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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยมีความตอเนื่องมาดวยกันกับความเปนมาของ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตสมัยกอนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจนซึ่ง
ชาวไทยก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเนื่องมาโดยตลอดจนกลาวไดวาประวัติศาสตรของประเทศ
ไทยเปนประวัติศาสตรของชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ในดานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยก็ได
ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน 
โดยมีวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทยเปนแหลงคําส่ังสอนและการฝกอบรม กิจกรรมสวน
ใหญที่มีความสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมีสวนประกอบดวยพระพุทธศาสนาซึ่งเปนพิธีการ
ที่เนนย้ําความสําคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจของมนุษย (กรมวิชาการ, 2546, บทนํา) 
 จากสภาพที่กลาวมาพบวาศาสนาพุทธไดเขามามีบทบาทตอคนไทยเปนเวลาชานานจน
ฝงลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทยกลายเปนเครื่องหลอหลอมกล่ันกรองนิสัยพื้นฐานจิตใจของ
คนไทย (กรมวิชาการ, 2546, บทนํา) ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระราชนิพนธ
ในเทศนาวันเสือปาวาเปนหนาที่ของเราที่จะตองตั้งใจรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยอยาใหมีอันตรายมาถึงได ตองรักษาพระศาสนาอันนี้ใหคงอยูในเมืองไทยอีกตอไป 
ตองรักษาไวเพื่อเปนมรดกแกลูกหลานของเราทั้งหลายสังคมไทยเปนสังคมที่มีโอกาสใกลชิดกับ 
ส่ิงลํ้าคาของสังคม มนุษยชาติ คือ “พระพุทธศาสนา” ซ่ึงประชาชนสวนใหญของประเทศไทยนับ
ถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ 95 ของประชากรทั้งหมด (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533,  
หนา 213) ประกอบกับวิถีชีวิตและดานวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธ คือวิถีวัฒนธรรม
ของชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักลักษณ ทั่วโลกตระหนักและใหการยอมรับ 
พระพุทธศาสนายังมีรายละเอียดที่เปนระบบการศึกษา เปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ มาตรา 73 บัญญัติไววา “รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนา
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อ่ืน สงเสริมความเขาใจอันดีงาม และความสมานฉันทระหวางชนชาติของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
มาตรา 81 บัญญัติไววา “รัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 21-22) ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 ไดกําหนด ความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข และมาตรา 24(4)ไดกลาวไววาการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545,หนา 4) พรอมกันนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมุงเนนการพัฒนาคนเปนหลักสําคัญ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดบัญญัติไว ในขอ 2 ดาน
นโยบายวาคนเกงจะตองถึงพรอมดวยคุณธรรม จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544 
ไดบัญญัติไววาจะมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนา ธรรมะ และรวมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จึงนําแนวทางของพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
“โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยใชกระบวนการสอนแบบพุทธ ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา 1 
ใน 5 รูปแบบตามนโยบายโรงเรียนรูปแบบใหมของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ
ถือเปนจุดสําคัญของการนําคุณคามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสูสังคมไทย อันจะชวยผลักดันให
เด็ก และเยาวชนไทย สามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางมีความสุขนักเรียนผูมีสุขภาพจิตดียอมเรียนหนังสือไดดีสามารถทํางานไดมากและไดผลดี
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถเขากับเพื่อนและชวยเหลือสังคมไดดีและผูมีสุขภาพจิตดียอมมี
ความสุขและความสําเร็จในชีวิตซึ่งหากประชาชนโดยทั่วไปไมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาแลว 
อาจจะตองประสบกับความยุงยากในชีวิตที่สงบสุขไมได มีแตความเดือดรอนสรางปญหาใหกับ
สังคมสงผลใหกับประเทศชาติในที่สุดจากการศึกษาผลการวิจัย ซ่ึงไดวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร (สุมณฑา  แกนกูล, 
