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การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ
THE STUDY FACTORS OF BUDDHIST ORIENTED SCHOOL TO ACADEMIC
ACHIEVMENT OF PRIMARY STUDENTS IN BUDDHIST ORIENTED SCHOOLS
ผกาพรรณ บุญเต็ม เพ็ญประภา สุธรรมมา นะฤเนตร จุฬากาญจน์
Phagapun Boontem, Penprapa Suthamma, Narunest Chulakarn
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย องค์ ป ระกอบโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วิธีการศึกษา การศึกษาภาคตัดขวาง
(Cross-sectional analysis) โดยทาการศึกษาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนในโรงเรียน
วิถีพุทธ จานวน 234 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 104 คน และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ องค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ และรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา จานวน และร้อยละ และ
สถิติเชิงอนุ มาน สาหรั บวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยองค์ป ระกอบโรงเรียนวิถีพุทธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติ Multiple Correlation และการวิเคราะห์ปั จจัยองค์ประกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเป็นขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่าสาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านการเรียนการ
สอน (r= 0.247, p-value< 0.05) และมีอานาจการทานายได้ร้อยละ 6.1 (R2=0.061) สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัย
ด้า นพฤติ กรรม (r=-0.271, p-value< 0.01) และปัจ จั ยด้ า นกิ จ กรรมประจ าวัน พระ
(r=-.198, p-value< 0.05) แต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีเพียง
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ปัจ จั ย ด้านพฤติกรรมที่มีผ ลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและ มีอานาจการทานายได้ร้อยละ 7.3
(R2=0.073) สรุป สาหรับโรงเรียนวิถีพุทธควรมีการพัฒนาองค์ประกอบด้านอื่นๆ เช่น ด้านการ
ส่ งเสริ มวิถีพุทธและด้านกายภาพ ซึ่งจ าเป็ น ที่ผู้ อานวยการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรจะต้องให้ การ
สนับสนุนและส่งเสริมต่อไป
คาสาคัญ: โรงเรียนวิถีพุทธ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ABSTRACT
This research has an objective to conduct studying associated factors of
Buddhist oriented schools affecting academic achievement of primary students.
The study was conducted by cross-sectional analysis with 234 primary students in
Buddhist pathway schools, classifying into 104 Prathomsuksa 4 and 130
prathomsuksa 5 students, using questionnaires on factors associated with Buddhist
oriented schools. Result report and data analysis were launched using descriptive
statistics, numbers, percentage, and inferential statistics. To analyze factors
associated between Buddhist pathway schools and academic achievement,
Multiple Correlation was used; whereas, Stepwise Multiple Regression Analysis was
used for analyzing factors affecting academic achievement. The result was found
that factors affecting academic achievement of Prathomsuksa 4 students were
learning-and-teaching factors (r = 0.247, p-value < 0.05) with predictive potential at
6.1 percentage (R2 = 0.061); meanwhile, factors affecting academic achievement of
Prathomsuksa 5 students were behavioral factors (r = 0.271, p-value< 0.01) and
factors upon Buddhist holiday activities (r=.198, p-value< 0.05). When factors
affecting academic achievement analyzed, it was found only behavioral factors
affecting academic achievement with predictive potential at 7.3 percentage
(R2=0.073). In concussion, Buddhist pathway schools should have development on
other factors such as Buddhist principles promotion and also physical means which
administrators of these schools should have to further maintaining support and
enhancement.
Keywords: Buddhist Oriented School, Academic Achievement, Primary Students.
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1.บทนา
พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลก
และชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการดาเนินชีวิตของนัก บวชผู้
มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้าง
และสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน
พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการ
ฝึ ก หั ด อบรม เพื่ อ พั ฒ นากาย ความประพฤติ จิ ต ใจ และปั ญ ญา ไตรสิ ก ขานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาที่
ครอบคลุมการดาเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกทั้งมีความง่ายยาก ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็ก
และผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้ ด้วยคุณค่าอันอนันต์
ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและ ระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้ เรียนทุกวัย ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบของสถานศึกษาปัจจุบัน
เพื่ อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็ น มนุษย์ ที่สมบู ร ณ์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติกาหนด ที่มี
คุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว
ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการดาเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยาย
ผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป (Viranuch Sutthiphan,19 June 2017)
แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มี
คุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงพุทธธรรม
มาประยุกต์ กับระบบการเรียนการสอน ในการดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ มีองค์ประกอบการ
ดาเนิน ทั้งหมด 5 ด้านด้วยกันและมีความน่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยองค์ปรกอบในการดาเนินงานมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานหรือ
ขั้นต้นในการเรียนในระดับอื่นต่อไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

