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การวจัิยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดาน งบประมาณ 
3) ดานบุคลากรและ 4) ดานบรหิารท่ัวไป รวมท้ังศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม กลุมตัวอยาง คือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน 
รวมจํานวน 213 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประธานชุมชนไดมาโดยการสุมอยางงาย และสมาชิกชุมชนไดมาโดยเลือกแบบโควตา 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
และแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย                      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบกลุมตัวอยางอิสระจากกัน (t - test Independent samples)               
และนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

ท้ังโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ           
4) ดานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลางทุกดาน

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                        
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ 
ในการทํางาน พบวา การมีสวนรวมของชุมชนทัง้โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน

3. ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ดานวิชาการ ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหาแนวทางในการ
จัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมดานงบประมาณ ควรใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพิจารณางบประมาณและการเบิกจายงบประมาณของโรงเรียน ดานบุคลากร ชุมชนควรคัดเลือก
ผูที่มีความรูความสามารถทางการบรหิาร การติดตอประสานงานและการประชาสมัพันธ เพ่ือเสนอให
โรงเรียนพิจารณาคัดเลือก และดานบริหารท่ัวไป ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัด
กิจกรรมในวันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา
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The objectives of this research were to study and compare the community 
participation in Dharma school, Elementary Education Division in Bangkok in 4 aspects:    
1) academic affairs, 2) budget, 3) personnel, and 4) general administration. It also studied 
the suggestions regarding the community participation in Dharma school. The samples 
consisted of the chairman of school committees, the chairman of community, and members 
of community, totally 213 persons. The chairman of school committees were selected by 
purposive sampling; the chairman of community were chosen by simple random sampling;  
members of community were chosen by quota. The tools for data collection were a 5-level 
rating scale questionnaire and a structured interview form. The statistics used for data 
analyses included percentage, means, standard deviation, and t-test independent samples. 
The interview results were analyzed by the content analysis.

The research results were as follow.
1. The community participation in Dharma school, Elementary Education Division 

in Bangkok as a whole and individual aspects were at the moderate level.
2. The comparisons of the community participation in Dharma school as a whole 

and individual aspects by the samples’ educational levels and educational work 
experiences found no differences.

3. The suggestions were as follow. The academic affairs: should have community 
participation in the considerations of guidelines on curriculum making and appropriate instructional 
planning. The budget: should have community participation in the considerations of school budget 
spending and reimbursement;  The personnel: community should select and propose the 
persons having competencies in management, coordination, and public relations for school to 
further consider and select. The general administration: should have members of community 
join in committees for the management of  the activities on holiday or important religious days. 
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ประกาศคุณูปการ

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความเมตตาของผูชวยศาสตราจารย           
ดร.พวงรัตน เกษรแพทย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย                  
ดร.วีระสุภากิจ ท่ีไดเมตตาชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนํา แกไข ปรับปรุง ติดตามและ
กํากับการจัดทําวิทยานิพนธ อีกท้ังยังเปนภาระธุระในการแนะนําชวยเหลือ รวมท้ังดูแลในดานตางๆ 
ดวยความศรัทธา เสียสละอยางจริงใจ ต้ังแตเร่ิมตนเปนพระนิสิต จนกระท่ังสําเร็จการศึกษา ผูวิจัย
รูสึกซาบซ้ึงในความเมตตาของอาจารยเปนอยางย่ิง 
            ขอเจริญพรขอบพระคุณ พระราชธรรมเวที พระมหาสุชาติ อนาลโย พระมหาสรอย สิทธิเมธี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระสุภากิจ ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง ท่ีกรุณารับเปน
ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแกไข ปรับปรุง แบบสอบถามท่ีเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล จนเปนท่ี
เรียบรอยในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี

ขอเจริญพรขอบคุณ คณาจารยในภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิ          
วิชาความรูและประสบการณชีวิตแกผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิสมเด็จหลวงพอทวด อาจารยทิมวัดชางใหและพระสุนทรปริยัติ
วิธานเจาอาวาสวัดชางใหท่ีไดเมตตาอนุเคราะหทุนการศึกษา    

ขอขอบพระคุณ พระมหากมล เขมจิตฺโต เจาอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก ผูใหความเมตตา
อนุเคราะห ดานที่อยูอาศัยและพระเถรานุเถระทุกรูปและเพื่อนๆ สาขาการบริหารการศึกษา               
ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
และเถรานุเถระท่ีเก่ียวของทุกรูปตลอดถึงผูนําชุมชนทุกคนและสมาชิกชุมชนทุกคนท่ีชวยอนุเคราะห 
ในการเก็บขอมูลไดครบถวน

ขอระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูอุปชฌายอาจารย พระครูนิมิตธรรมธาดาเจาอาวาส               
วัดบุพพนิมิต และผูมีพระคุณท้ังหลายท่ีไดมีสวนทําใหอาตมามีสติปญญาสามารถ มีวิชาความรู                  
มีคุณธรรมจริยธรรมมีกําลังใจศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติศาสนกิจจนถึงทุกวันน้ี

คุณคาและประโยชนที่พึงมีของปริญญานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอถวายเปนพุทธบูชา                   
แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจา สมเด็จหลวงพอทวดวัดชางให พระครูวิสัยโสภณ (อาจารยทิม)                        
ตลอดจนถึงบูรพาจารยและผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน

          พระมหาเติม โทบุรี



สารบัญ

บทที่      หนา
1 บทนํา......................................................................................................................  1

  ภูมิหลัง ..................................................................................................................  1
  วัตถุประสงคของการวิจัย........................................................................................  5
  ความสําคัญของการวิจัย.........................................................................................  5
  ขอบเขตของการวิจัย.............................................................................................. 5
      ประชากรและกลุมตัวอยาง ................................................................................  5
      ตัวแปรท่ีศึกษา..................................................................................................  6
      นิยามศัพทเฉพาะ..............................................................................................  6
  กรอบแนวคิดในการวิจัย.........................................................................................  8
  สมมติฐานการวิจัย ................................................................................................. 11

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ...... ......................................................................  12
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา............................................................ 13
      ประวัติความเปนมา........................................................................................... 13
      ความหมายความสําคัญ..................................................................................... 15
      ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
          แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 2546 .................................................................... 16

   การบริหารงานโรงเรียน .................................................................................... 22
  แนวคิด หลักการเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน.................................................. 39
      ความหมายของชุมชน....................................................................................... 39
      ความหมายของการมีสวนรวม ........................................................................... 40
      ความสําคัญของการมีสวนรวม........................................................................... 42
      แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม...................................................... 43
      ลักษณะและรูปแบบการมีสวนรวม ..................................................................... 46
      กระบวนการและข้ันตอนการมีสวนรวม .............................................................. 50



สารบัญ (ตอ)

บทที่           หนา   
           2  (ตอ)

  ปจจัย/ เง่ือนไขท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ................................................... 53
  เกณฑการประเมิน...... ...........................................................................................  57
  การมีสวนรวมของชุมชน...... ..................................................................................  60
  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีสงผลตอการมีสวนรวม....................................... 73
  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ................................................................................................ 74

3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................. 88
  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง...................................................... 88
  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ........................................................................... 90
  การเก็บรวบรวมขอมูล............................................................................................ 91
  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล...................................................................... 91
  สถิติท่ีใชในการวิจัย................................................................................................ 93

4 ผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................................. 94
  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล....................................................................... 94
  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล .............................................................................. 94
      ผลการวิเคราะหขอมูล ....................................................................................... 95

5 สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ.......................................................................... 117
  วัตถุประสงคของการวิจัย ....................................................................................... 117
  สมมติฐานการวิจัย ................................................................................................. 117
  วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................. 111
  สรุปผลการวิจัย...................................................................................................... 118
  อภิปรายผล............................................................................................................ 121
  ขอเสนอแนะ .......................................................................................................... 125

บรรณานุกรม..... ................................................................................................................. 126

ภาคผนวก..... ...................................................................................................................... 136

ประวัติยอผูวิจัย .................................................................................................................. 154



บัญชีตาราง

ตาราง                                                                                                                                   หนา

1 เกณฑผลการเรียน.................................................................................................... 36
2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ...................................................... 89
3 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ......................................................... 95
4 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

  ใน 4 ดาน ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป
 รายดานและโดยรวม ............................................................................................... 96

5 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมสีวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม 
  ในดานวิชาการ รายขอและโดยรวม............................................................................. 96

6 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมสีวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม 
  ในดานงบประมาณ รายขอและโดยรวม ....................................................................... 98

7 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมสีวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม 
  ในดานบุคลากร รายขอและโดยรวม……..................................................................... 100

8 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมสีวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม 
  ในดานบรหิารทั่วไป รายขอและโดยรวม. ..................................................................... 102

9   คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
   พระปริยัติธรรมใน 4 ดาน และโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา ...................... 105

10   คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
    พระปริยัติธรรมใน 4 ดาน และโดยรวม จําแนกตามประสบการณ
    ในการทํางาน ...................................................................................................... 105

11   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ (n=50).............. 106

12   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=44) ........ 107

13   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร (n=49) ............. 108

14   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป (n=55)....... 109

15   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ (n=10).............. 110



บัญชีตาราง (ตอ)

ตาราง                                                                                                                                   หนา
16   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=10) ........ 112
17   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร (n=10) ............. 114
18   คาความถ่ีและคารอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

 พระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารท่ัวไป (n=10)....... 115



บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ   หนา

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ......................................................................................... 11
2 แผนภูมิโครงสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา.................................... 28
3 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา ................ 51



บทท่ี 1 
บทนํา

ภูมิหลัง
ในอดีตท่ีผานมาวัดมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของคนไทย เพราะวัดเปนแหลง

ความรูของประชาชนทุกคน จนกระท่ังเม่ือตนกรุงรัตนโกสินทรระบบการศึกษาสมัยใหมจากตะวันตก
ไดเขามามีบทบาทตอสังคมไทยมากข้ึน บทบาททางการศึกษาท่ีทางวัดเคยมีก็เร่ิมลดลง ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 การศึกษาของประเทศไทยไดแบงออกเปน 
2 สายคือ สายสามัญและอาชีพ และสายพระปริยัติธรรม โดยสายสามัญและอาชีพนั้นเปนหนาที่
ของรัฐบาล และเอกชนที่จะจัดบริการการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไปซึ่งใชสถานที่ก็คือโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีจัดการศึกษา สวนสายพระปริยัติธรรมน้ันยังใชระบบเดิมคือ 
ใชวัดเปนสถานท่ีจัดการศึกษาใหกับพระภิกษุสามเณร (สมชาย บัวเล็ก.  2540: 10)

หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยสงฆข้ึน 
2 แหงคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงไดเจริญ
กาวหนาข้ึนมาตามลําดับ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจัดแผนกมัธยมศึกษา
ขึ้นมาเรียกวาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม 
โดยรับผูสําเร็จช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เขามาเรียน และเม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาไดขยายออกไป
ยังตางจังหวัดหลายแหงมีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคกรการศึกษา จึงได
กําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทน้ีใหมวา “โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด” โดยมติคณะ
สงฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา สํานัก
เรียนวัดเปดทําการสอบสมทบในช้ันตัวประโยคคือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          
ไดต้ังแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา (วิชัย ธรรมเจริญ.  2541: 3)

ตอมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน 
อุฏฐายีมหาเถระ) ทรงปรารภวา “การศึกษาทางโลกเจริญกาวหนามากข้ึนตามความเปล่ียนแปลงของโลก 
การศึกษาพระปริยัติธรรมก็จําเปนตองอนุวัตไปตามความเปล่ียนแปลงของโลกบาง จึงเห็นสมควร
ท่ีจะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมข้ึนอีกแผนกหน่ึง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดท้ังทางโลกและทางธรรม
ควบคูกันไป” ในท่ีสุดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาข้ึน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 (วิชัย ธรรมเจริญ.  2541: 3) ซ่ึงใชอยูในปจจุบัน
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การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาใน
ระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ประชากรของชาติใหมีความรู และทักษะ
ในการดํารงชีวิตในสังคมใหเปนสุข พัฒนาภูมิความรูของพระภิกษุสามเณร ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของโลกยุคโลกาภิวัตน การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะ
การบริหารงานโดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคกรหลักท่ีควบคุมและสงเสริมการจัดการศึกษา
โดยตรง และการบริหารโรงเรียนอยูในความปกครองของคณะสงฆในแตละระดับชวยกันรับผิดชอบดูแล 
(พระครูศิริวิชัยธัช กังซุย.  2544: 1-3) หนาที่การบริหารและการจัดการ พระเปนผูบริหารกันเอง 
ดวยการดํารงตําแหนงผูจัดการ ครใูหญ อาจารยใหญหรือผูอํานวยการแลวแตกรณีการบรหิารการศึกษา
ผูบริหารตองบริหารจัดการทุกอยางในโรงเรียน ต้ังแตการบริหารวิชาการการบริหารบุคลากร การ
บริหารอาคารสถานท่ี การบริหารธุรการและการเงิน การบริหารจัดกิจกรรมนักเรียน และงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน (พระสาย แวงคํา.  2544: 15-16)

สําหรับการบริหารงานน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหพอแมผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยไดบัญญัติสาระตางๆ ไวในหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา มาตรา 9(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
มาตรา 24(6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู 
ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานานการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552: 11, 13, 29, 33, 49) เมื่อตีความจากมาตราตางๆ ท่ีกลาวถึง 
สามารถยืนยันไดถึงความประสงคของรัฐท่ีตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และมิไดเปนเพียงการใหประชาชนเขามาสนับสนุนดานทรัพยากรเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมท้ังในฐานะของผูตัดสินใจและผูรวมดําเนินการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอีกดวย 
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กรมวิชาการ (2545) ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของชุมชนในการจัดการศึกษาไว ดังน้ี 1) 
บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาทในการกําหนดสาระของหลักสูตร และแผนพัฒนาการศึกษา 
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนรูและทรัพยากรตางๆ เพ่ือการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและจําเปน มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง 
2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวมในการกําหนด
สาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน เปนศูนยการเรียนรู 
เครือขายการเรียนรูใหผูเรียนไดมีประสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูของสถานศึกษา มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา           
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) บทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาชาวบาน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกับองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษา เปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

โรงเรียนในฐานะท่ีเปนหนวยปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุด จะตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีเนนการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาส
ใหครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน แสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง 
(สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง.  2545: 9) ทุกคนควรตระหนักวาการศึกษาไมใชเร่ืองเฉพาะของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาเทาน้ัน แตจะตองสรางเสริมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดข้ึนในองคประกอบ
ท้ังหมดของการจัดการศึกษา กลาวคือ ชุมชนไมเพียงใหความรวมมือสนับสนุนเอ้ือเฟออยูภายนอก
เหมือนดังท่ีผานมา หากยังควรขยายบทบาทการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในเชิงการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบอยางมีความตอเน่ืองอีกดวย (ยุทธชัย เฉลิมชัย.  
2546: 17) ชุมชนมีความตองการอยางไร โรงเรียนจะเปนสถาบันท่ีคอยสนองตอบโดยผานกระบวนการ
ทางการเรียนการสอน โรงเรียนจึงเปนสถาบันจําลองในกระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษยเพ่ือออกมา
รับใชสังคมท้ังทางตรงและทางออม (เมตต เมตตการุณจิต.  2541: 23)

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนนั้น แมจะมีการสงเสริมกันอยางกวางขวาง               
แตก็ยังคงจํากัดอยูในระดับของการช้ีนําโดยภาครัฐ เปดโอกาสเพียงใหประชาชนมีสวนรวมในระดับ
ของการรับรูขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นเปนสวนใหญ (ฉันทนา บรรพศิริโชติ.  2540: 266-275) 
ในดานการศึกษาก็เชนกัน นับต้ังแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีผลบังคับใช
ผานไปในระยะเวลาพอสมควรแลว พบวา ผลการประเมินดานแนวทางการจัดการศึกษา การบริหาร
รวมกันในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนกับสถานศึกษาอยูในระดับนอย ยกเวน ดานการระดมทรัพยากร
ทองถ่ินท่ีสถานศึกษาดําเนินรวมกับชุมชนมาโดยตลอด แตท้ัง 2 ดานดังกลาวน้ัน ผลดําเนินการ   
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ยังมีผลไมเปนที่พอใจ (บุญเลี้ยง ทุมทอง.  2545: 57) ประชาชนยังขาดแคลนการมีสวนรวมใน
ข้ันตอนตางๆ เชน ในข้ันการวางแผน ข้ันการลงมือปฏิบัติ ข้ันการควบคุม ข้ันการประเมิน ทําให          
ในระยะหลังจึงตองพูดถึงแนวทางการพัฒนาท่ีจะใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน (เรณู คุปตัษเสถียร.  
2545: 28) รวมท้ังปญหาการเขามามีสวนรวมท่ีแทจริงมีสัดสวนอยูในระดับใด เพราะปรากฏการณ
การมีสวนรวมท่ีสามารถพบไดบอยคร้ัง คือ การนัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและผูปกครอง 
เพ่ือหารือเร่ืองการเงิน (ยงยุทธ พนาสนธ์ิ.  2546: 24) ท้ังท่ีจริงแลวการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    
นั้นไมไดหมายถึงเฉพาะการชวยเหลือในดานเงินทองเทาน้ัน แตยังหมายถึงการมีสวนรวมในดาน
การใชภูมิปญญา รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมในการใชทรัพยากร ติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบ  รวมแกปญหา และรวมภาคภูมิใจ เปนตน (อุบล เลนวารี.  2545: 46)

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก็เชนกันท่ีตองใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังท่ี สุภาพร มากแจง (2548: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยท่ีเอ้ือตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของวัด ไดแก ทําเลท่ีต้ัง ความรวมมือของชุมชน และความสามารถ
ของเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ
ไดสรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษาแสดงความสําเร็จของการจัดการศึกษาในระบบของวัดวา เกิดจาก
การประสานความรวมมือระหวางบาน คือ ชุมชนกับวัด ในฐานะเปนแหลงทรัพยากร และโรงเรียน 
ในฐานะเปนแหลงความรูสอดคลองกับภัทรพร อุตพันธ (2550: 184-188) ท่ีพบวา ปจจัยที่สงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต ไดแก ปจจัยดานกายภาพ 
คือ การเดินทางท่ีสะดวกเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน และปจจัยเก่ียวกับ
ชุมชน คือ คนในชุมชนบางสวนศรัทธาตอผูจัดการโรงเรียน (เจาอาวาส) และครูที่เปนพระภิกษุ              
ที่เปนคนดีมีความสามารถ คนในชุมชนศรัทธาตออดีตผูจัดการโรงเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญ        
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังประสบปญหาอยูมาก 
โดยเฉพาะในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรู และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรโรงเรียนน้ัน โรงเรียนสําหรับ
พระสงฆและสามเณรยังมีคุณภาพนอยกวาโรงเรียนท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน (สมศ. 2549) นอกจากน้ี 
ยังมีปญหาดานพฤติกรรม ไดแก การขาดสติและความประพฤติหยอนยานคือ มีวิชาแตขาดจรณะ 
พระและสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซ่ึงปญหาเหลาน้ี สงผลใหประชาชนในชุมชนตางพากัน
เอือมระอาพฤติกรรมของพระสงฆและสามเณรในวัด ทําใหวิถีแหงความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
ประชาชนลดนอยลง ดวยเหตุนี้ รายงานการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดเสนอแนะไววา 
การแกปญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองสนับสนุน
ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2548) 
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จากแนวคิดและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการมีสวนรวมของชมุชน             
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง
ของประเทศไทยท่ีมีความเจริญทุกดาน ในขณะเดียวกันประชาชนท่ีอยูในชุมชนก็มาจากหลายพ้ืนท่ี 
การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครนั้นจะมี 
มากนอยแคไหน ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษาใน 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
ทั้งนี้ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี มาเปนขอมูลสารสนเทศ ในการปรับปรุงระบบการบรหิาร
จัดการของโรงเรียนพระปรยัิติธรรม แผนกสามญัศึกษา ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองในทุกๆ ดาน     
อันจะเปนผลดีท่ีไดจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                         

ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร                   
และ 4) ดานบริหารท่ัวไป

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา      
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยคร้ังน้ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถนําขอมูลสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน และหนวยงานหรือผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําไป
ประกอบพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน            

จํานวน 68 ชุมชน ในพ้ืนท่ีการศึกษาของชุมชนท่ีมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้น้ี ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 คน และสุมอยางงายกับประธานชุมชน จํานวน 36 คน 
และเลือกแบบโควตากับสมาชิกชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมท้ังส้ิน 226 คน
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ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ตัวแปรตน

1.1 ระดับการศึกษา
1.1.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี
1.1.2 ปริญญาตรีหรือสูงกวา

1.2 ประสบการณในการทํางาน
1.2.1 นอยกวา 7 ป
1.2.2 7 ปข้ึนไป

2. ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ใน 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานวิชาการ
2.2 ดานงบประมาณ
2.3 ดานบุคลากร
2.4 ดานบริหารท่ัวไป

นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพ่ือดําเนินการวิจัย ดังน้ี
1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

