
บทที่  5  
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายของการวจิัย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครัง้นี้  ไดแก ครูและผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ในปการศึกษา 2549   
เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อสอบถามครู และผูปกครอง ในดาน
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวยั และคณุภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี 
เขต 3 มี 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป  ผูตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)   
พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนครูระดับปฐมวัย  รอยละ 3.95 และเปนผูปกครอง
นักเรียนระดับปฐมวัย รอยละ  96. 05  เปนครูระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน รอยละ 7.76  และเปน
ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รอยละ  92.24   ตอนที่ 2  แบบสอบถามการบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธใน  5 ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียน 
การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   และดานการบริหารจัดการ  มีลักษณะการตอบเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 60 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .96   
ตอนที่ 3  แบบสอบถามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จาํนวน 82 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่น .97  และตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 84 ขอ  มคีาความเชื่อมัน่ .96 โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .98    
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยขอความรวมมือจาก ครูทุกคน  
และผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 
อยางสมบูรณ จํานวน  397 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล 
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหการบรหิารโรงเรียน 
วิถีพุทธ และคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดวยคะแนนเฉลี่ย ( x ) และ 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
ผูบริหาร กับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบานนา ใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) 
และทําการแปลผลพรอมทั้งนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายความเรียง    
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาการบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนวดับานนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3  สรุปผลการวิเคราะหตามจดุมุงหมายของการวิจัย  ดังนี ้
 1.  ระดับปฐมวัย 
 ดานการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร 
 1.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
รายดาน พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับการศึกษาปฐมวยัของผูบริหารโรงเรียน 
วัดบานนาอยูในระดับมากทกุดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ดานกายภาพ รองลงมาคือ  
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
คือดานการบรหิารจัดการ  
 2.  การบริหารโรงเรยีนวิถีพทุธระดับการศกึษาปฐมวัยของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกายภาพ โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก   
เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดบัมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารสงเสริม  
และสนับสนนุใหมกีารจัดบริเวณโรงเรียนปลอดจากสิง่เสพติด อบายมุข และสิ่งมอมเมาทั้งปวง  
รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรยีนที่เปนธรรมชาติหรือ
ใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่  สะอาด รมร่ืน สวยงามและ 
เปนปจจุบนั และผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหอพระเหมาะสม 
เปนสถานที่เคารพสักการะมกีารเปลี่ยนดอกไมบูชาพระสม่ําเสมอ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหภายในหองเรยีน และหองพิเศษตาง ๆ มีมุมสําหรับจัด 
โตะหมูบูชา หรือมุมที่จะระลกึถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ 
 3.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกจิกรรมพื้นฐานวถีิชีวิต โดยรวม  พบวา อยูใน
ระดับมาก  เมือ่พิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทีสุ่ดและระดับมาก โดยขอทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียนและหลัง
เลิกเรียนประจาํวัน  รองลงมาสถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาว
ขอบคุณผูจัดทาํอาหาร   และสถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาหหรือในวันพระ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีกิจกรรมบนัทึกความดีและยกยองผูปฏิบัติธรรม 
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 4.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา   
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการเรียนการสอนโดยรวม  พบวาอยูในระดบัมาก  
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยระดับบริหารที่มคีาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม 
ใหสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ เอื้ออํานวยตอการเรียนรู และมชีีวิตที่สงบสุข  
รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนนุการฝกปฏิบัติธรรม เจริญปญญา ทั้งคณะครู นักเรยีน 
และบุคลากรภายในโรงเรียน   และโรงเรียนมีแผนพัฒนาดานการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรยีนไดรับความรูทั้งจาก
การนิมนตพระ และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพุทธศาสนามาใหความรูอยางสม่ําเสมอ 
 5.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธโดยรวม พบวา 
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยระดับบริหารทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ   
การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน รองลงมาคือ ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และ
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถถายทอดความรูใหแกคณะครูนักเรยีนและชุมชนไดเปน
อยางดี และผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอครู ศิษย และบุคคลทั่วไป และขอที่มีคาเฉลี่ย 
นอยที่สุด คือ  ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ  

6.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารจัดการ โดยรวม  พบวาอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดบัมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตาม
ระบบไตรสิกขา การใชชีวิตประจําวนัที่เรียบงาย เปนกัลยาณมิตร และไมเบียดเบียน  รองลงมา
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา และหนวยงานทัว่ไปไดเขาเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน
กิจกรรมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธของโรงเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  และ ผูบริหารจัดใหม ี
การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  แผนงาน  และโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ผูบริหารประชุมชีแ้จง ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธตอ
ผูปกครอง และชุมชน  
  ดานคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 1.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด 



 167

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกดาน  
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานการจดัการเรียนรู   ดานการบริหาร
