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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของรูปแบบการ

บรหิารงานวชิาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีนตามแนววถิพีทุธและวอลดอรฟ์สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา 
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 2)พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ โดยวิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารูปแบบขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบขั้นตอน
ที่ 3 การประเมินรูปแบบขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนที่ 5การปรับปรุงและนำาเสนอ
รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการพัฒนารูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์
ประกอบ คอื องคป์ระกอบที ่1 หลกัการและความสำาคญัของรปูแบบ องคป์ระกอบที ่2 วตัถปุระสงคข์อง
รูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริหารงานวิชาการใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ คือ ด้านปัจจัยนำาเข้า 
(Input) ขั้นตอนด้านกระบวนการ (Process) และขั้นตอนด้านผลผลิต (Output)และองค์ประกอบที่ 4  
แนวทางการนำารูปแบบไปใช้ 
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2. ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟมีประสิทธิผล ประกอบด้วย ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบ 
ครผููใ้ชร้ปูแบบมคีวามรูส้กึทีดี่มากตอ่รปูแบบ และเหน็วา่เปน็กระบวนการเรยีนรูใ้นบรรยากาศของการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในส่วนตนเองและความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนเด็กกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบมากและเห็นว่ากิจกรรมสนุกทำาแล้วมี
ความสุขสบายใจรู้สึกรักผู้อื่นมากขึ้น ด้านการนำาไปใช้ครูผู้ใช้รูปแบบมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะ
สมสามารถนำาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ปกติทั่วไปในสถานศึกษาได้ และด้านเนื้อหาครูผู้ใช้รูป
แบบมีความเห็นว่าเนื้อหาของรูปแบบมีความชัดเจนดีแต่ถ้าได้เพ่ิมเติมเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้
จะช่วยให้ผู้สอนมีความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3.ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่าคุณภาพของผู้เรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบ
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับจากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ

คำ�สำ�คัญ:  รปูแบบการบรหิารงานวชิาการ การพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนแนววถิพีทุธ และการจัดการศกึษา
แบบวอลดอร์ฟ

Abstract
The purpose of this study were to 1) to study the Model of the Academic  

Administration to improve the quality of students by following the Buddhism way of life and 
Waldorf Education for the elementary schools attached to the Office of the Basic Education 
Commission. 2) to develop the Model of the Academic Administration to improve the quality 
of students by following the Buddhism way of life and Waldorf Education for the elementary 
schools attached to the Office of the Basic Education Commission. The Research Methods 
used in this research were divided into 5 steps: Step 1 To study related body of knowledge 
of the models. Step 2 To develop the model. Step 3 To evaluate the model. Step 4 To try out 
the model, and Step 5.To improve and present the model. The research findings revealed that: 

1. The Results of the study related knowledge of models from 4 target schools 
including The Baan Mae Jong School, Baan Cherng Doy School (Doy Saket Suksa),  
Anubarn Fahkwuang Waldorf Chiang Mai School, and Baan Huay Ma Kaeng School. 

2. The Results of the development of the model include 4 elements: 1) the principal 
and the importance of the model. 2) the objectives of the model 4) the trend of leading the 
model in using 

3. The result of the evaluation of the model. The teachers’ opinions towards the 
model were: the teachers feels better with the model, and they also thought that to develop 
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the learning process under the living happiness atmosphere.This situations could change the 
students both in themselves and the relationship with their colleagues. The target students 
satisfied in learning by the model.They agreed that this model of learning had more fun and 
they also felt loving others more than they used to be. The adoption of the teachers who used 
the model in teaching found that this model was appropriate in using in general schools. The 
content of the model: the teachers who used the model had their opinion that the content 
of the model was clear. However they suggested that there should have more example of 
lesson plan to help teachers in manage the students learning process. 

4. The results after trying out the model showed that The quality of the students 
after the experiment was higher before the experiment significantly at the statistical level of 
.01 which consistent with the qualitative data collected.

Keywords:  The model of the academic administration, The development of quality students, 
Buddhism way of life and Waldorf Education 

บทนำา
ส ภ า พ สั ง ค ม ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทำาให้เด็กและเยาวชนไทยมีค่านิยมท่ีแตกต่างไป
จากเดมิ โดยเน้นทางวตัถมุากกวา่การพัฒนาจติใจ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว การแสดงออกที่ผิด
ศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ ฯลฯ อันเป็นเหตุให้
เกิดความเสื่อมถอยทางศีลธรรม เกิดปัญหาสังคม
ซ่ึงหลายฝ่ายต่างเร่งแก้ไข เพื่อให้สังคมเกิดความ
สงบสขุ เปน็สงัคมทีม่คุีณภาพ มุง่พัฒนาคนใหเ้ปน็
คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม ซ่ือสตัยส์จุรติ รกัความ
สามคัค ีมคีวามเขม้แขง็ทางวฒันธรรม และมรีะบบ
คุ้มครองทางสังคมที่ดี โดยต่างหวังว่าการศึกษา 
จะเป็นกระบวนการช่วยสร้างคนให้บรรลุผลตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550) ภาวะสังคมไทย
ปจัจบุนัอยูใ่นขัน้วกิฤตโดยเฉพาะในดา้นคณุธรรม
จริยธรรมเป็นเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่ายังด้อยอยู่  
ดังนั้นรัฐบาลจึงกำาหนดเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่อง

