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บทคัดย่อ (Abstract) 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด การวิจัย
ครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ 
ผู้บริหารโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมมี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 ฉบับที่ 2 มีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89และ 2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
    1. ผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกด้าน โดยกลุ่มผู้บริหารโครงการและผู้ด าเนินโครงการ 
ประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการถ่ายโยงความรู้ 
และ 2. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้าน
หนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คือ ควรก าหนด
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Director Ban Nongnahai Nonsa-ard School Under the Office of Udon Thani Primary Education Service 
Area 1  e-mail : Phinitps@hotmail.com 
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วัตถุประสงค์และระยะเวลาของโครงการอย่างเหมาะสม จัดอมรมให้ครูมีความรู้และความสามารถในการ
ด าเนินโครงการ สรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักธรรม
มาเป็นฐานในการคิด ยกระดับคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนให้สูงข้ึน ท าให้
โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเป็นประจ า และจัดป้ายนิเทศเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

ค าส าคัญ (Keywords) : การประเมินโครงการ, คุณธรรมของผู้เรียน, โรงเรียนวิถีพุทธ, และ

รูปแบบ CIPPIEST 

Abstract 
 The objectives of this research were 1. To assess the project of moral 
development for the students by the method of Buddhist oriented school for Ban 
Nongnahai Nonsa-ard School and 2. To study the guidelines for support and developing 
the morality of students by the method of Buddhist oriented school for ban Ban 
Nongnahai Nonsa-ard School. This research was mixed by collecting the quantitative and 
qualitative data from 3 groups as the administrators, project manager and participants for 
169 persons. The instruments using for collecting included 2 groups as 1) questionnaires 
for 2 volumes such as volume 1 with the reliability of 0.86 and volume 2 with the 
reliability of 0.89 and 2) the interview. The analysis of data includes mean, standard 
deviation and analysis of content. 
 The results of  findings were as follows : 
 1. For overall of the results on project assessment were passed the criteria for 
all aspects and were appropriate in high level. There was found that the aspect with the 
highest level was the process. But, the participants were passed the criteria for all 
aspects and were appropriate in high level and the aspect with the highest level was the 
knowledge transferring and 2. The guidelines on support and development the morality 
of the students by the method of Buddhist Oriented School for Ban Nongnahai Nonsa-
ard School Under the Office of Udon Thani Primary Education Service Area 1 were as 
follows:  There would be on limit the objectives and appropriate time for the project, 
performance on training for knowledge and ability of teachers for project operation, 
conclusion and report the results of operation for each activity, support the students’ 
activates for bringing the Buddhist doctrine for thinking’ base, improving the virtue of the 
students on the method of Buddhist Oriented School, making the confidence from the 
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school for the concerning people, performance on activity of praying, regular listening 
the Buddhist sermon and performance of information sign for conveying the Buddhist 
doctrine in the school and out of school. 
 

Keywords : The Project Assessment, The Morallity of Student, The Buddhist 
Oriented School and The Model CIPPIEST. 
 
