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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียน 2) ศึกษาระดับ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ 3) วิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�านวน 338 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ตามสัดส่วนกระจายตามจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ 

แบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย ดงัน้ี ความซือ่สตัย์สจุรติ ความมุง่ประสงค์ ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรยีน ความหลากหลาย

ของบุคลากร ความเอื้ออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไว้วางใจ การมอบอ�านาจ และ 

การตัดสินใจ

 2. ระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อยดังน้ี กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต การบริหารจัดการ กายภาพ การเรียนการสอน และ 

บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์
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 3. วัฒนธรรมโรงเรียนประกอบด้วย ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจ 

และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยร่วมกันท�านายได้ 

ร้อยละ 43.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรมโรงเรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ  มัธยมศึกษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school culture; 2) identify the level of 

operation of Buddhist-oriented school; and 3) analyze school culture affecting operation of 

Buddhist-oriented schools. The research sample, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by province, was 338 administrators and teachers of schools under 

Secondary Educational Service Area Office 8. The research instrument was a questionnaire 

constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, standard 

deviation, and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows: 

 1. Overall and in specific aspects, school culture was at a high level. These 

aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: integrity, school purposes, 

sense of community, diversity, caring, recognition, quality, trust, empowerment and decision 

making. 

 2. Overall and in specific aspects, operation of Buddhist-oriented schools was at a 

high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: life skill 

activity, school administration, school settings, learning and teaching, and school climate 

and interaction. 

 3. School culture in the aspects of diversity, empowerment, and integrity together 

predicted operation of Buddhist-oriented schools at the percentage of 43.20 with statistical 

significance at .01.

Keywords: school culture, Buddhist-oriented school, secondary education
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บทน�า

 สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธมาแต่อดีต ความเป็นชาวพุทธได้สอดแทรกในวิถีชีวิตและ 

กลายเป็นวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ

การถ่ายเททางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เข้ามา ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชาวพุทธเดิมบ้าง การที่มี

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจะเป็นการส่งเสริมอีกทางหน่ึง ซึ่งสถาบันการศึกษามีบทบาทส�าคัญ 

ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสอดคล้องกับความเป็นชาวพุทธในการพัฒนาและฟื้นฟู

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน ให้เติบโตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย ใจ สติปัญญา 

โดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด และมี

บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนคอยสนับสนุน นอกจากนี้โรงเรียน 

แต่ละแห่งยังมีวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งจะเป็นแบบแผน แนวทางการด�าเนินงาน ซึ่งมีส่วนส�าคัญ 

ต่อการปฏบิติังาน บุคลากรทุกคนจ�าเป็นต้องเห็นความส�าคัญและท�าความเข้าใจ ร่วมกันสร้างสรรค์

วัฒนธรรมโรงเรียนในแนวทางท่ีดี สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะส่งผล

ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส�าเร็จ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุขโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยผลักดันให้เด็ก และ

เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) ดังนั้น โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนระบบปกติทั่วไป 

ที่น�าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกรอบการพัฒนา

ตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ จุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธคือการด�าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยบูรณาการ ผู้เรียนผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ

มีปัญญารู ้เข้าใจในคุณค่าแท้ ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และม ี

วัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด�าเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3)

 ในสภาพสังคมปัจจุบันที่สะท้อนออกมาให้เห็นท้ังจากข่าวสารท่ีเผยแพร่จากสื่อแหล่งต่าง ๆ 

และจากสภาพท่ีเป็นจริงในชุมชนใกล้ตัวจะเห็นได้ว่า ปัญหาสังคมท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนซึ่งเป็น

อนาคตของชาติได้เพ่ิมมากขึ้นและนับวันจะรุนแรงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  

ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะก้าวไกล แต่ส�าหรับด้านคุณภาพ ด้านคุณธรรม 

ด้านจริยธรรมน้ัน กลับสวนทางกัน เช่น การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ปัญหา

ชู้สาวก่อนวัยอันควร อีกทั้งเข้าสู่ค่านิยม ทัศนคติที่ให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าคุณธรรม
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ความดี โดยอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งย่ัวยุ การลอกเลียนแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม การท่ีตัวบุคคล 

ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจมีสาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว รวมทั้งพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ยังคงมีแฝงในสังคมปัจจุบันมากมาย จากการประเมินสถานการณ์ในการจัดท�าแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 พบว่า มีความเสี่ยงของค่านิยม 