หลักในการให้การศึกษาแก่เยาวชนเพราะหากไม่
เร่งทำาอะไรให้ดีขึ้นอาจถึงขั้นทำาให้สังคมล่มสลาย 
นโยบายการจัดการศึกษานี้ กำาหนดไว้ชัดเจนว่า
คุณธรรมนำาความรู้แทนความรู้คู่คุณธรรมพร้อม
เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ 
สันติวิธี โดยกระบวนการเรียนรู้ใช้คุณธรรมเป็น
ฐานจะตอ้งเช่ือมโยงกบัสามสถาบนั คอื ครอบครัว 
สถานศกึษาและศาสนาเพือ่ให้การศึกษามบีทบาท
สำาคัญในการสร้างสมานฉันท์ปลูกฝังการแก้
ปัญหาอย่างสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่า
วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรม (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2549)

กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศนโยบาย
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม
นำาความรู้สร้างความตระหนักสำานึกในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติ
วิธีวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
ความรว่มมอืของสถาบนัครอบครัว ชมุชน สถาบนั
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ศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรม
พืน้ฐาน 8 ประการ ซึง่ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และ 
มน้ีำาใจ (สำานกัเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550)

การจัดการศึกษาของโรงเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ดำาเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1) โรงเรียนปกติ 2) โรงเรียนโครงการพิเศษ 3) 
โรงเรียนพิเศษเฉพาะ และ4) โรงเรียนนานาชาติ 
(International School) (ธีระ รุญเจริญ, 2550, 
64-66) นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่
เรียกวา่เปน็โรงเรยีนทางเลอืก เพ่ือเปน็ทางเลอืกใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง ทาง
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำาหลักการของการศึกษา
ทางเลือกมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียน
ในระบบการศึกษาตามปกติ เพ่ือเป็นการสนอง
ความต้องการส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะมิใช่การ
จดัการศกึษาท่ีจัดใหก้บับคุคลทัว่ไปหรอืแมก้ระทัง่
การตอบสนองของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษา
ระบบปกติ (สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551: 8-9) 
และทางสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้พยายามที่จะนำาหลักการและแนวคิด
เหล่านี้มาช่วยในการจัดการศึกษา ดังเช่นมีการ
จดัประชมุสมัมนาเรือ่ง การจดัการศกึษาทางเลอืก
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาโดยจะให้ความ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมในเชิงโอกาสและคุณภาพแก่
ผู้เรียน อันแสดงถึงจิตวิญญาณความรับผิดชอบ

และความเพียรพยายามของครูที่จะพัฒนาผู้เรียน
ในส่วนที่ระบบโรงเรียนปกติไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยการนำาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายใน
ทุกๆ มิติ ทั้งในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล รวมถึงความแตก
ต่างหลากหลายของบุคคลมาจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนในระบบโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลกัสตูร  การจดัการศกึษาทาง
เลือกที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากความร่วม
มือของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชุมชน สถานประกอบ
การฯลฯ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2550: 34-36)