หมายถงึ การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการใหขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การเก่ียวของ การให
ความรวมมือ และการเสริมอํานาจแกประชาชน ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ         
ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1.1 ดานวิชาการ หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับขาวสาร                
จากรายงานประจําป วารสาร การจัดนิทรรศการ เว็บไซต และหอกระจายขาวของวัดและชุมชน  
ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับครู
และผูเรียน การกําหนดขอบขายเน้ือหาวิชาเก่ียวกับวิชาชีพทองถ่ินใหแกสถานศึกษา การเสนอแนะ
เร่ืองการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน การแนะนํา
วิทยากรและปราชญชาวบานมาใหความรูแกผูเรียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น 
จัดเวทสีาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ การต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะแนวทางตางๆ การต้ัง
คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจน การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน
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1.2 ดานงบประมาณ หมายถงึ การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับขาวสาร           
จากรายงานประจําป วารสาร จดหมายขาว การตดิประกาศ เว็บไซต และหอกระจายขาวของของวัด  
และชมุชน  ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ ระดมทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การใชจายเงิน 
ท่ีไดจากการรับบริจาค การวางแผนขอการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรทองถิ่น และการจัดหา
ผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น จัดเวที
สาธารณะ การแสดงความคิดเหน็ผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม            
ในการประชมุเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ การต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะแนวทางตางๆ การตั้ง
คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสวนรวม                   
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียน

1.3 ดานบุคลากร หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับขาวสาร             
จากรายงานประจําป วารสาร การติดประกาศ เว็บไซต การจัดงานของโรงเรียน และหอกระจายขาว            
ของวัดและชมุชน ในเร่ืองเก่ียวกับการสนับสนุนสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียนและการใหปราชญ
ชาวบานมาชวยสอนภูมิปญญาทองถิ่น และการสรางเครือขายกับหนวยงานทางการศึกษาอื่น              
เพ่ือแลกเปล่ียนครูกันสอน โดยมีการรับฟงความคิดเหน็ สํารวจความคิดเห็น จัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชมุเชิงปฏิบัติการ 
ประชาพิจารณ การต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะแนวทางตางๆ การตัง้คณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชน
รวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานบุคลากรของโรงเรียน

1.4 ดานบริหารทั่วไป หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับขาวสาร
จากรายงานประจําป การติดประกาศ เว็บไซต และหอกระจายขาวของวัดและชุมชนในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลืองานดานสถานที่ งานดานกิจกรรมของโรงเรียน 
และงาน ดานกิจการนักเรียน การรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมทางการศึกษาแกชุมชน การยกยอง
ผูมีอุปการคุณแกโรงเรียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น จัดเวทีสาธารณะ  
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชุม           
เชงิปฏิบัติการ ประชาพิจารณ การต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะแนวทางตางๆ การตัง้คณะกรรมการท่ีมี
ฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานดานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน
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2. ชุมชน หมายถึง บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน           
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของกลุมตัวอยาง จําแนกเปน                
2 ระดับ คือ 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง จํานวนปท่ีทํางานของ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน สมาชิกชุมชน ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา จําแนกเปน             
2 ระดับ คือ นอยกวา 7 ป และ 7 ปข้ึนไป

5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังข้ึน
เพ่ือใหการศึกษาแกผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาคนควาคร้ังน้ีเกิดจากแนวคิด และงานวิจัย โดยผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
1. การมีสวนรวมของชุมชน อาศัยแนวคิดของ International Association for Public Participation 

ท่ีไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ คือ (กรมสงเสริมสหกรณ.  
2552: ออนไลน)

1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด 
แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน

2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการให
ขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ 
เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซต เปนตน
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3. การเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน                 
หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูล             
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ
การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน

4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม
โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน

5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด 
โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุน
หมูบานท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด เปนตน

2. การมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผูวิจัยอาศัยแนวคิด
ของหนวยงานตางๆ ดังน้ี

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ท่ีกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552: 49) 

2.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 20-24) ที่จําแนกขอบขายการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไป 

2.3 กรมวิชาการ (2545) ที่ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไวดังนี้ 1) บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาท                 
ในการกําหนดสาระของหลักสูตร และแผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา             
ในดานการจัดการเรียนรูและทรัพยากรตางๆ เพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน มีสวนรวม
ในการประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน และมสีวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง 2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรูใหผูเรียน 
ไดมีประสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา           
มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร               
เพื่อการลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาชาวบาน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
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กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษา เปนแหลง
วิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2546) ท่ีไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไวดังน้ี 1) มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา               
2) มีสวนรวมในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคม             
และชุมชน 3) เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรู ใหผูเรียนไดมีประสบการณจากสถานการณจริง             
4) ใหมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา และมีสวนรวมในการตรวจสอบ          
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นอกจากน้ียังอาศัยงานวิจัยของภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189) ท่ีไดศึกษาแนว
ทางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต พบวา 1) ดานวิชาการ 
ไดแก การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา สรางเครือขาย
ดานวิชาการกับโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ อบรมใหความรูแกชุมชนเก่ียวกับการทําหลักสูตรทองถ่ิน 2) 
ดานงบประมาณ ไดแก จัดต้ังคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนชุมชนมาดูแล 3) ดานบุคลากร ไดแก           
การพัฒนาคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียน การพัฒนาคุณลักษณะของพระสงฆและสามเณร           
สรางเครือขายครูกับโรงเรียนอ่ืน และ 4) ดานบริหารท่ัวไป ไดแก สรางเครือขายกับ กศน. รวมกัน
จัดแหลงเรียนรูใหชุมชน โดยให กศน. เขามาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพใหชุมชน จัดกิจกรรมเช่ือม
สัมพันธกับชุมชน สรางเครือขายการประชาสัมพันธ

3. ระดับการศึกษา ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของบพิตร ออมไทสง (2546: 47) ท่ีกลาววา 
ระดับการศึกษากับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีสวนสําคัญเน่ืองจากการศึกษามีสวนทําให           
คนเกิดความคิด ความรูจักตนเอง รูจักชีวิตเขาใจสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีตนเองอาศัยอยูและมีสวนรวม
อยูดวยไดดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร ต้ังสุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และภัทราภรณ นันทวงศ (2545) พบวา ผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของชัยณรงค 
ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550) ท่ีพบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการมีสวนรวมจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. ประสบการณในการทํางาน ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของปรยีาพร วงศอนุตรโรจน (2546:10) 
ท่ีกลาววา บุคคลท่ีอยูในอาชีพนานกวายอมมีความสามารถในการปฏิบัติตอเร่ืองน้ันๆ มากกวาผูท่ีมี
ประสบการณนอยกวาเพราะประสบการณในอดีตมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทําใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูและเขาใจวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สิ่งใดควรเลี่ยงหรือไมควรเลี่ยง
สามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหาที่เผชิญไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของยุวนิตย ศรศิลป 



11

(2551: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูบริหารสถานประกอบการทีมี่ประสบการณในการทํางานตางกัน มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของเพ็ญแข 
จันทรแจม (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การมีสวนรวมในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดานกระบวนการเรียนการสอน
แตกตางกัน

จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังน้ี   

                   ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม

.
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดสมติฐานในการวิจัยดังน้ี 
1. การมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน
2. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                        

ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณการทํางานตางกัน
มีความแตกตางกัน

1. ระดับการศึกษา
   1.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี
   1.2 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
2. ประสบการณในการทํางาน
   2.1 นอยกวา 7 ป
   2.2 7 ปข้ึนไป

การมีสวนรวมของชุมชน                      
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ใน 4 ดาน

  1. ดานวิชาการ
  2. ดานงบประมาณ
  3. ดานบุคลากร
  4. ดานบริหารท่ัวไป



  บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดรวบรวม
เอกสาร ดังนี้

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมา
1.2 ความหมายและความสําคัญ
1.3 ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                      แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546
1.4 การบริหารงานโรงเรียน

2. แนวคิด หลักการ เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 ความหมายของชุมชน
2.2 ความหมายของการมีสวนรวม
2.3 ความสําคัญของการมีสวนรวม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
2.5 ลักษณะและรูปแบบการมีสวนรวม
2.6 กระบวนการและข้ันตอนการมีสวนรวม
2.7 ปจจัย/เงื่อนไขท่ีสงเสริมการมีสวนรวม

3. การมีสวนรวมของชุมชน 
3.1 ดานวิชาการ
3.2 ดานงบประมาณ
3.3 ดานบุคลากร
3.4 ดานบริหารท่ัวไป

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
4.1 ระดับการศึกษา
4.2 ประสบการณในการทํางาน

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมา

กองพุทธศาสนศึกษา (2553ข: ออนไลน) ไดสรุปประวัติความเปนมาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไวดังน้ี

การศึกษาพระปรยัิติธรรม แผนกสามญัศึกษา เปนการศึกษารูปแบบหนึง่ของการศึกษา 
คณะสงฆ เปนการศึกษาท่ีรัฐกําหนดใหมีข้ึนตามความประสงคของ (พระราชวรมุนี 2521: 355) 
ซึ่งมีมูลเหตสืุบเนื่องมาจากการจัดตัง้โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด 
กลาวคือ ภายหลังจากท่ีการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ซ่ึงเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2489 
ตามลําดับไดเจริญกาวหนามากข้ึน ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จงึไดจัดแผนกมัธยมข้ึนมา เรียกวา
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา กําหนดใหการเรียนบาลี นักธรรม และความรูช้ันมัธยม โดยรับผูท่ีสําเร็จ
ช้ันประถมปท่ี 4 ตอมาเม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาน้ีไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง 
มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษาจึงไดกําหนดใหเรียกโรงเรียน
ประเภทนี้ใหมวา โรงเรียนบาลวิีสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตร ีและกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็ไดออกระเบียบกระทรวง ใหโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัดน้ี เปดทําการสอบสมทบในช้ัน
ตัวประโยค คือ ช้ันประถมปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาและ            
เมื่อสอบไดแลวก็ยังจะไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ดวยเหตุน้ีจึงทําใหพระภิกษุ
และสามเณรนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทน้ีจึงแพรหลายออกไปยังจังหวัดตางๆ อยางกวางขวาง 
จนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรม และบาลีจะเส่ือมลงเพราะพระภิกษุและสามเณร            
ตางมุงศึกษาวิชาทางโลกมากไป เปนเหตุใหตองละท้ิงการศึกษาธรรมและบาลีเสียแตทางการคณะสงฆ
ก็ยังพิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู  

ดังน้ันแมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย                
ฟน ชุตินฺธโร) จึงไดต้ังคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีข้ึนใหม               
มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวาบาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศนศึกษา และไป
ประกาศเม่ือ พ.ศ. 2507 พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีวาดวยการศึกษาของโรงเรียน
บาลีวิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดและกําหนดใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่
คณะสงฆไดจัดข้ึนใหม แตการณปรากฏตอมาวา การต้ังสํานักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีใหมน้ีมีนอย นักเรียนก็นิยมเรียนกันนอยเพราะพระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจท่ีจะเรียน 
โดยไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู ดังน้ัน นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว จึงไดพากัน
เขาช่ือกันเปนนักเรียนโรงเรียนราษฎรของวัดซ่ึงต้ังข้ึนโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง สมัครสอบ
เทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง ทําใหการศึกษาของคณะสงฆในชวงน้ีระยะน้ันเกิดความสับสน
เปนอันมาก (กรมการศาสนา. 2521: 7-9)
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ในขณะเดียวกันไดมีผูแทนราษฎรไดย่ืนเร่ืองราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการ เปดการ
สอบสมบทในช้ันตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แตกรรมการศาสนารวมกับกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ไดพิจารณาลงความเห็นรวมกันวาควรจะต้ังโรงเรียนข้ึนประเภทหน่ึงเพ่ือสนองความตองการของ
พระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนท้ังวิชาธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคูกันไปโดยไมมีการสอบสมบท 
แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฎฐายีมหาเถระ) “การศึกษาทางโลกเจริญหนามากข้ึน
ตามความเปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จําเปนตองอนุวัตไปตามความเปล่ียนแปลง
ของโลกบาง จึงเห็นสมควรท่ีจะมี หลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมข้ึนอีกแผนกหนึง่คือ หลักสูตร
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ไดท้ังทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป” 

ในท่ีสุด กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาข้ึน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545    
โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปนประโยชนตอฝายศาสนจักร และฝาย
บานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทท่ีดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรม สมควรแกภาวะ 
สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลาน้ี
ลาสิกขาบทไปแลว ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขาราชการสรางประโยชน
ใหกาวหนาใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน ในระยะเร่ิมแรกมีเจาอาวาส 51 แหง
รายงานเสนอจัดต้ังตอกรมการศาสนา  

เดิมนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปจจุบัน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
(บาลี ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ) ภายใตกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ในปการศึกษา 2552 มีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ัวประเทศ   
จํานวน 14 กลุม มีโรงเรียน จํานวน 401 โรง มีครูประจํา จํานวน 2,781 คน ครูพิเศษ จํานวน 1,925
คน และเจาหนาท่ี 1,010 คน รวม 5,716 รูป/คน มีนักเรียนจํานวน 56,109 รูป 
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1.2 ความหมายและความสําคัญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให

พระภิกษุ สามเณร ซ่ึงสวนใหญเปนผูขาดโอกาสในการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐ            
หรือเอกชน ไดมีโอกาสเขามาศึกษาเลาเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ ความชํานาญ ตาม
ศักยภาพของแตละคน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนน้ันจะเปนรูปแบบของการศึกษาควบคูกันระหวาง
แผนกโลก คือ วิชาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 
และการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรม  และแผนกบาลี  โดยการกํากับดูแลของแมกองธรรม
และแมกองบาลี  ไดมีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมายและความสําคัญ ดังน้ี

กองพุทธศาสนศึกษา (2551ก: 111) ไดใหความหมายไววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหการศึกษาแกผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระราชวรมุนี (2521: 335) อธิบายไววา การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี              
และแผนกธรรม  เปนการศึกษาหลักของพระภิกษุ สามเณร หรือเปนศาสนศึกษาที่จะดํารง
พระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพรสืบไป สวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญน้ัน เปน
การศึกษาพระปริยัติธรรมควบไปกับการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาของรัฐ ซ่ึงเปน
การศึกษารูปแบบหน่ึงของการศึกษาคณะสงฆท่ีรัฐกําหนดใหมีข้ึนตามความประสงคของคณะสงฆ

สมชาย บัวเล็ก (2535: 4) กลาววา สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในชาติใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสงบสุขมาชานานอยางตอเน่ืองไมขาดตอน แมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะไดมีการปฏิรูประบบการศึกษา มีการแบงการศึกษา
ออกเปน 2 สายอยางชัดเจน คือ สายสามัญและอาชีพระบบหน่ึง และสายพระปริยัติธรรมอีกระบบ
หน่ึง โดยท่ีสายสามัญเปนหนาท่ีของรัฐและเอกชนท่ีจะจัดบริการใหกับประชาชนท่ัวไป ใชโรงเรียน 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษา สวนสายพระปริยัติธรรมยังคงเปนระบบเดิมท่ีจัด
การศึกษาใหกับพระภิกษุ สามเณร โดยใชวัดเปนสถานศึกษา

สุภาพร มากแจงและสมปอง มากแจง (2542: 3) กลาววาปจจุบันคณะกรรมการ
การศึกษาสงฆ และสภามหาวิทยาลัยสงฆไดดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร              
ใหไดศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก โดยปองกันมิใหมี             
การเปล่ียนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฎก มีทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หลักสูตรปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยสงฆและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  ซ่ึงท้ัง 4 หลักสูตรน้ี จําแนกไดเปน 2 
กลุมหลักสูตร คือ กลุมหลักสูตรท่ีศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก หลักสูตรพระปริยัติ
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ธรรมแผนกธรรม และหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  จัดเปนการศึกษา พระปริยัติธรรม              
และกลุมท่ีเปนหลักสูตรท่ีศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนารวมกับวิชาสามัญอ่ืนๆ ไดแก หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสงฆ และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดเปนการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมประยุกต

ทศพร นอมวงค (2547: 14) กลาวไววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณร และหลักสูตรพระปริยัติธรรมก็เปนหลักสูตร
ท่ีจุดมุงหมายของการศึกษาในการปลูกฝงใหพระภิกษุ สามเณร มีความรูและทักษะในวิชาพระปริยัติ
ธรรมและวิชาสามัญ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 1-2) สรุปวา สําหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาน้ันเปนการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงของการศึกษาของคณะสงฆเปนการศึกษา                
ท่ีรัฐกําหนด ใหมีข้ึนตามความประสงคของคณะสงฆนับต้ังแตปพุทธศักราช 2514 เปนตนมา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดต้ังข้ึนภายใตระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยผานการพิจารณา
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนาเปนผูออกใบอนุญาต ใหแกโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา การเรียนการสอนมีลักษณะเหมือนโรงเรียนเอกชน ครู และบุคลากรเปนลูกจาง
ของโรงเรียน กรมการศาสนาเปนผูอุดหนุนงบประมาณ คาใชจายเปนรายหัว กรมการศาสนา 
ไดกําหนดนโยบายข้ึนเปนแนวปฏิบัติในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 วาดวย การปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 362 โรงใหมีคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการภายในป พ.ศ. 2544 แตกรมการศาสนาไมสามารถดําเนินการได ดวยเหตุ
ขาดงบประมาณ ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545                  
และมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โรงเรียนดังกลาวไดข้ึนตรง
ตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และดําเนินการภายใตระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2545

1.3 ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546

ดวยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
มาตรา ๔๕ กําหนดใหมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติข้ึน และพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  
2545 มาตรา 159 กําหนดใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาท่ีของกรมการศาสนาบางสวนมาเปน
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.  2553: ออนไลน)
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ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546”       

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตอไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนทีกํ่าหนดไวแลวในระเบียบน้ี  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” หมายถึงโรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังข้ึน

เพ่ือใหการศึกษาแกผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง เจาอาวาสวัดท่ีขอจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา

“วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา
“ผูจัดการ” หมายถึง เจาอาวาสวัดท่ีรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาหรือพระภิกษุท่ีเจาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
“ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ” หมายถึง พระภิกษุผูหนาท่ีหัวหนา

สถานศึกษา
“ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพผูทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน                   

และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง  ๆและใหรวมถึงพระภิกษุผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

          “บุคลาการทางการศึกษา” หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

“นักเรียน” หมายถึง ภิกษุสามเณรหรือผูท่ีกําลังศึกษาเลาเรียนอยูในหลักสูตร
พระปริยัติแผนกสามัญศึกษา

“กลุมโรงเรียน” หมายถึง กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนแมกองธรรม สนามหลวง ผูแทน
แมกองบาลีสนามหลวง ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูแทนมหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ผูแทนกรมวิชาการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู และผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จํานวน ไมเกิน 5 รูป/คน เปนกรรมการ อํานวยการกองพุทธศาสนาศึกษา เปนกรรมการ
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และเลขานุการกรรมการท่ีเปนผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามวรรคหน่ึง 
และมาจากการคัดเลือกของผูแทนกลุมโรงเรียนกรรมการคราวละ 4 ป กรรมการดังกลาวอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกไดไมองคประชุม

ขอ 6 การประชมุของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอยูใน                 
ที่ประชุม ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอยูในท่ีประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการ           
และรองประธานไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธาน                  
ในที่ประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการผูหน่ึงมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ขอ 7  คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี

1) กําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

2) กําหนดมาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจักต้ัง ขยาย หรือยุบเลิกโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4) กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  
5) กําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และอัตราครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
6) ควบคุมดูแล จัดการศึกษาใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก

และปองกันมิใหมีการเปล่ียนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากหลักธรรมวินัยในพระไตรปฎก
7) ใหคําแนะนําสงเสริมการจัดการศึกษา
8) พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ

ผูอํานวยการ ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา

ตลอดจนหลักฐาน เอกสารตางๆ ทุกประเภท ถาปรากฏมีความบกพรองใหพิจารณาเสนอสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เม่ือไดรับ
ความเห็นชอบแลวสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีอํานาจส่ังยุบเลิกโรงเรียนได

10) วินิจฉัย ช้ีขาด ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
11) ออกระเบียบ คําส่ัง ประกาศเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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12) แตงต้ังคณะอนุกรรมการและประธรรมกลุมโรงเรียนใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย

ขอ 8 ใหกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ขอ 9 วัดท่ีจะขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดทํา
แผนงานในการบริหารจัดการใหรายงานขอรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ัน
จนถึงเจาคณะจังหวัด และใหเสนอรายงานขอจัดต้ังไปยังสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเม่ือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอขอความเหน็ชอบจากประธานสภาการศึกษา
ของคณะสงฆ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูออกใบอนุญาต

ขอ 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา โดยมี นักเรียน
ไมนอยกวา 40 รูป/คน นักเรียนท่ีจะเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีตํ่ากวาระดับท่ีเรียนคือ 
ในระดับมัธยมตอนตน ตองสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา การเปดปดภาคเรียนให
เปนไปตามกําหนดวันเปดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอ 11 การรวบรวมขอมูลและสถิติทางการศึกษาประจําปของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ใหเสนอตามแบบท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด

ขอ 12 ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ีไดรับใบอนุญาตแลวเปน
สถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีครูใหญ
อาจารยใหญหรือผูอํานวยการรูปหน่ึงเปนหัวหนาสถานศึกษาและรับผิดชอบในการบริหารงาน
การศึกษาของโรงเรียนใหมีผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการรับผิดชอบงาน
ตามท่ีครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการมอบหมายท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนดใหผูบริหาร และผูชวยผูบริหารทํา
หนาท่ีสอนดวย สัปดาหละไมนอยกวา 5 ชั่วโมง

ขอ 13 การกําหนดตําแหนงผูบริหารและอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนด

ขอ 14 การแตงต้ังผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ผูชวยครูใหญ 
ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
              ในสวนกลาง ใหผูรับใบอนญุาตพิจารณาเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตงตั้ง
         ในสวนภูมิภาค ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งแลว

รายงานใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ
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ขอ 15 คุณสมบัติของผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ผูชวยครูใหญ
ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยอํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน                 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีดังนี้

1) ผูจัดการ มีพรรษาพน 5
2) ครใูหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ตองเปนเปรียญธรรมไมนอยกวา 3 ประโยค

หรือพุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน          
แตตองมีวิชาชีพครู มีพรรษาพน 5 อายุไมเกิน 60 ป

3) ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยอํานวยการ ตองมีวุฒิเปรียญ
ธรรม ไมนอยกวา 3 ประโยคหรือสาขาอ่ืนแตตองมีวิชาชีพครู จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ 
มีอายุไมตํ่ากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป

4) ครู จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถก็ไดมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป
ครูสอนวิชาภาษาบาลีสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แตตองมี
วิชาชีพครู และตองเปนเปรียญธรรม 3 ประโยคข้ึนไป 

ครูสอนวิชาธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีจะตองมีวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แตตองมีวิชาชีพครูและจบนักธรรมช้ันเอก

ครูสอนวิชาสามัญ สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แตตองมีวิชาครู
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดวย

5) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา
จะตองมีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา
               ขอ 16 ในกรณีท่ีตําแหนงผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ
วางลง ไมสามารถแตงต้ังในเวลาอันสมควรไดใหแตงต้ังผูรักษาการปฏิบัติหนาท่ีไปกอน            
โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1) ผูมีอํานาจแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ 
ผูอํานวยการในสวนกลางใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนภูมิภาค
ใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูแตงต้ัง

2) การรองขอใหแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ
หรือผูอํานวยการใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการเจาอาวาส เปนผูรองขอ

3) กรณีตําแหนง ผูจัดการโรงเรียนวาง
(1) ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ
(2) ถาไมมีเจาอาวาส หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูรักษา

การเจาอาวาส เปนผูรักษาเจาอาวาส
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4) กรณีตําแหนงครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือ
ผูรักษาการเจาอาวาสเสนอขอแตงต้ังครูใหญ อาจารย ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาของโรงเรียนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร หรือใหประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษาท่ีโรงเรียนต้ังอยูเปนผูรักษาการอีกตําแหนงหน่ึง จนกวาจะมีการแตงต้ัง
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวแลว แตตองไมเกิน 6 เดือน นับต้ังแตตําแหนงวางลง แตอาจขยายเวลาได
อีกไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และหากพนเวลาท่ีกําหนดน้ีตําแหนงครูใหญ
อาจารยใหญ ผูอํานวยการยังวางอยู ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณาสรรหาผูดํารงตําแหนงเพ่ือแตงต้ังตอไป
               ขอ 17 เงินเดือนหรือคาตอบแทนผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ 
ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามญัศึกษาใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามญัศึกษา
               ขอ 18 ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดใหระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม
               ขอ 19 ใหมีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือควบคุมดูแล                  
การบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด
               ขอ 20 การดําเนินการวินัยแกบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษากําหนด
               ขอ 21 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษากําหนด
               ขอ 22 ใหผูอนุญาตมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตามขอ 9 
ได เม่ือปรากฏวา

1) ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบทําใหเกิดผลเสียหาย
2) ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาต ซ่ึงส่ังตาม

ระเบียบ และทําใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง
3) ผูรับใบอนุญาต ไมควบคุมดูแลโรงเรียนหรือละเลยใหโรงเรียนดําเนินการ

โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง
ขอ 23 ทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพยท่ีกรมการศาสนาและหรือสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซื้อใหและลงทะเบียนเปนทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกเพิกถอน หรือที่ไดรับ
อนุญาตใหหยุดกิจการในสวนการใหเจาอาวาสวัดท่ีรับใบอนุญาตนําสงสํานักพระพุทธศาสนา
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แหงชาติ และในสวนภูมิภาคใหเจาอาวาสวัดท่ีรับใบอนุญาตนําสงกลุมโรงเรียน พรอมบัญชีทรัพยสิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ังใหหยุดกิจการ
               ขอ 24 ใหถือวาโรงเรียน กลุมโรงเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนโรงเรียน กลุมโรงเรียน
ผูบริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ตามระเบียบนี้
               ขอ 25 ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบน้ี

1.4 การบริหารงานโรงเรียน
การบริหารในยุคปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําให

พันธกิจตางๆ เหลาน้ันดําเนินการไปไดดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว สําหรับนักบริหาร
กิจการสาธารณะท่ัวๆ ไป รวมท้ังผูบริหารงานการคณะสงฆดวยตองศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ
การบริหาร ดังน้ี

จอรจ และโจนส (George; & Jones. 1999: 10-12) อธิบายวา การบริหาร คือ 
การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการโดยอาศัย บทบาทและหนาท่ีทางการบริหาร
เสรี สงวนวงษ (2547: 15) กลาววา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การจัดการเก่ียวกับคน วัสดุ 
อุปกรณ อาคารสถานท่ี และงบประมาณ เพ่ือใหเยาวชนท่ีมารับบริการดานการศึกษา เปนบุคคล         
ท่ีไดรับการพัฒนาใน 4 ดาน คือ ดานปญญา ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม

ธงชัย สันติวงษ (2539: 8) กลาววา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงาน                     
ของกลุมบุคลากร ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียน                      
อันไดแก การบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคมใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2539: 2-3) กลาววา การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ซ่ึงนักบริหารมีหนาท่ีในการวางแผน จัดองคการ 
อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน             
เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว หนาท่ีของนักบริหารมีอยู 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning)            
การจัดองคการ (Organizing) การแตงต้ังบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing)                   
และการควบคุม (Controlling) แมวาหนาท่ีของนักบริหารท้ัง 5 ประการ จะถูกกําหนดโดยวิชาการ
สมัยใหม ก็ตาม แตเม่ือวากันทางปฏิบัติแลว คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนีม้านานแลวหนาท่ี           
ของนกับริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององคการต้ังแตสมัยโบราณ

วิลาวัลย ไพโรจน (2540: 12) กลาววา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงาน              
ของกลุมบุคคลท่ีจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนา
บุคลิกภาพท้ังสติปญญา รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และอยูในสังคมไดเปนอยางดี             
และมีความสุขในชีวิตตามสมควรแกสภาพของคน



23

สมพงษ กลาวิกรณ (2541: 20) กลาววา การบริหารยอมมีวัตถุประสงคมีปจจัยบุคคล
เปนองคประกอบสําคัญ ตองใชทรัพยากร การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ                 
และการดําเนินงานรวมกันของบุคคล

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2546: 73) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการ
จัดการและดําเนนิการทุก  ๆดาน เพื่อใหคณะสงฆซึ่งตั้งอยูบนฐานของการวัด และเปนฐานรองรับพระศาสนา
มีความกาวหนา สามารถอํานวยประโยชน เสริมสรางความผาสุก ความถูกตอง ความเปนระเบียบ
เรียบรอยดีงาม และแสดงความเมตตานุเคราะหตอปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม

กําธร ปูรณวัฒนกุล (2550: 27) ใหไดความหมายวา การบริหาร เปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญแกผูบริหารวา
เปนผูที่นําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ              
การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2550: 25-32) กลาววา ผูบริหารท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงาน
ท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถ
เปนเสาหลักในการสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทํา
ตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง 
ดังน้ัน ผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ

นงนุช วงษสุวรรณ (2552: 33) ไดสรุปวา การบริหารเปนกิจกรรมหรือวิธีการท่ีบุคคล
หนึ่งกระทําตอบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จ ลักษณะของการบริหารจึงตองประกอบดวย 
ผูท่ีทําหนาท่ีบริหารเรียกช่ือตางๆ กัน เจานาย ผูบังคับบัญชา หัวหนา ผูจัดการ ผูอํานวยการ เปนตน 
บุคคลท้ังสองกลุมจะมีความสัมพันธกันลักษณะความสัมพันธเหลาน้ี มีผลตอประสิทธิภาพของหนวยงาน
หรือองคการ ถามีความสัมพันธในทางท่ีดี แนวโนมของการดําเนินงานขององคการก็เปนไปดวยดี

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดย
อาศัยบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การแตงต้ังบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) 
และการควบคุม (Controlling) สวนการบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานของกลุมบุคคลท่ีจัด
กิจกรรมทางการศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียน
เพ่ือใหสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ เปนมนุษยท่ีสมบูรณ และอยูในสังคมไดเปนอยางดี             
และมีความสุขในชีวิตตามสมควรแกสภาพของคน

1.4.1 ขอบขายงานบริหารโรงเรียน
การบริหารสถานศึกษาเปนงานท่ีมีขอบขายกวางขวาง ตามลักษณะภารกิจท่ีใชใน

การปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษา สําหรับขอบขายงานบริหารการศึกษามีนักวิชาการไดสรุปไว
ดังน้ี
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แรมเซเยอร (ชัยวุฒิ ปล้ืมญาติ.  2546: 13; อางอิงจาก Ramseyer.  1955) ได
สรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาไว 8 ประการ ดังนี้ 1) งานพัฒนาการสอนและหลักการสอน                 
2) งานบริหารกิจการนักเรียน 3) งานเปนผูนําของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู 4) งานบริหารบุคคล               
5) งานบริหารอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 6) งานจัดสวัสดิการนักเรียน เชน การจัดบริการ
รับสงนักเรียน เปนตน 7) งานจัดระบบบริหารการศึกษาและระบบบริหารโรงเรียน และ                        
8) งานบริหารธุรการ การเงิน และบริการตางๆ ของโรงเรียน

ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 88) ไดกลาวถึงภารกิจการบริหารโรงเรียน ควร
จะตองประกอบดวย 5 งาน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานธุรการ 3) งานบริหารงานบุคคล 4) งาน
กิจการนักเรียน และ 5) งานสรางความสัมพันธกับชุมชน

นรินทร ภาระศรี (2545: 13) ไดกลาวถึงการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาวา 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปจะแบงสายงานหลักดังน้ี 1) งาน
วิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานธุรการและการเงิน 4) งานอาคารสถานท่ี 5) งานบริการ และ
6) งานประชาสัมพันธ

ชัยวุฒิ ปล้ืมญาติ (2546: 14) ไดสรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 
การกําหนดโครงสรางการบริหารงานตามภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบ การจัดรูปแบบกระบวนการ
ทํางานในหนวยงานการใชทรัพยากรการบริหารในชุมชน รวมท้ังการประสานงานกับชุมชน 
หนวยงานและองคกรอ่ืนๆ ดวย

รัชพล คชชารุงโรจน (2548: 34) ไดกลาววาขอบขายงานของโรงเรียนถือวา                 
เปนเร่ืองสําคัญ โดยท่ัวไปมักจะมีการแบงขอบขายงานออกเปนกลุมงานท่ีแตกตางกันแลวแตสภาพ
ของโรงเรียนโดยท่ัวไปมักจัดแบงไว 4 กลุมงาน ดังน้ี 1) งานบริหารวิชาการ 2) งานบริหารงาน
บุคคล 3) งานบริหารงบประมาณ และ 4) งานบริหารท่ัวไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.      
2545 ในหมวด 5 การบริหารจัดการศึกษา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ                   
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552: 49)

จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาไดวา
ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานงานบริหารวิชาการ 2) ดานงานบริหารงบประมาณ 3) ดานงาน
บริหารงานบุคคล และ 4) ดานงานบริหารท่ัวไป

1.4.2 การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนหนาท่ีของ

ผูบริหารในการบริหารจัดการ ไดแก งานดานวิชาการ งานธุรการ งานบริหารงานท่ัวไป และงานอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการบริหารน้ันผูบริหารจําเปนตองกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของบุคลากรใน
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องคกร การควบคุมดูแล และการติดตามประเมินผล โดยอาศัยทรัพยากร ไดแก คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และส่ือเทคโนโลยี เปนตน เพ่ือใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุผลสําเร็จตามท่ี
กําหนดไว

กมล รอดคลาย (2535: 26-27) กลาววา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษาเพ่ือใหพระภิกษุ สามเณร ไดศึกษาหาความรูท้ังทางโลกและ
ทางธรรมควบคูกันไปอยางกวางขวาง เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณร มีความรูความเขาใจในวิชาการทางโลก 
สามารถเปนผูช้ีนําในดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกสังคมไดดีย่ิงข้ึนและยังเปนการชวยใหผูท่ีขาด
โอกาสท่ีจะเขาศึกษาในระบบไดศึกษาทางดานสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยเทียบกับช้ันมัธยมศึกษาสายสามัญในหลักสูตรจัดใหมี
วิชาสามัญท่ีเหมาะสมแกภาวะของพระภิกษุ สามเณร ท่ีจะไดศึกษาโดยไมขัดตอพระธรรมวินัยควบคู
กับวิชาพระปริยัติธรรม อันเปนวิชาท่ีจําเปนแกงานของพระพุทธศาสนาประกอบดวย วิชาภาษาบาลี 
ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา

กิตติ ธีรศานต (2539: 32) ไดจําแนกการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาไว 6 ประการ ดังน้ี

1. การบริหารงานวิชาการ คือ การดําเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาและปรับปรุง แกไข การเรียนการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารงานบุคคล ไดแก การคัดเลือกครูเขามาทําการสอน การปฐมนิเทศ 
การอบรมครูประจําการ การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลงานของครู

3. การบริหารงานธุรการและการเงิน ไดแก งานท่ีประกอบดวยงานสารบรรณ  
งานทะเบียน งานสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี

4. การบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ไดแก การดัดแปลงอาคาร
สถานท่ีท่ีมีอยูใหทันสมัยและใชประโยชนไดเต็มท่ี เหมาะสม สะดวกสบายกับการเรียนของนักเรียน 
ตลอดจนครู คนงาน และผูมาติดตอใหไดรับความสะดวกสบายตามสมควร

5. การบริหารงานกิจการนักเรียน ไดแก การจัดการแนะแนว รวมท้ังการ
ปฐมนิเทศ การใหความสะดวกและสวัสดิการแกนักเรียน เชน การจัดท่ีรับประทานอาหาร การจัด
กิจกรรมนักเรียน การควบคุมความประพฤติของนักเรียน รวมท้ังการรักษาระเบียบวินัย

6. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก การเผยแพร
พระพุทธศาสนาและขาวสารตางๆ ดานหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดจนนโยบาย และจุดประสงค
ของโรงเรียนใหแกชุมชนทราบ และในขณะเดียวกันน้ันทางโรงเรียนก็จะไดทราบความคิด ความ
ตองการของชุมชนอีกดวย เพ่ือจะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ
ของท้ัง 2 ฝาย

กรมการศาสนา (2543: 30) จําแนกขอบขายการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาไว 4 ประการคือ การบริหารธุรการ การบริหารวิชาการ การบริหาร
บุคลากร และการบริหารอาคารสถานท่ี 
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สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 17) จําแนกขอบขายการบริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไว 4 ประการคือ การบริหารงานท่ัวไป การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากร 

การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมน้ัน เสนห เจริญศักด์ิ (2547:13) 
ไดจําแนกการบริหารงานออกเปน 4 ดาน ดังน้ี

1. การบริหารวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การสงเสริมสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

2. การบริหารงานบุคคล ไดแก การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง           
การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. การบริหารงานงบประมาณ ไดแก การจัดทําและเสนอของบประมาณ                 
การตรวจสอบติดตามประเมินการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย

4. การบริหารงานท่ัวไป ไดแก การดําเนินธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียนงานสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา งานบริการสาธารณะ ฯลฯ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 20-24) จําแนกขอบขายการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไป และลักษณะของงานท่ี
ตองปฏิบัติในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไว ดังนี้ 

1. การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย 1) การวางแผนการบริหารวิชาการ 2) 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผลประเมินผล              
และเทียบโอนผลการเรียน 5) การพัฒนาคุณภาพครู 6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
7) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 9) การจัดหาส่ือ เอกสารและส่ิงพิมพ                 
10) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 11) การแนะแนวการศึกษา 12) การทํา
ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา 13) การเผยแพรความรูดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 14) การสงเสริมและการสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน และ 15) การติดตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผลการบริหารงาน
วิชาการ การนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง

2.  การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 1) การวางแผนบริหารงบประมาณ                        
2) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 3) การจัดสรรงบประมาณ 4) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) การจัดทําหลักฐานเบิกจายเงิน 6) การบริหารพัสดุ และ 7) การติดตาม 
ตรวจสอบ วัดผลประเมินผลการบริหารงบประมาณ



27

3. การบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนบริหารบุคคล 2) การวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 3) การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 4) การมีวินัยและการรักษาวินัย 
5) การสรางขวัญและใหกําลังใจ 6) การประเมินผลและวัดผลการบริหารบุคลากร และ 7) การนําผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร

4. การบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนการบริหารงานท่ัวไป                            
2) การดําเนินงานธุรการ 3) การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวม 4) การพัฒนาระบบ                
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 8) การจัดทําสัมมะโนนักเรียน 
9) การสงเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย                       
10) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 11) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 12) งานบริการสาธารณะและการอํานวยความ
สะดวก 13) การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 14) การติดตาม ตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล
การบริหารท่ัวไป

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาน้ัน เปนการบริหารงานภายใตขอบขายการบริหารงานใน 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ               
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไป โดยเปนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาทางดานสามัญ ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยเทียบกับช้ันมัธยมศึกษา
สายสามัญในหลักสูตรจัดใหมีวิชาสามัญท่ีเหมาะสมแกภาวะของพระภิกษุ สามเณร ท่ีจะไดศึกษาโดย 
ไมขัดตอพระธรรมวินัยควบคูกับวิชาพระปริยัติธรรมประกอบดวย วิชาภาษาบาลี ธรรมวินัย                
ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา

 1.4.1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมในปจจุบันน้ันมีโครงสรางการบริหารคลายกัน

กับโรงเรียนสามัญท่ัวไปตางเพียงรูปแบบเพราะแตละโรงเรียนมีรูปแบบการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 
อาจเปนเพราะวาขอจํากัดดานขนาดหรือดานบุคลากรขององคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโครงสรางการบริหาร 
จึงมีความสําคัญในการดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนน้ันๆ ซ่ึงหากโรงเรียนใดมีโครงสรางท่ีชัดเจน
สามารถชวยลดปญหาอุปสรรคในการทํางานลงไปได เน่ืองจากการทํางานตองอาศัยบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ เพ่ือแตงต้ังมอบหมายท่ีสอดคลองกับความถนัดของบุคคล การมีสายงาน
ของการทํางานต้ังแตผูบังคับบัญชาลงไปถึงผูปฏิบัติงานท่ีชัดเจนยอมสงผลใหการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาไดโครงสราง
การบังคับบัญชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในปจจุบันจึงมีลักษณะดังน้ี
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ครู/อาจารย       ครู/อาจารย            ครู/อาจารย            ครู/อาจารย         ครู/อาจารย

ภาพประกอบ 3 แผนภูมิโครงสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มา: สุภาพร มากแจง; และสมปอง มากแจง. (2542). รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพ

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ. หนา 34.