บทน า (Introduction) 
 สถานศึกษาถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นสถาบันท่ีให้
การศึกษา ความรู้ และปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติความเช่ือต่างๆ แก่นักเรียนและเยาวชน โดย
ครูมีภาระหน้าท่ีในการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดให้ 
โดยเน้นทางด้านพุทธิศึกษา เป็นการให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 13) และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2545 ณ สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต นายชัยอนันต์ สมุทรวณิช เสนอให้มีการนาหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนามาบูรณา
การการบริหารจัดการในโรงเรียนซึ่งท่ีประชุม เห็นชอบกระทรวงศึกษาธิการ จึงเริ่มรับสมัคร
โรงเรียนท่ีสนใจ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงให้มี 
“ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ” ในทุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557) 
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเกิดขึ้นเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิถีการปรับวิธีคิด ปรับ
วิธีการสอน เป็นการจัดวิธีการจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เห็นผลท่ี
เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะขาดการเรียนรู้หรือศึกษาปัญหาอย่างบูรณาการแบบรอบ
ด้าน และการพัฒนาอย่างไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการท่ีจะสร้างความกลมกลืนให้กับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย โดยผ่านการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องใช้เวลา และวิธีการท่ีสอดคล้องกับหลักการ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงๆ หรือ วิถีธรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของ
สังคมไทยด้วย เพราะประชาชนคนไทยส่วน ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาดูตาม
หลักการปฏิบัติหรือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา แล้ว การจัดการศึกษาโรงเรียนแบบวิถี
พุทธ ท่ีเริ่มต้นพัฒนาจากการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามหลัก ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล 
สมาธิ และปัญญา จึงสร้างความมั่นใจได้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการ เริ่มต้นปฏิรูปการศึกษา
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อย่างแท้จริง ดังท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กล่าวไว้ว่า “การปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับ
รากฐานของสังคมไทยอย่างไม่มีครั้งใดท่ีตรงเหมือนครั้งนี้แล้ว” นั่นคือการยึดหลัก ไตรสิกขา
เป็นหลักการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ชีวิตท่ี 
สมบูรณ์ โดยอาศัยแนวคิด บวร คือ ผู้ปกครองนักเรียน คณะพระสงฆ์ และผู้บริหาร ครู
อาจารย์ใน โรงเรียน หรือ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน จากนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการเกิดขึ้นของโรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาใน
ประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาของไทยเริ่มต้นจากแนวความคิดของนักการศึกษามานาน
แล้ว แต่การขับเคล่ือน ยังไม่พร้อมกันถึงเป็นกระบวนการท้ังประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นจุดขับเคล่ือนกันท้ังประเทศ 
คือ กฎหมายเป็นกลไกส าคัญท่ี ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในขณะนี้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 กล่าวถึงหลักในการศึกษาไว้ว่า (1) เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(พระณพัฒษกรณ์ แสงวงศ์, 2559 : 2) 
 “โรงเรียนวิถีพุทธ” จึงเป็นหนึ่งแนวคิดโรงเรียนรูปแบบใหม่ โดยน าหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา 
โดยอาศัย แนวคิด บวร ซึ่งเป็นแนวคิดในการรวมตัวกันของบ้าน วัด และโรงเรียน บ้านคือ
ผู้ปกครองนักเรียน วัดคือ พระสงฆ์ โรงเรียนคือคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ในโรงเรียน รวมตัว
กันบริหารจัดการการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมท่ีส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หรือนักเรียนในโรงเรียน และเป็นท่ีถูกจับตามองกันว่า การจัดการศึกษาโรงเรียนด้วยหลัก
พุทธธรรม จะเป็นส่วนในการท่ีจะแก้ไขปัญหา ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้มากน้อย
แค่ไหนเพียงไร ในการปฏิรูปเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน 
อยู่ ดู ฟังเป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
 ในฐานะท่ีโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี 11 ประปี 2563 โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงมีความจ าเป็นต้องประเมิน
เพื่อให้ได้ผลชัดเจนว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่ เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการประเมินโครงการ ซึ่งจะประเมิน
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective) 

1. เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยก าหนด
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
   1.1.1 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด/
ผู้บริหารโครงการ จ านวน 5 คน 
   1.1.2 กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนน
สะอาด จ านวน 18 คน 
   1.1.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนน
สะอาด จ านวน 227 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบ้าน
หนองนาไฮโนนสะอาด/ผู้บริหารโครงการ จ านวน 4 คน ผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 17 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 140 คน รวม 130 คน โดยค านวณ จากตารางส าเร็จรูปของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ันตามสัดส่วนของประชากร 
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  1.3 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย
วิธีการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive) โดยเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
โครงการ ตลอดทุกกิจกรรมและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการการพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด/ผู้บริหารโครงการ จ านวน 
1 คน กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 คน รวม 9 
คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1 แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประเมินโครงการการพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST จ านวน 
2 ฉบับ ดังนี้ 
   2.1.1 แบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินบริบท การประเมินปัจจัย
น าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมิน
ประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการการ
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   2.1.2 แบบสอบถามส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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   ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย
น าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมิน
ประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการการ
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
   แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหาร ผู้
ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 3. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้  เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ รวมท้ังส้ิน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  3.1 แบบสอบถาม ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้าง แบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
   3.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีมาสร้างเกณฑ์การประเมิน
ท้ัง 2 ด้าน และ ใช้ตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประเมิน มาก าหนดเป็นข้อค าถามของแบบสอบถาม 
   3.1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างแล้วไปเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา 
   3.1.3 ตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหาของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาใน
ข้อรายการกับตัวบ่งช้ีของเกณฑ์ การประเมิน และค านิยามศัพท์ของการประเมินครั้งนี้ โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC = Index of Items Objective Congruence) 
พิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉล่ียความคิดเห็นต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป จึงถือว่า แบบสอบถาม
นั้นมีความเท่ียงตรง สามารถน าไปสอบถามได้ ซึ่งจากการให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบเครื่องมือประเมิน พบว่า แบบสอบถามฉบับท่ี 1 มีข้อค าถาม จ านวน 40 ข้อ โดยมี
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ค่า IOC ระหว่าง 1.00 และแบบสอบถามฉบับท่ี 2 มีข้อค าถาม จ านวน 40 ข้อ โดยมีค่า IOC 
ระหว่าง 1.00 
   3.1.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มผู้บริหาร ด าเนินโครงการและผู้ร่วมโครงการท่ีไม่ใช่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 30 
คน 
   3.1.5 น าแบบสอบถามท่ีได้รับจากการทดลองใช้มาค านวณหาค่าความ