และการจดัการศึกษา  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  สวนคุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ดานคุณภาพเดก็  
 2.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรยีนวัดบานนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานคุณภาพเดก็  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
เมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
วัดบานนา  อยูใน ระดบัมาก 28 ขอ ระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอตัวบงชีท้ี่มีคุณภาพมากที่สุด  
ไดแก เด็กราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน รองลงมา เด็กเลนและ 
ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และเด็กมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศลิปะ สวนขอตวับงชี้ที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ เด็กมีทกัษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนกั และการกะประมาณ  
 3.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการจดัการเรยีนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณารายขอตวับงชี้  พบวา อยูในระดับมากทกุขอ โดยขอตวับงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  ไดแก ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเดก็  ผูปกครอง  และชุมชน รองลงมา  ครูจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป และครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาเด็ก  สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มคีาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ครูมีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครู
และบุคลากรสนับสนุน)  
 4.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี ้พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับปฐมวยั  
ของโรงเรียนวดับานนาอยูในระดับมากทกุขอ  โดยขอตวับงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ไดแก 
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รองลงมา ผูบริหาร 
มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการและผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเกี่ยวของพึง
พอใจ   สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานศึกษามกีารตรวจสอบและการถวงดลุ 
 5.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี ้ พบวา ขอตัวบงชี้คุณภาพทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมาก
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ไปหานอย  ไดแก  สถานศึกษาเปนแหลงวทิยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน
รองลงมา สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และสถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญา  และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา  สวนขอตัวบงชี้
คุณภาพที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 6.  ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวดับานนา พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวม  มี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพมาตรฐานการศกึษาอยูในระดบัสูง อยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติ (P<.01)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดาน 
  2.  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ดานการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร 
 1.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานของผูบริหารโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
เมื่อพจิารณารายดาน พบวา อยูในระดบัมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรยีงจากมากไปหานอย
ไดแก  ดานกายภาพ  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือดานการบริหารจัดการ  
 2.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานของผูบริหารโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ดานกายภาพ โดยรวม พบวา อยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ  และระดับมาก 11 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย  ไดแก ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนใหมกีารจัดบริเวณ
โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพตดิ  อบายมุข และส่ิงมอมเมาทั้งปวง รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนใหจดับรรยากาศภายในโรงเรียนที่เปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมี
การดูแลตกแตงสถานที่สะอาด  รมร่ืน สวยงามและเปนปจจุบัน และผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความสะอาดหอพระเหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะ มกีารเปลี่ยนดอกไมบูชาพระ
สม่ําเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหใชเสียงตามสาย สําหรับการ
เปดเพลงสอดแทรกคุณธรรมและบทความที่สําคัญดานพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมสมาธิ และ
ประเทืองปญญาแกทุกคนทีไ่ดยนิ 
 3.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  
สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานกจิกรรมพื้นฐานวถีิชีวิตโดยรวม พบวา อยูใน
ระดับมาก  เมือ่พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ  และระดับมาก 11 ขอ โดยขอที่มี
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คาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก สถานศึกษามีกจิกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน 
และหลังเลิกเรยีนประจําวนัรองลงมา สถานศึกษาจัดกจิกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน 
และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร และ  สถานศึกษามกีิจกรรมเขาคายพุทธบุตรประจําป สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด คือ สถานศึกษามีกจิกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวนั ในรูปแบบตาง  ๆ 
 4.  การบริหารโรงเรยีนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรยีนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการเรียนการสอนโดยรวม พบวา อยูในระดบัมาก  
เมื่อพจิารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทกุขอ โดยขอทีม่ีคาเฉลีย่สูงสุดเรยีงลําดับจากมากไปหานอย  
ไดแก ผูบริหารสงเสริม และสนบัสนุนการจัดสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน 
ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ เอื้ออํานวยตอการเรียนรู และมีชีวิตที่สงบสุข รองลงมาคือ 
ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏบิัติธรรม เจริญปญญา ทั้งคณะครู นกัเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน  และสงเสริมสนับสนุนใหคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตน 
ดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง  สวนการบรหิารทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอนของครู ใหนักเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการวิเคราะห 
และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวัน  
 5.  การบริหารโรงเรยีนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรยีนวดับานนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธโดยรวม  พบวา  
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ  และระดับมาก 10 ขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ผูบริหารเปนตนแบบที่ดี มีความศรัทธาใน
หลักธรรมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงและเปนผูนําในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  