   นโยบายหลัก
1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรใหไดรับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. จัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือสังคมโดยเปดโอกาสใหเด็กยากจนและเด็กดอย

โอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
4. ไมเก็บคาใชจาย หรือเก็บคาใชจายนอย
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (2552: 52) กลาววาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

น้ันควรเพ่ิมนโยบายดังน้ี
1. สงเสริมการศึกษาความรูข้ันพ้ืนฐานใหพระภิกษุสามเณรท่ีบวชเรียน 

ในพระพุทธศาสนาไดมีโอกาสเทาเทียมกับนักเรียนท่ัวไป
2.  สงเสริมปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และดานวิชาการใหแก

พระภิกษุสามเณรท่ีตองการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา

ผูอํานวยการ/ผูจัดการ/ครูใหญ

ผูชวย

ฝายบริหารท่ัวไป ฝายแผนงาน
งบประมาณ

ฝายบุคคล ฝายวิชาการ ฝายอาจารย

งาน งาน งาน งาน งาน
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3.  สงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางวัด โรงเรียน ชุมชน เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา

4.  เสริมสรางพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหสะอาด
รมร่ืนและสวยงาม

วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทท่ีดี เปนผูนําดานศาสนธรรม และศาสน

พิธี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สามารถประยุกตหลักธรรม และองคความรู มาใชในการดําเนินชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุขและสรางศาสนทายาทใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรมใหแกคณะสงฆ
และสังคม

พระมหาโกวิทย สิริวณโณ.  (2552: 11) กลาววา วิสัยทัศน มุงเนนใหผูเรียน
มีความรูท้ังทางดานพระปริยัติธรรมควบคูกับวิชาสามัญ สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกแลวนํามาพัฒนาเอง มีความ
ประพฤติดี เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม และใหมีจิตสํานึก
ท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนาใหม่ังคงเจริญรุงเรืองสืบตอไป

พระอุดรคณารักษ (2552: 42) วิสัยทัศนน้ันมุงใหการศึกษาดานพระปริยัติ
ธรรมเก่ียวกับพระธรรมวินัย ประวัติพระพุทธเจา ศาสนพิธี และภาษาบาลี อีกท้ังวิชาสามัญท่ัวไป
เก่ียวกับ 8 กลุมสาระ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ไดจัดหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ฝกอบรมปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เจริญสมาธิ
ภาวนา ทําวัตรสวดมนต พรอมท้ังกิจของสงฆ กอใหเกิดคุณธรรม ศักยภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ
พลานามัย ท่ีสมบูรณแข็งแรง มีความเล่ือมใสตอพระรัตนตรัย เปนพระธรรมทูต พุทธศาสนทายาท 
ทําหนาท่ีเผยแพรหลักพระธรรมวินัย แกพุทธศาสนิกชน ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติในตางแดน

ภารกิจ
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการและจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบททองถ่ิน 

เพ่ือใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการ
4. สงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

และเปนศาสนทายาทท่ีดี
5. ประสานสัมพันธกับวัด สถานศึกษา ชุมชน ในการจัดการศึกษา 

รวมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการรณณรงค
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6. พัฒนาและจัดสภาพแวดลอม ใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู            
รวมท้ังจัดแหลงเรียนรูใหเหมาะสมเพียงพอ และหลากหลาย

7. สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน
8. สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน
9. สงเสริมวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน และเนนขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

1. ผูเรียนมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับสมณสารูป
2. ผูเรียนมีความสํารวมกาย วาจา มีบุคลิกภาพท่ีดี
3. ผูเรียนเห็นคุณคา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีเจตคติท่ีดี

ตอการเปนศาสนทายาท
4. ผูเรียนมีความสามารถเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนา
5. ผูเรียนใฝรู ใฝเรียน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
6. ผูเรียนมีความซ่ือสัตย มีความกตัญูกตเวที
7. ผูเรียนมีความประหยัด รูจักใชทรัพยากรส่ิงของสวนตน และสวนรวม 

อยางคุมคาและพอประมาณ
8. ผูเรียนมีความอดทนอดกล้ัน
9. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีเห็นประโยชนแกสวนรวม อนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนาส่ิงแวดลอม และภูมิใจในภูมิปญญาไทย

10. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค

11. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
12. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และการเคล่ือนไหว การออก

กําลังกาย ท่ีเหมาะสมกับสมณสารูป
13. ผูเรียนปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษและส่ิงมอมเมา
14. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในการ

วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระเหมาะสมกับสมณสารูป
หลักการ

พระอุดรคณารักษ (2552: 13) กลาวถึงหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาวามีหลักการดังน้ี
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีหลักการดังน้ี
1. เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด        

และความสนใจของตนเอง
2. เปนการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประพฤติปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยและศึกษาตอ
3. เปนการศึกษาท่ีมุงใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมปจจุบันได

ตามสมควรแกสมณวิสัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักการดังน้ี

1. เปนการศึกษาท่ีมุงใหแสวงหาความรูทางพระพุทธศาสนาใหแตกฉาน
เพ่ือการเผยแพร

2. เปนการศึกษาท่ีมุงใหมีประสบการณในการปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ
อยางถูกตอง

3. เปนการศึกษาท่ีมุงใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม
จุดมุงหมาย

การศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย เปนการศึกษาท่ีมุงใหพระภิกษุสามเณรพัฒนาตน ประพฤติปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยเปนศาสนทายาทท่ีดีและนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาสังคมตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะตองมุงปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณร
มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี

1. มีความรูและทักษะในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ
2. มีนิสัยใฝหาความรูมีสมณสัญญา เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบสงฆ
3. มีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ
4. รูจักบํารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ และเสริมสรางสภาพแวดลอม
5. มีความภูมิใจในความเปนสมณะ จงรกัภักดีตอชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย

และเล่ือมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
6. มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหเกิดความเจริญ

แกชุมชนและสังคม
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วิชัย ธรรมเจริญ (2541: 80) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายวาการศึกษาตาม
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเปนการศึกษา
ท่ีมุงใหพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระวินัย สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาวิชาการ
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาสังคม ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขตามสมควรแกสมณวิสัย

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะตองมุงปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณร
มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี

1. มีความรูและทักษะในศาสนปฏิบัติและกิจของสงฆตามพระธรรมวินัย
และระเบียบสงฆ

2. มีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวพุทธ

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําแนวทางและวิธีการใหมๆ  
ไปใชพัฒนาสังคม

4. รูจักใชสิทธิเสรีภาพในทางท่ีกอใหเกิดประโยชนบนรากฐาน
แหงพระธรรมวินัย

5. มีความสํานึกในสมณะสัญญาและการเปนคนไทยรวมกัน มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

6. สามารถปฏิบัติตนเปนศาสนทายาทท่ีดี
1.4.2 หลักเกณฑการใชหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.  เวลาเรียน

1.1 หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนใชเวลาเรียนโดยปกติประมาณ 3 ป

1.2 ในปการศึกษาหน่ึง ใหแบงเปนภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ 
20 สัปดาห และโรงเรียนอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร โดยใหมีเวลา 4 สัปดาห เวลา
เรียนตอสัปดาหของรายวิชาท่ีเปดสอนจะตองเปน 5 เทาของภาคปกติ และเวลาเรียนในภาคฤดูรอน
น้ีใหใชสําหรับเรียนรายวิชาท่ีเรียนซํ้าหรือรายวิชาท่ีแก “ 0” หรือรายวิชาท่ีเปล่ียน “ร” หรือ “มส”

1.3 โรงเรียนตองเปดเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 5 วัน วันละไมนอยกวา 
7 คาบ คาบละ 50 นาที รวมแลวอยางนอย 35 คาบ

1.4 ใหเรียนตามหลักสูตรอยางนอยสัปดาหละ 32 คาบ และใหโรงเรียน
จัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร โดยเขารวมกิจกรรมแนะ
แนวหรือกิจกรรมแกปญหาหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู จํานวน 1 คาบตอสัปดาห นอกจากน้ี 
ตองจัดใหมีเวลาสําหรับใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระตามความสนใจ จํานวน 2 คาบ ตอสัปดาห
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1.5 นอกจากเวลาท่ีกําหนดในขอ  1.1 ถึง 1.4  ตองใหผูเรียนปฏิบัติ               
กิจของสงฆ  โดยมีเจาอาวาสหรือผูท่ีเจาอาวาสมอบหมายเปนผูควบคุม

2. หนวยการเรียน
รายวิชาใดท่ีใชเวลาเรียน 2 คาบตอสัปดาหตอภาคเรียนใหมีคาเปน 1 

หนวยการเรียนรายวิชาใดท่ีมีจํานวนคาบเรียนมากกวาหรือนอยกวา 2 คาบตอสัปดาหตอภาคเรียน 
ใหมีจํานวนหนวยการเรียนมากข้ึนหรือนอยลงเปนไปตามสัดสวน

3.  วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
ผูเรียนจะตองเรียนวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี ตามท่ีกําหนดไวใน

โครงสรางของหลักสูตร สําหรับภาษาตางประเทศเรียนไดไมเกิน 1 ภาษา
4.  การประเมินผลการเรียน

การประเมินผลการเรียนและการโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2544

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.  เวลาเรียน

1.1  หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใชเวลาเรียนโดยปกติประมาณ 3 ป

1.2  ในปการศึกษาหน่ึง ใหแบงเปนภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห และโรงเรียนอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร โดยใหมีเวลา 4 สัปดาห เวลาเรียน
ตอสัปดาหของรายวิชาท่ีเปดสอนจะตองเปน 5 เทาของภาคปกติ และเวลาเรียนในภาคฤดูรอนน้ีให
ใชสําหรับเรียนรายวิชาท่ีเรียนซํ้าหรือรายวิชาท่ีแก “ 0”  หรือรายวิชาท่ีเปล่ียน “ร” หรือ “มส”

1.3  โรงเรียนตองเปดเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 5 วัน วันละไมนอยกวา 7 คาบ 
คาบละ 50 นาที รวมแลวอยางนอย 35 คาบ

1.4  ใหเรียนตามหลักสูตรอยางนอยสัปดาหละ 27 คาบ และใหโรงเรียนจัดให
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร  โดยเขารวมกิจกรรมแนะแนวหรือ
กิจกรรมแกปญหาหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู จํานวน 2 คาบตอสัปดาห นอกจากน้ี ตองจัดใหมี
เวลาสําหรับใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระตามความสนใจ 

1.5 นอกจากเวลาท่ีกําหนดในขอ 1.1 ถึง 1.4 ตองใหผูเรียนปฏิบัติกิจ
ของสงฆ โดยมีเจาอาวาสหรือผูท่ีเจาอาวามอบหมายเปนผูควบคุม

2. หนวยการเรียน
รายวิชาใดท่ีใชเวลาเรียน 2 คาบตอสัปดาหตอภาคเรียน ใหมีคาเปน 1 หนวย

การเรียนรายวิชาใดท่ีมีจํานวนคาบเรียนมากกวาหรือนอยกวา 2 คาบตอสัปดาหตอภาคเรียน ใหมี
จํานวนหนวยการเรียนมากข้ึนหรือนอยลงเปนไปตามสัดสวน
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3.  วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
3.1  ผูเรียนจะตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามท่ีกําหนดไวใน

โครงสรางของหลักสูตรสําหรับภาษาตางประเทศ ผูเรียนจะเลือกเรียนไดไมเกิน 2 ภาษา
3.2  การจัดทํารายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี  นอกเหนือจากท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
4.  การประเมินผลการเรียน

การประเมินผลการเรียนและการโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

5.  เกณฑการจบหลักสูตร
5.1 ตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามท่ีกําหนดไวในโครงสราง

ของหลักสูตรอยางนอย 81 หนวยการเรียน โดยเรียนวิชาบังคับ 42 หนวยการเรียน วิชาเลือกเสรี
อยางนอย 39 หนวย

5.2 การเรียนและทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินผลการเรียน
5.1.1 ตองไดหนวยการเรียนท้ังส้ินไมนอยกวา 78 หนวยการเรียน
5.1.2 ในแตละภาคเรียน ตองเขารวมกิจกรรมของสงฆ โดยมีเวลา                

เขารวมกิจของสงฆไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจวัตรท่ีทางวัดกําหนด
6.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร

ในกรณีท่ีจะมีการยกเลิก เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงรายวิชาและเน้ือหาของ
รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรใหทําเปนคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ คูมือการปฏิบัติงานโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (2552: 52)

เกณฑการผานชวงช้ันและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงใชเวลาประมาณ 2 ป 

ผูเรียนสามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือวา จบการศึกษาภาคบังคับ
และจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงถือวา จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดดังน้ี

1. เกณฑการผานการศึกษาชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3
1.1 ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดรับ

การตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด
1.2 ผูเรียนตองผานการประเมิน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑ

ท่ีสถานศึกษากําหนด
1.3 ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ

ท่ีสถานศึกษากําหนด
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1.4 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ
ทีส่ถานศึกษากําหนด

2. เกณฑผานการศึกษาชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6
2.1 ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดรับ

การตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด
2.2 ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนใหไดตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด
2.3 ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ

ท่ีไดศึกษากําหนด
2.4 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดไว
เกณฑการจบหลักสูตร

1. เสรีตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางจํานวน 96 หนวยการเรียน โดยเรียน
วิชาบังคับ 78 หนวยการเรียน วิชาเลือกเสรี 18 หนวยการเรียน และทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสิน
ผลการเรียน

2. ตองไดหนวยการเรียน วิชาบังคับแกน ภาษาไทย ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี
และธรรมวินัย

3. ตองไดหนวยการเรียนท้ังส้ินไมนอยกวา 85 หนวยการเรียน
4. ในแตละภาคเรียน ตองเขารวมกิจกรรมของสงฆ โดยตองมีเวลาเขารวม

กิจกรรมของสงฆไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจวัตรท่ีทางวัดกําหนด
5. การแกไขหลักสูตรในกรณีท่ีจะมีการยกเลิก เพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลง

รายวิชา และเน้ือหาของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร ใหทําเปนคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ
จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 3 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3, 4 - 6)

   1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระและไดรับการ
ตัดสินผลการเรียนใหไดระดับผลการเรียนไมตํ่ากวา “1” ทุกรายวิชา

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ 
ตองไดรับผลการประเมินในระดับ “ผาน”

3. ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และไดผลการประเมิน
ในระดับผล “ดี” หรือ “ดีเย่ียม”

4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดผลการประเมินในระดับ 
“ผาน” ทุกกิจกรรม
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ตาราง 1 เกณฑผลการเรียน

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ
4

3.5
3

2.5
2

1.5
1
0

ผลการเรียนดีเย่ียม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนนาพอใจ
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่า
ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ

80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

1. ผูเรียนตองเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ
1.1 ผูเรียนท่ีไดผลการประเมินรายวิชาใดๆ ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่าท่ีกําหนด 

หรือ “0” หรือ ”ตํ่ากวารอยละ 50” ผูปกครองตองติดตามผูเรียนใหเขารับการแกไขซอมเสริมจนได
ระดับผลการเรียน “ไมนอยกวา 1” หรือ “สูงกวารอยละ 50” หรือผานเกณฑข้ันตํ่าท่ีสถานศึกษากําหนด

1.2 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 
และสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมในระดับ “ผาน” ทุกรายวิชา จึงจะไดรับการตัดสินใหผานระดับช้ันและ
การผานชวงช้ัน

1.3 ชวงช้ันท่ี 3 หรือช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ประเมินผลการเรียนเปนรายป
1.4 ชวงชั้นที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ประเมินผลการเรียนเปนรายภาค

2. การอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ มีแนวดําเนินการดังน้ี
2.1 สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนส่ือความ
2.2 คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีกําหนดเกณฑการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนส่ือความแลว มอบหมายผูสอนดําเนินการ
2.3 ผูสอนมอบหมายผูเรียนใหไปศึกษาเร่ืองหน่ึงดวยตนเอง ทําโครงงาน

เลือกช้ินงานหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนส่ือความ เม่ือผานความเห็นชอบแลวใหเก็บผลงานไวใน Portfolio

2.4 ผูเรียนตอง “ผาน” เกณฑการประเมินการอานวิเคราะห และเขียนส่ือ
ความตามท่ีสถานศึกษากําหนด จึงจะไดรับการตัดสินใหผานระดับช้ันและการผานชวงช้ัน

3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
3.1 คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของสถานศึกษามีหนาท่ีกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับปญหาความจําเปน
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และความตองการของสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือสรางเอกลักษณเฉพาะของสถานศึกษา เชน 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขและสันติสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก โดยคุณลักษณะ
อันพึงประสงคน้ันอาจซํ้าหรือแตกตางจากคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสมณสารูป

3.2 แนวการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคกําหนดเปน 3 ระดับ ดังน้ี
“ดีเย่ียม” ดย   หมายถึง   มีพฤติกรรมสูงกวาเกณฑ

                                                                                 ท่ีสถานศึกษากําหนด
“ดี” ด     หมายถึง มีพฤติกรรมผานเกณฑข้ันตํ่าท่ี

           สถานศึกษากําหนด
“ควรปรับปรุง”   ป     หมายถึง   มีพฤติกรรมบางประการ

                                                                                  ท่ีตองปรับปรุง
3.3 ผูเรียนท่ีไดรับผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” เปนผู “ไมผาน” ตอง

เขารวมปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนด และไดรับผลการประเมินในระดับ “ดี” 
ข้ึนไปจึงถือวา “ผาน”

3.4 ผูเรียนตอง “ผาน” เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษาครบถวน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานระดับช้ัน และการผานชวงช้ัน

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1 สถานศึกษามีหนาท่ีกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแนวทาง

ในการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนแตละคน
4.2 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

ตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม
1.4.3 กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามระเบียบกรมการศาสนาวา
ดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซ่ึงกําหนดใหกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 1 ประกอบดวยโรงเรียนท่ีต้ังอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม 
และปทุมธานี ไดแก (กองพุทธศาสนศึกษา.  2553ก: ออนไลน)

1. โรงเรียนวชิรมกุฎ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวง
พระบรม-มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพนคร

3. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
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4. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ แขวงพระบรม
มหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพนคร

5. โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา วัดสุทธาวาส แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

6. โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสนวิทยา วัดกาญจนสิงหาสน แขวงคลองชักพระ  
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพรหมรังษี วัดพรหมรังษี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร

8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก 
เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร

9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

10. โรงเรียนวัดผองพลอยวิริยาราม วัดผองพลองวิริยาราม แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

11. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา 
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

12. โรงเรียนวัดเสนหา วัดเสนหา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม

13. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม 
ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

14. โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม วัดโกเมศรัตนาราม ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

15. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปญญานันทา ตําบลคลองหก 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

16. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร ตูปณ.53 ปณจ. กบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียน           
ท่ีจัดต้ังข้ึนในท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆ หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา โดยไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดวยความเห็นชอบของคณะสงฆท่ีใหการศึกษาแกพระภิกษุ 
สามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปนหลัก และมีรายวิชาอ่ืนๆ ทางศาสนา 
เชน ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณร ตาม
ความรูความสามารถของแตละคน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสถาบันพระพุทธศาสนาในการสงเสริม 
สนับสนุน การเผยแผ และการสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนตน
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2. แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 ความหมายของชุมชน

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายชุมชนวา หมูชน กลุมคน ท่ีรวมกันเปน
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน

วิชิต นันทะสุวรรณ และจํานง แรกพินิจ (2541: 5) กลาววา ชุมชน เปนการอยูรวมกัน
ของกลุมคนในพ้ืนท่ีหรือขอบเขตท่ีแนนอนหน่ึง มีความผูกพันซ่ึงกันและกัน อันเปนผลมาจากการมี
กิจกรรมทางการผลิต มีวิถีการผลิตท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกัน หรือเก้ือกูลกัน มีกิจกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางคนภายในกลุม และเกิดจากกลุมชาติพันธุ ประเพณี 
พิธีกรรม ความเช่ือเดียวกันหรือใกลกัน และรวมถึงความคิดทางการเมือง หรือมีกระบวนการในการ
ตัดสินใจรวมกัน

ประเวศ วะสี (2544: 13) ไดใหความหมายของคําวาชุมชน หมายถึง การท่ีคนจํานวน
หน่ึงมีวัตถุประสงครวมกันและเอ้ืออาทรตอกันมีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกัน
ในการกระทําซ่ึงมีการติดตอส่ือสารกัน

รําไพ โกมุก (2545: 33) กลาววา ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลหลายๆ กลุม มารวมกัน
อยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน มีการสรางสรรค มีความใสใจรวมกันและ
มีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน

ธฤษวรรณ นนทพุทธและเยาวนิจ กิตติธรกุล (2547: 67) ไดอธิบายคําวาชุมชน
หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในเขตบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธใกลชิดมีฐานะและอาชีพท่ี
คลายคลึงกันมีลักษณะการใชชีวิตรวมกัน มีความรูจักเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีการดํารงรักษา
คุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาเหมือนกัน

ยุพิน พุมพิบูลย (2550: 21) ไดสรุปความหมายของชุมชนไววา ชุมชน หมายถึง 
การอยูรวมกันของกลุมคนในพ้ืนท่ีท่ีมีความสัมพันธกันระหวางคนภายในกลุม มีวิถีชีวิต มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ในการดําเนินชีวิตอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
มีมิตรภาพมีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความสนใจและมีปญหารวมกัน มีการเรียนรูรวมกัน
อยางตอเน่ืองในการทํางานเพ่ือแกปญหา และหาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสม

จากความหมายของชุมชนตามท่ีนักวิชาการ และนักการศึกษาไดใหความหมายไว
สรุปไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในเขตบริเวณเดียวกัน มีความรูจักเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันและมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ในการดําเนินชีวิตอยางเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน
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2.2  ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนการรวมมือกันระหวางประชาชนและองคกรตางๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกชุมชนหรือเพ่ือชวยกันแกปญหาของชุมชน โดยประชาชนและองคกรตางๆ ตองรวมมือ
กันท้ังวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ซ่ึงในเร่ืองความหมายของการมีสวนรวมน้ันมีนักคิดหลายทาน
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนไวดังน้ี

เคียท และกิลลิง (Keith; & Girling. 1991: 45) ใหความเห็นวาการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จไดจะตองประกอบไปดวย 5 ปจจัย ดังตอไปน้ี

1. ตองทําความเขาใจในวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจน
2. ตองมีความเปนอิสระและมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจะนําไปสูหนทางแหงการแกไขปญหา
4. บุคคลจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมีความสามารถในการแสดงออก
5. การมีสวนรวมจะนําไปสูการพัฒนาและสรางสรรคส่ิงใหมๆ

เบอรเกอร (Berger.  1995: 255-261) เสนอแนวคิดไววา ผูปกครอง ชุมชน และครู 
ตองรวมมือกันในทุกดานเพ่ือเสริมสรางเด็กในความรับผิดชอบใหอยูในสังคมอยางผูมีคุณสมบัติ
ในตัว คือ เกง ดี มีสุข ซ่ึงจะสงผลดีเม่ือโตข้ึน โดยท่ีผูปกครอง ชุมชน และครูตองแสวงหาความ
รวมมืออยางหลากหลายทุกรูปแบบเปนตนวา ดานผูปกครอง และชุมชน เปนแหลงขอมูลแกครู 
และนักเรียนท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนงานบริหารโรงเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงดานกิจกรรมตางๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดใหมีข้ึน ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ชวยผูปกครอง           
และชุมชนในการพัฒนาอาชีพหรือความเปนอยูตางๆ ในลักษณะของการใหความรูเพ่ิมเติม หรือ
การบรรเทาปญหาการใชจายทางการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษาในรูปของคูปอง หรือลักษณะ
ของทุนตางๆ เปนตน

