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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคของข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นสังคมของการเรียนรูท้ี่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าใหม้นษุยต์อ้งเพ่ิมพูนศกัยภาพของตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  ศกัยภาพเป็นส่ิงที่บ่ง
บอกว่าบุคคลสามารถกระท าส่ิงต่าง ๆไดด้ีเพียงใด  เกิดขึน้ในบุคคลไดจ้ากการศึกษาซึ่งนับเป็นกระบวนการส าคญัที่มุ่งพัฒนา
คนใหเ้ป็นมนษุยท์ี่มีคณุภาพ  มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีพฒันาการสมดลุทัง้ทางดา้นสติปัญญา จิตใจ รา่งกายและ
สงัคม ดงันัน้การศึกษาจึงเป็นหวัใจส าคญัของระบบการพฒันาคนและประเทศชาติบา้นเมืองและจากสภาพสงัคมในปัจจุบันมี
ความเจริญก้าวหนา้ทั้งดา้นวัตถุและเทคโนโลยีที่ เป็นยุคของการส่ือสารที่รวดเร็วและไรพ้รมแดน  รวมทั้งสังคมไทยก็ได้รับ
อิทธิพล     อารยธรรมตะวันตกมากขึน้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยแบบดั่งเดิมก าลังเส่ือมหาย ความอบอุ่น ความมีน า้ใจ การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เริ่มลดนอ้ยเส่ือมถอยลง มีการแข่งขันช่วงชิงเอารดั เอาเปรียบผูอ้ื่นเพ่ิมมากขึน้ ทั้งนีเ้พราะมีการน าเอา
ระบบและองค์ความรูแ้บบโลกนิยม ค่านิยมของประเทศตะวันตกมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งส่ือสารมวลชนรูปแบบต่างๆไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตของคนไทยมากขึน้ ส่ิงที่ปรากฏในสังคมไทยในปัจจุบนั
พบว่าคณุธรรม จริยธรรม ที่ควรจะมีอยู่ในสงัคมไทยลดนอ้ยลงไป  เด็กรุน่ใหม่หลงใหลในวฒันธรรมต่างชาติต่างจากคนไทยใน
อดีต  ซึ่งเคยไดร้บัการกล่อมเกลาดา้นจิตใจตลอดจน การด าเนินวิถีชีวิตที่สอดคลอ้ง เชื่อมโยงกบัหลกัศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และหลักธรรมจากผูอ้าวุโสที่เคยส่งผลให้มีสภาพสังคมและการด ารงชีวิตที่เหมาะสม  มีการประพฤติ
ปฏิบตัิในทางที่ดีไดอ้ย่างถกูตอ้งภายใตห้ลกัธรรมของศาสนา มีการอบรมสั่งสอนดว้ยความรกัความเอือ้อาทร ท าใหค้รอบครวัมี
ความอบอุ่น มีการด ารงชีวิตดว้ยวิถีธรรมอย่างสงบสขุ มีจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกงดงามดว้ยคณุธรรม จริยธรรม ภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีดี ส่ิงที่เกิดแก่เยาวชนเกิดแก่สังคมไทย  นับเป็นวิกฤติการส าคญัที่ทา้ทายความสามารถในการจดั
การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ กระทรวงศึกษาธิการไดน้ าเสนอแนวทางแก้ปัญหาดว้ยการพัฒนานวัตกรรมแห่งการพัฒนา
ผูเ้รียนสู่การเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือการพฒันาของประเทศ นวตักรรมการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบ
ใหม่ประกอบดว้ย 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบโรงเรียนในก ากับของรฐั  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  รูปแบบแผนและยุทธศาสตร์
ส าหรบัเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  รูปแบบโรงเรียนสองภาษและรูปแบบโรงเรียนใช ้ ICT เพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ ซึ่งรูปแบบนวัต
กรรมการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ทั้ง 5 รูปแบบ มีเป้าหมายในการน าพาการศึกษาไทยที่แตกต่างกนัโดยมีรูปแบบโรงเรียน
วิถีพทุธเป็นแนวทางส าหรบัการน าสงัคมใหฟ้ื้นฟูความเป็นไทยดงัเช่นในอดีต คือ มีการโนม้น าโรงเรียนเขา้ประสานกบัพระเถระ 
เป็นการหวนคืนของบา้น วัด โรงเรียน  อันนาไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยขณะที่นักเรียนอยู่ที่บา้น 
พ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้งและคนในสังคม ตอ้งเป็นผูท้ี่ตอ้งคอยสอดส่องดูแล อบรม ใหน้ักเรียนไดป้ระพฤติปฏิบัติตนใหอ้ยู่ในกรอบ
ของสังคม ส่วนวัดก็มีพระสงฆค์อยเทศนา สั่งสอนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  ที่โรงเรียนมีครูคอยพร ่าสอนปรบัพฤติกรรม
ของนักเรียนใหเ้หมาะสม โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชห้รือประยุกตใ์ชใ้น
การบริหารและการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา เนน้กรอบการพฒันาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  ซึ่งจุดเนน้