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนท่ีจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยองค์
รวม ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมุมมอง
ชีวิต ด้วยปัญญาความคิดที่เฉลียวฉลาด รู้เท่า
ทัน และด้านการดำาเนินชีวิตอื่นๆ เน้นการกิน 
อยู่ ดู ฟัง เป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ เป็นการ
ดำารงชีวิตที่ถูกต้องและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นก
รอบแนวทางในการดำาเนินงาน และการบริการ
จัดการในโรงเรียน การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทั้งพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา เป้าหมายก็คือพัฒนา
เดก็ใหเ้ปน็เดก็เกง่ เดก็ด ีและสามารถดำารงชวีติได้
อยา่งมคีวามสขุ สามารถเรยีนรูแ้ละอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่
ได ้โรงเรยีนวิถพีทุธจดัสภาพทกุดา้นเพือ่สนบัสนนุ
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณา
การตามหลักไตรสิกขา เกิดลักษณะของปัญญา
วุฒิธรรม 4 ประการ คือ 1) การอยู่ใกล้คนดี ใกล้
ผู้รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล
ดี มีสื่อที่ดี มีเทคโนโลยีเหมาะสม (สัปปุริสสังเส
วะ) 2) เอาใจใสศ่กึษาโดยมหีลกัสตูรการเรยีนการ
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สอนที่ดี (สัทธัมมัสสวนะ) 3) มีกระบวนการคิด
วเิคราะหพ์จิารณาหาเหตผุลทีด่แีละถกูวธิ ี(โยนโิส
มนสิการ) 4) ความสามารถที่นำาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตได้ และดำาเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม(ธัม
มานุธัมมปฏิบัติ) ด้านกายภาพของโรงเรียนวิถี
พุทธ จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน 
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา ศีล สมาธิ 
ปัญญา เช่น มีศาลาพระพุทธรูปเด่นเหมาะสมที่
จะชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอ ตกแต่ง
บริเวณให้เป็นธรรมชาติ หรือใกล้ชิดธรรมชาติ 
ชวนให้มีใจสงบ เช่น สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม มีห้องจริยธรรม หรือ
มุมหนังสือธรรมะ ห้องสมุดพระพุทธศาสนา หาก
มีพ้ืนทีบ่รเิวณเพยีงพอใหป้ลกูตน้ไมส้ำาคญัในพุทธ
ศาสนา ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตของโรงเรียน
วิถีพุทธ เน้นการมีวิถีชีวิต หรือ วัฒนธรรมของ 
การกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2548: 5-6)

การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ เป็นการสร้าง
ตัวตนของแต่ละคนเพ่ือเข้าใจในชีวิตของตัวเอง 
เปา้หมายของการศกึษา วอลดอรฟ์ คือ การใหก้าร
ศึกษาแก่เด็กแบบองค์รวม ทั้ง Head Heart และ 
Hand   การจัดแผนการเรียนการสอน เป็นการ
พัฒนาไปตามช่วงอายุ และสร้างสมดุลย์ระหว่าง
วิชาการ   ศิลปะและการฝึกฝนด้านการปฏิบัติ 
หลักการทั่วไปของโรงเรียน วอลดอร์ฟ มีอาทิเช่น
วิชาการจะยังไม่ถูกสอนในช่วงปีแรกๆ ของการ
เรียนเช่นในชั้นอนุบาลและมีวิชาการเพียงไม่มาก
ในชั้นประถม 1 การอ่านเริ่มสอนในช้ันประถม 
2 ตัวอักษรแต่ละตัวจะถูกสอนแบบค่อยเป็นค่อย
ไป  ในระหว่างช่วงประถม 1-8 นักเรียนจะ มีครู
ประจำาชัน้คนเดยีวกนัตลอด 8 ป ีกจิกรรมและวชิา
ที่เป็นกิจกรรมประกอบหรือวิชาเสริม  ในโรงเรียน
กระแสหลกั อาทเิช่น ศลิปะ ดนตรี การเกษตร และ
ภาษาต่างประเทศ ( 2 ภาษา) แต่ในโรงเรียน วอ

ลดอรฟ์ กลบัถอืเปน็วชิาแกนกลาง ในตลอดชว่งชัน้
ตน้ๆ   ทกุวชิาจะถูกสอนผา่นสือ่ทางศลิปะ  เพราะ
เด็กจะรับรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบแห้งๆ ไม่มีตำารา
เรยีน โดยเฉพาะในหา้ชัน้ปแีรกของนกัเรยีน  เดก็ๆ 
แตล่ะคนจะม ีMain lesson book  ซึง่เปน็สมดุงาน
ประจำาตวัทีเ่ดก็จะเตมิแตง่ในตลอดการเรียนของป ี
เด็กทำาหน้าที่สร้างตำาราเรียนประจำาตัวเอง ท่ีเด็ก
สามารถบันทึก ประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้เรียน
ไปสว่นในชัน้เดก็โต กจ็ะใชต้ำาราเรยีนเปน็เพยีงการ
เสริม Main lesson work การเรียนในโรงเรียน 
วอลดอร์ฟ ไม่มีกิจกรรมการแข่งขัน   ไม่มีการให้
คะแนนกับเด็กในระดับประถมต้น ครูจะใช้วิธีการ
เขียนบันทึกประเมินตัวเด็กเมื่อจบการเรียนใน
แต่ละปีการศึกษาโรงเรียน วอลดอร์ฟ ไม่เห็นด้วย
กับการใช้เคร่ืองมือทางอิเล็คโทรนิค โดยเฉพาะ 
โทรทศัน ์(บษุบง ตนัตวิงศ,์ 2552: 7-9) สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษา เรือ่ง การศกึษาโรงเรยีนทางเลือก
กับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน พบว่า 
โรงเรียนทางเลือกมีปรัชญาและแนวคิดด้านการ
ศึกษาค่อนข้างผสมผสานและหลากหลายมาก
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำาไป
ใช้มากท่ีสุดคือการศึกษาแบบบูรณาการรองลงมา
ไดแ้กแ่นวคดิวอลดอรฟ์ (Waldorf) การทำาโครงงาน  
(Project Approach) และพุทธธรรมประยุกต์
ส่วนแนวคิดอื่นมีจำานวนน้อย ได้แก่แนวคิดนีโอ- 
ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) แนวคิดการสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผู้เรียน (Constructivism) แบบ
เรียนรู้จากเรื่องเล่า (Story-based learning)  
ศ รี สั ต ย า ไ ส บ า บ า แ นว คิ ด ซั ม เ ม อ ร์ ฮิ ล ล์   
(Summerhill) และมอนเตสซอริ (Montessori) 
(ปกป้อง จันวิทย์และสุนทร ตันมันทอง, 2554: 
14-15) แต่การนำาแนวคิด/หลักการเหล่านี้  
มาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนยังมีน้อย อาจ
เป็นเพราะยังไม่มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ดี และยังไม่เกิดผล
การจดัการศกึษาทีช่ดัเจน ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจ
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ทีจ่ะเลอืกศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิารงาน
วชิาการเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามแนววิถพุีทธ 
และวอลดอร์ฟสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐานมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอ
ลดอร์ฟสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถี
พุทธและวอลดอร์ฟสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ยและผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ

1. กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการศึกษา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นโรงเรียนทางเลือกและ
โรงเรียนสังกัดในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่กีารบรหิารโดยใช้แนวทาง
วิถีพุทธและวอลดอร์ฟในการจัดการศึกษา ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำานวน 4 แห่ง ประกอบ
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่จ้องโรงเรียนบ้านเชิงดอย 
(ดอยสะเก็ดศึกษา)โรงเรียนบ้านห้วยมะแกงและ
โรงเรียนอนุบาลฟ้ากว้างวอลดอร์ฟเชียงใหม่

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในวิธีการเชิง
คณุภาพ ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนการศกึษาสภาพ
ปัจจบุนัของรปูแบบจากโรงเรียนกลุม่เปา้หมาย คือ

ผู้บริหารโรงเรียนๆ ละ 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียน
ละ 2 คน ครูวิชาการโรงเรียนๆ ละ 1 คน 2) ขั้น
ตอนการพัฒนารูปแบบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
12 ท่าน 3) ขั้นตอนการประเมินรูปแบบ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ จำานวน 
27 ท่าน 4) ข้ันตรวจสอบรูปแบบการวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
4 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแนววิถี
พทุธและวอลดอรฟ์ จำานวน 6 โรงเรียน และ5)ขัน้
ตอนการทดลองใชร้ปูแบบ ประกอบดว้ยครปูระจำา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำานวน 1 คนผู้ปกครอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลอง จำานวน 24 
คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลอง 
จำานวน 24 คน

3. กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการทดลอง
ใช้รูปแบบโดยมีพื้นที่ในการทดลองและประเมิน
รูปแบบที่สร้างขึ้น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้าน
พระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ได้แก่แบบวัดคุณภาพผู้เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจา
การนำาแบบวดัจรยิธรรมของ ขวญัฟา้ รงัสิยานนท,์
2552, หน้า 73-82) เพื่อให้ครูใช้วัดคุณภาพผู้
เรยีนจากการสงัเกตภายใตส้ถานการณก์ารจดัการ
บริหารวิชาการในโรงเรียน

2. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นวิธกีารเชงิคณุภาพมี 5 
ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้1)แบบศกึษาเอกสาร ขัน้ตอน
การศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เปน็การวเิคราะห ์
และการสงัเคราะหเ์อกสาร เกีย่วกบัแนวคิด ทฤษฎ ี
ผลการวิจัยเกีย่วกบั การพฒันารูปแบบ การจดัการ
ศึกษาตามแนววิถีพุทธ การจัดการศึกษาตามแนว
วอลดอรฟ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2)แบบสำารวจข้อมูลการ
ดำาเนนิงานของสถานศกึษา ข้ันตอนการศกึษาองค์
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ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ 
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3)แบบสัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร ครูวิชาการ ขั้นตอนการศึกษาองค์ความ
รู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูป
แบบและแบบสัมภาษณ์ ครูประจำาช้ัน นักเรียน 
และผู้ปกครอง ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบเพื่อ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนคุณภาพ
ผู้เรียนก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบฯ ผลที่เกิด
กับเด็กหลังการใช้รูปแบบ จากการวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างกันของผลที่เกิดข้ึนและ
การประเมนิผลการใช้รปูแบบฯ จากการสมัภาษณ์
ครูผู้ใช้ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4) แบบบันทึก
การประชุมระดมความคิดสำาหรับผู้เช่ียวชาญขั้น
ตอนการพัฒนารูปแบบเพื่อบันทึกผลการตรวจ
สอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมของรปูแบบ 
และ 5) แบบประเมนิรปูแบบ ขัน้ตอนการประเมนิ
รปูแบบ โดยผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููร้บัผดิชอบ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรูปแบบ

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเชิง
คุณภาพประกอบด้วย 1)ขั้นตอนการศึกษาองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องและขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
โดยผู้วิจัยเร่ิมต้นจากการศกึษาขอ้มูลพ้ืนฐานได้แก่
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลการวจิยัเกีย่วกับ แนวคดิทฤษฎี
ทางการศกึษาการพัฒนารปูแบบ การจดัการศกึษา
ตามแนววิถีพุทธ การจัดการศึกษาตามแนววอ
ลดอร์ฟ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนและการ
พฒันาคณุภาพผูเ้รียน เมือ่ได้ขอ้มลูในเบ้ืองต้นแลว้
ผู้วิจัยได้เข้าสนามวิจัยโดยออกสำารวจสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 
โรงเรยีนบา้นเชงิดอย (ดอยสะเกด็ศกึษา) โรงเรยีน
บ้านห้วยมะแกง และโรงเรียนอนุบาลฟ้ากว้างวอ
ลดอร์ฟเชียงใหม่

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเชิง
ปริมาณดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1)ครูผู้สอนกลุ่ม
ทดลองร่วมกับผู้วิจัยศึกษาวิธีการวัดคุณภาพผู้
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
แบบวัดคุณภาพผู้เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพร้อมทั้ง
ทดลองสังเกตนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจทีต่รงกนัในการใหค้ะแนนคณุภาพ
ผูเ้รยีน 2) ครผููส้อนกลุม่ทดลองสงัเกตนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปทีี ่6 ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งโดยกำาหนด
จดุมุง่หมายเพือ่สงัเกตตวัชีว้ดัคณุภาพดา้นใดดา้น
หน่ึงตามองค์ประกอบของคุณภาพผู้เรียนทำาการ
สังเกตผู้เรียนวันละ 5-10 คนเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ก่อนการทดลอง 3) ครูผู้สอนกลุ่มทดลองนำารูป
แบบไปใช้ในกลุ่มทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบท่ี
กำาหนดไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
และ 4) เม่ือสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 13 
ระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ทำาการ
วดัคณุภาพผูเ้รยีนในกลุม่ทดลองอกีครัง้เพือ่สงัเกต
ตัวช้ีวัดคุณภาพด้านใดด้านหน่ึงตามองค์ประกอบ
ของคณุภาพผูเ้รยีน โดยทำาการสงัเกตผูเ้รยีนวนัละ 
5-10 คนเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ก�รจัดทำ�กับข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลวิธีการเชิง คุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกตา่งของขอ้มลู (Constant Comparison) และ
สร้างเป็นข้อสรุปต่อไปรายละเอียดของข้อมูลมีดัง
ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา
การพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาตามแนววิถี
พุทธ การจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟการบริ
หารงานวิชาการโรงเรียนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รยีน 2) ขอ้มลูการศกึษาภาคสนามจากโรงเรยีน
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กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 4 โรงเรียน 3) ข้อมูลการ
ตรวจสอบรูปแบบ (ฉบับร่าง) และคู่มือการใช้รูป
แบบ (ฉบับร่าง) จากผู้เช่ียวชาญ 4) ข้อมูลผล
การทดลองใช้รูปแบบ จากครูผู้สอนกลุ่มทดลอง 
ผู้ปกครองและ 5) ข้อมูลผลการประเมินรูปแบบ
จากผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบรูปแบบ

2.  ข้อมูลวิธีการ เชิ งปริมาณข้อมูล
จริยธรรมเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปโดยการเปรียบเทียบจริยธรรม
ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองด้วย t-test แบบอิสระ

ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม

ผสาน (Mixed Method) ทีป่ระกอบด้วยวธิกีารเชิง
ปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคำาถาม
และวตัถปุระสงค์การวจิยั มขีัน้ตอนการดำาเนินงาน
วิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
เป็นการลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาโรงเรียนที่เป็น
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงารวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลด
อร์ฟ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
และกำาหนดกรอบแนวคิด การวิจัย และนำาข้อมูล
ไปใชใ้นการรา่งรปูแบบการบรหิารวชิาการ ซึง่มขีัน้
ตอนการวจิยัดงันี1้)ผูว้จิยัดำาเนินการศกึษาเกีย่วกบั
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยว
กับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ เพื่อนำากรอบ
แนวคิดท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปเป็นกรอบแนวคิด
ใน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ2)ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวชิาการตามแนววถิพุีทธและวอลดอรฟ์
ในโรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนสังกัดในสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.ใน
เขตภาคเหนือตอนบนที่เป็นกรณีศึกษา จำานวน 4 
แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่จ้อง โรงเรียน
บา้นเชงิดอย (ดอยสะเก็ดศกึษา) โรงเรยีนบา้นหว้ย
มะแกง และโรงเรียนอนุบาลฟ้ากว้างวอลดอร์ฟ
เชียงใหม่ โดยศึกษาจากเอกสาร สืบค้นจากระบบ
เครือข่ายในอินเตอร์เน็ต สัมภาษณ์ผู้บริหารและ
คณะคร ูนำาขอ้มูลทีร่วบรวมไดม้าวิเคราะหส์รุปเปน็
ภาพรวมการบริหารตามแนวปรัชญาวิถีพุทธและ
วอลดอร์ฟในโรงเรียนกรณีศึกษา เพื่อนำาข้อมูลไป
กำาหนดกรอบแนวคดิการวจิยั และใชใ้นการรา่งรปู
แบบการบริหารงานวิชาการ