2.วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ 5 ที่เรียนใน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสานักงานพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดนครนายก สุ่มคัดเลือกมาจาก 4
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนครนายก อาเภอบ้านนา อาเภอองครักษ์ และอาเภอปากพลี จานวน 26
โรงเรียน จากนั้นทาการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎ Rule of thumb จากจานวนตัวแปรต้น
ประมาณ 5 ตัวแปร คูณด้วย 20 ได้เป็นจานวนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นละ 100 คน บวกด้วยการ
คลาดเคลื่อน 40% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้น ละ 140 คน ซึ่งเมือคณะผู้วิจัยรับแบบสอบถาม
คืนพบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับ แบบสอบถามคืน จานวน 104 คน และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคืนจานวน 130 คน
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนามาจากแบบสอบถาม
องค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2)ด้านพฤติกรรม 3) ด้านการเรียนการ
สอน 4) ด้านกิจกรรมวันพระ และ 5)ด้าน การส่งเสริมวิถีพุทธ และมีการแปลผล ระดับคะแนนเฉลี่ย
ขององค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
-ระดับควรปรับปรุง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 0.00 – 1.49
-ระดับพอใช้ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 1.50 – 2.49
-ระดับดี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49
-ระดับดีมาก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.50 – 4.00
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาจากรายงานผลการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา โดยทาการ Blind ชื่อและโรงเรียนของนักเรียน
3.3) สถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย องค์ ป ระกอบโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มีการใช้ โปรแกรม สาเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน และ ร้อยละ เพื่อจาแนกระดับ
ต่างๆขององค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง 5 ด้าน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

277

สถิติ อ้า งอิ ง หรื อ สถิ ติอ นุ ม าน (Reference Statistics) ได้ แก่ การสถิติ วิเ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ (Multiple Correlation) และ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอบเชิ ง พหุ แ บบมี ข้ั น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การยื่ น ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWUEC 007/60 E) และได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ตลอดจนกระบวนการในการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมวิจัยทราบ และมีการลงลายมือชื่อ
ยินยอมโดยผู้ปกครองโดยชอบธรรมของนักเรียน

4. สรุปผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ
ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน
1.ด้านกายภาพ
ระดับควรปรับปรุง
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.ด้านพฤติกรรม
ระดับควรปรับปรุง
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก
3.ด้านการเรียนการสอน
ระดับควรปรับปรุง
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก
4.ด้านกิจกรรมประจาวันพระ
ระดับควรปรับปรุง
ระดับพอใช้

จานวน
ป.4 ป.5

ร้อยละ
n=104
n=130

8
40
32
24

15
35
40
40

7.7
38.5
30.8
23.1

11.5
26.9
30.8
30.8

0
8
28
68

0
10
45
75

0
7.7
26.9
65.4

0
7.7
34.6
57.7

0
8
48
48

10
15
40
65

0
7.7
46.2
46.2

7.7
11.5
30.8
50

32
20

45
20

30.8
19.2

34.6
15.4
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ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน
ระดับดี
ระดับดีมาก
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ระดับควรปรับปรุง
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดีมาก

จานวน
ป.4 ป.5
36
45
16
20

ร้อยละ
n=104
n=130
34.6
34.6
15.4
15.4

4
28
28
16

3.8
26.9
26.9
15.4

10
35
30
55

7.7
26.9
23.1
42.3

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(n=104 คน)
ตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ด้านกายภาพ
ด้านพฤติกรรม
ด้านการเรียนการ
สอน
ด้านกิจกรรม
ประจาวันพระ
ด้านการส่งเสริม
วิถีพุทธ
*p-value< 0.05

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
1.00

ด้าน
กายภาพ

ด้าน
พฤติกรรม

ด้านการ
เรียนการ
สอน

ด้านกิจกรรม
ประจาวันพระ

.135
.047
.247*

1.00
.489
.490

1.00
.494

1.00

.107

.542

.260

.672

1.00

.095

.678

.619

.771

.628

ด้านการ
ส่งเสริม
วิถีพุทธ

1.00

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n=130 คน)
ตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน

ด้าน
กายภาพ

ด้าน
พฤติกรรม

ด้านการ
เรียนการ
สอน

ด้านกิจกรรม ด้ านการส่งเสริม
ประจาวันพระ วิถีพทุ ธ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ด้านกายภาพ
ด้านพฤติกรรม
ด้านการเรียน
การสอน
ด้านกิจกรรม
ประจาวันพระ
ด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ
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1.00
.125
.271**
.198*

1.00
.574
.559

1.00
.719

1.00

.003

.627

.418

.647

1.00

.203*

.759

.740

.802

.735

1.00

*p-value< 0.05, **p-value<0.01
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โมเดล1
ค่าคงที่
ด้านการเรียนการสอน

R2=0.061, beta= 0.247

Coefficients
B
St.d error
98.967
20.934
3.197
1.243

t-tested

p-value

4.728
2.571

0.000
0.012

ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์ของสัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โมเดล1
ค่าคงที่
ด้านพฤติกรรม

