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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 

 สภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.  สมมติฐานการวิจัย  
 3.  สรุปผลการวิจัย  
 4.  การอภิปรายผล  
 5.  ขอเสนอแนะ  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีเพศตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธแตกตางกัน 
 2.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารงานตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธแตกตางกัน 
 3.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
แตกตางกัน 
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สรุปผลการวิจัย  
 
 1.  ขอมูลสถานภาพของผูอํานวยการโรงเรียน 
  พบวาผูอํานวยการโรงเรียนสวนมากเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 60.50 ทางดาน
ประสบการณการบริหารงาน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนสวนมากมีประสบการณ 10 ปขึ้นไปมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 46.50 ทางดานวุฒิทางการศึกษา พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนสวนมากมีวุฒิทาง
การศึกษาปริญญาโท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 85.50 
 2.  ผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ผลการวิจัยพบวาผูอํานวยการโรงเรียนมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ดานกิจกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานกายภาพ สวนดานบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับ
สุดทาย 
 
 ดานกายภาพ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานดานกายภาพโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้คือ ไดดําเนินการจัดบริเวณสถานศึกษาปราศจากสิ่งเสพ
ติด อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด รองลงมาคือ ไดดําเนินการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษาใหมีความสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย สงบ และใกลชิดธรรมชาติ ไดดําเนินการจัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจําหองเรียนอยางเหมาะสม และไดดําเนินการ
จัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียนมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 
 ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
 ผลการวิจัยพบวาผูอํานวยการโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานดานกิจกรรมพื้นฐานวิถี
ชีวิตเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ สงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรง
ตอเวลารองลงมาคือ สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความราเริง แจมใส สงเสริมใหนักเรียนมี
ความกตัญูกตเวที ตอผูมีพระคุณและหาโอกาสตอบแทนบุญคุณ สงเสริมใหนักเรียนมีจิตใจเมตตา 
กรุณา มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และเสียสละ สงเสริมใหนักเรียนทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน 
และขยันหมั่นเพียรสงเสริมใหนักเรียนรูจักบาป-บุญ, คุณ-โทษ สงเสริมใหนักเรียนระลึกและศรทัธา
ในพระรัตนตรัยเปนประจําและในโอกาสสําคัญอยางตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต สงเสริมใหนักเรียนรูจัก
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ดูแลรางกายและการแตงกายใหสะอาดและเรียบรอยอยูเสมอ สงเสริมใหนักเรียนใฝรูใฝเรียนรูจัก
แสวงหาความรูและใฝพัฒนาตนเองพัฒนางานอยูเสมอ สงเสริมใหบุคลากร นักเรียนมีสวนรวมและ
เห็นคุณคาในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  สงเสริมใหนักเรียนมีความศรัทธาและเขาใจที่ถูกตองใน 
พระรัตนตรัย  สงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อยางเห็นคุณคา  รูและเขาใจ  
สงเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบ ดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
จนเกิดเปนนิสัย สงเสริมใหนักเรียนสามารถพึ่งตนเองได และทํางานเลี้ยงชีพดวยความสุจริต  
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนดํารงชีวิตที่เกื้อกูลตอส่ิงแวดลอม สงเสริมใหนักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีล 5 อยางสม่ําเสมอสงเสริมการฝกฝนอบรมนักเรียนใหเกิดการกิน อยู ดู 
ฟงเปน (รูเขาใจเหตุผลและไดประโยชนตามหลักคุณคาแท ตามหลักไตรสิกขา) มีสวนรวมในการ
ปลูกฝงนักเรียนใหรูจักบริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมไดคุณคา และ
สงเสริมใหนักเรียนประเมินผล ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูล
อยางมีเหตุผลมีการดําเนินงานอยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
 
 ดานการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบวาผูอํานวยการโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานดานการเรียนการสอน
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข สงเสริมการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการพุทธธรรม (สอดแทรกคุณธรรม) และหลัก
ไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรม
มาเปนฐานในการคิดวิเคราะหและแกปญหา นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทาง
พระพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา สนับสนุนใหครูใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและใหแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยูเสมอ จัดกิจกรรมบริหารจิต เจริญปญญาทั้งในการเรียนการสอนและใน
กิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวัน สนับสนุนใหครูมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่
หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา4 (กาย ศีล จิตปญญา) โดยมีจุดเนนเพื่อพัฒนานักเรียนอยาง
ตอเนื่อง  สนับสนุนใหครูนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือศาสนสถานที่ใชเปนแหลงการเรียนรูประจํา
ของโรงเรียนอยางตอเนื่องมีการดําเนินงานอยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 
 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ มีความซื่อสัตย และจริงใจในการปฏิบัติงาน มี
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พรหมวิหารธรรมประจําใจ สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน ยก
ยอง เชิดชู ผูกระทําความดีเปนประจํา  สงเสริมใหครูมีพรหมวิหารธรรมมีความเปนกัลยาณมิตร มุง
พัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 
ออนนอม ถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ยิ้มแยม มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู 
นักเรียนตอนักเรียน และครูตอผูปกครอง มีความรูความเขาใจในพระรัตนตรัย และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลัก พุทธธรรม (ลด ละเลิกอบายมุข) ถือศีล 5 และ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี สงเสริมใหครูมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละเลิก
อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดี สงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
สงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขามีการดําเนินงานอยูใน
ระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 
 ดานบริหารจัดการ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนมีระดับการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
เรียงลําดับจากมากหานอยดังนี้ สงเสรมใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนกลยุทธที่มีจุดเนนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สงเสริมใหบานและ
ชุมชนมีสมาชิกที่ดีและไมยุงเกี่ยว กับยาเสพติด อบายมุขทั้งปวง ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดขึ้นกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ ทําใหโรงเรียนไดรับความเชื่อมั่นจากผูมีสวน
เกี่ยวของ (บาน วัด ราชการ) รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชน  
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและ
บริหารดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยผูเกี่ยวของทุกฝายคือบานวัดโรงเรียน (บวร)มีสวนรวม สงเสริม
ใหชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษาอยางตอเนื่องมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา จัดใหมีระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยเปดโอกาสใหมีการเสนอแนะ
อยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรูที่ บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหวัดมีศาสนทายาทเพิ่มขึ้นและเปนกําลัง
ชวยงานสงเสริมดานพระพุทธศาสนาและเสริมสรางทางปญญา ที่เนนภูมิปญญาทองถ่ินมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ ประสบการณบริหารงาน และวุฒิทางการศึกษา ของผูอํานวยการโรงเรียนไม
แตกตางกัน 
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 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะพบวาผูอํานวยการโรงเรียนมีปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เรียงตามลําดับดังนี้ นักเรียนไมสามารถ รูเขาใจเหตุผลและได
ประโยชนตามหลักคุณคาแท ตามหลักไตรสิกขาไดอยางถูกตอง ไมสามารถจัดสถานที่ในการจัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจําหองเรียน ไดอยางเหมาะสม ไมสามารถจัดหา
คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและบริหาร
ดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยผูเกี่ยวของที่มีความรู ความถนัดไดทุกฝายคือบานวัดโรงเรียน (บวร) มี
สวนรวม ไมสามารถจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกคุณธรรมและหลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได ไมสามารถเชื่อมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออนนอม 
ถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ยิ้มแยม มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียน
ตอนักเรียน และครูตอผูปกครองไดอยางสมบูรณ สวนขอเสนอแนะพบวาผูอํานวยการโรงเรียนมี
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เรียงตามลําดับดังนี้ ควรบมเพาะคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ  และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
การจัดสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ควรดําเนินไปบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุก
ฝาย และมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง ควรจัดอบรมใหแกบุคลากรและครู เพื่อใหไดรับการ
เตรียมความพรอม สรางความตระหนัก และความเขาใจหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ ควรจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมใหมีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมและการพัฒนาผูเรียนตาม
แบบวิถีพุทธ ควรบูรณาการวิถีพุทธเขากับหลักสูตรสถานศึกษาและในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
โรงเรียนควรสงเสริมใหจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยางตอเนื่องเนนคนดีมากกวาคนเกง ควรจัด
งบประมาณจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเพียงพอกวาที่เปนอยู ควรประชาสัมพันธเผยแพร
ใหทราบกันทั่วไป ถึงหลักการและรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธอยางทั่วถึง และตอเนื่อง ควรให
พระภิกษุที่มีความสามารถในการสอน และมีเวลาเพียงพอเขามามีสวนรวมในการอบรมเด็กนักเรียน 
ควรเปดโอกาสใหบาน วัด ชุมชน ครู และนักเรียน มีสวนรวมใหมาก ควรมีสถานที่ เชน หอง
จริยธรรมใหเด็กไวฝกสมาธิ,ปฏิบัติกรรมฐาน ควรมีการจัดการที่ดีมีการประเมินที่เปนระบบ เพราะ
จะไดทราบวานักเรียนมีการพัฒนาหรือไม ควรจัดใหโรงเรียนทุกโรงเรียนมีโอกาสจัดการเรียนการ
สอนแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
การอภิปรายผล 
 
 จากผลวิจัยการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
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 1.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย
ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ
และดานบริหารการจัดการ โดยภาพรวมมีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธานี ภูสดศรี (2550) ศึกษาเรื่องศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  2 ผลการวิจัยพบวา  ดังนี้จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหความสอดคลองกับการจัดกิจกรรม และพัฒนาผูเรียนตามแบบวิถีพุทธ เพาะบม
คุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ และนําไปสูการ
ปฏิบัติอยาง การบริหารจัดการกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรดําเนินไปบนพื้นฐานของการ
มีสวนรวมของทุกฝาย และมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
  1.1 ดานกายภาพ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพมีระดับการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธานี ภูสดศรี (2550) ดานกายภาพ พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนไดดําเนินการจัดบริเวณสถานศึกษา
ปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด มีการปฏิบัติมาก ทั้งนี้เปนเพราะนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให โรงเรียนเปนสถานที่ปราศจากสิ่งเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสี
ขาว และดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 10) ไดใหแนวคิดเบื้องตนของการจัดการสภาพ
สถานศึกษาที่เหมาะสมวาสถานศึกษาควรจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลง
เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปเดนเหมาะสม
ที่จะชวนใหระถึงถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหอง ใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิตภาวนา
เหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผูเรียนหรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ หรือใกลชิด
ธรรมชาติ ชวนใหมีใจสงบและสงเสริมปญญา เชน ผูอํานวยการโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําปาย
นิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
เพราะอาจเนื่องมาจากบุคลากรทางการศึกษาหรือครูมีงานรับผิดชอบในหนาที่มาก ไมมีเวลาในการ
จัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม  ควรใหมีการสงเสริมการจัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม หรือการ
ประกวดของนักเรียน โรงเรียนก็จะไดเพิ่มจํานวนปานนิเทศ ปายคุณธรรมได 
  1.2  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของธานี  ภูสดศรี  (2550) ดานการจัดกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตพบวา 
ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวาสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอ
เวลา เพราะเปนแนวทางที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนไทยตามหลักศีลธรรมเพราะทุกคน
ดําเนินตามเบญจศีลและเบญจธรรม จึงทําใหสามารถสงเสริมไดงายและผูอํานวยการโรงเรียน
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สงเสริมใหนักเรียนประเมินผล ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูล
อยางมีเหตุผลซ่ึงมี่คาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานกิจกรรมพื้นฐานอันเนื่องมาจากระดับสติปญญาของ
นักเรียนในวัยประถมการที่จะปลูกฝงใหสามารถประเมินผล ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลอยางมีเหตุผลนั้นตองใชเวลาปลูกฝงที่ยาวนาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 10) ไดใหแนวดําเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธใหมีการจัดกิจกรรมการไหวพระสวด
มนตและปฏิบัติสมาธิเปนกิจกรรมพื้นฐาน วิถีชีวิตเบื้องตนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรดําเนินการเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขา จึงทําใหสถานศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุดและมาก 
  1.3  ดานการเรียนการสอน การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการเรียนการสอน มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