โรงเรียนวิถีพทุธ ไดแ้ก่ การด าเนินการพฒันาผูเ้รียนโดยใชห้ลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนไดเ้รียนรู ้
ผ่านการพฒันา “การกิน อยู่ ด ูฟัง เป็น ” คือ มีปัญญา รูเ้ขา้ใจในทางคณุค่าแท ้ใชก้ระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญาและ
มีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต  มีผูบ้ริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนาเนน้การจดัสภาพทกุๆ ดา้นเพ่ือ
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนพัฒนาตามหลกัพทุธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมใหเ้กิดความเจริญงอกงามตามลกัษณะแห่งปัญญาวุฒิ
ธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจ้ัดใหก้ารศึกษาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธเป็นการส่งเสริมใหค้นเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ คือ เป็น
การพฒันาทัง้ 4 ดา้นอย่างครบถว้น อนัไดแ้ก่กายภาวนา คือการพฒันาทางกายภาพใหมี้ร่างกายที่สมบูรณ ์แข็งแรง ศีลภาวนา
เป็นการพัฒนาในแง่ความประพฤติอยู่ภายใตก้รอบของศีลธรรมเพ่ือการอยู่รว่มกันในสังคม จิตภาวนาคือการพัฒนาทางดา้น
จิตใจใหเ้ป็นผูมี้ความเสียสละตนเองเพ่ือส่วนรวม และปัญญาภาวนาคือการพัฒนาทางปัญญาใหแ้ยกแยะดีชั่ว หลีกเวน้จาก
อบายมขุ 

 โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 38 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนกัถึง
ความส าคัญ ความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหห้ลุดพน้จากปัญหาขา้งตน้  ได้
ด าเนินโครงการพฒันางานโรงเรียนวิถีพทุธ  ตัง้แต่ปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2560 ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาผลการด าเนินงานใน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์ มีผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียวิถีพุทธ ก่อนการก าหนด
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ปัจจัยน าเข้าโครงการก่อนก าหนดโครงการมีในระดับมาก ได้แก่ ด้าน บุคลากรมี
คณุลกัษณะที่ดี ดา้นผูบ้ริหาร มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ  มีความซื่อสตัย ์จริงใจในการทางาน มีความเขา้ใจที่ถกูตอ้งในพระ
รตันตรยั นับถือ และศรทัธาในพระพุทธเจา้  ดา้นครูมีพรหมวิหารธรรมมีความเป็นกัลยาณมิตรมุ่งพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดความ
เจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยน าเข้าโครงการก่อนก าหนดโครงการที่มีในระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลากรมี
คุณลักษณะที่ดี ด้านผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถื อศีล 5 และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ดา้นครูมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลักพทุธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมขุ)มีศีลธรรม และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
รู ้เขา้ใจ หลักการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักไตรสิกขา ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มจัดอย่างรอบคอบ สภาพแวดลอ้มบริเวณ
โรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด อบายมขุส่ิงมอมเมาทกุชนิด   และปัจจยัน าเขา้โครงการก่อนก าหนดโครงการรวมทั้งหมด ปัจจยั
น าเขา้โครงการก่อนก าหนดโครงการที่พบว่ามีในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ การบริหารจดัการด าเนินการอย่างมีระบบ  ดา้นระบบบริหาร
และหลักสูตรสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธ์ ที่มีจุดเน้นในการพัฒนา
โรงเรียน วิถีพุทธ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และบริหารการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องโดยผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย (บวร) มีส่วนรว่มปลกูฝังศรทัธาสรา้งเสริมปัญญาในพระพทุธศาสนาใหเ้กิดขึน้กบับุคลากร 
และผูเ้กี่ยวขอ้ง    ร่วมมือกับผูป้กครอง วัด ชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนและชุมชน  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
โรงเรียน วิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง กายภาพและส่ิงแวดลอ้มจดัอย่างรอบคอบ สภาพแวดลอ้ม จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน และประจ าหอ้งเรียนเหมาะสม มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คาขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกลช้ิดธรรมชาติ  ผลการศึกษากระบวนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ
ก่อนก าหนดโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์พบว่า กระบวนการด าเนินงานมีผลการประเมินใน
ระดับมาก ไดแ้ก่  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า รูเ้ขา้ใจเหตุผล 
กระบวนการด าเนินงานที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นการเรียนการสอนที่บูรณการไตรสิกขา กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ จัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการใฝ่รูแ้ละแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  จัดการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข ทั้งผูเ้รียนรู ้และผู้