2544 , หนา 59) พบวา สภาพสังคมในปจจุบัน มีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุสูงมาก ทําใหการ
ดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบาย คนในสังคมพยายามทุกวิถีทางที่จะใหไดวัตถุมาสนองตอบตอ
ความตองการของตนเอง มีการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน แขงขันชิงดีชิงเดน เห็นแกตัว จริยธรรมและ
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คุณธรรมของเด็กและเยาชนจึงเสื่อมลง สงผลใหเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลายประการ อาทิ การแตง
กายไมเรียบรอย การสงงานไมตรงเวลา การไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และผลการวิจัยยัง
พบวา ระดับของระดับจริยธรรมของนักเรียน ดานการใฝรู ความอดทน ความเมตตากรุณา ความ
ยุติธรรม และการประหยัดอดออม อยูในระดับปานกลางซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยที่พบวาเยาวชนไทยในปจจุบันมีปญหาดานความประพฤติ คือ ขาดความเคารพครู และพอ
แม กิริยามารยาทไมออนนอม ชอบสนุก ชอบยกพวกตีกัน ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ใชเงินเกง เอา
แตใจตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ ไมซ่ือสัตย ขาดความอดทน และขาดการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
(โพธ์ิสวัสดิ์ แสงสวาง, 2545, หนา 41) ดานศีลธรรม การสงเสริมจริยธรรม และคานิยมที่สรางสรรค 
เด็กและเยาวชนก็เชนเดียวกัน พบวา เกิดปญหาเกี่ยวกับวิกฤตในการเสริมสรางจริยธรรม ศีลธรรม
และคานิยม เพื่อสรางสรรคเด็กและเยาวชน ปญหาอีกสวนที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ซ่ึงมีผลกระทบ
มาจากปญหาจากสังคมหลาย ๆ ดาน ทําใหผูเรียนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน การ
แตงกายของเยาวชน ความหรูหราฟุมเฟอยเกินฐานะความจําเปน การมั่วสุมหลงใหลในอบายมุข 
การติดยาเสพติดใหโทษ เสรีภาพในทางเพศ การคาประเวณีโดยสมัครใจ หรือถูกบังคับ ส่ิงลามก
อนาจาร ละเลย การเคารพผูใหญ บุพการี และครูอาจารย ความสุภาพออนนอมถอมตน การมีวินัย 
และเคารพกฎหมายบานเมือง การทะเลาะวิวาท นิยมความรุนแรง เปนตนและ อีกเหตุผลหนึ่งระบบ
การศึกษาทําใหขาดศีลธรรมพื้นฐานทั้งประเทศ ศีลธรรมพื้นฐานคือความเคารพศักดิ์ศรีคุณคาของ
ความเปนคนทุกอยางเทาเทียมกันโดยเฉพาะคนยากจน และนําไปสูปญหาตาง ๆ มากมาย 
 อีกทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีลักษณะของความนิยมในวัตถุ มีวัฒนธรรม
ของการบริโภคมากขึ้น ไดมีผลกระทบอยางสําคัญตอระดับคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย มี
เหตุการณหลายเหตุการณเกิดขึ้นบอยครั้งที่ส่ันสะเทือนมโนธรรมสํานึกตอแกนหลักของศาสนาจน
หวั่นไหว รูสึกถึงการเสื่อมถอยในศีลธรรมของประชาชนโดยทั่วไป สังคมไทยจึงเริ่มมีลักษณะของ
การเปนสังคมที่มีระดับของศีลธรรมถดถอยลดนอยลงเรื่อย ๆ และถูกกระแสอื่นบิดเบือนไปจาก
หลักการพื้นฐานที่แทจริงของศาสนา จนเปนสถานการณที่นาหวงใยอยางยิ่ง ยิ่งโลกในปจจุบันที่มี
ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุอยางมากดวยแลว ถาหากจิตใจของเราไมมีหลักยึดใหมั่นคงพอ 
อาจตองประสบกับความยุงยากในชีวิตไดมากที่สุด ศาสนาเทานั้นที่จะชวยใหเรามีจิตใจที่มั่นคงและ
เปนระเบียบพรอมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533, 
หนา 214) นอกจากนั้นบุคคลและสถาบันทางสังคม สถาบันครอบครัวอีกหลายสวนก็ลวนประพฤติ
ผิดทํานองคลองธรรม ทั้งการเอารัดเอาเปรียบฉอราษฎรบังหลวง แกงแยงแขงขัน ชิงดีชิงเดน 
ลักลอบคาขายสิ่งผิดกฎหมาย และสารเสพติดทําลายผูคน มีการฉกชิงวิ่งราว ฆา ปลน ไมเวนแตละ
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วัน โดยปราศจากมโนสํานึกทางศีลธรรม นักเรียนนักศึกษาบางสวนก็ไมสนใจศึกษาเลาเรียน เกิด
การมั่วสุมตามสถานเริงรมย เสพส่ิงเสพติด ยกพวกตีกัน ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาคุณธรรม 
จริยธรรม ทางสังคม ที่เกิดจากการไมมีการเรียนรูอยางลึกซึ้ง และไมยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา
ทั้งสิ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 หนา 24) ซ่ึงถาหากประชาชนโดยทั่วไป
ไมยึดมั่น ในหลักธรรมของศาสนาแลว อาจจะตองประสบกับความยุงยากในชีวิต หาชีวิตที่สงบสุข
ไมได มีแตความเดือดรอน สรางปญหาใหกับสังคมสงผลใหกับประเทศชาติในที่สุด รวมทั้งปญหา
ภาคใตดวยการขาดความเคารพศักดิ์ศรีคุณคาของคนอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่รัฐนําเอาการศึกษา
มาจัดการเสียเอง แยกการศึกษาออกมาจากวัดโดยแทบสิ้นเชิงจากที่เคยเปนมาแตดั้งเดิมใน
สังคมไทย วัด ซ่ึงเคยเปนสถาบันเบ็ดเสร็จในสังคมไทย รวมถึงเรื่องการศึกษาดวยจึงถูกตัดออกจาก