Coefficients
B
St.d error
81.36
16.13
2.94
.92

t-tested

p-value

5.043
3.19

0.00
0.00

R2=0.073, beta = 0.271
จากตารางที่ 1 แสดงและร้อยละของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน
พบว่า ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 องค์ประกอบที่ 1) ด้านกายภาพ ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30.8 2) ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.4
3) ด้านการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.2 4) ด้านกิจกรรมวันพระ
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ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 5) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี
คิดเป็นร้อยละ 26.9 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 องค์ประกอบที่ 1) ด้านกายภาพ ส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30.8 2) ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 57.7 3) ด้านการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50 4) ด้านกิจกรรม
วันพระ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 5) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 42.3
จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในทางบวก (r= 0.247, p< .05)
จากตารางที่ 3 ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนและปั จจัยองค์ป ระกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มี
ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบด้ า น
พฤติก รรม และองค์ป ระกอบด้ านการเรี ยนการสอนมีค วามสั มพั นธ์ กั บผลสั ม ฤทธิ์ ทางเรี ยนใน
ทางบวก (r= 0.271, p< .01, r=0.198, p< .05)
จากตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอานาจ
ในการทานายผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และมีอานาจในการทานายได้ 6.1 % (R2 = 0.061) ซึ่งสามารถ
เขียนสมการการอธิบายได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้น ป. 4 = 98.967 + 3.197 ด้านการเรียนการสอน
(t-tested = 2.57, p< .05)
จากตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอานาจในการ
ทานายผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และมีอานาจในการทานายได้ 7.3 % (R2 = 0.073) ซึ่งสามารถเขียน
สมการการอธิบายได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้น ป. 5 = 81.36 + 2.94 ด้านพฤติกรรม (t-tested
= 3.19, p< .01)
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5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
ปั จ จั ย องค์ป ระกอบโรงเรี ย นวิถีพุ ทธที่มีผ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนั กเรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนมีการดาเนินงานตามองค์ประกอบ
ทั้ ง 5 ด้ า น และส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี ขึ้ น ไป และเมื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พ บว่ า
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทาให้คณะผู้วิจัยทาการวิเคราะห์อานาจการทานายต่อโดยใช้ สถิติ Stepwise
Multiple Regression Analysis พบว่า องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลสามารถ
ทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้น ในประเด็นนี้ผู้ บริหาร
ของโรงเรียนควรให้ความสาคัญต่อการนาแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธมาปรับใช้และนาไปขยายผลต่อไป
ยังโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้ก่อให้เกิดแนวคิด ดังนี้
1.โรงเรียนวิถีพุทธ มีการนาหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้
ครบตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดเท่านั้น
2.ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่เป็นการเริ่มต้นช่วงชั้นการเรียน
ที่ ส อง ควรมุ่ ง เน้ น ในส่ ว นการเรี ย นการสอนเพราะเมื่ อ พิ จ ารณาในผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นไปดังแผนภาพสรุป
ดังนี้
องค์ประกอบด้ าน

องค์ประกอบด้ าน

กายภาพ

พฤติกรรม

องค์ประกอบด้ าน

ผลสัมฤทธิ์

การเรียนการสอน

ทางการเรียน

องค์ประกอบด้ าน

องค์ประกอบด้ านการ

กิจกรรมวันพระ

ส่งเสริมวิถีพทุ ธ

แผนภาพที่ 1
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ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนมีการดาเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
และส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีขึ้นไป และเมื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า องค์ประกอบด้า นการ
เรียนการสอนและด้านพฤติกรรมมีความสั มพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทาให้คณะผู้วิจัยทาการวิเคราะห์อานาจการทานายต่อโดยใช้ สถิติ Stepwise
Multiple Regression Analysis พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลสามารถทานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนั้น ในประเด็นนี้ผู้บริหารของ
โรงเรียนควรให้ความสาคัญต่อการนาแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธมาปรับใช้และนาไปขยายผลต่อไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้ก่อให้เกิดแนวคิด ดังนี้ 1.การดาเนินการตามองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ
ควรมีการดาเนินงานให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 2. ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็น
ระดับชั้นที่เป็นการเริ่มต้นช่วงชั้นการเรียนที่สอง ควรมุ่งเน้นในด้านพฤติกรรมเพราะเมื่อพิจารณาใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นไป
ดังแผนภาพสรุป ดังนี้
องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

ด้ านกายภาพ

ด้ านการเรียน
การสอน

องค์ประกอบ

ผลสัมฤทธิ์

ด้ าน

ทางการ

พฤติกรรม

เรียน
องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

ด้ านกิจกรรม

ด้ านการส่งเสริม

วันพระ

วิถีพทุ ธ

แผนภาพที่ 2

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 โรงเรียนวิถีพุทธมีองค์ประกอบในการดาเนินงานทั้งหมด 5 ด้านซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธควร
ควรได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม นโยบายน ามาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นและควรมี ก ารเน้ น
องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกิจกรรมวันพระ
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6.2 โรงเรียนวิถีพุทธควรดาเนินงานให้ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการเรียน ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะพัฒนาด้านพฤติกรรมของครู และการเรียนการสอน
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