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการได้นำาผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 
1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงประกอบ
เขา้ดว้ยกนั กำาหนดองคป์ระกอบของรปูแบบ มขีัน้
ตอนการดำาเนินการดังนี้1)นำารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนว
วิถีพุทธและวอลดอร์ฟที่ได้จากการดำาเนินการ
ศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาทำาการวิเคราะห์และ
จัดกลุ่มเพ่ือกำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบและ
ร่างรูปแบบโดยผู้วิจัย2)จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะร่างรูปแบบของผู้
วิจัย และ3)กำาหนดองค์ประกอบของรูปแบบเป็น 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ที่มาของ
รูปแบบ ประกอบด้วย หลักการและความสำาคัญ
ของรูปแบบ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์
ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
และองค์ประกอบที่ 3 แนวทางการนำารูปแบบไป
ใช้ เงื่อนไขและข้อจำากัดของการใช้รูปแบบ

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโดยการสอบถามผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนำารูปแบบที่
ได้แก้ไขปรับปรุงท่ีมีความเหมาะสม และสมบูรณ์
แล้วนำาไปสอบถามผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณ์การทำางานร่วมกับโรงเรียน จำานวน 
27 คน โดยใช้แบบประเมินรูปแบบ เพื่อสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิใน
มหาวิทยาลัย จำานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบจำานวน 5 
คน และจากผูบ้รหิาร ครผููร้บัผดิชอบ โรงเรยีนกลุม่
เป้าหมาย 4 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ในแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ จำานวน 6 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น
จำานวน 20 คน การประเมินรูปแบบในขั้นตอนนี้
เพ่ือให้ได้ประเด็นในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใน
การใช้ทดลองต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบได้
ดำาเนินการเลือกพื้นที่ในการทดลองและประเมิน
รูปแบบที่สร้างขึ้น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้าน
พระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้
เลือกแบบเจาะจง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 24 คน จำานวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาใน
การทดลองและประเมนิรูปแบบทีส่รา้งขึน้ตัง้แตว่นั
ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2556 ถึง 
วันที่ 31 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2557 รวม
เวลา 12 สัปดาห์

ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงและนำาเสนอ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการหลังจากที่ผู้วิจัย
จะทำาการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ได้
นำาเสนอรูปแบบต่อไป

ผลการวิจัย
การวิจัยในคร้ังนี้สรุปผลตามคำาถามการ

วิจัยเป็น 3 ตอน คือ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและผล

การพัฒนารูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 หลักการ
และความสำาคัญของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์ประกอบที่ 3 ด้าน
บริหารงานวิชาการใช้กระบวนการบริหารเชิง
ระบบคือ ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) ขั้นตอนด้าน
กระบวนการ(Process) และขั้นตอนด้านผลผลิต 
(Output)และองค์ประกอบที่ 4 แนวทางการนำา
รูปแบบไปใช้ 

2. ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบ 
ปรากฏว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลด
อร์ฟ มีประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) ด้านความ
คิดเห็นต่อรูปแบบ ครูผู้ใช้รูปแบบมีความรู้สึกที่ดี
มากต่อรูปแบบ และเห็นว่าเป็นกระบวนการเรียน
รูใ้นบรรยากาศของการอยูร่ว่มกนัอยา่งเปน็สขุชว่ย
ใหเ้ด็กมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ทัง้ในสว่น
ตนเองและความสมัพนัธก์บัเพือ่นเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
มคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนรูต้ามรปูแบบมากและ
เหน็วา่กจิกรรมสนกุทำาแลว้มคีวามสขุสบายใจรูส้กึ
รกัผูอ้ืน่มากขึน้ (2) ด้านการนำาไปใชค้รผููใ้ชร้ปูแบบ
มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมสามารถ
นำาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ปกติทั่วไป
ในสถานศึกษาได้ (3) ด้านเนื้อหาครูผู้ใช้รูปแบบมี
ความเห็นวา่เนือ้หาของรปูแบบมคีวามชดัเจนดีแต่
ถ้าได้เพิ่มเติมเนื้อหาของตัวอย่างแผนการจัดการ
เรยีนรูจ้ะชว่ยใหผู้ส้อนมคีวามชดัเจนในการจดัการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3. ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูป
แบบพบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบ คุณภาพ
ของผู้เรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อน
การทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ.01 สอดคล้องกับจากการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่าผลที่เกิดกับผู้เรียนหลังการใช้รูป
แบบครูและผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีความเห็นว่า
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ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพผู้เรียนด้าน
ปัญญาทางกาย ด้านปัญญาทางสังคมด้านปัญญา
ทางจิตใจ และด้านปัญญาทางสมองดีขึ้น