วาลาท (บํารุง แสนณรงค.  2550: 56; อางอิงจาก Walah.  1999:  234-235) ได
อธิบายวา การรวมมือของบุคคลในการพัฒนาการศึกษา มีเปาหมายเพ่ือการสงเสริมใหผูเรียน
กาวไปสูอนาคต ดวยการมีความรูความสามารถ และมีส่ิงตางๆ ท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหการมีสวนรวม
พัฒนาการศึกษาใหเกิดความสําเร็จสูงสุด ดังเชน บุคคลจะตองมองเห็นส่ิงท่ีเปนประโยชนและ
ความสําคัญของการศึกษาจะตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ทางการศึกษา จะตองมีวิสัยทัศนท่ีสามารถนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายท่ีต้ังเอาไว

ประยูร ศรีประสาธน และคนอ่ืนๆ (2539: 50-51) กลาววา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดและการบริหารการศึกษาวา หมายถึง การเปดโอกาสหรือจัดใหประชาชน
ไดเขารวมเปนกรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง
ของหนวยงานหรือเขารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การจัดและการบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอและสถานศึกษา
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เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (เมตต เมตตการุณจิต.  2541: 2; อางอิงจาก เสริมศักด์ิ 
วิศาลาภรณ.  2545: 20) กลาววา โรงเรียนเปนสวนหน่ึงของชุมชน ชุมชนเปนส่ิงแวดลอมท่ีมี
อิทธิพลตอโรงเรียนมาก ดังน้ัน ภารกิจของโรงเรียนคือ การใหบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยเหตุน้ี ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและการบริหาร ซ่ึงผลของการมีสวนรวมจะทําใหผูปกครองพอใจโรงเรียน มีความเช่ือถือ
และศรัทธาในโรงเรียน โดยท่ัวไปแลวการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนส่ิงท่ีสําคัญ               
ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ โรงเรียนท่ีปราศจากความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน            
จะประสบผลสําเร็จไดโดยยาก

อุทัย บุญประเสริฐ (2542: 1-4) ไดวิเคราะหถึงลักษณะการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือในการปฏิรูประบบบริหารสถานศึกษาในประเทศไทยปจจุบันน้ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 ไดระบุอยางชัดเจนใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป 
ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยตรง ในการดําเนินงานตามนัยดังกลาว จะเปนการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนใหผูมีสวน
เก่ียวของมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของผูเรียน               
และตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมากท่ีสุด

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544: 30) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน 
หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ครู และโรงเรียน ในการสรางสรรคและพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโต
และพัฒนาไดเต็มศักยภาพ

อุดม เหลืองสด (2545: 18) กลาวถึงการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
วาการท่ีผูปกครองจะเขามามีสวนรวมข้ึนอยูกับสภาพความคิด ความเช่ือถือ และยึดม่ันของแตละ
บุคคล องคกร หนวยงาน รวมไปถึงกาลเวลาและยุคสมัย แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวม คือการท่ี
ชาวบานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเองโดยชาวบาน สถาบัน และคณะกรรมการหมูบาน       
เปนผูเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการตัดสินใจ วางแผนปฏิบัติรับผลประโยชน รวมไปถึง          
การประเมินผลกิจกรรมน้ันๆ

ปรัชญา เวสารัชช (ไพรัช อรรถกามานนท; และมัทนา โชควรวัฒนกร.  2545: 8; 
อางอิงจาก ปรัชญา เวสารัชช. ม.ป.ป.) กลาววา การมีสวนรวมเปนการท่ีประชาชนไดใชความ
พยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน 
วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนาน้ัน การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการ
พัฒนา และเปนผูกระทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมจึงเปนไปไดท้ังวิธีการ ซ่ึงนํา
ไปสูการพัฒนาและเปนเปาหมายของการพัฒนาไปดวย
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พจนีย ม่ังค่ัง (2549: 34) ไดสรุปการมีสวนรวมกับชุมชนไววา หมายถึง ความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวม
ในการดําเนินงาน มีสวนรวมในการรับผลประโยชน และมีสวนรวมในการประเมินผลของการดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริฯ

สรุปไดวาการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสหรือจัดใหประชาชนไดเขารวมเปน
กรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงของหนวยงาน            
หรือเขารวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จ หนวยงานท่ีปราศจาก           
ความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนจะประสบผลสําเร็จไดโดยยาก

2.3 ความสําคัญของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมระหวางครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน มีความสําคัญตอนักเรียน โรงเรียน 

และชุมชน ดังตอไปน้ี
ทนงศักด์ิ คุมไขนํ้า (2540: 94) ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมกับชุมชนไว ดังน้ี

1. การมีสวนรวมของชุมชน เปนสิทธิพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนท่ีเราเคารพ
ใหการยอมรับและยกยอง โดยการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุง
วิถีชีวิตของเขา

2. งานพัฒนา เปนงานท่ีตองเก่ียวของกับสมาชิกของชุมชนเปนจํานวนมาก             
เราจําเปนตองใหคนหมูมากเหลาน้ีไดมีสิทธ์ิมีเสียงในการแสดงออก

3. กลยุทธท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลถึงกลุมสมาชิก
ของชุมชนผูดอยโอกาสและยากจน

4. ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จ
โดยอาศัยวิธีใหชุมชนมีสวนรวมในรูปของการรวมกลุมและการจัดต้ังองคกรประชาชน

5. การมีสวนรวมของชุมชน เปนเร่ืองของการปฏิบัติการเปนกลุมหรือของกลุม 
อันเปนผลมาจากความรูสึกผูกพันของสมาชิกแตละคนท่ีเขามารวมเพ่ือพิทักษประโยชนของเขา
และในขณะเดียวกันก็ไดประโยชนตอสวนรวมดวยการมีสวนรวมจึงเปนส่ิงจําเปน

6. การมีสวนรวมของชุมชน เปนตัวช้ีวัดของการพัฒนาชุมชน ย่ิงสมาชิกของ
ชุมชนเขามามีสวนรวมมากเทาใดย่ิงแสดงวาชุมชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากย่ิงข้ึน

7. สมาชิกของชุมชนย่ิงรูดีวาตนเองกําลังทําอะไร มีปญหาอะไร และอยากจะ
แกปญหาอยางไร ถาใหโอกาสแกชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวยให               
โครงการตาง ๆ ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของชุมชนไดดีกวา

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545: 9-10) กลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมไวดังน้ี
1. การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวาง

ผูเก่ียวของ ทําใหเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวา
การคิดเพียงคนเดียว
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2. การมีสวนรวมมีผลในทางจิตวิทยาคือทําใหเกิดการตอตานนอยลง                            
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ี ยังเปนวิธีการท่ีผูบริหารสามารถใช              
ทดสอบวาส่ิงท่ีตนเองรูตรงกับส่ิงท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม

3. เปดโอกาสใหมีการส่ือสารท่ีดีกวา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน

4. เปดโอกาสใหผูรวมงาน หรือผูเก่ียวของมีโอกาสไดใชความสามารถ และทักษะ
ในการทํางานรวมกัน เกิดความมีนํ้าใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากข้ึน

5. การมีสวนรวมทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน   
และสงเสริมใหการปรับปรุงงานมีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึนดวย

นรนิทรชัย พัฒนพงศา (2547: 10-11) กลาวถงึความจําเปนของการมีสวนรวมประกอบดวย
1. ประชาชนอยูใกลชิดเหตุการณ รับทราบและเผชิญปญหาน้ันๆ โดยตรง
2. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจํากัด ทุกคนมีความหวงใย จึงตองเขามามีสวนรวม
3. เปนหลักการบริหารบนพ้ืนฐานของความสุจริตและยุติธรรม ภายใตระบอบ

ประชาธิปไตย
4. ทําใหเกิดฉันทามติท่ีคนท้ังหลายทราบเหตุผลของกันและกัน ก็มักเห็นพอง

ท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
5. เพ่ือใหชุมชนและกลุมตางๆ สนับสนุนตอผลการตัดสินใจน้ันๆ
6. ประชาชนอาจเปนตนเหตุของความลมเหลวของโครงการได ถาไมใหความรวมมือ

2.4 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 กําหนดใหการจัดการศึกษา

ของรฐัตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่และการมีสวนรวมของชุมชนประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน การมีสวนรวมจึงถือไดวาเปนปจจัยหลักสําคัญท่ีมีผลทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ซ่ึงนักการศึกษาและนักวิชาการไดใหแนวคิดไวดังน้ี

ชินรัตน สมสืบ (2539: 25-27) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมไว ดังน้ี
1. การมีสวนรวมเปนสิทธิ (Right) และเปนเอกสิทธ์ิ (Privilege) ในฐานะสิทธิ

จะตองไดรับการเคารพและใหเกียรติในฐานะเอกสิทธ์ิจะตองไมถูกบังคับ (Enforce) และครอบงํา 
(Manipulate) ท้ังสองประการน้ีตองเกิดจากบรรยากาศท่ีเปนประชาธิปไตยมากท่ีสุดไมมีใคร                   
จะเปนหุนเชิด ในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

2. การมีสวนรวมเปนการทํางานเปนกลุม เปนผลรวมของขอผูกมัดจากคนแตละคน 
บนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวาโครงการเปนของพวกเขา เพ่ือพวกเขา และโดยพวกเขา ท่ีแสดง
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ออกมาในรูปพฤติกรรมรวมเปนการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชนรวม ดังน้ัน การเรียนรูจะเกิดข้ึน 
ประชาชนสามารถเรียนรูได ถูกสอน และถูกแนะนํา แตก็ไมไดทําเพ่ือผลประโยชนของคนอ่ืน

3. การมีสวนรวมคือ สวนสําคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท         
ประการท่ีหน่ึง การมีสวนรวมจะถูกดําเนินการใน 2 บริบทคือ นักบริหารการพัฒนาจะตองรูในส่ิงท่ี
ประชาชนมุงหวัง (Aspiration) และตองใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (Articulation) ประการท่ีสอง 
โครงการพัฒนาตองใหประชาชนรับรู ประชาชนตองเขาใจ ในโครงการ รูถึงทรัพยากรท่ีจําเปน              
และประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ การมีสวนรวมคือ เคร่ืองช้ีวัด การพัฒนาชนบทการ                     
มีสวนรวมของประชาชนในระดับพ้ืนฐานในการพัฒนาชนบทย่ิงมาก และเขมขนเทาใด แสดงวา
ผลประโยชนของการพัฒนา จะตกแกประชาชนมากข้ึนเทาน้ัน

4. การมีสวนรวมจําเปนสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาชนบท ซ่ึงจะตอง             
เปนการมีสวนรวมจริงไมใชเพียงหยาบๆ หรืออยางต้ืนๆ เปนเร่ืองของการอาสาสมัครเปนผล            
ของทางเลือกท่ีประชาชนจะทําส่ิงตางๆ เพ่ือตัวพวกเขาเอง

โคเฮนและอัพฮอฟ (สุวัฒน วัวัฒนชานนท.  2548: 12-13; อางอิงจาก Cohen; & 
Uphoff.  1977: 7-26) เปนนักวิชาการท่ีศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานโครงการเก่ียวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนไวเปนอยางมาก ในสวนของแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม โคเฮนและอัพฮอฟ 
กลาวถึงกรอบในการพิจารณาเร่ืองของการมีสวนรวมวามีโครงสรางพ้ืนฐาน จําแนกเปน 3 มิติ ไดแก

มิติที่ 1 มีสวนรวมในเร่ืองอะไร (What Participation are we Concerned with) 
หรือท่ีโคเฮนและอัพฮอฟเรียกอีกอยางหน่ึงวา ประเภทหรือลักษณะของการมีสวนรวม (Kinds of 
Participation) ซ่ึงท้ังสองกลาววา มี 4 ประเภท ไดแก

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making)
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation)
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in Benefits)
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)

มิติที่ 2 ใครท่ีเขามามีสวนรวม (Whose Participation are we Concerned with) 
ในสวนน้ี มีคําท่ีใชในความหมายกวางคําหน่ึงคือ การมีสวนรวมของประชาชน (Popular 
Participation) ซ่ึงโคเฮนและอัพฮอฟไดจําแนกใหเปนกลุมบุคคลท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจําแนก     
ออกเปน 4 กลุมใหญ ไดแก

1. ผูท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน (Local Residents or Local People) 
2. ผูนําทองถ่ิน (Local Leaders)
3. เจาหนาท่ีของรัฐ (Government Personnel)
4. คนตางชาติ (Foreign Personnel)

กลุมคนท้ัง 4 กลุมท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมน้ี ยอมมีคุณลักษณะตางๆ 
กัน ซ่ึงคุณลักษณะเหลาน้ีลวนเก่ียวของกับการมีสวนรวมท้ังส้ิน โคเฮนและอัพฮอฟ เสนอวา
คุณลักษณะของบุคคลท่ีควรพิจารณา คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพของครอบครัว 4) การศึกษา 
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5) การแบงกลุมในสังคม ไดแก กลุมชนชาติ เผา เช้ือชาติ ศาสนาท่ีนับถือช้ันวรรณะ ภาษาท่ีใช 
แหลงกําเนิด และอ่ืนๆ 6) อาชีพ 7) รายได 8) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 9) ระยะทางของท่ีพัก
กับท่ีต้ังของโครงการความรวมมือ 10) สถานภาพของการถือครองท่ีดิน และ 11) สถานภาพของการ
ไดรับการจางงาน (เชนทํางานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา) 

มิติที่ 3 การมีสวนรวมน้ันเกิดข้ึนอยางไร (How is Participation Occurring with 
in the Project) ในมิติน้ี มีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยู 4 ประเด็นดวยกันคือ

1. พ้ืนฐานของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับ
1.1 แรงท่ีกระทําใหเกิดการมีสวนรวมมาจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองลาง
1.2 แรงท่ีสงเสริมการมีสวนรวม มาจากท่ีใด

2. รูปแบบของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับ
2.1 รูปแบบขององคกร
2.2 การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม

3. ขอบเขตของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับ
3.1 ระยะเวลาท่ีเขามามีสวนรวม
3.2 ชวงของกิจกรรม

4. ประสิทธิผลของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับ
4.1 การใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวม
4.2 ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะตางๆ ของส่ิงท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

วูดค็อก (ประยุทธ ตรีชัย.  2544: 36; อางอิงจาก Woodcock.  1989: 76-116) 
กลาวถึงการทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพวาตองประกอบดวย 11 องคประกอบคือ

1. ความสมดุลในบทบาท สมาชิกจะตองมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกัน
2. เปาหมายท่ีชัดเจนและเห็นพองตองกันเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวน           

ในการรับรูและมีสวนในการต้ังเปาหมายน้ัน
3. ความเปดเผยและการกลาเผชิญหนาเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถ

แสดงตน เหตุผล ความคิด ไดอยางอิสระ
4. การสนับสนุนและการไววางใจกันจะทําใหสมาชิกรูสึกจะปกปองงานท่ีเขา

รับผิดชอบ
5. ความรวมมือและความขัดแยงจะชวยใหทุกคนยอมรับจุดออนจุดแข็งของกัน

และกัน และจะชวยดึงความรูความสามารถและประสบการณตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
6. วิธีการดําเนินการท่ีดีจะทําใหการตัดสินใจถูกตองเหมาะสม
7. ภาวะผูนําท่ีเหมาะสม ยอมใหมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนเพ่ือเปดโอกาส               

และดึงศักยภาพของผูรวมงานออกมาใชใหเกิดประโยชนตองาน
8. การตรวจสอบและติดตามงานเปนการศึกษาทบทวนการทํางานของการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเรียนรูจากประสบการณและคิดปรับปรุงงาน
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9. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน
10. ความสัมพันธระหวางกลุมเพ่ือชวยเหลือและเรียนรูจากกลุมขางเคียง               

ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุม
11. การส่ือสารท่ีดีเปรียบเสมือนนํ้ามันหลอล่ืน

2.5 ลักษณะและรูปแบบการมีสวนรวม
กรรณกิจ ชมดี (ทองใบ เวียงสิมา.  2551:  21; อางอิงจาก กรรณกิจ ชมดี.  2524: 

13)  ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมหลังจากไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี ตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราญ 
จังหวัดอุบลราช ออกเปน 10 รูปแบบ คือ

1. การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meetings)
2. การมีสวนรวมในการออกเงิน (Financial Contribution)
3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Committee)
4. การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership)
5. การมีสวนรวมเปนผูสัมภาษณ (Interviewer)
6. การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor)
7. การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Costomers)
8. การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูเร่ิมการ (Entrepreneurs)
9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน (Employers)
10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material Contribution)

ปรัชญา เวสารัชช (บํารุง แสนณรงค.  2550: 58; อางอิงจาก ปรัชญา เวสารัชช.  
2528:  58) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมดังน้ี 1) รวมแสดงความคิดเห็น 2) รวมสละ
ทรัพยากรและวัสดุ 3) รวมสละแรงกาย และ 4) รวมสละเวลา

สุวรรณี คงทอง (2536: 15-16) กลาวถึง ลักษณะของการมีสวนรวมไวดังน้ี
1. การรวมประชมุวางแผนดําเนินการ โดยการแสดงความคิดเหน็และใหขอเสนอแนะ
2. การรวมดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยการเสียสละกําลังแรงงาน 

วัสดุ กําลังเงิน หรือทรัพยากรใดๆ 
3. การรวมในการแบงปนผลประโยชนคือ การเขารวมในการใชประโยชน การรวม

ติดตามผลงาน
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542) กลาวถึง ลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน ดังนี้

1. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบชายขอบ (Marginal Participation) 
เปนลักษณะการรวมมือหรือการทํากิจกรรมรวมกับระหวางโรงเรียนและชุมชนท่ีมีขอจํากัด อันทําให
การมีสวนรวมไมเต็มท่ี ขอจํากัดอันน้ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียบกัน 2 ฝาย ฝาย
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หน่ึงรูสึกวาตนเองดอยอํานาจกวา หรือมีทรัพยากรเชิงอํานาจ เชน เปนผูมีความรูนอยกวา จึงทําให
ไมปรารถนาเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี น่ันคือ ความเขมขนของการมีสวนรวมนอย

การมีสวนรวมของชุมชนแบบชายขอบ เปนการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
และประชาชนท่ัวไปกับโรงเรียน ซ่ึงจะเขามามีสวนรวมกิจกรรมโดยการรวมงาน หรือใหความรวมมือ
หรือรวมสนับสนุนโดยอาจจะแสดงความคิดเห็น หรือรวมกิจกรรมบาง แตไมมีการตัดสินมอบภาระ
ใหเปนของฝายโรงเรียน ลักษณะของการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับกลุมผูปกครองนักเรียนหรือ
ประชาชนท่ัวไป มีลักษณะในการมารวมงาน ใหความรวมมือในการประชุม และใหความสนับสนุน
โดยการบริจาคเงินและส่ิงของ หรือรวมดําเนินงาน บางคร้ังอาจแสดงความคิดเห็นในการดําเนินการ
บาง แตไมมีนํ้าหนักเพราะสวนมากมักจะคลอยตามการตัดสินใจของกลุมท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
มากกวา เชน กลุมของคณะกรรมการโรงเรียนหรือกลุมผูนําในโรงเรียนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
มากท่ีสุด ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญเขามามีสวนรวมนอย โดยเฉพาะในเร่ืองการออกความ
คิดเห็นเพ่ือเสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงเร่ืองการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะถือวาหนาท่ี        
ในการจัดการศึกษาเปนของโรงเรียนและครู หากผูปกครองนักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะอะไรก็เกรงวาจะไมถูกหลักการของครูหรือโรงเรียน

2. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบเปนบางสวน (Partial Participation) 
การมีสวนรวมแบบบางสวน เปนการเขามาเก่ียวของของประชาชนในชุมชน หรือกิจกรรมการศึกษา
ในระดับความเขมขนมากกวาแบบชายชอบ กิจกรรมโดยคณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความสําคัญ            
ท่ีรัฐถือวาเปนนโยบายสําคัญ ซ่ึงสามารถสรางความชอบธรรมในการจัดการศึกษาของไทย การมี
สวนรวมแบบบางสวนน้ีจะมีลักษณะท่ีมีสวนรวมแบบริเร่ิมงาน มารวมงาน รวมใหการสนับสนุนดวย 
การบรจิาคหรือการรวมมือในการทํางาน โดยมีบทบาทมากกวาแบบชายขอบ ไดแก กลุมของคณะกรรมการ
โรงเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจไดบาง ซ่ึงการตัดสินใจน้ัน อาจจะไมสามารถ
เปล่ียนแผลงการดําเนินการไดท้ังหมดก็ตาม แตอยางไรก็ตามการคิดริเร่ิมกิจกรรมตางๆ ยังคง
เร่ิมตนจากฝายโรงเรียน และในการรวมกิจกรรมสามารถมีสวนรวมไดทุกกิจกรรม ยกเวน กิจกรรม
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน

3. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบสมบูรณ (Full Participation) 
เปนการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยท้ังสองฝายรวมกันอยางเขมขนและเทาเทียมกัน 
ตางฝายตางมีอิทธิพลตอกิจกรรมรวมกัน ทุกฝายมีสวนรวมไดเต็มท่ี เปนการมีสวนรวมของกลุมผูนํา
หลักในชุมชน เชน เจาอาวาส ผูบริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการโรงเรียน เปนกลุมท่ีมีบทบาท
ในอันท่ีจะช้ีใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน เปนแบบแผนของการมีสวนรวมและมีอํานาจในการ
ตัดสินใจอยางเต็มท่ี กลุมผูนําชุมชนท่ีเปนผูมีอิทธิพล เพราะมีทรัพยากรทางอํานาจ ทําใหมีบทบาท
ตามหนาท่ีท่ีเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน จะเปนผูนําในการริเร่ิมงาน ผูคิดงาน รวมดําเนินการ  
รวมสนับสนุน รวมงาน รวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมแสดงความคิดเห็นรวมจริงจังทุกข้ันตอน  
และมีอํานาจในการตัดสินใจไดมากท่ีสุด
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สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547: 20) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา 
สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก

1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปด
โอกาสใหสังคม องคกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามี          
สวนรวมในการดําเนินงาน ต้ังแตการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติ               
และการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล
ประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ 

2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวม
ของชุมชน ท่ีการเก่ียวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมท้ัง คานิยมของประชาชนเปนเคร่ืองช้ีนําตนเอง
ใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ทําใหผูท่ีเขามามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมทีดํ่าเนินงานดวยความสมัครใจ

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2545: 13) ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมไว 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การมีสวนรวมทางตรงคือ การเขาไปมีสวนรวมในลักษณะของการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบเพราะเปนหนาท่ีโดยตรง ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
2. การมีสวนรวมทางออมจะเปนลักษณะกรรมการหรือผูแทน ไดแก ผูปกครอง 

ชุมชน องคกร ทองถ่ิน และผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาทุกระดับ
วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ (2541: 21-29) ไดนําเสนอรูปแบบ                     

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาไวดังน้ี
1. รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะน้ี 

เกิดจากความสามารถและความตองการของคนในชุมชน ที่มุงใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตและตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักใหผูเรียนไดเรียนรูอยางไมมี
ขีดจํากัดของระยะเวลา สถานที่ เพศ และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัย              
ที่ แทจริง ชุมชนไดเขามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ท้ังน้ี รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวทางน้ี 
ตองอาศัยองคประกอบ 3 อยางท่ีมีอยูในชุมชน ไดแก คน ความรู และทรัพยากร โดยมีกระบวนการ
ดําเนินการ คือ  

1. การวิเคราะห - สังเคราะห ปญหาชุมชน
2. หาทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต
3. ดําเนินการสรางกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดแกไขปญหาท่ีมีอยู
4. ประเมินผลกิจกรรม

โดยการกําหนดเน้ือหาหรือกิจกรรมการเรียนรู จะเร่ิมจากจุดเล็กๆ ที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันแลวขยายออกไปสูเน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีซับซอน และเก่ียวของกับวิถีชีวิตท้ังหมด

2. รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถ่ินท่ีสัมพันธ และสอดคลองกับความเปนจริงของสภาพชุมชน 
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สนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น โดยบุคคลในทองถิ่น เชน ปราชญชาวบาน  
ผูรู ผูนําชุมชน ผูปกครอง มาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและประเมินผล

3. รูปแบบการเช่ือมประสานการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมี
สวนรวมของชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง มีองคกร
ชุมชนเพ่ือจัดการเรียนรูรวมกัน มีเครือขายการเรียนรูเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณกับชุมชนอ่ืน

รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามท่ีไดกลาวมาน้ัน สรุปไดวา  
รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอนแลว นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแลว ยังเปนไปในลักษณะของการรวมกันจัดการศึกษาใหแกคนในชุมชน เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนน้ันๆ ดวยบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมในระดับสูง

นอกจากน้ี สถาบัน International Association for Public Participation ท่ีไดแบงระดับ
ของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ คือ (กรมสงเสริมสหกรณ.  2552: ออนไลน)

1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด 
แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน

2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
ใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ 
เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซต เปนตน

3. การเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูล            
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ
การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน

4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม                  
โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน                  
อยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน

5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด 
โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุน
หมูบานท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด เปนตน
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2.6 กระบวนการและข้ันตอนการมีสวนรวม
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 50) ไดกําหนด

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไวดังน้ี
1. การสํารวจความตองการคือ สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ความตองการ                       

ของสถานศึกษา วิเคราะหสภาพของสถานศึกษา โดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ
2. การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยยึดม่ันมาตรฐานตามท่ีคณะรัฐมนตรี

ประกาศและมาตรฐานท่ีเกิดจากความตองการของชุมชน
3. การวางแผนการพัฒนาคือ การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน 

พันธกิจของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ                      
และแผนปฏิบัติการประจําป

4. กิจกรรมการปฏิบัติคือ แนวทางการปฏิบัติท่ีจะทําไปสูความสําเร็จ                       
ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา

5. การประเมินผลคือ การประเมินผลแนวทางปฏิบัติดานตางๆ ของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยเนนผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญ

6. การสรุปผลการมีสวนรวมของชุมชนคือ การนําผลการประเมินมาใชเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงขอบกพรองท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผนยุทธศาสตร เพ่ือให
การบริหารการจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนไปอยางตอเน่ือง เกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียนและชุมชนอยางแทจริงน้ัน ชุมชนและสถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการทํางานรวมกัน

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2537: 214 -215) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการ                    
มีสวนรวม ซ่ึงมีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปน้ี

1. รวมทําไม เปนจุดมุงหมายของการมีสวนรวม การใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
จะตองมจุีดมุงหมายท่ีชัดเจน เปาหมายท่ัวไปของการมีสวนรวม เชน เพ่ือพัฒนาการศึกษา                     
แตจุดมุงหมายเฉพาะของการมีสวนรวมคืออะไร เชน เพ่ือกําหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติการ               
การบริหารบุคคล สนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปนตน

2. ใครควรจะเขารวม จะตองพิจารณาผูท่ีควรจะมีสวนรวม น่ันคือพิจารณาบุคคล
ใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีตองปฏิบัติ ประกอบดวย ความรูและทักษะ ความสามารถท่ีจะทําประโยชน 
มีเวลาพอท่ีจะเขามามีสวนรวม

3. รวมเร่ืองอะไร ในแตละภารกิจหลักของการมีสวนรวมน้ันจะมีภารกิจยอย ๆ 
ดวย เชนถาภารกิจหลักคือการบริหารงานบุคคล ภารกิจยอยอาจประกอบดวยการสรรหา การเล่ือน
ข้ันเล่ือนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน ดังน้ัน การใหชุมชนเขามามีสวนรวมควรพิจารณาวา 
เร่ืองอะไรท่ีควรจะมีสวนรวม

4. รวมอยางไร การมีสวนรวมน้ันมีหลายวิธี ท้ังการมีสวนรวมทางตรงและการมี
สวนรวมทางออม รูปแบบของการมีสวนรวมมีหลายวิธีเชนกัน เชนรวมเปนกรรมการ รวมเสนอ
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ความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือรวมในการแสวงหาทรัพยากร เปนตน รูปแบบหรือ
วิธีการมีสวนรวมจําเปนจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับบุคคลและภารกิจ

5. รวมมากนอยเพียงใด เปนการพิจารณาปริมาณการมีสวนรวม ชุมชนควรเขามา
มีสวนรวมในการบริหารในปริมาณท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ท้ังน้ีเพราะการมีสวนรวมแบบจอมปลอม 
(pseudo-participation) หรือการมีสวนรวมท่ีมากเกินไป (Excessive Participation) การมีสวนรวม
ของชุมชนอาจมีมากนอยตางกัน

แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา สามารถแสดงได
ดังภาพตอไปน้ี

จุดมุงหมายของการมีสวนรวม

ผูท่ีควรจะมีสวนรวม

เร่ืองท่ีควรจะมีสวนรวม

วิธีการมีสวนรวม

ปริมาณของการมีสวนรวม

ภาพประกอบ 1 : แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา
ที่มา: เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ. (2537). ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา. 

 ใน สัมมนาปญหาและแนวโนมทางการศึกษาบริหารการศึกษา. หนวยท่ี 5-8. หนา 215.

พจนีย ม่ังค่ัง (2549: 41) ไดสรุปกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนวา ประกอบดวย
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยอาจเปนการตัดสินใจต้ังแตเร่ิมตน               

ซ่ึงเปนการแกปญหาและความตองการและการตัดสินใจในการรวมวางแผน
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยอาจเขารวมสนับสนุนดานทรัพยากร          

หรือการเขารวมในการบริหารและการรวมมือ รวมถึงการเขารวมในการลงแรงและรวมใจ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยอาจเปนผลประโยชนทางวัตถุ               

ทางสังคม หรือโดยสวนตัวอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางควบคูกันไป
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล โดยอาจเขารวมในการติดตาม ประเมินผล 

และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

รวมทําไม

ใครควรจะรวม

รวมเรื่องอะไร

รวมอยางไร

รวมมากนอย
เพียงใด
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ไพรัตน เตชะรินทร (2539: 18) ไดกลาวถึง ข้ันตอนของการมีสวนรวม                          
ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนาคือ

1. รวมทําการศึกษา คนควา ถึงปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ตลอดถึงความตองการของชุมชน

2. รวมคนหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแกไขและลดปญหา                     
ของชุมชน หรือเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน

3. รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแกไข 
ตลอดจนความตองการของชุมชน

4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง

และของหนวยงาน
7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย

ท่ีวางไว
8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม                 

ท่ีทําไวท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: 19) ไดจําแนกข้ันตอนการมีสวนรวมเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี

ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในข้ันริเร่ิมโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามีสวนรวม               
ในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการน้ัน

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในข้ันวางแผน เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามีสวนรวม                    
ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน 
และกําหนดทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรท่ีจะใชในโครงการ

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในข้ันดําเนินการโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามี               
สวนรวมในการทําประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ                 
และแรงงานหรือโดยการบริหารงาน และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอกเปนตน

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการ เปนข้ันท่ีประชาชนเขามามี               
สวนในการประเมินวาโครงการท่ีพวกเขาดําเนินการน้ัน บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม               
การประเมินผลน้ี อาจเปนการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผล
ความกาวหนาของโครงการ ท่ีกระทํากันเปนระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (Summative 
Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดโครงการ
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อภิญญา กังสนารักษ (2544: 14-15) ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา 
ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ข้ันตอน คือ

1. การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา    
ภายในชุมชน  รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ

2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทาง
การดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรท่ีจะใชในโครงการ

3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ 
โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเน่ืองหรือ
ประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได

สวน อคิน รพีพัฒน (2547: 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน คือ
1. การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข  
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547: ) ไดสรุปและนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ ไดแก 
ลักษณะที่ 1 มีข้ันตอน ดังน้ี 1) การคิด 2) การตัดสินใจ 3) การวางแผน และ 

4) การลงมือปฏิบัติ
ลักษณะที่ 2 มีข้ันตอน ดังน้ี 1) การกําหนดปญหา 2) การวางแผน                      

3) การดําเนินงาน 4) การประเมินผล และ 5) การบํารุงรักษา และพัฒนาใหคงไว
2.7 ปจจัย/เง่ือนไขท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540: 84-92) และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข  
(2536: 179-181) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับเง่ือนไขหรือปจจัยท่ีจะทําใหโรงเรียนสามารถทํางาน
รวมกับชุมชน ตองมีเง่ือนไขหรือปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดความรวมมือและเก้ือกูลกัน แบงออกไดเปน                   
2 ประการ คือ เง่ือนไขท่ีจําเปนและเง่ือนไขท่ีเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

1. เง่ือนไขท่ีจําเปน (Necessary Conditions) ซ่ึงประกอบดวย
1.1 บุคลากรท่ีเก่ียวของตองมีทัศนคติท่ีเห็นคุณคาและความสําคัญของการ

เรียนรูวาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความรูและจิตสํานึกของตนเอง และการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด                 
ทางหน่ึงเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติ ทัศนคติดังกลาว                  
มีผลใหบุคคลท่ีเก่ียวของเห็นวา ความรวมมือกอใหเกิดประโยชนแกองคกร แกตนเอง และคน
ท้ังหมดท่ีรวมมือกัน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางความรวมมือใหเกิดข้ึน
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1.2 บุคลากรมีทัศนคติท่ีเคารพ เช่ือม่ันในศักยภาพ การพัฒนาตนเอง                  
ของมนุษย โดยไมยึดติดตามคุณคาหรือคํานิยามท่ีสังคมกําหนดในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะในเร่ือง  
ของความรู การเห็นคุณคาและมีความเช่ือม่ันในศักยภาพของกันและกัน ยอมเอ้ือใหเกิดความ
รวมมือระหวางกัน

1.3 บุคลากรมีทัศนคติท่ีเช่ือวาความหลากหลายเปนลักษณะแทจริง                    
ของธรรมชาติและมีประโยชนในเชิงพัฒนาความเช่ือดังกลาว นอกจากจะหนุนเสริมทัศนคติ                      
ในขอ 1.1, 1.2 แลวยังเสริมใหบุคคลยอมรับความแตกตางระหวางกัน มีความคิดเห็นท่ียืดหยุน                 
ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นท่ีไมตรงกันได มีทัศนะทาทีท่ีเอ้ือใหเกิดความรวมมือ ลดความขัดแยง
แบบแตกหัก รุนแรง และสงเสริมใหความรวมมือดําเนินไปโดยราบร่ืน

2. เง่ือนไขท่ีพอเพียง (Sufficient Conditions) ประกอบดวย
2.1 การมีวิสัยทัศนในเร่ืองการศึกษาชุมชนรวมกัน
2.2 การมีสวนรวมและความสนับสนุนจากภาคีอ่ืนๆ การแสวงหาความรวมมือ

และความสนับสนุนจากภาคีอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน เปนเง่ือนไขท่ีทําใหโรงเรียน                
และชุมชนรวมกันสรางความเขมแข็งของชุมชนไดมากข้ึน

2.3 โครงสรางของการจัดการศึกษา มีลักษณะดังน้ี
2.3.1 ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ชุมชนท่ีมีความสัมพันธ                     

แบบปฐมภูมิ รูจักกันเปนญาติพ่ีนอง การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนท่ีมีประชาชนจากหลากหลายแหง 
และตางวัฒนธรรมอยูดวยกัน โดยมีฐานะความเปนอยูและความสัมพันธซ่ึงกันและกันแบบทุติยภูมิ

2.3.2 โครสรางของประชากร ชุมชนท่ีมีโครงสรางประชากรวัยแรงงาน
มากจะมีสวนรวมมากกวาโครงสรางชุมชนท่ีวัยแรงงานยายไปทํางานท่ีอ่ืน

2.3.3 วัฒนธรรมชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวม เชน คนในชุมชนมี
ความเห็นอกเห็นใจและเห็นความสําคัญในการชวยเหลือผูอ่ืน จะทําใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมกัน
ในชุมชนมากกวาชุมชนท่ีตางคนตางอยู

2.3.4 คานิยมของชุมชน เชน การนับถือผูนําอาวุโสหรือผูนําชุมชน                   
ทําใหผูนําชุมชนเปนแกนนําท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได

2.3.5 คุณภาพของประชากร ชุมชนท่ีมีประชากรมีคุณภาพดี เชน รายได
ดี การศึกษาดี มีทัศนคติท่ีเห็นแกประโยชนสวนรวม มีความต่ืนตัวในการพ่ึงตนเอง จะเอ้ืออํานวยให
ประชาชนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา

2.3.6 โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมท่ีมีอิทธิพล                   
ในการตัดสินใจของกลุมในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซ่ึงโดยมากมักมีฐานดี มีความรูและประสบการณ
มากกวาคนอ่ืน ถาผูนําเห็นแกประโยชนในการมีสวนรวม ก็จะเปนแกนนําในการมีสวนรวม                       
ของประชาชน
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2.3.7 ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนต้ังถ่ินฐานมีลักษณะ 
เปนกลุมจะทําใหประชาชนรูจักกันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนท่ีต้ังอยูอยางกระจัดกระจาย 
ยากตอการรวมกลุม

2.3.8 ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนใดมีทรัพยากร             
และมีสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีดี เชน เปนชุมชนท่ีอยูในเขตชลประทาน หรือประชาชนมี
การศึกษาดี มีรายไดจากการเกษตรสมํ่าเสมอทุกป จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหา 
และความตองการของชุมชนดีกวาชุมชนท่ีขาดทรัพยากรและมีสภาพแวดลอมท่ีไมดี

2.4 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐตองมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหเกิด             
ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน

2.5 ชุมชนมีเง่ือนไขพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา กลาวคือ ชุมชนยังคงมีความ
เขมแข็ง หรือมีทรัพยากรพ้ืนฐานคงเหลืออยู เชน ผูนําตามธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงสังคม                  
ภูมิปญญาทองถ่ินหรืออ่ืนๆ ปจจัยเหลาน้ี ทําใหท้ังโรงเรียนและชุมชนไดรวมมือกันพัฒนาใหเกิด
ความเขมแข็งข้ึนได

ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา มีปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัย                 
ท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน 3 กลุม คือ 1) กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดลอม ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจดี การเขามามีสวนรวมของนักการเมืองทองถ่ินกับ
โรงเรียน ลักษณะพ้ืนฐานนิสัยคนไทย 2) กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับชุมชน ไดแก ความศรัทธา ความรูสึก
เปนเจาของ ความเปนหวงบุตรหลาน ความเก่ียวของผูกพันกับโรงเรียน ความคาดหวังท่ีมีตอ
โรงเรียน ลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของคนในชุมชน เครือขายชุมชน ผูนําชุมชน ความพรอมของคน              
ในชุมชน การเห็นความสําคัญของตนเองและเห็นแกความเจริญของสวนรวม และ 3) กลุมปจจัยท่ี
เก่ียวกับโรงเรียน คือ การมีความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู อาจารย กับชุมชน

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2542: 130-132) กลาวถึงแนวทางการสงเสริม                   
ใหเกิดการมีสวนรวมไว ดังน้ี

1. ปจจัยดานการจัดการ ประกอบดวย
1.1 พัฒนาการใหเกิดการมีสวนรวมในพันธกิจและเปาหมาย
1.2 สงเสริม (ดวยสื่อตาง )ๆ ใหเกิดความเขาใจของการที่ตองพ่ึงพากันหรือรวมกัน
1.3 หาความเห็นชอบรวมกันในงานท่ีแตละฝายจะรับไปทํา
1.4 สรางความไวเน้ือเช่ือใจกัน
1.5 ลดการแขงขันของแตละฝาย
1.6 สรางความม่ันใจวาแตละฝายจะไดประโยชนจากการมีสวนรวมกันทํางาน

2. ปจจัยดานการส่ือสาร การส่ือสารเพ่ือการสนับสนุนการมีสวนรวมน้ัน คือ 
เปาหมายเพ่ือใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเองและสรางความม่ันใจใหกับคนในชุมชนจนสามารถ
กลาแสดงความรูสึกนึกคิด การระดมปญหา การวิเคราะหปญหา และหาวิธีการแกไขใหไดลักษณะ
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การส่ือสารท่ีสําคัญ ไดแก สรางความไวเน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและกัน ใชการส่ือสารแบบมีสวนรวม                
มีความหลากหลาย เปนการส่ือสารท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เปนตน

3. ปจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
4. ปจจัยของโครงการน่ันเอง ไดแก

4.1 โครงการใหความสะดวกกับประชาชนท่ีจะเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง
4.2 ใหประชาชนรูสึกเปนเจาของโครงการน้ัน คือ มีโอกาส มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจต้ังแตเร่ิมจนส้ินสุดโครงการ
4.3 ใหการพัฒนาความรูสึกและทักษะการมีสวนรวมแกประชาชน

5. ปจจัยดานพ่ีเล้ียง (Facilitator) ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ ดังน้ี
5.1 พ่ีเล้ียงตองมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของกระบวนการมีสวนรวม
5.2 คนหาผูนํา แลวชวยกันกระตุนการมีสวนรวมในชุมชน
5.3 รวมกลุมชุมชน เพ่ือรวมกันคนหาและหาแนวทางแกไข
5.4 สนับสนุน ขาวสาร กําลงัใจ และมีสวนรวมแกปญหาอุปสรรค การมีสวนรวม
5.5  มีความจริงใจ เปนท่ีนาเช่ือถือ ศรัทธา ของชุมชน

6. ปจจัยดานผูนํา ไดแก ตองมีความจริงใจท่ีจะชวยเหลือชุมชน ตองไดรับ                
การยอมรับในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ถาจะใหประสบความสําเร็จ    
ผูบริหารควรคํานึงถึงแนวทางตอไปน้ี (ทัศนา แสวงศักด์ิ.  2547: 16)

6.1 ดําเนินการดวยความบริสุทธ์ิใจ (Integrity)
6.2 ทําอยางตอเน่ือง (Continuity)
6.3 ทําดวยความเรียบงาย (Converged)
6.4 ดําเนินดวยการสรางสรรค (Constructiveness)
6.5 รูจักปรับตัวเขาหากัน (Adaptability)
6.6 ดําเนินการดวยความยืดหยุน (Flexibility)

7. ปจจัยดานสังคม-จิตวิทยา ไดแก การกระตุนใหชุมชนมีความสนใจ                        
และหวงใยปญหาน้ันๆ รวมกันจนเปนเจาของปญหาก็จะเขามามีสวนรวม และตางตกลงใจ                   
ท่ีจะรวมกันแกปญหาน้ัน

