน
กลาง 

22 เด็กสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.79 .83 มาก 
23 เด็กมีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง  รูจักตั้งคําถาม

เพื่อหาเหตุผล 
3.93 .73 มาก 

24 เด็กสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  ใช
หองสมุด  แหลงความรูและสื่อตาง ๆ ไดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

4.00 .82 มาก 

25 เด็กมวีิธีการเรยีนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกบัผูอ่ืนได  สนกุกับ
การเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 

4.18 .65 มาก 

26 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 4.03 .78 มาก 
27 เด็กมีน้ําหนกั สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 4.13 .72 มาก 
28 เด็กปองกนัตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ

ที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภยั  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
4.29 .71 มาก 

29 เด็กมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และ 
ใหเกียรตผูิอ่ืน 

4.09 .65 มาก 

30 เด็กมีมนษุยสมัพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน 4.29 .66 มาก 
31 เด็กชื่นชม รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ 4.28 .68 มาก 
 
ตารางที่  29  (ตอ) 
 
ที่ ดานคุณภาพผูเรียน x  SD ระดับ 



 156

32 เด็กชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/ นาฏศลิป 4.18 .78 มาก 
33 เด็กชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/ นันทนาการ 4.20 .77 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.03 .49 มาก 

 
 จากตารางที่  29  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมาก 
( x = 4.03) และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมาก 32 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มี
คุณภาพมากทีสุ่ดเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก  เดก็มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 
( x = 4.29) เด็กปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลกีเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ ( x = 4.29)  และเด็กชื่นชมรวมกจิกรรม และมีผลงานดาน
ศิลปะ ( x = 4.28)  สวนขอตวับงชี้คุณภาพที่มคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ เด็กสามารถใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ( x = 3.47) 
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ตารางที่  30  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา   
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ดานการเรยีนการสอน รายขอตัวบงชี ้
                      
                  (n = 245) 
ที่ ดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 

4.19 .68 มาก 

2 ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 4.29 .70 มาก 
3 ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 4.31 .72 มาก 
4 ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟง 

ความคิดเหน็  ใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.20 .69 มาก 

5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทา
ขึ้นไป 

4.34 .66 มาก 

6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก - โท  หรือตรงตามความถนัด 4.17 .73 มาก 
7 ครูมีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 4.16 .84 มาก 
8 ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจดัการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
4.22 .64 มาก 

9 ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล 

4.13 .67 มาก 

10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.23 .74 มาก 

11 ครูมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

4.15 .70 มาก 

12 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จดัใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

4.18 .70 มาก 

13 ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4.11 .69 มาก 
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ตารางที่  30  (ตอ) 
  
ที่ ดานการเรียนการสอน x  SD ระดับ 

14 ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน 

4.08 .69 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.20 .54 มาก 

 
 จากตารางที่  30  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.20)  และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดบัมากทุกขอ โดยขอที่มีคุณภาพมากที่สุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา
ขึ้นไป ( x = 4.34)  รองลงมาครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน  ( x = 4.31)  
และ ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน ( x = 4.29)  สวนขอตัวบงชีคุ้ณภาพที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือ ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพฒันาผูเรียน 
( x = 4.08) 
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ตารางที่  31  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา      
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา    
                    รายขอตัวบงชี้  
 
                               (n = 245) 
ที่ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา x  SD ระดับ 

1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4.36 .67 มาก 

2 ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวสัิยทัศน  และเปนผูนําทาง
วิชาการ 

4.35 .68 มาก 

3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ 
การจัดการ 

4.34 .65 มาก 

4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

4.30 .71 มาก 

5 สถานศึกษามกีารจัดองคกร  โครงสราง  และระบบการ
บริหารงานที่มคีวามคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
ตามสถานการณ 

4.15 .64 มาก 

6 สถานศึกษามกีารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

4.13 .71 มาก 

7 สถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพภายในทีด่ําเนนิงาน
อยางตอเนื่อง 

4.20 .71 มาก 

8 สถานศึกษามกีารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 4.22 .66 มาก 
9 สถานศึกษาผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการ

บริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 
4.17 .73 มาก 

10 สถานศึกษามกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจัด 4.09 .76 มาก 
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การศึกษา 
11 สถานศึกษามกีารบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 4.13 .64 มาก 
12 สถานศึกษามคีณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนา

สถานศึกษา 
4.28 .66 มาก 

 
ตารางที่  31  (ตอ) 
 
ที่ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา x  SD ระดับ 

13 สถานศึกษามรูีปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 4.26 .70    มาก 
14 สถานศึกษามกีารตรวจสอบและถวงดุล 4.08 .75    มาก 
15 สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 4.18 .69    มาก 
16 สถานศึกษามรีายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความสนใจ 
4.09 .75 มาก 

17 สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูที่
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน 

4.12 .76 มาก 

18 สถานศึกษามกีารสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู  และสือ่อุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

4.11 .75 มาก 

19 สถานศกึษามกีารจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  และ
การสงตอขอมูลของผูเรียน 