ดีงามเส่ือมถอยและประเพณีถูกบิดเบือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผล

ให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง มุ่งหา 

รายได้เพ่ือการตอบสนองความต้องการการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกูลความมีน�้าใจไมตรีลดลง 

แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์

ส่วนร่วม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 5)

 ดังจะเห็นได้ว่า การด�าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีจะประสบความส�าเร็จน้ัน ย่อมจะ

ต้องมีปัจจัยสนับสนุนในการด�าเนินงานไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย เป้าหมาย 

ระเบียบ แบบแผน กฎกติกาต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนอยู่ในกรอบที่เรียกว่า วัฒนธรรม

โรงเรียน ที่จะช่วยให้บุคลากรเข้าใจลักษณะการท�างาน สามารถส่งเสริมด�าเนินกิจกรรมแนวทาง 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างเหมาะสม จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2545 และมีการปรับปรุง

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน อีกทั้ง ด้านวัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งจะมีความเก่ียวข้อง ส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางวัฒนธรรมโรงเรียนตามแนวคิดของ 

Patterson, Purkey and Parker (1986: 50-51) เพ่ือให้ได้แนวทางไปใช้หรือพัฒนาโรงเรียนของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8

      2. เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8

         3. เพ่ือวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ตัวแปรการวิจัย
 1. ตัวแปรต้น คือ วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ 2) การมอบอ�านาจ 

3) การตัดสินใจ 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ  

7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร
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 2. ตัวแปรตาม คือ การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 1) กายภาพ 2) กิจกรรม

พื้นฐานชีวิต 3) การเรียนการสอน 4) บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และ 5) กิจกรรมประจ�าวันพระ

สมมติฐานการวิจัย

 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ 2) การมอบอ�านาจ 3) การตัดสินใจ  

4) ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 5) ความไว้วางใจ 6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ  

8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ค�าจ�ากัดความของตัวแปร
 1. วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามแบบแผนหรือสิ่งท่ีก�าหนดรูปแบบความประพฤติของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในโรงเรียน เป็นลักษณะร่วมกันของบุคลากรจะมีลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์

แตกต่างกันออกไปแต่ละโรงเรียนหรือสถานศึกษา วัฒนธรรมเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นโดยสมาชิก 

มีการปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการไปสู่ความส�าเร็จนั้น ประกอบด้วย

      1.1 ความมุ่งประสงค์ หมายถึง โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูได้ทราบถึงเป้าหมาย

ของโรงเรียน ท�าให้ครูเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความส�าคัญ น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดท�าแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เป้าหมายของโรงเรียนบรรลุผลส�าเร็จ

      1.2 การมอบอ�านาจ หมายถึง โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูปฏิบัติงานไปพร้อมกับ 

การมอบอ�านาจการตดัสนิใจในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ การกระจายอ�านาจให้ครมูส่ีวนร่วมในการบรหิาร

งานในโรงเรียนมากข้ึน จะส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจและเต็มใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้ง การมอบอ�านาจให้ครูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน

     1.3 การตัดสินใจ หมายถึง โรงเรียนได้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานจากทางเลือกหลาย ๆ

ทางเลือก โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากท่ีสุดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปิด

โอกาสให้ครูได้ร่วมกันเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจ

     1.4 ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีน หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษาและครูได้ร่วมมอืกัน

พัฒนาโรงเรียนด้วยความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความผูกพันท่ีจะช่วยเหลือและพัฒนาซึ่งกัน

และกัน การให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งมีความเต็มใจท่ีจะอุทิศ

เวลาให้กับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  
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  1.5 ความไว้วางใจ หมายถึง โรงเรยีนเปิดโอกาสให้ครปูฏิบตังิานตามความรูค้วามสามารถ

และความถนัด การให้ความเชื่อมั่นในครูที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสมาชิกมี 

การสื่อสารแบบเผยความรู้สึกต่อกัน ท�าให้บรรยากาศการปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

     1.6 ความมีคุณภาพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ 

โดยเป็นไปตามมาตรฐานหรือความมุ่งประสงค์ท่ีตั้งไว้เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมท้ังโรงเรียนได้

จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

     1.7 การยอมรับ หมายถึง โรงเรียนให้ความส�าคัญและให้การยอมรับในความคิดเห็น 

ความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน การยกย่องชมเชยในผลงานความส�าเร็จ รวมถึงให้การยอมรับ

ในความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

    1.8 ความเอื้ออาทร หมายถึง โรงเรียนให้ความส�าคัญ ดูแล ช่วยเหลือแก่ครูทั้งเรื่อง

ส่วนตัวและเร่ืองงาน การสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ การจัดสวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูลให้กับครูภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูด้วยกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

  1.9 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง โรงเรียนเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยการยกย่องชมเชย ให้การตอบแทน โดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ย่อมจะท�าให้ปฏิบัติงานเต็มก�าลังความสามารถ

     1.10  ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง โรงเรียน สรรหาครูท่ีมีความแตกต่างกัน 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และทุกคนจะใช้ความสามารถ ความรู้ 

ทักษะที่แตกต่างกันน้ีให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ค่านิยมเดียวกัน 

เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายร่วมกัน

 2. การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดสภาพ 

ทุกด้านของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนอย่างบูรณาการให้ผู ้เรียนพัฒนาชีวิต 

ให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟัง และมีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาโดยยึดเกณฑ์การจัดสภาพในสถานศึกษา 

ที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย  

  2.1 กายภาพ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ัวไปท่ีส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ  

และปัญญา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิและปัญญา และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

การปลอดสารเสพติด

  2.2 กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตท่ีบูรณาการกับศีล 

สมาธิ ปัญญา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้อง

กับวิถีพุทธ
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     2.3 การเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรหรือการจัดการเรียน 

การสอนท่ีบูรณาการหลักพุทธธรรม จัดกิจกรรมท่ีบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระและจัดท�าโครงงาน

คุณธรรมที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาจิต ความคิดตามหลักพุทธธรรม

  2.4 บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง โรงเรียนมีการส่งเสริมบรรยากาศ การใฝ่เรียนรู้

และพัฒนาไตรสิกขา ส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ส่งเสริมบรรยากาศที่สร้างความม ี

ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

  2.5 การบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมด�าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการวิเคราะห์จุดเน้นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นหน่วยวิเคราะห์

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ในปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามที่ตั้งของจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกอบด้วยผู้บรหิารสถานศึกษา จ�านวน 67 คน คร ูจ�านวน 1,181 คน และจงัหวัดราชบรุ ีประกอบด้วย 

ผู้บริหาร 66 คน ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จ�านวน 2,601 คน โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวของ Krejcie and 

Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555: 179) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 338 คน 

โดยใช้วิธีกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) 

กระจายตามจังหวัด ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  จ�านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและ 

การด�าเนนิงานโรงเรยีนวถีิพุทธ โดยวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาตามนิยามศพัท์เชงิปฏิบตักิารของตวัแปร 

ท่ีศึกษา สร้างแบบสอบถามตามนิยามตัวแปรให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา ภายใต้ค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา น�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความตรง

เชิงเน้ือหา (content validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์  

(IOC: Index of Item Objective Congruence) เลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 

0.67 ถงึ 1.00 ปรบัปรุงข้อกระทงค�าถามตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุิและอาจารย์ทีป่รกึษา แลว้น�า 

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  

น�ามาหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 

161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555: 156) ได้ค่าความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เท่ากับ 0.98 

และค่าความเที่ยงของการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเท่ากับ 0.96 ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 338 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 

338 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู    ผูบริหารสถานศกึษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ระดับ

วัฒนธรรมโรงเรยีนและการด�าเนนิงานโรงเรยีนวถีิพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 8 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยผู้วิจัย 

น�าค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลีย่ตามแนวคดิของบญุชม ศรสีะอาด (2556: 121) ดงัน้ี

 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ                           

       อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

          อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  วัฒนธรรมโรงเรียน/การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

       อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยข้อมูลวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัวฒันธรรมโรงเรยีนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 8

 วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (   = 4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา 

ได้แก่ ความมุ่งประสงค์ (   = 4.41, S.D. = 0.49) และการตัดสินใจอยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.18,  

S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2
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คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนาตนเองอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.40, 
S.D = 0.53) รองลงมาคือ การทํางานเปนทีม (X� = 4.31, S.D. = 0. 56) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X�  = 
4.38, S.D. = 0.58) การมุงผลสัมฤทธิ์ (X� = 4.36, S.D. = 0.54) และการวิเคราะหสังเคราะห (X� = 4.30, 
S.D. = 0.60) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

               (n = 323) 
ขอ สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.36 0.54 มาก 4 
2. การพัฒนาตนเอง 4.40 0.53 มาก 1 
3. การทาํงานเปนทีม 4.40 0.56 มาก 2 
4. 
5. 