ทํานองเดียวกัน งานวิจัยของ ศิริกาญจน โกสุม (2542: 171-178) พบวา เง่ือนไข     
ท่ีสนับสนุนตอการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนบาน คือ 1) เงื่อนไข
เก่ียวกับชุมชน ไดแก การท่ีมีการรวมกลุมกันเองในชุมชน การมีสถาบันศาสนาเปนศูนยกลาง                
ผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรน
ในการทํางาน 2) เง่ือนไขเก่ียวกับคณะครู ไดแก การมีครูเปนคนในทองถ่ิน คณะครูใหความสําคัญ
และไปรวมงานท่ีเปนกิจกรรมของชุมชนและของคนในสังคม 3) เง่ือนไขเก่ียวกับโรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ความโปรงใสในการ
บริหารงานดานงบประมาณและการเงินโรงเรียน การเปดโอกาสใหบุคลากรในชุมชนและนอกชุมชน
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เขามาใชบริการตาง ๆ ของโรงเรียน 4) เง่ือนไขเก่ียวกับผูบริหารโรงเรียน ไดแก การเปนคุณลักษณะ    
ท่ีดีของผูบริหารโรงเรียน การเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนคนท่ีมีพ้ืนฐานทางครอบครัว              
อยูในชุมชน

อมรวิชช นาครทรรพ และคนอ่ืนๆ (2545: 20-25) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษากับวิถีชุมชน 
พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน มี 4 ประการ คือ 1) มีผูนํา
ในชุมชนท่ีมีวิสัยทัศนกาวไกล มุงมองท่ีประโยชนของสวนรวม 2) ความคุนเคยสวนตัวระหวางครูกับ
ชุมชน 3) จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการและความสนใจของชุมชน และ 4) องคกรตางๆ 
ในชุมชน เชน อบต. กรรมการหมูบาน กลุมแมบาน เปนแกนกลางสําคัญในการพัฒนาความรวมมือ
อยางดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา

พจนีย ม่ังค่ัง (2549: 45-46) ไดสรุปปจจัยท่ีสนับสนุนตอการมีสวนรวมของชุมชน 
และโรงเรียนในการจัดการศึกษา ดังน้ี

1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีอยูในโรงเรียน ไดแก ครู อาจารย ผูบริหาร
โรงเรียน และบุคคลท่ีอยูในชุมชน ซ่ึงบุคคลดังกลาวตองมีคุณลักษณะ คือ

1.1 มีทัศนคติท่ีเห็นคุณคา และความสําคัญของการเรียนรู เคารพ และเช่ือม่ัน
ในศักยภาพการพัฒนาตนเองของมนุษย และเช่ือวาความหลากหลายเปนลักษณะท่ีแทจริงของ
ธรรมชาติและมีประโยชนตอการพัฒนา

1.2 มีความรูสึกเปนเจาของ ศรัทธา ผูกพัน และคาดหวังตอโรงเรียนและชุมชน
1.3 เห็นความสําคัญของตนเองและความเจริญงอกงามของสวนรวม
1.4 มีวิสัยทัศนรวมในการจัดการศึกษา

2.  ปจจัยดานโครงสรางหรือสภาพแวดลอมท่ัวไปของชุมชนและโรงเรียน
2.1 โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน และเปนแบบแนวราบ
2.2 โครงสรางของความสัมพันธของชุมชนเปนแบบปฐมภูมิ

2.8 เกณฑการประเมิน
เกณฑประเมินดานชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับสถานศึกษา จํานวน 14 ขอ ไดแก
1. มีแผนกลยุทธ/ธรรมนูญสถานศึกษาท่ีระบุถึงการนําแหลงเรียนรูมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน
2. มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีระบุถึงการนําแหลงเรียนรูมาใชในการจัดการเรียน

การสอน
3. มีโครงการท่ีบงบอกถึงการนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนการสอน
4. มีทะเบียนแหลงเรียนรูในชุมชน
5. มีการวางแผนรวมกันระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการนําแหลงเรียนรู             

ในชุมชนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
6. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดจัดทําไว
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7. มีการจัดประชุมผูปกครองเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานของสถานศึกษา
8. มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรชุมชนท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน
9. มีแหลงเรียนรูในชุมชนสําหรับใหนักเรียนไดศึกษาดูงานอยางนอย 3 แหง
10.นักเรียนมีความรูเก่ียวกับชุมชนของตนเองในเร่ืองตางๆ
11.นักเรียนมีผลงานจากการเรียนรูแหลงเรียนรูในชุมชน
12. มีวิทยากรภายนอกมาถายทอดความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา
13. มีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
14. มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนเรียนรูในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง               

ในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑประเมินดานสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน จํานวน 5 ขอ ไดแก

1. บุคลกรในสถานศึกษามีความสามรถในการเปนวิทยากรใหความรูแกชุมชน           
ในโอกาสตางๆ

2. จัดหองสมุด/ท่ีอานหนังสือไวบริการแกคนในชุมชน
3. สถานศึกษาอํานวยความสะดวกดานสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม

วิชาชีพวิชาการแกชุมชน
4. จัดสถานศึกษาสําหรับเปนท่ีพักผอน ออกกําลังกายแกคนในชุมชน
5. สถานศึกษาเปนแกนนําของชุมชนในการจัดกิจกรรมดานการศึกษา                   

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
เกณฑประเมินดานการบริหารและจัดการศึกษา จํานวน 14 ขอ ไดแก

1. มีแผนกลยุทธท่ีตรงกับความตองการและปญหาของชุมชน
2. มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา
3. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน
4. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการคิด วางแผน การจัดทําแผนกลยุทธ
5. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการคิด วางแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา
6. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคล  

หนวยงาน  องคกร  ท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. กรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ือง
8. ชุมชนไดรับทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  
9. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอ่ืนๆ เพียงพอสําหรับเปน

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน
10. มีทะเบียนขอมูลบุคคล หนวยงาน องคกรท่ีใหการสนับสนุนสถานศึกษา
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11. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอ่ืนๆ สําหรับเปนทุนโครงการ
อาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนขาดแคลน

12. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอ่ืนๆ เพียงพอสําหรับสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาในดานอ่ืนๆ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ

13. กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมัติแผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบัติการ
ประจําป

14. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติเพ่ือกิจกรรมบริจาค
และกิจกรรมหารายไดเพ่ือระดมทุน  แรงงาน วัสดุอุปกรณสนับสนุนสถานศึกษา

เกณฑประเมินดานปจจัยภาพรวมท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมของสถานศึกษา               
และชุมชน จํานวน 10 ขอ

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
2. ผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน ท้ังท่ี                  

เปนทางการและไมเปนทางการอยางสมํ่าเสมอ
3. ผูบริหารขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูนําองคกรชุมชน/กรรมการ

สถานศึกษา
4. ชุมชนมีการตระหนักและรับรูวาสถานศึกษาเปนของชุมชน
5. ผูนําชุมชน ผูนําองคกรศาสนา ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสนใจ

ใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
6. ผูบริหารนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา            

ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
7. ผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษา ไดรับเชิญใหรวมเปนกรรมการหรือ

คณะทํางานในงานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
8. สถานศึกษามีการประสานงานกับชุมชนอยางตอเน่ือง
9. ชุมชนมีการประสานงานกับสถานศึกษาอยางตอเน่ือง
10. สถานศึกษามีวิธีการส่ือสารกับชุมชนท่ีหลากหลาย เชน ผานนักเรียน  

หนังสือราชการ วารสารสมาคมผูปกครอง ใบปลิว เสียงตามสายของหมูบาน หรือแจงในท่ีประชุม
หมูบาน
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3. การมีสวนรวมของชุมชน
การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอยางมาก 

โดยจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 และมาตรา 43 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธ์ิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถ่ิน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ และการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552: 11, 13, 29, 33, 49) ไดกลาวถึงการใหความสําคัญกับชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาไวหลายมาตราดวยกัน เชน

มาตรา 8 ขอ (2) ไดกลาววา การจัดการศึกษาใหยึดหลักสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มาตรา 24 ขอ (6) ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาประสานความ

รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลใหชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม  
มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน

มาตรา 38 ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีคณะะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
สมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานานการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล แลการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง

มาตรา 40 ไดกลาววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชาชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
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มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม  
ในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ิน                 
ของบุคคลดังกลาวมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริม                       
และสนับสนุนการจัดการศึกษา

มาตรา 58 ขอ (2) ไดกลาววา ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ              
และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจําเปน

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544: 8-40) ไดเสนอหลักการและแนวคิดในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ดาน ตามแนวการกระจายอํานาจไวดังน้ี

1. งานวิชาการ
1.1 ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม
อยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

1.2 มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด
1.3 มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู
1.4 มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพ                  

การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา                          
ไดทุกชวงช้ันท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

1.5 มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา

2. งานดานงบประมาณ
2.1 ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียน

ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายใหแก
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน

2.2 มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการ
งบประมาณ โดยใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจ                              
มีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน
และทรัพยากรท่ีใช

2.3 ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
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3. งานดานการบริหารงานบุคคล
3.1 ยึดหลักการบริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
3.2 ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑท่ีกําหนด
3.3 ยึดหลักธรรมาภิบาล

4. งานดานการบริหารท่ัวไป
4.1 ยึดความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากท่ีสุดโดยเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีกํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

4.2 มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักการการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปน
หลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมี
สวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคการท่ีเก่ียวของ

4.3 มุงพัฒนาองคกรท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกร
สมัยใหม โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง ติดตอส่ือสารกันได
อยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

4.4 การบริหารท่ัวไปเปนกระบวนการสําคัญท่ีชวยประสาน สงเสริมและสนับสนุนให
การบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก 
ในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา              
ทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาท              
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนการจัดและใหบริหารการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร และหนวยงาน 

การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนน้ันประกอบดวยงานหลัก 4 ประการ ไดแก งานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ท่ีจะตองดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว รวมถึงคุณภาพท่ีเกิดข้ึนแกตัวผูเรียนดวย

จากท่ีมาของการมีสวนรวมของชุมในการจัดการศึกษาขางตนสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของชุมชนในการจัดการศึกษาไว ดังน้ี 
(กรมวิชาการ.  2545) 

1) บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาทในการกําหนดสาระของหลักสูตร และ
แผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนรูและทรัพยากร
ตางๆ เพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
และมีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาเปน
สถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง 
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2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวม
ในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน  
เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรูใหผูเรียนไดมีประสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการ                  
ของสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอก                
และภูมิปญญาชาวบาน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ                   
และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกร ท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษา เปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน             
และทองถ่ิน

ในการทําวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

3.1 ดานวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด 

มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการ
เก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจ                
ของสถานศึกษาอาจจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็อยูท่ีลักษณะของงานน้ัน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  
2544: 16) สอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2537: 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการวาโดยท่ัวไปภารกิจหรืองานในสถานศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน             
ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอยกวาน้ีก็ข้ึนอยูกับปริมาณของนักเรียน นักศึกษา                   
ของสถานศึกษาน้ันๆ แตไมมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมไดจัดใหมีงานดานวิชาการ ซ่ึงถือวา  
เปนหัวใจสําคัญหรือเรียกไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน สวนงานดานบุคลากร 
ธุรการ กิจการนักเรียน และงานอ่ืนๆ เปนงานท่ีมาสนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพ ดังน้ัน                 
งานวิชาการ จึงมิใชเพียงใหนักเรียนอานออกเขียนได ทําเลขเกงเทาน้ัน แตยังรวมถึงการดํารงชีวิต
ในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข งานวิชาการยังเนนถึงการไปประกอบอาชีพได และเปนงาน                  
ท่ีรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองท่ีจะออกไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตดวย จะเห็นไดวา              
การบริหารงานวิชาการนับเปนงานท่ีสําคัญของโรงเรียน เปนหนาท่ีหลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจ
ของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีจะสรางนักเรียน 
ใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตใน
สังคมตอไปไดเปนอยางดี ซ่ึงสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2533: 133) กลาววา การบริหารงานวิชาการวา 
การบริหารงานวิชาการประกอบดวยงานหลายอยาง ส่ิงสําคัญของงานดานวิชาการคือ หลักสูตร             
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เปนตัวกํากับงานดานวิชาการ ข้ึนอยูกับความสามารถของผูนํา ในการนําไปใชในแตละสถานศึกษา
จึงแตกตางกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาข้ึนกับปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ รวมท้ังผูเรียนดวย สวนปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 16) กลาววา การบริหารงาน
ฝายวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

โดยการบริหารงานวิชาการมีขอบขาย ดังท่ี กมล ภูประเสริฐ (2545: 9-10) ไดกลาวถึง
ขอบขายงานวิชาการไวดังน้ี

1. งานหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
1.1 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ท่ีไดกําหนดเก่ียวกับ

มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูโดยจัดเปนกลุมๆ ไว เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน

1.2 การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูในสวนท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชุมชนและทองถ่ิน 

1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา นํามากําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูรายป กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม

1.4 การจัดทําหนวยการเรียนรู แบงแยกตามรายหัวขอแตละช้ัน                       
แตละระดับช้ันเรียนในลักษณะการบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูยอย แตละหนวยการเรียนรู                
จะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูและเวลาเรียน ซ่ึงเม่ือรวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณ                   
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป

2. งานการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
2.1 การรวบรวม วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับหนวยการเรียนรูท่ีต้ังไวโดยคํานึงถึงกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก กิจกรรมท่ีเนนการให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง การใหผูเรียนไดสรางความรูความเขาใจจากการสอบถาม จากการอาน จากการ
คิดคนควาจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือนํามาสรุปเปนความรูและความเขาใจของงาน

2.2 การกําหนด การเตรียมการและการจัดหาส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ
เคร่ืองใชท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหผูเรียน
ปฏิบัติส่ิงตางๆ ส่ือและอุปกรณจะเปนส่ิงท่ีนักเรียนใชปฏิบัติ

2.3 การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน ในแตละหนวยการเรียนรูหรือ
รายวิชาตามแนวคิดในปจจุบัน ตองการใหมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซ่ึงเปนการประเมิน 
ท่ีสอดคลองกับจุดเนนของกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนคนควา ทดลองปฏิบัติในส่ิงตางๆ 
ก็ควรประเมินจากการปฏิบัติและผลงานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจแตกตางกันไปสําหรับผูเรียนแตละคน

2.4 การจัดทําแผนการเรียนหรือแผนการจัดการเรียนของผูสอนแตละคน                
ในแตละระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดเปนหนวยการเรียนรู ซ่ึงมีลักษณะของการบูรณาการ   
ผูสอนแตละคนสามารถนําผลงานมาใชในการจัดทําแผนการสอนเชิงบูรณาการไดโดยตรง
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2.5 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                
ตามแผนการสอนหรือการจัดการเรียนรู โดยการเย่ียมช้ันเรียนหรือประชุมปรึกษาหารือกันเปนระยะ

2.6 การรวมกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอนโดนการนิเทศ
ภายใน การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานการเรียนการสอนและการแสวงหาความชวยเหลือ            
จากแหลงภายนอกสถานศึกษา

3. งานการประเมินผลการเรียน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
3.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู รายวิชา                     

และกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือการพิจารณา                            
ในการเตรียมการข้ันตอไป ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู

3.2 การกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู และเตรียมการในการสรางเคร่ืองมือและกําหนดวิธีท่ีเปนระบบในข้ันน้ี ควรกําหนดชวงเวลา
ในการประเมินผลการเรียนระหวางดําเนินการสอน การประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปดวย

3.3 การควบคุมและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังการดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึก การสังเกต
และการรวบรวมผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาท่ีกําหนดไวสมํ่าเสมอ

3.4 การจัดทําหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว
3.5 การนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคน

อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการประเมินท่ีตองการใชผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา
ไมใชการตัดสินไดหรือตกของผูเรียนแตอยางใด

3.6 การกําหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ท้ังการรายงาน
ผูปกครองระหวางป และการรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัด

4. งานการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
4.1 การทําความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน ท่ีมีหลักการใหบุคลากร              

ทุกคนรวมกันรับผิดชอบในการนําเสนอสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกันทุกคน จึงตอง
รวมคิดรวมกันทํา เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถพ่ึงตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปนผูนิเทศ             
และเปนผูรับการนิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน

4.2 การกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการนิเทศภายใน วิธีการท่ีจะนําไปใช
ควรเปนวิธีการท่ีมีลักษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปล่ียนประสบการณและความคิด 
การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุมอบรม สัมมนาปฏิบัติการ
ในระดับตางๆ การสาธิตรูปแบบการสอน เพ่ือชวยกันคนควาหาขอบกพรองและปรับปรุงใหเปนรูปแบบ
ของสถานศึกษารวมกัน การประชุมระดมสมองท่ีไมตองมีการวิพากษวิจารณกันโดยตรง เปนตน

4.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการนิเทศภายในอยางสมํ่าเสมอ
4.4 การรวมกันแกปญหาที่เกิดข้ึน โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม
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5. งานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี
5.1 การวิเคราะหปญหารวมกันเก่ียวกับความรูความสามารถของบุคคลใน

สถานศึกษา โดยรวบรวมอุปสรรคขอขัดของจากการบริหารในทุกเร่ืองมาพิจารณา เพ่ือหาขอสรุปวา
ความรูความสามารถของบุคลากร ดานใดท่ีสถานศึกษาสามารถชวยแกปญหาไดเองดานใดท่ีคิดวา
ตองพ่ึงจากบุคคลภายนอก

5.2 การกําหนดชวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเนนเปนระยะ ซ่ึงควรกระทํา
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันไดรวมท้ังการจัดบุคลากรไปรับการอบรม ประชุม สัมมนาหรือ
ปฏิบัติการท่ีหนวยภายนอกจัด

5.3 การควบคุมดูแลใหการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรเปนไปตามท่ีกําหนดไว
6. งานการวิจัยพัฒนา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี

6.1 การทําความเขาใจและสงเสริมใหมีการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ผูสอนแตละคนควรทําการวิจัยในช้ันเรียนของตน โดยเรียงจากประเด็นปญหาการ
เรียนการสอน ซ่ึงผูเห็นวาควรมีการทดลองรูปแบบการสอนท่ีคิดวาจะไดผลดีกวาเดิมหรือทดลองส่ือ
การเรียนการสอนท่ีผูสอนดัดแปลงปรับปรุงหรือคิดคนใหม เพ่ือตรวจสอบวาส่ิงท่ีตนคิดข้ึนมาน้ัน 
สามารถใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนจนทําใหคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูได
จริงหรือไม อันเปนการฝกการทํางานเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการวิจัย

6.2 การรวมกันกําหนดประเด็นปญหา ท่ีเปนขอขัดของรวมกันในสถานศึกษา
หรือเปนประเด็นท่ีควรพัฒนารวมกันสถานศึกษา เพ่ือการวิจัยภายในภาพรวมของสถานศึกษา

7. งานโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ ความจริงแลวงานทางวิชาการทุกงานสามารถ
จัดเปนโครงการทางวิชาการไดท้ังส้ิน เชน โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการบริหารการ
เรียนการสอน โครงการประเมินผลการเรียน ฯลฯ การบริหารโครงการทางวิชาการ ไดแก การจัด             
ใหมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี

7.1 การกําหนดหัวขอเร่ืองทางวิชาการ ท่ีเปนการสนับสนุนงานหลัก                   
และคาดวาจะเปนเร่ืองท่ีสงผลใหงานหลักมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน

7.2 การกําหนดวิธีดําเนินการและระยะเวลา ท่ีจะดําเนินการใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาผูเรียน

7.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนด
8. งานระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน

ดังตอไปนี้
8.1 การกําหนดขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารท้ังหมด              

ท่ีจะตองจัดเก็บรวมกันตลอดภาคเรียนและปการศึกษา เพ่ือมิใหเกิดการละเลยหรือละท้ิงขอมูล             
และสารสนเทศท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณาและตัดสินใจ ในการดําเนินงานทางวิชาการ                 
ระบบขอมูลและสารสนเทศจะเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ
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8.2 การกําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูล และสารสนเทศตามชวงการ
ดําเนินงานแตละงานใหเหมาะสม

8.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับ           
ส่ิงท่ีกําหนดและชวงเวลา

8.4 การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนินงานท้ังดาน
การประเมินผลทางวิชาการ งานวางแผนเชิงกลยุทธของสถานศึกษาตอไป

9. งานประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมี
การดําเนินงานดังตอไปน้ี

9.1 การกําหนดหัวขอประเมินผล โดยคํานึงถึงการประเมินกอนการ
ดําเนินงาน (ควรทํา) การประเมินระหวางการดําเนินงาน (ตองทํา) และการประเมินผลหลัง
การดําเนินงาน (ตองทํา)

9.2 การกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมิน รวมท้ังการจัดเตรียม 
การกําหนดชวงเวลา เพ่ือใหสามารถประเมินระหวางการดําเนินงานได

9.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการประเมินตามท่ีกําหนด
9.4 การสรุปการเขียนรายงานประจําป เพ่ือรายงานตอสาธารณะ

และตอหนวยงานตนสังกัด
จํารัส นองมาก (2533: 87-89) ไดกลาวถึงขอบเขตงานวิชาการ ไดแก งานการจัด

หลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการใชวิธีการสอนและการใชส่ือการเรียนการ
สอน และงานการวัดผลการเรียนการสอน

อัสมะห อารีพงษ (2547: 18) ไดสรุปขอบขายการบริหารงานวิชาการไววา
เปนงานท่ีสําคัญสําหรับสถานศึกษา เพราะเก่ียวของกับกิจกรรมทุกชนิดในการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพการศึกษา ขอบขายการบริหารงานวิชาการจะเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอนต้ังแตวางนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนา การจัดดําเนินการสอน การบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาและการวัดและประเมินผล รวมท้ัง การ
ติดตามผลการศึกษาโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยฝายวิชาการ 
หัวหนาหมวดวิชา ตลอดจนผูเก่ียวของอ่ืนเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