บทบาทดานการศึกษาที่เคยมีอยูในสมัยกอน พระภิกษุ และผูนําทางศาสนา ซ่ึงเคยทําหนาที่ครู 
คณาจารย ในการ ศึกษาอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาของศาสนิกชนไทยจึงพลอยหมดบทบาทใน
การอบรมสั่งสอน และบทบาทที่ไดรับการยอมรับในฐานะที่พึ่งทางจิตใจก็ลดนอยลง ซ่ึงกลายเปน
ปญหาสวนหนึ่ง อันนาหวงใยอยางยิ่ง ทั้ง ๆ ที่สถาบันและบุคลากรทางศาสนาเหลานี้นาจะมี
ศักยภาพ กอประโยชนทางดานการศึกษา แตกลับถูกลดบทบาทลงอยางสิ้นเชิง และเปนเพียงพลัง
เงียบที่ไมอาจจะสรางคุณประโยชนเทาที่ควร 
 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีหนาที่และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก
เยาวชน เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคกลาวคือ “เปนคนดี คนเกง และมีความสุข” จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาทั้งระบบและกระบวนการที่สอดคลองตอการบริหารและการจัดการรวมทั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และสอดคลองกับมาตรา 6 ที่กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข” 
 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวและมี
นโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด ซ่ึงสถานศึกษาอันประกอบดวย
ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนกลไกสําคัญ ที่จะผลักดันใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ เดินหนาตอไปอยางมีพลัง ในการสรางสรรคอนาคตของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และโลกทั้งหมด ใหเปนวิถีแหงสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป 
 กรุงเทพมหานครมีนโยบายดานการศึกษาที่เนนเดนชัดที่จะปลูกฝงใหนักเรียนมีความ
ใกลชิดศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อยางเชน 
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 ปการศึกษา 2548 กรุงเทพมหานครโดยสํานักการศึกษามีนโยบายที่นําระบบโรงเรียนวถีิ
พุทธมาสูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  เพราะเห็นวาโรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนระบบปกติ
ทั่วไปที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนเปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น โดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล (พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ดีสําหรับ
ตนและสังคม) สมาธิ (จิตใจที่ตั้งมั่น  เขมแข็ง  และสงบสุข) และปญญา (มีศักยภาพในการคิด การ
แกปญหาดวยเหตุผลอยางถูกวิธี) ซ่ึงจะชวยใหการจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดี  เกง  และมีความสุขอยางแทจริง 
 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนที่เขารวม “โครงการโรงเรียนรวมศึกษาและพัฒนาตามแนว
พระราชดําริในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม ถวายเปนราชสักการะรวมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา” จํานวนทั้งส้ิน 287 โรงเรียน 
 อยางไรก็ดีจากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของโรงเรียนวิถีพุทธแมจะไดผลที่นา
พอใจในระดับหนึ่งโรงเรียนก็ยังเห็นวายังจะตองพัฒนาดานนี้ใหมากยิ่งขึ้นประกอบกับสภาพสังคม 
และชุมชนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก  ปญหาดานสังคมเกิดขึ้นมากมากมาย  นักเรียน
ซ่ึงเปนเยาวชนของชาติในอนาคตที่สําคัญ ไมสามารถปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปญหา
ขึ้น  รวมทั้งครู ผูปกครองจะตองมี แนวทาง และวิธีการอยางหลากหลายที่จะชวยกันสงเสริม  และ
ดําเนินการพัฒนานักเรียนในดานความมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน อยู ดู และฟงเปน ครู บุคลากร  ผูปกครองนักเรียน
และชุมชนจะตองเปนแบบอยางที่ดี เปนบุคคลที่ตอง “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” รวมทั้งโรงเรียน
จะตองมีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางวิถีพุทธที่ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานัก
การศึกษาไดจัดอบรมและไดนําแนวทางการดําเนินงานมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน  เนนการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  8  ขั้นตอน คือ สรางความตระหนักและความเขาใจ ประเมินตนเองตามสภาพจริง
ของครูและผูบริหาร วิเคราะหขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนารวมกัน ลงมือปฏิบัติ / ดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ / ปรับปรุงแกไข รวบ
รวมขอมูลและสรุปผล รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนา เมื่อไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว จึง
จําเปนตองทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาปญหา อุปสรรค  และ
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ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางที่สําคัญในการดําเนินงาน อันจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานใน
โรงเรียนวิถีพุทธบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้น กอใหเกิดประสิทธิผลตอการสงเสริม และพัฒนาคุณธรรม    
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ในเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีเพศตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธแตกตางกัน 
 2.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารงานตางกัน มีการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธแตกตางกัน 
 3.  ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
แตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 16) ซ่ึงมีองคประกอบจํานวน 5 ดาน ไดแก  
  1.  ดานกายภาพ  
  2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
  3.  ดานการเรียนการสอน  
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  4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
  5.  ดานการบริหารจัดการ  
 2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาประชากรในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนวิถี
พุทธในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 287 คน 
  2.2  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนที่คาความเชื่อมั่น 99% (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 หนา 303)
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 202 คน 
 3.  ขอบเขตดานเวลา 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551- เดือนมกราคม พ.ศ. 
2552 เปนระยะเวลา 3 เดือน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดไวโดยมุงศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกเปน 5 ดานตามแนวคิดของสํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาแสดงไดดังภาพ  
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 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของผูอํานวยการโรงเรียน 
เพศ 
(   ) ชาย           (   ) หญิง 
ประสบการณการบริหารงานโรงเรียน 
(   ) ตํ่ากวา 5 ป 
(   ) 5-10 ป 
(   ) 10 ป ขึ้นไป 
วุฒิทางการศึกษา 
(   ) ปริญญาตรี 
(   ) ปริญญาโท 
(   ) ปริญญาเอก 

ความคิดเห็นตอการดําเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
1. ดานกายภาพ 
2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
3. ดานการเรียนการสอน 
4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5. ดานการบริหารจัดการ 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนโดยนําหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหาร และพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา 
โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ 
 1.  ดานกายภาพ หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธไดจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจํา
โรงเรียน และประจําหองเรียน มีการจัดทําปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญ จัดอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหมีความสะอาดรมร่ืน สงบ ใกลชิดธรรมชาติ รวมถึงหองเรียน หองบริหารจิต 
โรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด 
 2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธไดจัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียนกินเปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปน จัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบชวยเหลือดูแล
รักษาพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณสมบัติและส่ิงแวดลอม มีการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนารวมทั้งศาสนพิธีตาง ๆ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การกราบพระ กิจกรรมสวดมนตไหว
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พระกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียนทุกวัน มีกิจกรรมรับศีล กิจกรรมทําสมาธิ การพิจารณาอาหาร
กอนรับประทาน กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ กิจกรรมคายพุทธบุตร 
กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 3.  ดานการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษาไดกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลการเรียนรูที่คาดหวังการจัดการเรียนรูที่บูรณาการพุทธศาสนา ประสานความรวมมือ
กับจัดการเรียนรูพุทธศาสนาสถานศึกษาจัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรม (สอดแทรก
คุณธรรม) หรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
สถานศึกษาสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรูดวยตัวเองจากแหลง
ตาง ๆ ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุกฝายมีความสุขสรางบรรยากาศกระตือรือรนจูงใจทาทายให
อยากรูสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรูครูจัดกิจกรรมบริหารจิตกําหนดสติกอนเรียนกอนการแขงขัน
กีฬาและกอนนอนอยางสม่ําเสมอเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันใชส่ือการเรียนรู ที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอนิมนต
พระสงฆ หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนามาสั่งสอนนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
สถานศึกษานํานักเรียนไปเรียนรูที่วัดหรือ ศาสนสถานที่ใชเปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียน
อยางตอเนื่องสถานศึกษามีการประเมินผล ตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายโดยมีจุดเนนที่
ตองการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
 4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธไดสงเสริมบรรยากาศ
ใฝรูใฝเรียน มีการเคารพนอบนอม การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารลด ละ เลิกอบายมุข ถือ
ศีล 5 มีพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารมีความซื่อสัตยและจริงใจใน
การปฏิบัติงาน  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม ลด 
ละ เลิก อบายมุขถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ครูมีพรหมวิหารธรรม มีความเปน
กัลยาณมิตรมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงามทางปญญาครูรูและเขาใจการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออนนอมถอมตนยิ้มแยมมีเมตตา ตอ
กันทั้งครูและนักเรียนสถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียนรู ใฝสรางสรรคสถานศึกษา
สงเสริมบุคลากรและนักเรียนใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน สถานศึกษาสงเสริม ยกยอง 
เชิดชู ผูกระทําความดีเปนประจํานักเรียนบริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพทีเหมาะสม
ไดคุณคาโดยแทจริงนักเรียนดูแลรางกายและการแตงกายสะอาดและเรียบรอยนักเรียนดํารงชีวิตที่
เกื้อกูลตอส่ิงแวดลอมนักเรียนมีศีล 5 ในการดํารงชีวิตนักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรง
ตอเวลานักเรียนสามารถพึ่งตนเองไดหรือทํางานเลี้ยงชีพที่สุจริตนักเรียนมีความกตัญูรูคุณ
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นักเรียนมีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผแบงปนตอกันนักเรียนทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจอดทน
และขยันหมั่นเพียรนักเรียนมีสุขภาพจิตดีแจมใสราเริงเบิกบานนักเรียนมีความศรัทธาและเขาใจใน
พระรัตนตรัยนักเรียนรูบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน มิใชประโยชน นักเรียนใฝรูใฝหาแสวงหา
ความจริงและใฝสรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอนักเรียนรูเทาทันและแกไขปญหาชีวิตและทํางาน
ดวยสติปญญา 
 5.  ดานบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธไดรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
วัด ในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษามีวิสัยทัศน เปาหมาย แผนพัฒนา
สถานศึกษา มีคณะกรรมการการดําเนินงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา สถานศึกษาปลูกฝงศรัทธา
สรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผล มี
หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรูและแผนการเรียนรู บานและชุมชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
อบายมุขทั้งปวง ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษา วัดมีศาสนทายาท และ
กําลังชวยสงเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจาก ผูมี
สวนเกี่ยวของ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1 .   เปนขอมูลพื้นฐานในการดํา เนินงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ  ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เปนขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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