รองลงมา ผูบริหารเปนผูใฝศกึษาพัฒนาตนเอง และศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ถายทอดความรูใหแกคณะครูนักเรียนและชุมชนไดเปนอยางดี  และผูบริหารสงเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การมีสัมมาคารวะ  การออนนอมถอมตน สวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ย 
นอยที่สุด คือ  ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ  
 6.  การบริหารโรงเรยีนวิถีพทุธ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรยีนวดับานนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 3  ดานการบริหารจัดการโดยรวม  พบวาอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนนุใหคณะครู นักเรียน และบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
นอกสถานที่ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรูทีห่ลากหลาย  รองลงมาผูบริหาร คณะครูและ
บุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนนิชวีิตตามระบบไตรสิกขา การใชชีวติประจําวนั 
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ที่เรียบงาย เปนกัลยาณมิตร และไมเบยีดเบียน  และผูบริหารสงเสริมและสนับสนนุใหคณะครู 
นักเรียน และบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรู 
ที่หลากหลาย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกบัแนวทาง 
การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธตอผูปกครอง และชุมชน 
 ดานคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

1.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวดับานนา สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับ
มากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ดานการเรียนการสอน    
รองลงมาคือ ดานการบริหารและการจดัการศึกษา  และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานคุณภาพผูเรียน 
 2.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวดับานนา  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับมาก และเมือ่พิจารณา 
รายขอตัวบงชี ้ พบวาอยูในระดับมาก 32 ขอ  ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอตัวบงชี้คณุภาพทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  เด็กมีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน  
รองลงมา  เด็กปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  และเด็กชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ สวนขอ 
ตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เดก็สามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ   
 3.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวดับานนา  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดบัมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอตัวบงชี้  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอตัวบงชี้คณุภาพทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา 
ขึ้นไป รองลงมา ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน และครูมีมนุษยสัมพนัธ
ที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน สวนขอตัวบงชี้ที่มคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ ครูมีการวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 4.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวดับานนา  สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกขอตัวบงชี้  โดยขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตาม
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ รองลงมา ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ  
และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย   
สวนขอตัวบงชี้คุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานศึกษามีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญา 
ทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 
 5.  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวดับานนา  สังกดั
สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู อยูในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณารายขอตวับงชี้  พบวา คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวัดบานนาอยูในระดบัมากทุกขอ โดยขอที่มีคุณภาพมากที่สุดเรยีงลําดับจากมากไปหานอย   
ไดแก สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รองลงมา สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการ
แสวงหาความรูและบริการชมุชน และสถานศึกษามกีารเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมลูกับแหลง
เรียนรูและภูมปิญญาในทองถ่ิน สวนขอตัวบงชี้คุณภาพทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือสถานศึกษา
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา  
 6.  ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนวดับานนา พบวา การบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธ  โดยรวม 
มีความสัมพนัธกันในทางบวกกับคณุภาพมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับสูง อยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติ (P<.01)   เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดาน  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ทาํใหทราบถึงการบริหารงานโรงเรียนวิถีพทุธระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3  มีประเด็นสําคญัที่คนพบในการศึกษา ตามความมุงหมาย และสมมติฐานของการวิจยั  
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  
 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในดานกายภาพ  ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจดัการ ทั้ง  5 ดาน  
นี้ อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคะแนนเรยีงจากมากไปหานอยเหมือนกันทกุดาน ไดแก  ดาน
กายภาพ  รองลงมาคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต สวนดานที่มี
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการบริหารจัดการ ซ่ึงอภปิรายตามลําดบั ดังนี ้
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 1.  ดานกายภาพ  การบริหารงานโรงเรียนวถีิพุทธของโรงเรียนวดับานนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวาอยูในระดับมาก เพราะการดําเนนิงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ ดานกายภาพนี้สอดคลองกับ แนวทางสูการศึกษาแนวพุทธ  (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2546 ข,  หนา  2)  ทีก่ลาวถึง “การศึกษาแนวพุทธ”  คือการศึกษาเพื่อรูความจริงของธรรมดา แลว
พัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ  ซ่ึงแบงเปน 2 ระดับ  คือ ระดับรูปแบบ  หมายถึง เปนธรรมดาของ
มนุษยที่อยูในสังคมยอมมีวถีิชีวิตที่สืบทอดกันมาโดยวฒันธรรม  สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่
ยอมรับกันวาดีแลวในสังคม  และระดับตวัแท ตวัจริง  หมายถึงความเปนจริงตามธรรมชาติ 
ธรรมดาที่อยูลึกลงไป  ซ่ึงเปนของกลางไมขึ้นตอสังคม วัฒนธรรมใดทัง้สิ้น ดังนั้นการที่โรงเรียน
ปฏิบัติการบริหารงานวิถีพุทธทางดานกายภาพมีอยูในระดับมาก นับวา เปนการพัฒนาคนบนฐาน
ของระดับรูปแบบ ที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาดีแลวในสังคม เพื่อพัฒนา ตาม
หลักไตรสิกขา “ศีล สมาธิ ปญญา”  ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  โดยการรับรู กิน อยู  ดู ฟง ทาง
อินทรีย คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดรับ 6  และโดยการแสดงออก
ส่ือสารสัมพันธทางกาย วาจา  ใจ ที่เรียกวา “กรรม”  เปนทวาร คือประตูฝายเปดมีความสัมพันธกับ 