การวิเคราะหสังเคราะห 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.30 
4.38 

0.60 
0.58 

มาก 
มาก 

5 
3 

 รวม 4.37 0.50 มาก  
   

 

x

x
x

x
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

           

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยกิจกรรมพื้นฐานชีวิตอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ 

การบริหารจัดการ (   =  4.27, S.D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์อยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด 

(    = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3
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วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 
4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยความ
ซื่อสัตยสุจริต อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก ความมุงประสงค (X� = 4.41, S.D. 
= 0.49) และการตัดสินใจอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.18, S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                         (n = 338) 
ขอ วัฒนธรรมโรงเรียน X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ความมุงประสงค 4.41 0.49 มาก 2 
2. การมอบอํานาจ 4.25 0.55 มาก 9 
3. การตัดสินใจ 4.18 0.57 มาก 10 
4. ความรูสึกเปนสวนหนึง่ของโรงเรียน 4.37 0.52 มาก 3 
5. ความไววางใจ 4.28 0.54 มาก 8 
6. ความมีคุณภาพ 4.30 0.53 มาก 7 
7. การยอมรับ 4.31 0.53 มาก 6 
8. ความเอ้ืออาทร 4.31 0.70 มาก 5 
9. ความซื่อสัตยสุจริต 4.45 0.56 มาก 1 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.36 0.53 มาก 4 
 รวม 4.32 0.43 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X� = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ (X� =  4 . 27 , 
S . D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธอยูในลําดับตํ่าที่สุด (X� = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                 (n = 338) 

x
x

x
x
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

               

9 
 

วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 
4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยความ
ซื่อสัตยสุจริต อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.45, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก ความมุงประสงค (X� = 4.41, S.D. 
= 0.49) และการตัดสินใจอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.18, S.D. = 0.57) ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                         (n = 338) 
ขอ วัฒนธรรมโรงเรียน X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ความมุงประสงค 4.41 0.49 มาก 2 
2. การมอบอํานาจ 4.25 0.55 มาก 9 
3. การตัดสินใจ 4.18 0.57 มาก 10 
4. ความรูสึกเปนสวนหนึง่ของโรงเรียน 4.37 0.52 มาก 3 
5. ความไววางใจ 4.28 0.54 มาก 8 
6. ความมีคุณภาพ 4.30 0.53 มาก 7 
7. การยอมรับ 4.31 0.53 มาก 6 
8. ความเอ้ืออาทร 4.31 0.70 มาก 5 
9. ความซ่ือสัตยสุจริต 4.45 0.56 มาก 1 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.36 0.53 มาก 4 
 รวม 4.32 0.43 มาก  
 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X� = 4.22, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ (X� =  4 . 27 , 
S . D.  = 0.47) และบรรยากาศและปฏิสัมพันธอยูในลําดับตํ่าที่สุด (X� = 4.14, S.D. = 0.67) ดังที่ปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
                 (n = 338) 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

10 
 

ขอ  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ X� S.D. ระดับ ลําดับ 
1. กายภาพ 4.25 0.52 มาก 3 
2. กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 4.46 0.46 มาก 1 
3. การเรียนการสอน 4.25 0.54 มาก 4 
4. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ 4.14 0.67 มาก 5 
5. การบริหารจัดการ 4.27 0.47 มาก 2 
 รวม 4.22 0.58 มาก  
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบดวย ความหลากหลายของบุคลากร (X10) การมอบอํานาจ (X2) และความ
ซื่อสัตยสุจริต (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.432 ซึ่งแสดงวาความ
หลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจและความซื่อสัตยสุจริต สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
และสามารถทํานายการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดรอยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 

  ��  tot = 1.41 + 0.30 (X10) + 0.18 (X2) + 0.18 (X9)  
   
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
 ��  tot = 0.34 (Z10) + 0.20 (Z2) + 0.21 (Z9)  
 
ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียน 

วิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 วัฒนธรรมโรงเรียน ประกอบด้วย ความหลากหลายของบุคลากร (X
10

) การมอบอ�านาจ (X
2
) 

และความซื่อสัตย์สุจริต (X
9
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท�านาย (R2) 

เท่ากับ 0.432 ซึ่งแสดงว่าความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต  

ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และสามารถท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ได้ร้อยละ 43.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส ่งผล 

  ต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
11 

 

                     (n = 338) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 32.78 10.93 84.80** .00 
Residual 334 43.04  0.13   