อภิปรายผล
จากการวิจัย ผู้วิจัยนำามาอภิปรายผลใน 

2 ประเด็น คือ 

1. สภาพปัจจุบันของรูปแบบมีประเด็น
สำาคัญที่ควรนำามาอภิปรายผล ดังนี้ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันของรูปแบบ พบว่า จากการศึกษา
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วมีการใช้กระบวนการ
บรหิารเชงิระบบทีป่ระกอบด้วย ขัน้ตอนด้านปจัจยั
นำาเขา้ (Input) ขัน้ตอนด้านกระบวนการ (Process)  
ข้ันตอนด้านผลผลิต (Output) ท่ีเป็นการพัฒนา 
ทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิตใจ สังคม และสติ
ปัญญาและขั้นตอนด้านผลกระทบ (Outcome/
Impact)ในการดำาเนินงานน้ันสอดคล้องกับตัวช้ี
วัดการดำาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวง
ศกึษาธกิาร ทีร่ะบตุวัช้ีวดัความสำาเรจ็ของโรงเรียน
วิถีพุทธประกอบด้วย 4 ด้านใหญ่ คือ ด้านปัจจัย
นำาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้าน
ผลกระทบ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2556: 1) และ
ยังสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัไทยตาม
แนวคิดวอลดอร์ฟ ที่ระบุว่าทัศนะต่อความเป็น
มนุษย์ประกอบด้วย 3 มิติ คือ รูปกาย (Body) 
จิตใจ (Soul) สำานึกและจิตวิญญาณ (Spitrit)  
(พร พันธุ์โอสถ, 2543: 5) แสดงให้เห็นว่าองค์
ประกอบที่ได้รับจากการศึกษาโรงเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายมีความเหมาะสมที่จะนำามาใช้ใน 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนววิถีพุทธ
และวอลดอร์ฟ

2. รูปแบบมีประเด็นสำาคัญท่ีควรนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

2.1 การใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ 
ในข้ันตอนด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) เรื่องของ
บุคลากร (Man)ในการจัดการศึกษาตามแนววิถี
พทุธและวอลดอรฟ์จะใหค้วามสำาคญัของบคุลากร
เป็นผู้ที่สำาคัญอย่างยิ่งจะสอดคล้องกับวิชชุลดาใจ
ผอ่ง (2546: 132-135) ทีพ่บวา่ ปจัจยัทีส่มัพนัธ์
กับความสำาเร็จของโครงการ คือ บุคลากรใน
โรงเรียน ทัศนคติที่ดีต่อโครงการของผู้บริหารและ
ครูแกนนำา แรงจูงใจในการทำางาน ความร่วมมือ
จากผู้ร่วมงาน และการได้รับข้อมูล

2.2 กระบวนการ (Process) ซ่ึง
ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) การ
พัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียน
รู ้3) การวดัผลและประเมนิผล 4) การพฒันาและ
ใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้จะสอดคล้องกับจรง สุขเกษม 
(2550: 193-196) ที่พบว่า รูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามนโยบายวถิพีทุธ สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีประกอบ
ด้วย 1) การบริหารวิชาการ ที่สำาคัญๆ คือ ด้าน
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนและด้านการวัดผลและประเมินผล

2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(กิจกรรมพื้นฐาน)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(กิจกรรมประจำา
วัน/สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา)โดย
บูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาและหลัก
วอลดอร์ฟ หรือหลัก (3I) คือ การเลียนแบบ  
(Imitation), จินตนาการ (Imagination), แรง
บันดาลใจ (Inspiration)และเช่ือมโยงกับชีวิต
ประจำาวันสอดคล้องกับพระสุคำา สุยา (2553: 
108-109) ที่พบว่า การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ทุกด้านมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่น
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กัน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ ด้านกายภาพ ด้านบริหารจัดการและ
ด้านการเรียนการสอนตามลำาดับ