โลกภายนอกทางการรับรู และทางดานการกระทํา แดนของศีลจึงรวมอยูในความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ ซ่ึงโรงเรียนวัดบานนาไดพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
โดยการปรับพืน้ที่บริเวณโรงเรียนใหสะอาด  รมร่ืน มีบรรยากาศคลายบาน มีสนามหญาเขียวขจี
ไดรับการตัดและตกแตงอยูเสมอ ตนไมปลูกเปนระเบยีบ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวพทุธ 
ดังที่กลาวมา โดยไดดําเนินการอยางตอเนื่องนับตั้งแตเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในปการศึกษา 
2546  เปนตนมา  
 เมื่อพิจารณาจากขอมูลดานกายภาพรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทกุขอ โดยการปฏบิัติ 
มากที่สุด ไดแก  ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนใหมกีารจัดบริเวณโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด  
อบายมุข และสิ่งมอมเมาทั้งปวง  ซ่ึงสอดคลองกับตัวช้ีวดัดานปจจัยนําเขา (Input) ของโรงเรียน 
วิถีพุทธ คือสภาพของโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย สงบ รมร่ืน เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ บริเวณ
โรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน,  2548,  หนา 3) และโรงเรียนวิถีพุทธจัดสภาพทุกดานโดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมที่ดี   
(สัปปุริสสังเสวะ)  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพฒันาคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับสุทธิวงศ   
ตันตยาพิศาลสุทธิ์  (2541, หนา 31)  ไดกลาววา คุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอสังคม 
เปนอยางมาก ในการกําหนดความสงบสุขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคมเปนผูเพียบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม สังคมนั้นจะมแีตความสงบสุข ในขณะเดียวกนัหากคนในสังคมใดมีความบกพรอง
ทางจิต ขาดคณุธรรม จริยธรรม แมสังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ยอมจะหาความสงบสุข 



 173

ไดยาก พระพทุธศาสนามีธรรมะอยูมากมายหลายชัน้ อันพอเหมาะพอดกีับอัธยาศัยจิตใจของบุคคล
ประเภทตาง ๆ สําหรับเลือกมาแนะนําสั่งสอนขัดเกลาความประพฤตปิฏิบัติของบุคคล 
ใหดีขึ้นเจริญขึน้ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยหลักใหญแลว คือสอนใหเปนคนดี ใหประพฤติ 
ปฏิบัติ  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนใหลําบากเสียหาย สอนใหรูจกัตนเอง รูจักฐานะของตน  
พรอมรูจักหนาที่จะตองประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้น ๆ ซ่ึงถาปฏิบัติถูกตองครบถวนยอมจะนํา 
ความสุข ความเจริญสวัสดมีาใหไดทั่วถึงกัน จะเหน็ไดวาถาคนในสังคมไดศึกษา มคีวามรู  
ความเขาใจ คณุธรรม จริยธรรม นําไปประพฤติปฏิบัติตลอดไป คนในสังคมนั้นมีความสงบสุขรมเย็น 
มีความเจริญ   รองลงมา ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดบรรยากาศภายในโรงเรยีนที่เปน
ธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่ สะอาด รมร่ืน  
สวยงามและเปนปจจุบัน  ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ 
หอพระและมคีวามเปนปจจบุัน เหมาะสมเปนสถานที่เคารพสักการะ มกีารเปลี่ยนดอกไมบูชาพระ  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 16)  
ที่กลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ตองจัดสภาพของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนให
ผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู 
ฟงเปน มีวฒันธรรมแสวงปญญา  ดังนั้นโรงเรียนวดับานนาจึงมกีารดาํเนินงานทีจ่ัดสภาพแวดลอม 
ตาง ๆ ดําเนินการจัดใหอยูในสภาพสะอาด สวาง  สงบ รมเย็น  และใหสอดคลองกับการดําเนนิชวีิตของ
นักเรียนโรงเรียนวดับานนา  โดยชวยกนัปลูกมะมวงไวรับประทานผลพรอมกัน เมื่อถึงเวลาสมควร ซ่ึง
เปนการสอนใหนักเรยีนรูจกัรักษาสิ่งที่เปนสาธารณะรวมกัน อันเปนการรักษาศีลไมเห็นแกตัว โดยให
เรียนรูศีล สมาธิ และปญญาจากธรรมชาติรอบตัว  สอดคลองกับการศึกษาแนวพุทธ  คือรูความจริงของ
ธรรมดาแลวพฒันาคนบนฐานของธรรมชาติ  การจัดการศึกษาแนวพุทธเปนการจัดตรงตามความเปน
จริงของธรรมชาติ  พระพุทธเจาไมไดบัญญํติอะไรขึ้นเอง  แตพระองคทรงคนพบความจริงของ
ธรรมชาติ อ แลวนํามาสอน  (พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต), 2547,  หนา  122 ) 
 2.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  พบวา ระดับของการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาจาก
ดานกายภาพ  เพราะผูบริหารโรงเรียนตระหนักดีวาในการที่จะเปนโรงเรียนวิถีพุทธนัน้ ส่ิงที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนตองดําเนินการคอื  การสรางบรรยากาศและการมีปฏิสัมพันธ หมายถึง 
การสงเสริมบรรยากาศและความสัมพันธของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนที่เปนมิตรตอกัน การเคารพ 
ออนนอม  ยิ้มแยมแจมใส  มีความเมตตากรุณา  ครูปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน  เชน การเสียสละ  การลด 
ละ  เลิกอบายมขุ  ซ่ึงสอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต) (2547,  หนา  26 ) ที่กลาววา  
ลักษณะของพทุธธรรมสูการดําเนนิชวีิตในแนวทางวิถีพุทธนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะ
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นําครู อาจารย บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน รวมทั้งพอแม ผูปกครอง ชุมชน ใหมารวมมือกันดูแลเอาใจใส
นักเรียน ตลอดจนเปนกัลยาณมิตร และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคา เปาหมายพัฒนาเด็ก
ใหเปนเด็กด ีเด็กเกง  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข   สามารถเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืนได   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  Mackey (2003,  p. 1146-A) ที่ศึกษาผลกระทบของอุดมการณใน 
การควบคุมอัตรา การออกโรงเรียนกลางคนัของนักเรียนตามการรับรูของกรรมการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐเท็กซัส  พบวา  ผูบริหารมีบทบาทสําคัญของการเรียนตอหรือออกกลางคัน 
การรักษาใหนกัเรียนยังเรียนอยูในโรงเรียนนั้น ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศ กับการออก
จากโรงเรียนอยางชัดเจน ผูบริหารควรเปนแบบอยาง สรางบทบาทในทางบวกและสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางคณะครูกับนักเรียน ผูบริหารตองเปนผูสงเสริมชี้นํา โดยใชการฝกอบรมครูประจําการ 
ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมนษุยสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูบรรยากาศทางสังคมของ
โรงเรียนที่ด ี 
 กิจกรรมวิถีพทุธซึ่งบริหารมากที่สุดดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  คือ ผูบริหารสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมมารยาทชาวพทุธ  การมีสัมมาคารวะ การออนนอมถอมตน รองลงมาคือ  
ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และศกึษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถถายทอด
ความรูใหแกคณะครูนกัเรียนและชุมชนไดเปนอยางด ี ผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรตอครู 
ศิษย และบุคคลทั่วไป สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 20)  ที่กลาววาลักษณะของ
โรงเรียนวิถีพทุธ  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ คือการที่โรงเรียนสงเสริมบรรยากาศของการใฝ
เรียนรู  สงเสริมการแสวงหาปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรกัน มีบรรยากาศ ของความ
เคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครู นกัเรียนและผูปกครอง  และ
โรงเรียนสงเสริมใหครูและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การลด ละ เลิก