Total 337 75.82    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.41  0.18 7.75** .00 
ความหลากหลายของบุคลากร (X10) 0.30 0.34 0.06 5.45** .00 
การมอบอํานาจ (X2) 0.18   0.20 0.05 3.79** .00 
ความซื่อสัตยสุจริต (X9)  0.18 0.21 0.05 3.42** .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.658 R2 = 0.432  SEE. = 0.359 
  
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้  
 1.  วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือ ความมุงประสงค ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ความหลากหลายของ
บุคลากร  ความเอ้ืออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไววางใจ การมอบอํานาจและการตัดสินใจ ตามลําดับ 
ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรรวมกันสราง โดยความเห็นชอบและ
ปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมของตนเองภายในโรงเรียน โดยคํานึงการปฏิบัติตนตามหนาที่และความรับผิดชอบ
จากการตระหนักและความเขาใจที่ตรงกัน หลอหลอม ความคิด คานิยม ความเช่ือ พฤติกรรม จนกลายเปน
วัฒนธรรม และการที่บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริตถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีใหบุคลากรยึดมั่นคุณธรรม แสดงออกถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ เกิด
การยกยอง ชมเชย เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลกรมีคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งเปนองคประกอบของ
วัฒนธรรมโรงเรียนนั้น ก็จะเปนพื้นฐานสูการปฏิบัติตนตอองคประกอบอ่ืน ๆ  ของวัฒนธรรมโรงเรียนไดดีเชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  บุญกอง (2553: 127) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 ดาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

11 
 

                     (n = 338) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 32.78 10.93 84.80** .00 
Residual 334 43.04  0.13   

Total 337 75.82    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.41  0.18 7.75** .00 
ความหลากหลายของบุคลากร (X10) 0.30 0.34 0.06 5.45** .00 
การมอบอํานาจ (X2) 0.18   0.20 0.05 3.79** .00 
ความซื่อสัตยสุจริต (X9)  0.18 0.21 0.05 3.42** .00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.658 R2 = 0.432  SEE. = 0.359 
  
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้  
 1.  วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือ ความมุงประสงค ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ความหลากหลายของ
บุคลากร  ความเอ้ืออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไววางใจ การมอบอํานาจและการตัดสินใจ ตามลําดับ 
ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรรวมกันสราง โดยความเห็นชอบและ
ปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมของตนเองภายในโรงเรียน โดยคํานึงการปฏิบัติตนตามหนาที่และความรับผิดชอบ
จากการตระหนักและความเขาใจที่ตรงกัน หลอหลอม ความคิด คานิยม ความเช่ือ พฤติกรรม จนกลายเปน
วัฒนธรรม และการที่บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริตถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีใหบุคลากรยึดมั่นคุณธรรม แสดงออกถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ เกิด
การยกยอง ชมเชย เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลกรมีคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งเปนองคประกอบของ
วัฒนธรรมโรงเรียนนั้น ก็จะเปนพื้นฐานสูการปฏิบัติตนตอองคประกอบอ่ืน ๆ  ของวัฒนธรรมโรงเรียนไดดีเชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดวงดาว  บุญกอง (2553: 127) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 ดาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้ดังนี้ 

 1.  วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ทกุด้าน โดยความซือ่สตัย์สจุรติ มค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมา คอื ความมุง่ประสงค์ ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง

ของโรงเรียน ความหลากหลายของบุคลากร ความเอื้ออาทร การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความไว้วางใจ 

การมอบอ�านาจและการตัดสินใจ ตามล�าดับ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันสร้าง โดยความเห็นชอบและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ

ตนเองภายในโรงเรียน โดยค�านึงการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบจากการตระหนัก 

และความเข้าใจที่ตรงกัน หล่อหลอม ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรม 