2.4 ผลการทดลองรูปแบบ จากผลการ
วจิยัพบวา่ หลงัการทดลองใช้รปูแบบกลุม่ตวัอยา่ง
มีคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองแสดง
ว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนในระดับประถมศึกษาได้ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากเหตุผลดังต่อไปน้ีคือผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบ
โดยใช้หลักไตรสิกขา (ศีลสมาธิปัญญา)และหลัก
ภาวนา 4 มีองค์ประกอบด้านกายศีลจิตและ
ปัญญาและหลักของมนุษย์ปรัชญา กายทั้งสี่ของ
วอลดอร์ฟและหลักการของคุณภาพของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนซึ่งหลักการทั้งสามนี้เป็นหลักการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลด
อร์ฟ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดขึ้นจากการ
ดำาเนินชีวิตอย่างเรียนรู้ความสัมพันธ์กับสรรพ
ชีวิตอื่นเป็นสำาคัญเป็นขั้นพัฒนาหรือขั้นสิกขาเป็น
ขั้นที่เน้นการฝึกตามหลักไตรสิกขาคือการฝึกหัด
อบรมกายวาจาและจิตของมนุษย์ให้สามารถค้น
พบและควบคุมตนเองเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
โดยใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่นตามหลักการศึกษา 3 ประการ
คอืศีลสมาธิปญัญาอยา่งบรูณาการเรียนรูผ้า่นการ
พัฒนา “การกินอยู่ดูฟังเป็น” คือมีปัญญารู้เข้าใจ
ในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม
แสวงปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาโดยผู้วิจัยจัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการทั้งศีลสมาธิและ
ปัญญาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
โดยยึดหลัก (3R) คือ Repetition (การทำาซ้ำา),  
Rhythm (แบบแผนจังหวะชีวิต) และ Reverence 
(ความรู้สึกนอบน้อบ) ในหลักมนุษยปรัชญาของ
การศึกษาแนววอลดอร์ฟ ไปกับกิจกรรมพื้นฐาน

กิจกรรมประจำาวัน/สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา

2.5 ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบครูและผู้ปกครองกลุ่ม
ทดลองมีความเห็นว่าผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ทางคุณภาพผู้เรียนด้านปัญญาทางกาย หรือ
สัญชาตญาณ (Instinct) ด้านปัญญาทางสังคม
หรือสังคมญาณ (Intelligentsia) ด้านปัญญาทาง
จติใจ หรอืปญัญาญาณ (Intuition)และด้านปญัญา
ทางสมอง หรือปรีชาญาณ (Intelligence) ดีขึ้น 
สอดคล้องกับกิตติชัย สุธาสิโนบล (2552: 158-
162) ที่พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียน
การสอนและขั้นตอนมีความเหมาะสม ผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) 
ดา้นสงัคม (ศลีภาวนา) และดา้นจติใจ (จิตภาวนา) 
มคีะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.67 ทัง้ 3 ดา้น และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของผู้เรียน 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบ มี
ความเหมาะสมในการนำาไปใช้จัดการบริหารงาน
วชิาการเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในระดบัประถม
ศกึษาดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศึกษาทีม่คีวามสนใจรูป
แบบการบรหิารงานวิชาการดงักลา่วสามารถนำาไป
ใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง

1.2 การนำารูปแบบ ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษานั้น ผู้บริหารต้อง
กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เด่นชัด
มีแนวทางในการติดตามผลเป็นระยะหลังการ
ทดลอง เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือนและในแต่ละภาค
เรียนเป็นต้น
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1.3 รูปแบบรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถี
พุทธและวอลดอร์ฟ เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง
ของครูที่จะนำาไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาซึ่งครูผู้นำารูปแบบไปใช้ควรฝึกฝน
พฒันาตนเองให้มีความเปน็กลัยาณมติรคอื พรอ้ม
ทีจ่ะแนะนำาสนับสนนุช่วยเหลอืและเปน็แบบอย่าง
ที่ดีให้เด็ก

1.4 ครูผู้นำารูปแบบไปใช้ควรตระหนัก
ถึงความสำาคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบโดยบูรณาการเข้าไปในสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมประจำาวันในสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนำา
รปูแบบการบริหารงานวชิาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น สังกัดขนาด และที่ตั้ง 
เป็นต้น

2.2 ควรมีการนำารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพือ่พฒันาคณุภาพผู้เรยีนตามแนววิถพีทุธ
และวอลดอร์ฟ สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานนี้ไปทดลองกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ทกุระดบัชัน้ และตดิตามประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง

2.3 ควรมีการวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ สำาหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำาหรับนักเรียนระดับการ
ศึกษาอื่นๆ 

2.4 ควรมกีารวิจยัและพฒันารปูแบบการ
ให้ความรู้แนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ ขั้นพื้นฐาน
สำาหรับครูและผู้ปกครอง
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