อบายมุข  และการเสียสละเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยเฉพาะการฝกใหนักเรยีนมีมารยาทชาวพุทธ  
มีสัมมาคารวะ และความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูบริหารกับครู  ครูกับครู  และครูกับนักเรียน  ซ่ึง
สอดคลองกับองคประกอบของโรงเรียนที่ดีที่กลาวไววา โรงเรียนที่ดี ตองมีผูนํามืออาชีพ 
(Professional Leadership) รอบรูและยึดมัน่ในวัตถุประสงคใชวิธีการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทุกดาน และเปนผูนําวิชาชีพที่ทรงความรูและคณุธรรม  นอกจากนั้นตองมวีิสัยทัศนและ
เปาหมายรวม (Shared  Vision and Goals) ทุกฝายมีวัตถุประสงคเดียวกัน มีความมุงมั่นคงเสนคงวา
ในการทํางานอยางเชิงรุก เนนการทํางานแบบกัลยาณมติรและการรวมมือรวมใจกัน(Collegiality 
and Collaboration) (สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2549) 
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 3.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถชีวิีต   พบวาระดับการบริหารงานโรงเรียนวถีิพุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนวดับานนา อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
ไดแก  สถานศึกษามีกจิกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน และหลังเลิกเรียนประจําวัน 
สถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณาอาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหาร  
และสถานศึกษามีกิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวนัพระ สอดคลองกับวัลลภา  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา  (2546,  หนา 11)  ที่กลาวไววา การปฏิบัติคุณธรรม การเรียนรูทีท่ําใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติจะทาํใหสรางนิสัยที่ดีงาม จึงจําเปนตองใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อกระตุนความนึกคิด  
เพื่อทบทวนวาไดทําพฤติกรรมใดสอดคลองกับความรูที่ไดรับจากสถาบัน จากการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอทําใหมีความสุขและเปนที่ยอมรบัของสังคม เปนการสอนเชงิ “ทักษะพิสัย” ที่ทําให
ผูเรียนฝงรากลึกแหงความดีงาม และสอดคลองกับโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน โรงเรียนวดันอยนพคณุ 
(2549) ที่ดําเนนิกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ ไดแก  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน อบรม
ธรรมะ 5 นาที  ทุกวันพุธหนาเสาธง  การถวายภัตตาหารแดพระสงฆ  โดยนักเรียนเปนผูปฏิบัติ 
สวดมนตถวายสังฆทานและรับพรดวยตนเอง  การทําบุญตักบาตร  การฟงธรรม  ฯลฯ  กิจกรรม
สวดมนตหมูทาํนองสรภัญญะประจําสัปดาห โรงเรียนกําหนดใหนกัเรียนทุกคนสวดมนต เพื่อความ 
เปนสิริมงคล รวมทั้งการเขาคายพุทธบุตร เพื่อการฝกปฏิบัติในทามกลางบริบทและสิ่งแวดลอมทีจ่ะ 
หลอหลอมกลอมเกลาใหปฏิบัติตนอยางมสีติ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับรูปแบบ
โรงเรียนวิถีพทุธที่มีจุดเนนคือ การกิน อยู ดู ฟง เปน ผูเรียนไดศึกษาโดยการประพฤตปิฏิบัติ  
ศีล พฤติกรรม มีวินัยในการดําเนินชวีิต อยางดีงามสําหรับตนเองและสงัคม   
 ดังนั้นโรงเรียนวัดบานนาไดดําเนนิการกจิกรรม ที่สรางนิสัยใหติดตวันักเรียนไป  
ไดปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ ในเรื่องของการสวดมนตไหวพระ  ทําวตัร ใหมีมารยาทของชาวพทุธ 
ออนนอม ถอมตน ฝกวัฒนธรรมการกราบไหวบูชา โดยมีผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนเปน
แบบอยางฝกใฝคุณธรรม พัฒนาตนเอง ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส โดยผูบริหารเปน
ผูนําเขาปฏิบัติธรรม ฝกวิปสสนา  ถือศีลแปด รับประทานอาหารมังสวิรัติ  นอกจากนั้นยังกระตุน
นักเรียนใหมีวถีิชีวิตชาวพุทธ เชน ใสชุดขาวทั้งโรงเรียนในทกุวันศกุร เพือ่เปนสัญลักษณของความ
สะอาด  สวาง และสงบ  ใหนกัเรียนทําความดี  รักษาศีล  และระวังกาย รักษาความสะอาดของเสื้อผา
เครื่องแตงกาย เปนการฝกความสงบเย็นทํากจิกรรมอยางระมัดระวัง ตั้งใจ ไมประมาท  ซ่ึงสอดคลองกับ 
พระพรหมคณุาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต)  (2547,  หนา  7-67)  ไดกลาวถึงลักษณะของพุทธธรรม หรือ 
วิถีพุทธธรรม ใหความสําคัญของสาระ (ธรรม)  และรูปแบบ (วินยั)  ธรรมวินัยจึงเปนชื่อหนึ่งของ 
พุทธศาสนา ตองมีทั้งสองอยาง ธรรมเปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูแลวตามธรรมดาของมัน และเปนสิ่ง
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ที่ผูศึกษาปฏิบัติสามารถเขาถึงได สวนวินยั เปนกฎเกณฑ ขอบังคับ กติกา หรือขอบัญญัติที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญ และความสงบสขุ  
 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ของโรงเรียนวดับานนา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  พบวาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายตามลําดับ ดังนี ้
 1.  ระดับปฐมวัย    
 คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวัยของโรงเรียนวัดบานนา  อยูในระดับมากทุกดาน   
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานการจดัการเรียนรู  ดานการบริหาร
และการจดัการศึกษา  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  สวนคุณภาพที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ดานคุณภาพเดก็  
  1.1  ดานการจดัการเรียนรู  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมือ่พิจารณา 
รายขอตัวบงชี ้  พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมากทุกขอ  โดยขอตัวบงชี ้ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก
ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเดก็  ผูปกครอง  และชุมชน  รองลงมา  ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป  และครูมคีวามมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก    
ซ่ึงสอดคลองกับการประเมนิคุณภาพของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ซ่ึงประเมนิโรงเรียนวดับานนา เมื่อวนัที่ 12 – 14 มิถุนายน 2549  ดานการจดัการ
เรียนรู  ดังนี้  มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครู
เพียงพอ  รอยละ 80  อยูในระดับ ดี  มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  รอยละ 75 อยูในระดบัดี  (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549, หนา 19 - 20)  สอดคลอง 
กับการดําเนินงานโครงการเพื่อการพัฒนา  ไดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 ป  ในกจิกรรม 5ส  
กับ ปตท.  รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนดานสิ่งแวดลอมเขตการศึกษาที่ 2  รางวัล
ธนาคารขยะรไีซเคิลดีเดนจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
โรงเรียนรวมใจลดขยะ รางวลัชนะเลิศ อันดับ 2 ขยับกาย สบายชีวี วิถีพทุธ  แสดงถึงความมุงมั่น 
ในการทํางานจนไดรับผลสําเร็จในหลายดาน (โรงเรียนวดับานนา, 2548 ข, หนา 11) 
  1.2  ดานการบริหารและจัดการศึกษา  พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความคิดริเร่ิม มี
วิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
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ของวิชาชีพ  และสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความ
คลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ สอดคลองกับ สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงประเมินโรงเรียนวดับานนา เมื่อวนัที่ 12 – 14 
มิถุนายน 2549 ดานการบรหิารและจดัการศึกษา  ดังนี้  มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 10.1  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
ความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน รอยละ 100  คุณภาพระดับดีมาก  ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผูบริหาร 
มีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทศัน  รอยละ 100 คุณภาพระดบัดีมาก  ตวับงชี้ที่  3  ผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารวิชาการ และเปนผูนําทางวชิาการ รอยละ 100  คุณภาพระดับดีมาก  
และตัวบงชี้ที่ 10.4  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผูเกีย่วของพึงพอใจในการบริหาร  
รอยละ 100  คุณภาพระดับดมีาก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2549, หนา 21)  สอดคลองกับการรายงานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวดับานนา 
ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน ป 2549  และโรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3 ใหเปนโรงเรียนที่มคีวามสําเรจ็สูงสุด (Best  Practice) และไดรับคัดเลือกเปน
โรงเรยีนวิถีพทุธดีเดน (โรงเรียนวดับานนา,  2548 ข, หนา 36)  สอดคลองกับสุเทพ  พงศศรีวัฒน  
(2549) องคประกอบ 11 ประการ ของโรงเรียนที่ดี  ไดแก มีผูนํามืออาชีพ (Professional Leadership) 
รอบรูและยึดมัน่ในวัตถุประสงค ใชวิธีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกดาน  และเปนผูนํา
วิชาชีพที่ทรงความรูและคณุธรรม 
  1.3  ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากทกุขอ โดยมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน สถานศึกษามีการเชื่อมโยง
และแลกเปลีย่นขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน และ สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน สอดคลองกับ สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  (2549, หนา 39)  ซ่ึงประเมินโรงเรียนวดับานนา เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2549  
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   ดังนี้ มาตรฐานที่ 18 อยูในระดับคุณภาพดีมาก  สถานศึกษา 
มีแผนงาน และโครงการสรางความสัมพนัธกับชุมชน มีการจัดทําแผนพับประชาสมัพันธกิจกรรม
การดําเนนิงานของโรงเรียน  ปฐมนิเทศผูปกครอง และเยีย่มบาน ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  
ดานทุน อาหาร ของขวัญ รางวัล  ครูเขารวมเปนคณะกรรมการระดับตาง ๆ ของทองถ่ิน  
  1.4  ดานคณุภาพเดก็ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมือ่พจิารณารายขอตวั
บงชี้  พบวา อยูในระดับมาก 28 ขอ ระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอตัวบงชี้ ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
ไดแก เด็กราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน  เดก็เลนและทํากจิกรรมรวมกับ
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ผูอ่ืนได  และเด็กมีความสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ  ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินคณุภาพ
ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซ่ึงประเมินโรงเรียน
วัดบานนา เมือ่วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2549  ดานคุณภาพเด็กระดับปฐมวัยดังนี้ ตามมาตรฐานที่  2  
ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี  ตัวบงชีท้ี่ 2.4  ผูเรียนราเริง แจมใส มมีนุษยสัมพนัธ
ที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน มีผลสําเร็จรอยละ 85  ระดับคุณภาพ ดี (สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549, หนา 13)  มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 
และทักษะดานศิลปะ ดนตร ีกีฬา  ตวับงชีท้ี่ 3.1 ผูเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ ในระดับดี
มีผลสําเร็จรอยละ  87.50  คณุภาพระดับดี  (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2549, หนา 14) และมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  ตัวบงชีท้ี่ 7.2  ผูเรียนเลน และทํา
กิจกรรมรวมกบัผูอ่ืนได  รอยละ 75  คุณภาพระดับดี  (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน), 2549, หนา 18)  และสอดคลองกับ  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)  
(2546 ข, หนา 42)  ในเรื่องของสิ่งแวดลอมที่ชวยใหเด็กมพีฤติกรรมการแสดงออกที่ดี กลาวคือ 
ความสัมพันธตอส่ิงแวดลอม การแสดงออกอยางนี้ทําใหไดพรอมเสรจ็ ทั้งดานความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม (ดวยพฤตกิรรม และอินทรีย) ทั้งดานอารมณ  ความรูสึกที่ดงีาม และคุณธรรม ทั้งดาน
ปญญาครบถวน รวมความวา หนาที่แสดงออกนี้เดก็ก็จะไดความรูสึก และทัศนคติพื้นฐานที่ดี คอื มี
ความรูสึกตอเพื่อนมนุษยในทางที่ดีเปนมิตร มีไมตรี มีความรูสึกตอโลก ตอธรรมชาติแวดลอม
ในทางที่มองเห็นความงาม ความนาชื่นชม สรางความรูสึกที่ดี สรางความรูสึกตอส่ิงทั้งหลาย ในแง
ที่นาจะไปเรียนรู หรือกระตุนใหเรียนรู อยากศึกษา อยากไปรูวา มันคืออะไร เปนอยางไร และ สราง
ความรูสึกตอโลก คือ สังคมมนุษยนี ้ในแงที่ตนเองจะไปมีสวนรวมในการแกปญหา และ
สรางสรรค ทําใหมีความสุขยิง่ขึ้น  
 2.  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
 คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
วัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับ ไดแก ดานการเรียนการสอน  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  และดาน 
การพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรู  สวนคณุภาพที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุด  คอืดานคุณภาพผูเรียน 
  2.1  ดานการเรยีนการสอน  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทกุขอ  โดยขอที่มีคุณภาพสูงที่สุด  ไดแก ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป  ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน และ  
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ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน ซ่ึงสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ดานการจัดการเรียนรู และเปนไปตามการประเมินผลของสํานัก
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซ่ึงประเมินโรงเรยีนวดับานนา 
เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2549  มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ  รอยละ 89.67  อยูในระดับ ดมีาก มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคญั  รอยละ 71.31 อยูในระดบั
ดี  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549,  หนา  
33- 34)   
  2.2  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ  พบวา อยูในระดับมากทกุขอ โดยขอทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีคณุธรรม 
จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และ
เปนผูนําทางวชิาการ และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม  ประเพณ ี 
และภูมิปญญาไทย  ซ่ึงสอดคลองกับระดบัปฐมวยั สวนในดานสถานศกึษามกีารจดักจิกรรมสืบสาน
และสรางสรรค  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย  สอดคลองกับการรายงานกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดบานนา โดยผูอาวุโสนอยไหวผูมีอาวุโสมาก  เมื่อพบกันตอนเชาและกอนกลับบาน   
ครูและบุคลากรเมื่อพบกันจะทักทายกนัโดยการสวัสดี  ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน  และ
เมื่อนักเรียนพบครูและเพื่อนนักเรียนจะทักทายและสวัสดีกันอยางออนนอมพรอมทัง้สงรอยยิ้ม 
ใหกนั  และจะมีการทักทายและสวัสดีกันอยางเปนทางการอีกครั้งเมื่อเขาแถวหนาเสาธง  นอกจากนี้
ยังมีการทักทายกันดวยการกลาวคําวา “สวัสดี”  ระหวางครูกับผูปกครองที่มาสงและรับนักเรียน   
กิจกรรมพิจารณาอาหารและขอบคณุผูมีเมตตา เมื่อนักเรยีนจะดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวนั
ซ่ึงโรงเรียนดําเนินการจดัใหทุกคนจะตองกลาวคําพิจารณาอาหารพรอมกัน  และกลาวขอบคุณ