การวิจัยของธานี ภูสดศรี (2550) ดานการเรียนการสอนพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมใหครู
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข เพราะเปนนโยบายของกระทรวงที่สงเสริม
ใหนักเรียนอยางมีความสุขและผูอํานวยการโรงเรียนสนับสนุนใหครูนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือ 
ศาสนสถานที่ใชเปนแหลงการเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่องคาเฉลี่ยนอยที่สุด แตระดับ
การดําเนินงานอยูในระดับมาก เพราะวาการนํานักเรียนออกนอกสถานที่ตองมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปควบคุมดูแลความปลอดภัยทั้งในการเดินทางทั้งในขณะปฏิบัติกิจกรรมซึ่งบางครั้ง
โรงเรียนมีบุคลากรดูแลนักเรียนไมเพียงพอก็ตองขอความรวมมือจากทางผูปกครองหรือเชิญ
ผูปกครองมาเขารวมกิจกรรม 
  1.4  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธมีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด 
ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของธานี ภูสดศรี (2550) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ พบวา 
ผูอํานวยการโรงเรียนมีความซื่อสัตย และจริงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากผูอํานวยการโรงเรียน
ตองบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและผูอํานวยการ
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด อาจเนื่องมาจากผูอํานวยการโรงเรียนยังไมเกิดความเขาใจในการพัฒนาผูเรียนตามหลัก
ไตรสิกขา ไดอยางชัดเจนจึงควรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญ แตกฉานทางดาน
หลักไตรสิกขามาบรรยายใหผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดเกิดความเขาใจมาก
ขึ้น 
  1.5  ดานบริหารจัดการ การดําเนินงานโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานค
ดานบริหารจัดการ ดานบริหารจัดการมีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับการ
วิจัยของธานี ภูสดศรี (2550) ดานบริหารจัดการพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมใหทุกฝายมี
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สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนกลยุทธที่มีจุดเนนการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธจึงสามารถตอบไดอยางชัดเจนวาเมื่อผูอํานวยการโรงเรียนรับนโยบายการศึกษา
มาแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนับสนุนใหวัดมีศาสนทายาทเพิ่มขึ้นและเปนกําลังชวยงานสงเสริมดาน
พระพุทธศาสนาและเสริมสรางทางปญญา ที่เนนภูมิปญญาทองถ่ินเนื่องมาจากการปลูกฝงให
นักเรียนเปนศาสนทายาทของทางศาสนานั้นตองใชเวลาการปลูกฝงนานจึงตองไดรับความรวมมือ
จากทุกฝาย ทั้งบาน วัด โรงเรียน (บวร) 
  ดังนั้นผูอํานวยการโรงเรียนเห็นตรงกันวาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดย
คํานึงถึงนักเรียน การอยูใกลชิดครูเพื่อรับคําแนะนําสั่งสอนที่ดีในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม มี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุดและมาก ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน ใหโรงเรียน
วิถีพุทธสามารถดําเนินการจัดปจจัยตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียน ประกอบดวยจัดสภาพทางกาย และ
องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 
ประการ คือ การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีส่ือท่ีดี (สัปปุริสสังเสวะ) การใสใจศึกษาเลาเรียน 
โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี (สัทธัมมัสสวนะ) การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดถูกวิธี 
โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสริม (โยนิโสมนสิการ) และปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมหรือนํา
ความรูไปใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) ทําใหโรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติ
ในระดับมากที่สุดและมาก 
 2.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ ประสบการณการบริหารงาน วุฒิทางการศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนพบวาการ
ดําเนินงาน ไมแตกตางกัน ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดจําแนกตามเพศ ประสบการณการบริหารงาน และวุฒิทางการ
ศึกษาดังที่เห็นนั้นเปนเพราะการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไดมีการดําเนินงานตามคูมือนิเทศการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นไดรับการรวมมือในการชวย
พัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนอยาง
ดี ทําใหการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนไปไดโดยเรียบรอย 
 3.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ควรบมเพาะคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ในการจัดสภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ควรดําเนินไปบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกฝาย และมีการ
นิเทศติดตามอยางตอเนื่อง ควรจัดอบรมใหแกบุคลากรและครู เพื่อใหไดรับการเตรียมความพรอม  
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สรางความตระหนัก และความเขาใจหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ ควรจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหมีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมและการพัฒนาผูเรียนตามแบบวิถีพุทธ ควร