และการท่ีบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรยึดมั่นคุณธรรม แสดงออกถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ เกิดการยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และการที่บุคลากรมีคุณธรรมพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนน้ัน ก็จะเป็นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติตนต่อองค์ประกอบอืน่ ๆ 
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ของวัฒนธรรมโรงเรียนได้ดีเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงดาว บุญกอง (2553: 127) ได้
ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
โรงเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
ทั้ง 10 ด้าน มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้สึก 
เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายของบุคลากรและ
ด้านการตัดสินใจมีค่าต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณธนา หงสกล (2556: 122) ได้ศึกษา
วัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย
ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
การตัดสินใจ การมอบอ�านาจ การยอมรับ ความเอื้ออาทร ความไว้วางใจ ความหลากหลายของ
บุคลากรและความมีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะบุคลากรนั้นร่วมกันสร้างวัฒนธรรม เห็นความส�าคัญ เข้าใจ
ในกฎเกณฑ์และร่วมกันปฏิบัติตามแบบแผนของวัฒนธรรมโรงเรียนของตน 
 2.  การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การด�าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต 
การบริหารจัดการ กายภาพ การเรียนการสอน และบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ตามล�าดับ ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือให้คนไทยเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด�ารงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) ให้ความส�าคัญในการน�าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สู่สถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนตามศักยภาพ เป็นคนดี โดยน�าหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตมาประยุกต์ตามการด�าเนินงาน 
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐดล โกมลสิงห์ (2550: 66) 
ได้ศึกษาการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
สรุปผลการวิจัยพบว่าการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  
ด้านผลิต ด้านปัจจัยน�าเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลกระทบ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ 
จับจิตต์ (2551: 16) ได้วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
และด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้โรงเรียนวิถีพุทธ 
เป็นแนวทางหน่ึงที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีดีตามวิถีชาวพุทธ การท่ีจะด�าเนินงานโรงเรียน
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วิถีพุทธให้มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนจะต้องมีความรู้ และ
สามารถน�าแนวทางการด�าเนินงานสู่การปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางวิถีพุทธเพ่ือเป็น 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชาวพุทธทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 3. วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย พบว่า ความหลากหลาย 
ของบุคลากร การมอบอ�านาจ และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ได้ร้อยละ 68.80 ท้ังนีเ้นือ่งจากวัฒนธรรมโรงเรยีนมส่ีวนเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมของบคุลากรในโรงเรยีน 
ทัง้ความเชือ่ ค่านิยม บรรทัดฐาน มาตรฐาน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดังน้ัน 
เมื่อโรงเรียนวิถีพุทธน�าแนวทางการด�าเนินงานมาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนน้ัน ถือว่าวิถีพุทธได้กลาย
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมโรงเรียนแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพร เทิดธรรมไพศาล  
และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2552: 112) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ  
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 1) ปัจจยัด้านกายภาพ
ของสถานศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความเพียงพอของสื่อ/วัสดุ 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการสอนและจัดกิจกรรม ขวัญก�าลังใจของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ 4) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธเป็นประจ�า จนกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาของบุคลากร จะท�าให้เกิด
บรรทดัฐานและค่านิยมในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกัน ซึง่มอีงค์ประกอบของวัฒนธรรม
โรงเรยีนทีม่อีทิธิพลต่อการด�าเนินงานโรงเรยีนวถีิพุทธ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ดาวสวรรค์ พ่วงสมจติต์ 
(2552: 141) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญาส่งผลต่อการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหาร
โรงเรยีนวถีิพุทธน้ัน ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องมคุีณลักษณะท่ีด ีมวีถีิชวีติท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  
มุง่พัฒนาผูเ้รยีนให้เกดิความเจรญิงอกงามตามหลกัไตรสิกขา มศีลีธรรมและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในด้านต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องน�านวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียน
วิถีพุทธมาเป็นจุดส�าคัญของการน�าคุณค่าของพุทธธรรมมาสู่สังคมไทย โดยผ่านการจัดสภาพและ
การเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีความชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน ด้านการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับ
ต�่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนในด้าน
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การตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันตัดสินใจเสนอความคิดเป็นแนวทางในการประกอบ 
การตัดสินใจ ร่วมกันศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ค�านึงถึงความเป็นไปได้ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมประกอบการตัดสินใจ
  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนวิถีพุทธด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ในด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์โดยจัดสรรแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เช่น 
ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย นิทรรศการ มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประพฤติตามหลัก
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีการยกย่องความดีของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ส่งเสริม
กิจกรรมประจ�าวันพระหรือวันส�าคัญทางศาสนา
  1.3 ผู ้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน 
เกี่ยวกับความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเป็นตัวแปร
ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือจะเป็นผลให้การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเป็นไป
อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างาน
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
    2.2 ควรศึกษาประสิทธิผลการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
  
สรุป

 วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงตามล�าดับอิทธิพล 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจและความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งได้แก่ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ�านาจ 

และความซือ่สตัย์สจุรติ สามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธโรงเรยีนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ร้อยละ 43.20 
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