ผูจัดทําอาหารและผูมีพระคณุทุกทาน  เปนการแสดงออกถึงการรูคุณคาและประโยชนจากอาหาร
และแสดงความกตัญูกตเวที  และกิจกรรมฝกมารยาทชาวพุทธ  อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและ
การแตงกายแบบไทย  มีการจัดอบรมมารยาทชาวพุทธทกุหองเรียน  โดยมีนกัเรียนเปนแกนนํา 
การฝกมารยาท  พรอมทั้งฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  จัดตัง้ชุมนุมดนตรีเพื่อประชาชน  ชุมนุมแมไม
มวยไทย  ชุมนุมนาฏศิลป  ชุมนุมศิลปะ  ชุมนุมนักประดิษฐนอย  และการแตงกายดวยแบบและ 
ผาไทยของครูและบุคลากรทุกวันอังคาร (โรงเรียนวัดบานนา, 2548 ข,  หนา 23) 
 2.3  ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู  พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทกุขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  โรงเรียนมี 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน  
และโรงเรียนมีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน  
สอดคลองกับคุณภาพระดับปฐมวัย เปนไปทิศทางเดียวกันแสดงวาโรงเรียนมีความสัมพันธกับ
ชุมชน มีการตดิตอส่ือสาร และบริการชุมชน นิมนตพระเปนวิทยากรสอนวิชาพระพทุธศาสนา  
และจัดกิจกรรมตอบปญหาธรรมะ ในการดาํเนินการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพทุธศาสนา โดยการนมินตพระมาสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย  ตลอดจนไดรับประสบการณตรงกับกจิวตัรประจําวนัของพระ และ 
มีการตอบปญหาธรรมะในโอกาสจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมทําบุญ 
ตักบาตรในวนัธรรมสวนะ และกิจกรรมวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวนัธรรมสวนะโรงเรียนมี
การจัดนกัเรียนไปทําบุญตักบาตรและฟงธรรมที่วัดบานนา  และในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
เชน  วันมาฆบชูา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา  และวนัออกพรรษา เปนตน และ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยมีโรงเรียนเปนผูดําเนนิการประสานระหวางบาน วัด โรงเรียน ทําใหความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชนมีความแนนแฟนยิ่งขึน้  มีความสัมพันธกับคณะกรรมการชุมชนบานนาเกา 
คณะกรรมการวัด  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ชวยสงเสริมสนับสนุนชุมชน 
เขารวมกจิกรรมวันสําคัญ ประเพณีทองถ่ิน แลกเปลี่ยนเรียนรู บริการสถานที่  วัสดุอุปกรณ และ
เปนที่ปรึกษาแกชุมชน (โรงเรียนวดับานนา, 2548 ข, หนา 41)  
 2.4  ดานคุณภาพผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอตัวบงชี ้ 
พบวาอยูในระดับมาก 32  ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอตัวบงชี้ ที่มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ด สอดคลอง
กับผลการวิจัยตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทั้ง 3  ขอตวับงชี้  แตในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานนี้ 
เพิ่มขอตัวบงชีเ้ด็กปองกนัตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติภยั และปญหาทางเพศ ซ่ึงสอดคลองกับวัยของนักเรียนที่ตองสนใจดแูลตนเองให 
พนจากสิ่งเหลานี้ โดยสอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียนวดับานนา  ทีก่ลาวถึงกฎ ระเบียบของ
โรงเรียนที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ (โรงเรียนวัดบานนา, 2545, หนา 40-41) และตามแผน 
ปฏิบัติการโรงเรียนวดับานนาประจําปการศึกษา 2548 โรงเรียนวดับานนา (2548 ก, หนา 110-130) 
มีโครงการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงการดําเนนิงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีน โครงการดุริยางคตานภัย
ยาเสพติด  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ To Be Number One  โครงการศิษยลูกผูกพัน 
โครงการแนะแนว และโครงการกีฬาสี ซ่ึงทําใหนกัเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการดูแล
เอาใจใส และระวังปองกนัตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพตดิใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งตอ
ความรุนแรง  นอกจากนั้นตวับงชี้ทั้ง  2 ระดับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เหมือนกัน ไดแก  เด็กราเริง  แจมใส  
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มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน  เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได  และเดก็ม ี
ความสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ  ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินคณุภาพของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงประเมินโรงเรียนวดับานนา เมื่อวนัที่ 
12 – 14 มิถุนายน 2549  ดานคุณภาพผูเรียนระดับปฐมวัยดังนี้ ตามมาตรฐานที่  2  ผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสขุภาพจิตทีด่ี  ตัวบงชี้ที่ 2.4  ผูเรียนราเริง แจมใส มีมนษุยสัมพันธที่ดตีอเพื่อน ครู  
และผูอ่ืน มีผลสําเร็จรอยละ 85  ระดับคุณภาพดี  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และทักษะดานศิลปะ ดนตร ี
กีฬา  ตวับงชีท้ี่ 3.1 ผูเรียนสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ  ในระดับดีมีผลสําเร็จรอยละ  87.50  
คุณภาพระดับดี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน), 
2549,  หนา 13- 14)  และมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต  ตัวบงชี้ที ่7.2  ผูเรียนเลน และทํากจิกรรมรวมกับ
ผูอ่ืนได  รอยละ  75  คุณภาพระดับดี  (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2549,  หนา 18) และสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโต)  (2546 ก,  
หนา 42)  ไดกลาวถึงสิ่งแวดลอมชวยใหเดก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี การแสดงออกทําใหเกิด
ความสมบูรณและถึงพรอมเสร็จ ทั้งดานความสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม (ดานพฤตกิรรม และอินทรีย) 
ทั้งดานอารมณ  ความรูสึกที่ดีงาม และคณุธรรม ทั้งดานปญญาครบถวน รวมความวา หนาที่
แสดงออกนี ้เด็กกจ็ะไดความรูสึก และทัศนคติพื้นฐานทีด่ี คือ   มีความรูสึกตอเพื่อนมนุษยในทางที่
ดี เปนมิตร มีไมตรี  มีความรูสึกตอโลก ตอธรรมชาติแวดลอม ในทางที่มองเห็นความงาม ความ
นาชื่นชม สรางความรูสึกที่ด ี สรางความรูสึกตอส่ิงทั้งหลาย ในแงที่นาเรียนรู หรือกระตุนใหเรียนรู 
อยากศึกษา อยากรูวา คืออะไร เปนอยางไร  และสรางความรูสึกตอโลก คือ สังคมมนุษยนี ้ในแงที่
ตนเองจะมีสวนรวมในการแกปญหา และสรางสรรค ทําใหมีความสุขยิง่ขึ้น   
 สมมติฐานความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถพีุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบรีุ เขต 3  มีความสัมพันธกัน
ในทางบวก  
 ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศกึษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และขั้นพืน้ฐาน ของโรงเรียนวัดบานนา พบวา การบริหารโรงเรียน 
วิถีพุทธ  โดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับสูง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  (P<.01) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับสูงทุกดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ทั้งนี้
เนื่องจากการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเปนการดําเนนิการตามหลักการทีโ่รงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียน
แหงความหวังของสังคมไทยยุคปจจุบัน  เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
โดยองครวมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ดานมุมมองชีวิต ดวยปญญาความคิดที่เฉลียวฉลาด รูเทาทัน และ