จดั การเรียนรู ้ดา้นการวดัประเมินผล จดัใหน้กัเรียนไปเรียนรูท้ี่วดัใชเ้ป็นแหล่งเรียนรูป้ระจ าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลมุตามหลกัภาวนา4 โดยมีจุดเนน้เพ่ือพฒันานกัเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดา้น บรรยากาศ และปฏิสมัพนัธท์ี่เป็นกัลยาณมิตร บรรยากาศปฏิสมัพันธ ์การสอนใหรู้ ้ท าใหด้ ูอยู่ใหเ้ห็น เคารพใหเ้กียรติซึ่ง
กัน และกัน ยิม้แย้ม มีเมตตาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ใฝ่
สรา้งสรรค ์ส่งเสริมบุคลากร และนักเรียนใหป้ฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่น ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผูท้าดี เป็นประจ า  ดา้น
กิจกรรมพืน้ฐานชีวิต กิจกรรมพืน้ฐานชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมการรบัผิดชอบ ดูแลรกัษา พัฒนา อาคารสถานที่ และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย ดา้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าใน 
การรักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนา และกระบวนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวม ผลการศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธก่อนก าหนดโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภท์ี่ผลการประเมินในระดบั
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอนที่บูรณการไตรสิกขา กระบวนการจดัการเรียนรู ้การส่งเสริมใหมี้การน าหลักธรรมมาเป็นฐาน
ในการ คิดวิเคราะห ์และแกปั้ญหา การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู ้ ใชส่ื้อการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการใฝ่รูแ้ละแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
อยู่เสมอ การนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพทุธศาสนาสอนนักเรียนสม ่าเสมอ บรรยากาศ และปฏิสมัพันธ์ที่
เป็นกัลยาณมิตร บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ การสอนใหรู้ ้ ท าใหดู้ อยู่ใหเ้ห็น  ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนนอ้ม 
ถ่อมตน  กิจกรรมพืน้ฐานชีวิต กิจกรรมพืน้ฐานชีวิตประจ าวนั  ฝึกฝนอบรมใหเ้กิด การกิน อยู่ ด ูฟัง เป็น รูเ้ขา้ใจ เหตผุลและได้
ประโยชนต์ามคุณค่าแทต้ามหลักไตรสิกขา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก และศรทัธาใน พระ
รตันตรยัเป็นประจ า และในโอกาสส าคญั อย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต ผลการศึกษากระบวนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธก่อน
ก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ที่พบว่ามีในระดบันอ้ยที่สดุ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนที่บูรณ
การไตรสิกขา ดา้น กระบวนการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูโ้ดยบูรณาการพทุธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาในทกุกลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ละเชื่อมโยง กับชีวิตประจ าวันและจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียน การสอน และในกิจกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ผลการศึกษาผลผลิตการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธก่อนก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียน
ศรีส าโรงชนปูถมัภ ์พบว่า นกัเรียนมีผลการประเมินในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นจิต (จิตใจ/อารมณ)์  มีจิตใจ เมตตา กรุณา เอือ้เฟ้ือ 
เผ่ือแผ่ แบ่งปันิ ผลการประเมินที่มีในระดับปานกลาง  ดา้นกาย (กายภาพ) ไดแ้ก่ การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาด
เรียบรอ้ย ด ารงชีวิตอย่างเกือ้กูลส่ิงแวดลอ้ม ดา้นศีล (สงัคม) 2.2 มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์ตรงเวลา  สามารถพ่ึงตนเอง
ไดห้รือทางานเลีย้งชีพดว้ย ความสุจริต ดา้นปัญญา ไดแ้ก่ 1. มีศรทัธา และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในพระรตันตรยั รูบ้าป-บุญ 
คณุ-โทษ ประโยชน-์มิใช่ประโยชน ์  ปานกลาง  ใฝ่รู ้ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ่สรา้งสรรค ์พฒันางานอยู่เสมอ รูเ้ท่าทัน 
แกไ้ขปัญหาชีวิต และการทางานไดด้ว้ย สติปัญญา  และผลการประเมินผลผลิตการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ พฒันากาย ศีล 
จิต และปัญญาอย่าง บูรณาการ (ภาวนา 4) ที่มีผลกาประเมินในระดับนอ้ย ไดแ้ก่ กาย (กายภาพ) บริโภคใชส้อยปัจจยั 4 ใน
ปริมาณและคณุภาพที่เหมาะสมไดค้ณุค่าแท ้และผลการศึกษาผลลพัธโ์รงเรียนวิถีพทุธก่อนก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถี
พทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์พบว่า นกัเรียนมีผลการประเมินผลลัพธ ์ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บา้น และชุมชนมีสมาชิกที่
เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมุขเพ่ิมขึน้และโรงเรียนไดร้บัความไวว้างใจเชื่อมั่น ศรทัธา และไดร้บัความช่วยเหลือจากผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้ง บา้น วดั ราชการนกัเรียนมีผลการประเมินผลลพัธ ์ ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือในการพฒันาชุมชนมาก
ยิ่งขึน้และ วดัไดศ้าสนทายาท และก าลงัช่วยงานส่งเสริมพระพทุธศาสนามากขึน้  



จากผลการศึกษาผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธก่อนก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์
ขา้งตน้ เห็นไดว่้า การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธก่อนก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์มี
ความกา้วหนา้ในการพฒันางานโรงเรียนวิถีพทุธปรากฏแต่มีในระดบันอ้ยและปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผลการ
ด าเนินงานขา้งตน้ ไดส้รา้งแรงกระเพ่ือมในดา้นบวกใหแ้ก่การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม แก่นกัเรียนไดม้าก โรงเรียนไดร้บัค า
นิยม ค าชมเชยทัง้จากครูและผูป้กครอง และพฤติกรรมโดยรวมของนกัเรียนดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดั ท าใหก้ารด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพทุธในโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ไดร้บัการสนบัสนุนจากทกุฝ่ายใหด้ าเนินการพฒันางานโรงเรียนวิถีพทุธใหมี้พฒันาการ
อย่างเรง่ด่วนทนัต่อการรบัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตันจ์ากครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์และสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียศรีส าโรงชนปูถมภแ์ละเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน   

ดงันัน้ ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงก าหนดโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โดยน าผลการศึกษาผลการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพทุธในปีการศึกษา 2561 น ามาเป็นฐานขอ้สนเทศเพ่ือการพฒันาโครงการ  และไดศ้ึกษาแนวทางการประเมิน
โครงการเพ่ือใหก้ารด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ เพ่ือใหมี้การเก็บรวบรวมผลการด าเนิน
โครงการในระยะต่าง ๆอนัจะเป็นประโยชนต์่อการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ ซึ่งจากการศึกษาคน้ควา้รูปแบบการประเมินโครงการ
ไดพ้บว่า รูปแบบการประเมินโครงการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ มีความคุน้เคยและเป็น
รูปแบบการประเมินโครงการที่ปรสิทธิภาพในการสะทอ้นผลการปฏิบัติงานไดค้รบทกุขัน้งาน สามารถด าเนินการประเมินเพ่ือ
การพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธไดต้่อเนื่องเป็นวฎัจกัรที่ยั่งยืน คือ การประเมินรูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ซึง่เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเนน้ที่ส าคัญ คือ ใชค้วบคู่กบัการบริหารโครงการเพ่ือหาขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การประเมินประกอบดว้ย การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) การ
ประเมินปัจจยัเบือ้งตน้ (Input Evaluation : I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation : P)ผลจากการด าเนินโครงการและผลการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปู
ถมัภ ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์ จะเป็นประโยชนต์่อการพฒันาโครงการและเป็นแนวทางการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธใน
สถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนัและเป็นองคค์วามรูเ้พ่ิมในวงวิชาการศึกษาอนัจะเป็นแรงขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาไทยต่อไป   

การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์อ  าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสโุขทยั ปีการศึกษา 
2562  มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน ศรีส าโรงชนูปถัมภ ์อ  าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย ปีการศึกษา 2562 โดยใชรู้ปซิปป์ (CIPP Model) คือ ประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ประเมินดา้นปัจจัยน าเขา้ ประเมิน
ดา้นกระบวนการ และประเมินดา้นผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังการด าเนินการ ปร ะชากรที่ 
ไดแ้ก่ ครู และนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan เลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 66 คน นกัเรียน  302 คน เครื่องมือที่ใชศ้ึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ ์อ  าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสโุขทยั ปีการศึกษา 2562  จ านวน 
4 ฉบบั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบัของลิเคอรท์ ส าหรบัครูประเมินทัง้ 4 ดา้น และส าหรบันกัเรียน
ประเมินดา้นที่ 4 ดา้นผลผลิตและผลลัพธ ์และแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการด าเนินการโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนศรีส าโรง ชนูปถัมภ ์อ  าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า 



(Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

สรุปผล 
1. ผลการประเมินโครงการ 

1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มของโครงการ มีในระดับมากที่สุด   
1.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้โครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ประเมินปัจจยัน าเขา้การด าเนินงานโรงเรียนวิถี

พทุธโดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
1.3 ดา้นกระบวนการของโครงการ มีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ผลประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการ

พฒันาโรงเรียนวิถีพทุธมีในระดบัมาก  
1.4 ดา้นผลผลิตโครงการ โดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัมาก   

2. ความพึงพอใจหลงัการด าเนินการโครงการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ              