เช่ือมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอัลฟา (α - Coefficient Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏผลคุณภาพเครื่องมือ คือ แบบสอบถามฉบับท่ี 1 กลุ่ม
ผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการ มีค่าความเช่ือมั่น0.86 และแบบสอบถามฉบับท่ี 2 กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 
  3.2 แบบสัมภาษณ์ 
   3.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่ อสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 
   3.2.2 น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างแล้วไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจ คุณภาพ ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมประเด็นท่ีจะปรึกษา 
   3.2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 
คน ตรวจแก้ไขจนสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างตามท่ีระบุไว้ และรับคืนด้วยตนเอง โดยได้รับคืน จ านวน 161 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 คน 
  4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วย
ตนเองตามเวลาท่ีผู้ให้ข้อมูลสะดวก 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายโยง
ความรู้ ของโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
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โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ด้วยค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์การแปลผล
ระดับคะแนนเฉล่ียของเบสท์ (Best, 1997 : 190) ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  พร้อมท้ังประเมินทุกด้าน และทุกรายการตามเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดไว้ คือ 
ต้องมี ค่าเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ จึง
ใช้การสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า (Triangulation) จากบุคคล 3 ฝ่าย คือ 
กลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วม โครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  6.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอัลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ของกลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารและ
ผู้ด าเนินโครงการดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทาง  
    โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขต 
    พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่ม 
    ผู้บริหารและด าเนินโครงการ 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการ (n = 21) 

 ̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านบริบท 4.09 0.29 มาก 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 4.05 0.17 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 4.12 0.31 มาก 
4. ด้านผลผลิต 4.01 0.16 มาก 
5. ด้านผลกระทบ 4.07 0.33 มาก 
6. ด้านประสิทธิผล 4.00 0.15 มาก 
7. ด้านความยังยืน 4.06 0.34 มาก 
8. ด้านการถ่ายโยงความรู้ 4.03 0.16 มาก 

รวม 4.05 0.09 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้บริหารและด าเนิน

โครงการรวมท้ัง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.05) และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกด้าน เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ (  ̅ = 4.12) 

รองลงมา คือ ด้านบริบท ( ̅ = 4.09) ด้านผลกระทบ ( ̅ = 4.07) ด้านความยังยืน ( ̅ = 

4.06) ด้านปัจจัยน าเข้า ( ̅ = 4.05) ด้านการถ่ายโยงความรู้ ( ̅ = 4.03) และด้านผลผลิต ( ̅ 

= 4.01) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ( ̅ = 4.00) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ของกลุ่มท่ี 2 
ผู้เข้าร่วมโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทาง 
   โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขต 
   พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่ม 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ (n = 140) 

 ̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านบริบท 4.08 0.29 มาก 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 4.07 0.18 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 4.13 0.29 มาก 
4. ด้านผลผลิต 4.03 0.14 มาก 
5. ด้านผลกระทบ 3.89 0.36 มาก 
6. ด้านประสิทธิผล 4.01 0.17 มาก 
7. ด้านความยังยืน 3.96 0.32 มาก 
8. ด้านการถ่ายโยงความรู้ 4.17 0.22 มาก 

รวม 4.05 0.11 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

รวมท้ัง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.05) และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกด้าน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการถ่ายโยงความรู้ ( ̅ = 4.17) รองลงมา 

คือ ด้านกระบวนการ ( ̅ = 4.13) ด้านบริบท ( ̅ = 4.08) ด้านปัจจัยน าเข้า ( ̅ = 4.07) 
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ด้านผลผลิต  ( ̅ = 4.03) ด้านประสิทธิผล ( ̅ = 4.01) และด้านความยังยืน ( ̅ = 3.96) 

ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านผลกระทบ ( ̅ = 3.89) 
 3. ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
  ผลจากสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 คือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาของโครงการอย่างเหมาะสม จัด
อมรมให้ครูมีความรู้และความสามารถในการด าเนินโครงการ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด ยกระดับ
คุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนให้สูงขึ้น ท าให้โรงเรียนได้รับความ
เช่ือมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเป็นประจ า และจัดป้ายนิเทศเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้บริหารและด าเนินโครงการ
รวมท้ัง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนบ้านหนองนาไฮ
โนนสะอาด ผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการเข้าใจในแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทุก
กิจกรรม และกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานก าหนดไว้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการและมีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมวิกา สุขะวิทะ (2560) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดเนินพระ 
(ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการวิจัย พบว่า ส าหรับผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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โดยเรียง ล าดับค่าเฉล่ียจากน้อยไปหามาก สามล าดับแรก ปรากฏว่า ด้านกระบวนการ อยู่ใน 
ล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสิริส าพันธ์ ด านุ่น (2564) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ รวมท้ัง 8 
ด้านอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการถ่ายโยงความรู้ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนน
สะอาด ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีและถ่ายทอดความรู้
หลักพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนได้ และจัดป้ายนิเทศเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เมวิกา สุขะวิทะ (2560) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการการด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ส าหรับนักเรียน โดยรวมและราย
ด้านโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสิริส าพันธ์   
ด านุ่น (2564) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก 
 3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 คือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาของโครงการอย่างเหมาะสม จัด
อมรมให้ครูมีความรู้และความสามารถในการด าเนินโครงการ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด ยกระดับ
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คุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนให้สูงขึ้น ท าให้โรงเรียนได้รับความ
เช่ือมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเป็นประจ า และจัดป้ายนิเทศเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรวดี ชุติพงศ์ (2562) ได้ท าการศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น ราย
ด้านพบว่า ด้านท่ีมีการบริหารงานของโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
และชุมชน และด้านท่ีมีการบริหารงานของโรงเรียนต่ าสุด คือ ด้านบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 2. แนวการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ชัยนาท ได้แก่ 2.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดต้ังคณะด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ มีการจัดประชุมครู เพื่อให้ครูร่วมกันเพื่อร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายใน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 2.2 ด้านการจัดวิถีพุทธสู่การเรียนรู้มีผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม
พัฒนาเทคนิคและวิธีการวัดประเมินผล ด้านการเรียนรู้ต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยให้ค าแนะน าการด าเนินงาน และก ากับ ติดตามการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 2.3 ด้านกิจกรรมเสนอแนะ การพัฒนา มีการเสนอ
ขออนุมัติการจัดกิจกรรมพิจารณาอาหารในท่ีประชุม มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้บริหารโรงเรียนช้ีแจงให้คณะครูทราบถึงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม และ ขอความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม 2.4 ผู้บริหารจัดประชุมบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วม
เสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ 2.5 ด้านการ
เกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้บริหารจัดประชุมบุคลากร เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการการ
ด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ ซึ่งสถานศึกษามีการประสานงานจัดกิจกรรมทางศาสนา 
และประเพณี โดยมีวัด และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และทางสถานศึกษามี
การก าหนดช่ัวโมงกิจกรรมเพื่อ สังคมและสาธารณะประโยชน์ในหลักสูตรสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณพัฒษกรณ์ แสงวงศ์ (2559)ได้ท าการศึกษา เรื่อง แนว
ทางการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านกายภาพ พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญ ด้านพระพุทธศาสนาน้อย ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกไม่เอื้อต่อการ จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา (2) ด้านการ
เรียนการสอน พบว่า บุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน พระพุทธศาสนา และขาดการ   
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บูรณาการพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (3) ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริ หารโรงเรียน
และนักเรียน พบว่า บุคลากรในโรงเรียนให้ความสนใจวิทยาการสมัยใหม่มากกว่า และ ไม่
เป็นแบบอย่างท่ีดี (4) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีเวลา
ส่งเสริม วิถีพุทธ และขาดความร่วมมือจากครู นักเรียน และชุมชน (5) ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ พบว่า โรงเรียน จัดกิจกรรมประจ าวันพระน้อยเกินไป และขาดการท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestion) 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้บริหารและด าเนินโครงการ 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมของ
โครงการให้สามารถยกระดับคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนให้
สูงขึ้นได้ กระตุ้นครูให้เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านผลกระทบ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมของโครงการควรมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เห็นคุณค่าในการรักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนา ท างานและเรียนรู้อย่างต้ังใจ 
อดทน ขยันหมั่นเพียร และเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน 
  2.3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาของโครงการอย่าง
เหมาะสม จัดอมรมให้ครูมีความรู้และความสามารถในการด าเนินโครงการ สรุปรายงานผล
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการ
คิด ยกระดับคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนให้สูงขึ้น ท าให้
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โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเป็นประจ า และจัด
ป้ายนิเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ในด้นส่ิงแวดล้อม 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
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