บูรณาการวิถีพุทธเขากับหลักสูตรสถานศึกษาและในทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรมีการสงเสริมการ
จัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน ควรสงเสริม
ใหนักเรียนรูจักการประเมินผล ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูล
อยางมีเหตุผล ควรมีการประสานงาน สนับสนุน สงเสริมใหครูนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือศาสน
สถานที่ใชเปนแหลงการเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ควรมีการบรรยายเสริมใหครูมี
ความรูและความเขาใจในการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขาโดยการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมา
บรรยาย ควรมีการปลูกฝง สนับสนุน นักเรียนใหเปนศาสนทายาทและเปนกําลังชวยงานสงเสริม
ดานพระพุทธศาสนาและเสริมสรางทางปญญา ที่เนนภูมิปญญาทองถ่ิน ควรมีการสงเสริมและ
สนับสนุนโดยเฉพาะดานงบประมาณในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยเฉพาะดานบริหาร
จัดการเพราะการวิจัยพบวา การดําเนินดานการบริหารจัดการกายภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดจาก
องคประกอบ 5 ดาน คือดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธและดานบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดฝกอบรมนักเรียนในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ที่กินเปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดํารง
ชีวิตประจําวันเพื่อใหนักเรียน มีโอกาสเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน  ครูควร
นําหลักการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขามาใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ สถานศึกษาโดยเฉพาะผูบริหารควรวางแผนการดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลพรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่องและเปน
ระบบในทุกปการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายควรมีวิถีชีวิตตามหลักพุทธ
ธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต สําหรับผูเรียน และชุมชน 
 2.  โรงเรียนวิถีพุทธควรจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชนการสวด
มนต ไหวพระกอนเขาเรียนและกอนกลับบาน มีกิจกรรมสวดมนตทําสมาธิเปนประจําเพื่อสราง
สมาธิสงเสริมปญญาแกผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีงาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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 3.  สถานศึกษาที่มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการบูรณา
การพุทธธรรมในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหไดผูเรียนที่เปนผลผลิตของวิถี
พุทธอยางแทจริง ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบโครงการ ไมใชเปนหนาที่ของครูผูสอน
วิชาพระพุทธศาสนาแตเพียงผูเดียว 
 4.  ควรบมเพาะคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตแบบ
วิถีพุทธ และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 5.  การจัดสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ควรดําเนินไปบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมของทุกฝาย และมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
 6.  ควรจัดอบรมใหแกบุคลากรและครู เพื่อใหไดรับการเตรียมความพรอม สรางความ
ตระหนัก และความเขาใจหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 7.  ผูอํานวยการโรงเรียนควรมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มเติมการจัดทําปายนิเทศ ปาย 
คติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรมในบริเวณโรงเรียน โดยใหนักเรียน และผูปกครองเขามามี 
สวนรวม 
 8.  ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนประเมินผล ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลอยางมีเหตุผล โดยมีคณะครูคอยชวยช้ีแนะแนวทาง เชน ครู
แนะแนวหรือครูที่ปรึกษา 
 9.  ผูอํานวยการโรงเรียนสนับสนุนใหครูนํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือ ศาสนสถานที่
ใชเปนแหลงการเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยขอความรวมมือจากผูปกครอง 
 10.  ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการพัฒนาผูเรียน
ตามหลักไตรสิกขา โดยการเชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู หรือสงครูไปเขารับการอบรมตาม
หนวยอบรมตางๆ ที่ไดใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เชนวัดปญญานันทาราม 
 11.  ผูอํานวยการโรงเรียนสนับสนุนใหวัดมีศาสนทายาทเพิ่มขึ้นและเปนกําลังชวยงาน
สงเสริมดานพระพุทธศาสนาและเสริมสรางทางปญญา ที่เนนภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใหครุ และ
บุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกฝนแลวทําตัวเปนแบบอยางใหเห็นเปนการปลูกฝง แบบสอนให
รู ทําใหดู อยูใหเห็น แลวนําสูการปฏิบัติจริง 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 
 1.  ควรศึกษาบทบาทของผูอํานวยการโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 2.  ควรศึกษาปจจัยในการบริหารงานที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3.  ควรศึกษาปจจัยในการดําเนินงานดานบริหารจัดการในการดําเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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