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ดานการดําเนินชีวิตดานอื่น  เนนการกิน อยู ดู ฟง เปน  วิถีชีวิตที่เปนธรรมชาติ เปนการดํารงชีวิตที่
ถูกตองและเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง โดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนกรอบแนวทางใน
การดําเนินงาน และการบริหารจัดการในโรงเรียน  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทั้งพฤตกิรรม จิตใจ และปญญา ตามหลักไตรสิกขา 
ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะนําคร ูอาจารย บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน พอแม 
ผูปกครอง ชุมชน ใหมารวมมือกันดแูลเอาใจใสนกัเรียน ตลอดจนเปนกัลยาณมิตร และสรางสรรค
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรยีนรูที่มีคุณคา เปาหมายคือพัฒนาเด็กใหเปนเดก็ด ี เด็กเกง  และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  สามารถเรียนรูและอยูรวมกบัผูอ่ืนได  และโรงเรียนวิถีพุทธจัด
สภาพแวดลอมทุกดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการตามหลัก
ไตรสิกขา เกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม 4  ประการ คือ  1)  การอยูใกลชิดคนดี ใกลผูรู อยูใน
ส่ิงแวดลอมทีด่ี ครู อาจารยดี มีขอมูลดี มีส่ือที่ดี มีเทคโนโลยีเหมาะสม  (สัปปุริสสังเสวะ)    
2)  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรยีนการสอนที่ดี  (สัทธัมมัสสวนะ)  3)  มีกระบวนการคิด
วิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  (โยนิโสมนสกิาร)  และ  4)  ความสามารถที่นําความรูไป
ใชในชวีิตได และดําเนินชวีติไดถูกตอง (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ)  โดยสอดคลองกับสมศักดิ์   
สินธุระเวชญ  (2544 , หนา  203)  กลาวถึง พระธรรม คือ หลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจาไดตรัสรู
และนํามาสอนคนทั้งหลายใหเขาใจ และนําไปปฏิบัติใหเปนคนดีไมเบียดเบยีนตนเองและผูอ่ืน อัน
จะทําใหตนเองและสังคมสงบสุข เชน  เบญจศีล เบญจธรรม ฆราวาสธรรม อริยสัจ 4  พรหมวหิาร 
4  และกฎแหงกรรม พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามีมากมาย ไดมีการรวบรวมไวใน
พระไตรปฎก สามารถสรุปเปนหลักปฏิบตัิในการดําเนนิชีวิตได 3  ประการ 1)  การไมทําความชั่ว   
2) การกระทําความดี  3)  การทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ ์ นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางหลักธรรมที่
สามารถนํามาใชในชวีิตประจําวนัไดดี เชน ไตรสิกขา คือ หลักธรรม 3 ประการที่บุคคลพึงศึกษา 
และปฏิบัติเพือ่พัฒนากาย วาจา ใจ และสติปญญาของตนเองใหมีคณุภาพ พรอมที่จะเรียนรูและ
ปฏิบัติส่ิงตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จอยางถูกตองตามความเปนจริง หลักธรรมทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา  โดยความหมาย ศีล คือ การสํารวมกาย วาจา ใจ  ใหคิดดี พูดดี ทําดี  และประพฤติดีอยูเสมอ
สามารถพัฒนาใหทําความดไีดโดยงาย  สมาธิ คือ การควบคุมจิตใจของตนเองใหสงบไมฟุงซาน  
ตั้งมั่นแนวแนมั่นคงกับสิ่งที่ตนปฏิบัติถูกตอง  ปญญา คือ การรูแจงถึงสภาพที่เปนจริงตามธรรมชาติ
ของสิ่งนั้น ๆ และรูเทาทัน  ปญญาเกิดจากการฝกใชความคิดพจิารณา ไตรตรองดวยจิตที่สุจริต
ผสมผสานกับความรูจริง ในสิ่งนั้น ดังนั้นจงึกลาวไดวาโรงเรียนวิถีพุทธชวยสนับสนนุและสงเสริม
ใหคุณภาพการศึกษาในระดบัปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด โดยขอสรุปเปนหลักธรรมที่เขาใจและจดจําไดงายเพื่อยึดถือเปนแนวทาง
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ปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธใหยั่งยืน เพื่อเปาหมายสูงสุดคือพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  ดวยหลัก 
5 ประการ  คือ  “พัฒนาดวยเมตตา บูรณาการดวยศีลธรรม นํารองดวยปดอบาย ขยายดวย 
พรหมวหิาร และบริหารดวยสัปปุริสธรรม” 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลการวจัิยไปใช 

 การศึกษาวิจยัความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวดับานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 พบดังนี้ 
 1.  การบริหารโรงเรียนวิถีพทุธของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 2.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ 
เขต 3 โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
 3.  ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 จากผลการศึกษาดังกลาว จึงสมควรนําผลการวิจยัไปพฒันาการบริหารงานดังนี ้
 1.  ผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนทุกฝาย
ที่มีสวนเกีย่วของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดับานนา  นําผลการศึกษาวจิัยการบริหาร
โรงเรียนวิถีพทุธ และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทางการศึกษาของแตละระดับ
การศึกษามาพฒันาตามรายขอยอย  และรายดานใหอยูในระดับสูงยิ่งขึ้น  เชน  การบรหิารโรงเรียน
วิถีพุทธดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดานคุณภาพเดก็  (คุณภาพผูเรียน)  ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด   นํามาเปนขอมูลปรับปรุง และพัฒนาตามมาตรฐาน โดยใชวิกฤตใหเปนโอกาส
ในการวางแผนเรงรัดพัฒนาใหคุณภาพการศึกษาอยูในระดับสูงยิ่งขึ้น เปนตน และในการบริหาร 
พึงตระหนักการบริหารโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวถีิพุทธ มีความสัมพันธกับการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา  จึงตองพฒันาการบริหารงานตามแนวโรงเรียนวิถีพทุธทั้ง 5 ดาน ใหอยูในระดับ
มากที่สุด เพื่อสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของแตละระดับ
การศึกษาใหสูงยิ่งขึ้นไป 
 2.  ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําผลการวิจัยเปนขอมลูในการพัฒนาตนเอง คณะครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยจัดการบริหารตามแนวทางโรงเรียน 
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วิถีพุทธ  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงจดัการศึกษาที่มีคณุภาพสูงและยั่งยืน  สามารถผลิตนักเรียน
ใหเปนผูมีคณุภาพ เปนคนดี  มีความรู  และอยูดีมีสุข 
 3.  ผูบริหารในระดับสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 นําผลการศึกษาวจิัยเปน
ขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา  ผูบริหาร  คณะครู  และบุคลากรที่เกี่ยวของโดยใหยดึหลักการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการวางแผนนเิทศ  กํากับ  ติดตามการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของแตละระดับการศึกษา  และมาตรฐานการเรยีนรูตามหลักสูตร 
 4.  ผูบริหารในระดับสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเปนขอมูลใน
การศึกษา  และวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาระดับการบริหารการศึกษาโดยยึดตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ  เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานใหสูงขึ้น 
 5.  นักการศึกษาและบุคคลทั่วไปผูสนใจการศึกษาการบริหารตามแนววถีิพุทธสามารถ
นําผลการศึกษาวิจยัใชประกอบอางอิงในสวนที่เกี่ยวของ  หรือนําเปนขอมูลในการพฒันาตน 
พัฒนาคน  พฒันางาน  และในการวิจัยพัฒนาตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ศึกษาความสัมพันธ ระหวางคุณภาพของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ กับความกาวหนา
ทางวิชาชีพครู   
  2.  ศึกษาเปรียบเทียบการบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธของผูบริหารที่มีความแตกตางระหวาง
เพศ ในดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
 3.  ศึกษากระบวนการไตรสิกขา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 4.  ศึกษาการพฒันานวตักรรมบูรณาการไตรสิกขากับการสรางองคความรูคิดวิเคราะห 

 