4.22 .68 มาก 

20 สถานศึกษามรีะบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุง
การสอนอยางสม่ําเสมอ 

4.18 .72 มาก 

21 สถานศึกษามกีารนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใช
ในการเรยีนการสอน 

4.07 .75 มาก 

22 สถานศึกษามกีารจัดและพฒันาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนที่
เขมแข็งและทัว่ถึง 

4.09 .73 มาก 

23 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความ 
สามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

4.15 .70 มาก 

24 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความ 
สามารถพิเศษและความถนดัของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4.16 .75 มาก 

25 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 4.26 .67 มาก 
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26 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลปและกีฬา/ นันทนาการ 

4.32 .70 มาก 

27 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภมูิปญญาไทย 

4.34 .65 มาก 

28 สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธปิไตย 4.18 369 มาก 
ตารางที่  31  (ตอ) 
 
ที่ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา x  SD ระดับ 

29 สถานศึกษามสีภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม 

4.11 .83 
 

มาก 

30 สถานศึกษามกีารสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

4.31 .70 มาก 

31 สถานศึกษามกีารใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
ที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

4.09 .73 มาก 

32 สถานศึกษามหีองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พื้นที่สีเขียว  
และสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการ 
ไดด ี

4.20 .73 มาก 

33 สถานศึกษามกีารจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศกึษา 

4.17 .70 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.19 .53 มาก 

 
 จากตารางที่  31  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยูในระดับมาก  ( x = 4.19)  และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคุณภาพ
มากที่สุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย   ไดแก  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ( x = 4.36) รองลงมา  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน และเปนผูนํา
ทางวิชาการ  ( x = 4.35)  และสถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปญญาไทย ( x = 4.34)  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ
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การจัดการ ( x = 4.34) สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือสถานศึกษามกีารนําแหลง
เรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน  ( x = 4.07) 

 
 
 
 

ตารางที่  32  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบานนา 
                    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู     
                    รายขอตัวบงชี้   
 
                                 (n = 245) 

ที่ ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู x  SD ระดับ 

1 สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับ 
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

4.09 .71 มาก 

2 สถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภมูิปญญา  และ
ชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

4.09 .73 มาก 

3 สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู 
และบริการชุมชน 

4.20 .68 มาก 

4 สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั 4.24 .68 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.16 .60 มาก 

 
 จากตารางที่  32  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
อยูในระดับมาก ( x = 4.16)  และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคุณภาพ
มากที่สุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
( x = 4.24) รองลงมา สถานศึกษาเปนแหลงวทิยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
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( x = 4.20  และ สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภมูิปญญาใน
ทองถ่ิน ( x = 4.09)   สวนขอตวับงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือสถานศึกษาสนับสนุนให
แหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
( x = 4.09) 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร กับ 
คุณภาพการศกึษาโรงเรียนวดับานนา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3โดยหา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังตารางที่  33  ถึงตารางที่ 34 

ตารางที่  33  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพทุธของผูบริหาร   
                     กับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  
 
                                 (n = 152)   

การบริหารโรงเรียนวถีิพุทธ 
คุณภาพการศกึษาระดับปฐมวัย (Y) 

r 
ระดับ p 

1. ดานกายภาพ (X1) .54** สูง .000 
2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ (X2) .56** สูง .000 
3. ดานการเรียนการสอน (X3) .64** สูง .000 
4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ (X4) .67** สูง .000 
5. ดานการบริหารจัดการ (X5) .66** สูง .000 

รวม             (X ) .72** สูง .000 

P < .01 
 
 จากตารางที่  33  แสดงวาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก ดานกายภาพ  ดานกจิกรรม
พื้นฐานวิถีชีวติ  ดานการเรยีนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ 
โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาในระดบัสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 
.54  ถึง .67  โดยทุกดานมีความสัมพันธกบัคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวดับานนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ในทางบวก อยูในระดบัสูงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   
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ตารางที่  34  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพทุธของผูบริหาร   
                     กับคุณภาพการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน ของโรงเรียนวัดบานนา  
 
                                 (n = 245)   

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
คุณภาพการศกึษาระดับขั้นพื้นฐาน (Y) 

r 
ระดับ p 

1.  ดานกายภาพ (X1) .69** สูง .000 
2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต (X2) .70** สูง .000 
3.  ดานการเรยีนการสอน (X3) .77** สูง .000 
4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ (X4) .73** สูง .000 
5.  ดานการบรหิารจัดการ (X5) .77** สูง .000 

รวม             (X ) .81** สูง .000 

P < .01 
 
จากตารางที่  34  แสดงวาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ไดแก ดานกายภาพ  ดานกจิกรรม

พื้นฐานวิถีชีวติ  ดานการเรยีนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ 
โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาในระดบัสูง และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวาง .69  ถึง .77  โดยทุกดานมีความสมัพันธกับคุณภาพการศกึษาระดับขั้นพืน้ฐาน ของ
โรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ในทางบวก อยูในระดับสูง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01   
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