วิชุณ พลรงค (2545: 10) ไดสรุปขอบขายการบริหารวิชาการไววา ขอบขายการ
บริหารวิชาการมีความคลายคลึงกันเปนสวนใหญ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองพยายามอยางย่ิงท่ีจะทํา
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ภายใตขอบขายการบริหารวิชาการ 7 งานคือ งาน
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการ
เรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายในและงานการประชุมอบรม
ทางวิชาการ
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานวิชาการเปนงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
จากซ่ึงมีขอบขายงานวิชาการประกอบดวย การจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานศึกษา การจัด
แผนการสอน การจัดครูเขาสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การวิจัยพัฒนา ระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ                       
และการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา

3.2 ดานงบประมาณ 
งานดานงบประมาณเปนแนวทางหรือแผนการดําเนินงานการเงินในชวงระยะเวลาหน่ึง 

โดยกําหนดวงเงินคาใชจายในแตละโครงการเขาไวอยางชัดเจนเพ่ือใหการใชทรัพยากรทางดานการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ จําเปน และรายรับ (ประเสริฐ เชษฐพันธ.  
2542: 36) นิตยา นวลน่ิม (2545: 1-2) ไดสรุปความหมายของงบประมาณไวดังน้ี

งบประมาณ หมายถึง แผนรวมท่ีแสดงไวเปนจํานวนเงินแสดงถึงการดําเนินงาน
ทุกโครงการในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีรวมถึงการประมาณการ การบริหารกิจกรรมโครงการ คาใชจาย
และทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช

งบประมาณ หมายถึง การแสดงออกอยางเปนทางการถึงนโยบาย แผนงาน
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวลวงหนา โดยผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ (รัฐบาล)

งบประมาณ หมายถึง แนวทางที่รัฐไดกําหนดไวลวงหนาเก่ียวกับการจัดหาเงินและ
แนวทางที่จะใชเงินและหาแนวทางท่ีจะใชเงินน้ันไปในทางกิจกรรมตางๆ ของประเทศในรอบ
ระยะเวลา 1 ป

ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 14-15) ไดจําแนกงบประมาณออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. เงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรใหแกหนวยงานและอนุญาตให

จายหรือใหกอหน้ีผูกพันไดตามวัตถุประสงค ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเงิน
ประมาณรายจาย เงินงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับเพ่ือนํามาจายมี 2 ลักษณะ คือ 

1.1 รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีต้ังไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปเบิกจาย

1.2 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ

นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน 
ไดแก เงินบํารุงการศึกษา เงินบํารุงลูกเสือ เงินบํารุงเนตรนารี เงินบํารุงยุวกาชาด เงินและทรัพยสิน
ท่ีมีผูบริจาคโดยมีวัตถุประสงค เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย และเงินโครงการอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สุมาลี ทองสิมา.  2545: 22; อางอิงจาก มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.  2537: 237) ไดสรุปขอบขายงานงบประมาณไววาประกอบดวย 1) การวางแผน
งบประมาณ 2) การเตรียมการงบประมาณ 3) การกําหนดงบประมาณ 4) การเบิกจายงบประมาณ 
และ 5) การดูแลและการใชจายงบประมาณ



69

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สุรชัย ภิญโญชีพ.  2548: 19; 
อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2541: 65-66) ไดสรุปขอบขาย
หลักการบริหารงบประมาณไว 5 ประการคือ

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป
2. การจัดทําปฏิทินควบคุมงานหรือกิจกรรมท่ีสําคัญ เชน ปฏิทินการจัดซ้ือจัดจาง 

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน เปนตน
3. การจัดทําบัญชีควบคุมการใชจายงบประมาณ
4. การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ
5. การจัดระบบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ การเงิน

และพัสดุใหถูกตอง เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
นาวี ย่ังยืน (2544: 11) ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานงบประมาณไวดังน้ี

1. การบริหารงานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ งานทะเบียน งานรักษา
ความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ

2. การบริหารงานบัญชีการเงิน ประกอบดวย การบริหารเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแผนดิน

3. การบริหารงานพัสดุ ไดแก การจัดซ้ือ จัดจาง เบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ 
โดยความเห็นชอบของโรงเรียน และดําเนินการเก่ียวกับราชพัสดุ

ประเสรฐิ เชษฐพันธ (2542: 22-24) ไดแบงข้ันตอนกระบวนการบรหิารงบประมาณไว ดังน้ี
1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการโดยศึกษาขอมูลการใชเงิน

งบประมาณในโครงการตางๆ ท่ีผานมาไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ศึกษาและตรวจสอบการเงิน
และบัญชี และตรวจสอบพัสดุของโรงเรียนวาโรงเรียนมีความพรอมหรือยัง มีสภาพพัสดุอยางไร

2. การวางแผน โดยประชุมผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือชวยกันระดมความคิดโครงการ 
ท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน เพ่ือจัดทําแผนการใชเงินท่ีมีประสิทธิภาพ

3. การดําเนินการตามแผนและการควบคุม โดยตรวจสอบวาไดลงมือทําสําเร็จไป
เพียงไร การจัดเก็บใชพัสดุใหไดประโยชนอยางคุมคา และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. การประเมินผล โดยแบงเปนการประเมินผลกอนการดําเนินงาน ระหวางการ
ดําเนินงาน และเม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน แลวรายงานผลใหท่ีประชุมทราบ พรอมท้ังรับฟงความ
คิดเห็นและขอบกพรองของปญหาตางๆ เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานงบประมาณเปนงานท่ีเก่ียวกับการบรหิารการเงิน                
ซ่ึงโรงเรียนจะตองบริหารท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยโรงเรียนจะตองนํางบประมาณ
มาจัดสรรเพ่ือใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงมีขอบขายงานงบประมาณประกอบดวย การจัดทํา
แผนงบประมาณของสถานศึกษา การกําหนดงบประมาณและการเตรียมงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณและการบริหารการเงิน การดูแลและการใชเงินงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ 
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การจัดทําบัญชีการเงินของสถานศึกษาและการรับจายเงนิบํารุงการศึกษา การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

3.3 ดานบุคลากร 
งานดานการบริหารงานบุคคลเปนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใชคนใหเหมาะสม

กับงาน ดังท่ี ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 120) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการ
ทางดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสถานศึกษามีบุคลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับงาน นับต้ังแต
การแสวงหา การบรรจุแตงต้ัง การทํานุบํารุง การพัฒนา จนกระท่ังถึงการใหพนจากงาน ดังน้ัน 
เม่ือพิจารณาการบริหารบุคคลในแงกระบวนการจึงเปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกันเปนลูกโซ
ต้ังแตการวางแผน นโยบาย กฎ ระเบียบและข้ันตอนในการดําเนินการเก่ียวกับสมาชิกท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกร เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเหมาะสม จูงใจและบํารุงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการขององคการเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายโดยการจัดบุคลากรเขาทํางานจะเปนสวนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล การจัดการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหนงและการโยกยาย (ณัฎฐพันธ เขจรนันทรและฉัตยาพร 
เสมอใจ.  2547: 132) คําวา บุคคลในท่ีน้ี หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา นับต้ังแตผูบริหารลงไป
ถึงผูมีสวนเก่ียวของในสถานศึกษา

พนัส หันนาคินทร (สุมาลี ทองสิมา.  2545: 20; อางอิงจาก พนัส หันนาคินทร.  
2530: 46) ไดกลาวถึงภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาวามี 8 ประการคือ การ
วางแผนกําลังหรือการจัดอัตรากําลัง การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน การคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน การนําเขาสูงาน การประเมินบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การตอบแทนบุคลากร 
และการสรางสภาพความม่ันคงในการทํางานของบุคลากร

เวนนและโน (Wayne ;& Noe.  8-10) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานบุคคลไว                    
6 ประการ คือ การวางแผนและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดผลประโยชนตอบแทน 
การจัดสวัสดิการเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การสรางแรงงานสัมพันธ และการวิจัย
ทรัพยากรบุคคล

ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 120) ไดเสนอกระบวนการบริหารงานบุคคลดังน้ี
1. การวางแผนกําลังคน หรือจัดอัตรากําลังคน ไดแก การท่ีจะกําหนดวาใน

โรงเรียนมีความจําเปนตองใชครู หรือผูทําหนาท่ีตางๆ เปนจํานวนเทาไรแจะตองมีคุณสมบัติอยางไร 
จึงจะสามารถใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปได

2. การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน ไดแก การท่ีจะเสาะหาแหลง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามตองการท่ีจะใชปฏิบัติงาน

3. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน หมายถึง การใชวิธีการตางๆ เพ่ือเลือกบุคคล                   
ท่ีคิดวามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะมาปฏิบัติงานในโรงเรียน
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4. การนําเขาสูงานมีจุดมุงหมายสําคัญคือ ตองการใหผูเขามาใหมไดรูจักกับงาน
และองคประกอบตางๆ ของโรงเรียน เพ่ือใหการปรับตัวของผูเขามาทํางานใหมเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว อันจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน

5. การประเมินบุคลากร หมายถึง การตรวจสอบและพิจารณาถึงผลงาน                      
ท่ีไดกระทําไปแลว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการท่ีจะปรับปรุงการทํางาน หรือเพ่ือใหเปนรากฐาน                     
ในการพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน

6. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การหาวิธีการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานอยู                      
ไดมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เชน ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน มีวิธีการทํางานดีข้ึน

7. การตอบแทนบุคลากร หมายถึง การจัดหาส่ิงตอบแทนการทํางาน                      
ของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนรูปวัตถุ เชน เงิน หรือสิทธิบางอยางก็ได

8. การสรางสภาพความม่ันคงในการทํางานของบุคลากร หมายถึง การกําหนด
มาตรฐานตางๆ เพ่ือสรางความรูสึกม่ันคงในอาชีพใหแกผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกม่ันคงท่ีจะไมถูก
ล่ันแกลงจากผูมีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา การกําหนดอายุการทํางาน เปนตน

9. การปกครองบังคับบัญชา ผูบริหารโรงเรียนยอมมีหนาท่ีปกครองบุคลากร                   
ในโรงเรียนท้ังหมดโดยตําแหนง คําวา การบังคับบัญชามักจะมีความหมายในเชิงใชอํานาจบังคับ               
ใหทําตามท่ีส่ังการลงมา ซ่ึงก็คงจะปฏิเสธไมไดวาไมเปนความจริง แตผูบังคับบัญชาท่ีดีน้ัน                    
จะพยายามใชอํานาจภายใน เชน ความเช่ือถือศรัทธามากกวาอํานาจ

10. การใหพนจากงาน เปนกระบวนการบริหารบุคคลข้ันสุดทายในการพน                  
จากตําแหนงหนาท่ีการงาน หรืออหมดสิทธ์ิท่ีจะไดรับเงินเดือน ดวยสาเหตุหลายๆ ประการ เชน 
ลาออก จางออก ทุพพลภาพ ตาย เกษียณอายุ หรือการถูกใหออก เปนตน

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานบุคลากรเปนงานท่ีตองใชท้ังศาสตรและศิลป                    
ในการจัดการเก่ียวกับบุคคลขององคกร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนา ควบคุม หรือคงไวในรูปแบบตามความตองการขององคกรน้ันๆ ซ่ึงงานบุคลากร                 
จึงมีขอบขายต้ังแตการวางแผนกําลังหรือการจัดอัตรากําลัง การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขา
ทํางาน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การจัดผลประโยชนตอบแทน การจัดสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน และการสรางสภาพความม่ันคงในการทํางานของบุคลากร เพ่ือสงเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3.4 ดานบริหารท่ัวไป
งานดานการบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีชวยประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงาน

อ่ืนๆ ใหบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงถือเปนงานพ้ืนฐานของระบบองคการ
ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย 
บุญประเสริฐ.  2540: 31) ถูกตองตามระเบียบและแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
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นาวี ย่ังยืน (2544: 14) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานท่ัวไป เปนการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนเก่ียวกับงานตางๆ ท่ีนอกเหนือจากงานบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
และดานบุคลากร มีขอบขาย 4 ดานคือ

1. การบริหารงานอาคารสถานท่ีเปนการท่ีผูบริหารใชทรัพยากรท่ีมีอยูดําเนินงาน
อาคารสถานท่ีรวมกับบุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนการบริหารงานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ไดแก การจัดสรางอาคารสถานท่ี การจัดส่ิงแวดลอม การใชอาคารสถานท่ี 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและการประเมินผลการใชอาคารสถานท่ี

2. การบริหารงานปกครองนักเรียน เปนงานท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนและกิจกรรม
นักเรียนท้ังมวลเพ่ือชวยสงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามหลักสูตรนโยบายของโรงเรียน 
มีความมุงหมายในดานตางๆ ไดแก มุงพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

3. การบริหารงานสัมพันธชุมชน เปนการดําเนินงานเพ่ือสรางความเขาใจ 
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาหรือเพ่ือใหเกิด
การประสานงานและความรวมมือท่ีดีในการบริหารโรงเรียน โดยแบงออกเปน 5 งาน ไดแก                  
งานใหบริการชุมชน งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานสงเสริมความสัมพันธ                    
กับชุมชนและหนวยงานอ่ืน งานประชาสัมพันธและงานอ่ืนๆ

4. การบริหารงานบริการจากเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 3539 
เปนการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ สายงานบริการ การทําแผนภูมิ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานเปนการปฏิบัติหนาท่ีในรูปคณะบุคคลโดยนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานมี
ขอบขายตางๆ ไดแก งานแผนงานบริการ งานบริการสาธารณูปโภค การบริการนํ้าด่ืมนํ้าใช                
การบริการดานสุขภาพอนามัย การบริการหองสมุด การบริการดานโสตทัศนูปกรณ การใชบริการ
แนะแนว และการจัดกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา

ฉลอง ธัญลักษณชัยกุล (2549: 19) ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานท่ัวไปไว
ดังตอไปนี้ 1) การดําเนินงานธุรการ 2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         
3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา        
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การสงเสริม 
สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 8) การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม 9) การจัดทําสํามะโนครัวนักเรียน 10) การรับนักเรียน 11) การสงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 12) การระดมทรัพยากร                
เพ่ือการศึกษา 13) การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 14) การงานประชาสัมพันธงานการศึกษา              
15) การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 16)  
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สุระพงษ นามจําปา (2553: ออนไลด) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานท่ัวไป
ไวดังนี้ คือ 1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย
และแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 8) การดําเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม 10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 11) การรับนักเรียน 12) การเสนอความเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) งานกิจการนักเรียน
17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 19) งานประสานราชการกับ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 21) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน และ 22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานบรหิารท่ัวไป เปนงานเก่ียวกับการประสานและสนับสนุนงาน
ดานอ่ืนๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เปนงานอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน โรงเรียน 
และบุคคลตางๆ ท่ีมีการติดตอกับทางโรงเรียนใหไดรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอบขายงาน
บริหารท่ัวไป ประกอบดวย การบริหารงานธุรการ การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพส่ิงแวดลอม                 
การบริหารงานปกครองนักเรียน การบริหารบริการ การบริหารกิจการนักเรียน และบริหารงาน
สัมพันธกับชุมชน

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
4.1 ระดับการศึกษา

บพิตร ออมไทสง (2546: 47) กลาววา ระดับการศึกษากับการมีสวนรวมในการ         
จัดการศึกษา มีสวนสําคัญเน่ืองจากการศึกษามีสวนทําใหคนเกิดความคิด ความรูจักตนเอง รูจัก
ชีวิตเขาใจสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีตนเองอาศัยอยูและมีสวนรวมอยูดวยไดดีข้ึน สอดคลองกับงาน
ของจิราพร ต้ังสุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันมีสวนรวมในการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ภัทราภรณ นันทวงศ (2545) ยังพบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษา          
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และชัยณรงค ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550) ท่ีพบวา 
ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมจัดการศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนพูลเกษม ราชบรรเทา 
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(2552: บทคัดยอ) พบวา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน  และชุมชนท่ีมีระดับการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาตามลําดับ 

สรุปไดวา ระดับการศึกษา มีผลตอบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การสงเสริมการ
สนับสนุนและการใหความรวมมือในดานตางๆ ผูวิจัย จึงนํามาเปนตัวแปรท่ีศึกษาในการมีสวนรวม
ของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในครั้งนี้

4.2 ประสบการณในการทํางาน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546:10) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีอยูในอาชีพนานกวายอมมี

ความสามารถในการปฏิบัติตอเร่ืองน้ันๆ มากกวาผูท่ีมีประสบการณนอยกวาเพราะประสบการณ         
ในอดีตมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนทําใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรู           
และเขาใจวาส่ิงใดดี ส่ิงใดไมดี ส่ิงใดควรเล่ียงหรือไมควรเล่ียงสามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหา 
ท่ีเผชิญไดดี จึงทําใหนักวิชาการนําประสบการณในการดํารงตําแหนงมาใชเปนตัวแปรในการวิจัย
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลสอดคลองกับงานวิจัยของยุวนิตย ศรศิลป (2551: บทคัดยอ)            
ท่ีพบวา ผูบริหารสถานประกอบการท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเพ็ญแข จันทรแจม   
(2546: บทคัดยอ) พบวา ประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวม 
ในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดานกระบวนการเรียนการสอนแตกตางกัน

สรุปไดวา ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานนานยอมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน        
ในเร่ืองน้ันๆ ไดดี กลาวคือ ไดเรียนรูและเขาใจวาส่ิงใดดี ส่ิงใดไมดี ส่ิงใดควรเล่ียงหรือไมควรเล่ียง
สามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นได ผูวิจัย จึงนํามาเปนตัวแปรที่ศึกษา ในการมีสวนรวม
ของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในครั้งนี้

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ

ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: 268-273) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัย       
ท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร   
ไดพบวา

1. ปจจัยท่ีสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุม คือ
1.1 กลุมปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะนิสัยพ้ืนฐานคนไทย
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1.2 กลุมปจจัยเก่ียวกับชุมชน ไดแก ความศรัทธา ความรูเปนเจาของความหวงใย
ในสวัสดิการของบุตรหลาน ความผูกพันกับโรงเรียน สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวังท่ีมี
ตอโรงเรียน ลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของคนในชุมชน เครือขายชุมชน ผูนําชุมชน ความพรอมของคน
ในชุมชน การเห็นความสําคัญของตนเองและการเห็นแกความเจริญของสวนรวม

1.3 กลุมปจจัยเก่ียวกับโรงเรียน ไดแก
1.3.1 ปจจัยเก่ียวกับบุคลากรของโรงเรียน
1.3.2 ปจจัยเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน
1.3.3 ปจจัยเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
1.3.4 ปจจัยอ่ืนๆ

2. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุม คือ
2.1 กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม      

ทําใหคนในชุมชนไมมีเวลาวาง การเมืองการปกครองท่ีมีการปกครองในทองถ่ินกอใหเกิดความ
แตกแยกในชุมชน และระบบการบรรจุแตงต้ังขาราชการครูไมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

2.2 กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับชุมชน ไดแก ความเส่ือมศรัทธา ความไมผูกพันกับ
ชุมชน การไมมีเวลาวาง การขาดความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนและความขัดสนสวนบุคคล

2.3 กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียน ไดแก
2.3.1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียน
2.3.2 วิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียน
2.3.3 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
2.3.4 ปจจัยอ่ืนๆ

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทาง
และศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบวาโดยรวม 
ผูบริหารโรงเรียน ไดสงเสริมการศึกษาโดยจัดโครงสรางการบริหารจัดการตามสายงานท่ีเหมาะสม 
จัดการเรียนการสอนความรูควบคูกับการศึกษาในแผนกธรรม บาลี โดยพยายามใหบุคลากรจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ พระธรรมวินัย และสมณวิสัย และสงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวม ในการ
พัฒนาชุมชน  และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเปนอยางดี โดยพยายามเนนใหนักเรียน ชุมชนมีการ
เรียนรูรวมกันในรูปแบบของวิถีการดํารงชีวิต และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยใหเปนพลัง ในการ
สรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยเร่ิมตนจากการใหการศึกษา ตามบทบาทหนาท่ีของพระสงฆ และขยาย
ไปสูการสราง เครือขายการเรียนรูในระดับอําเภอ แตในการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนท่ีมีความ
ผูกพันระหวางวัดกับบาน ยังเปนพลังท่ีเก้ือกูลใหชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมไดตามสมควร
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พระมหาจําเริญ ปะการะโพธ์ิ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 

1. มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอยคือ ดานงานวิชาการ ดานงานธุรการ ดานงานปกครองนักเรียน ดานงานอาคารสถานท่ี 
ดานการบริหารท่ัวไป ดานงานโรงเรียนกับชุมชนและดานงานบริการ

2. มีปญหาดานการบริหารท่ัวไป เก่ียวกับการจัดองคกรในโรงเรียนไมชัดเจน
3. การบริหารการเงินยุงยากซับซอน บุคลากรไมเขาใจระเบียบปฏิบัติ การส่ือสาร

ไมสะดวกและทันสมัย งานประมาณนอย บุคลากรขาดความรู ขาดประสบการณ
4. ดานงานวิชาการ ไมมีการวางแผนงานวิชาการท่ีเปนระบบและชัดเจนไว

ลวงหนาไมมีบุคลากรท่ีมีความรูโดยตรงชวยงานสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการ
5. ดานงานธุรการ ขอบขายการวางแผนงานธุรการไมชัดเจน ไมมีบุคลากรหลัก

รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ การปฏิบัติงานไมเปนระบบ
6. ดานงานปกครองนักเรียน ไมมีแผนงานปกครองนักเรียนท่ีชัดเจน ไมมีบุคลากร

ท่ีตองรับผิดชอบงานน้ีโดยเฉพาะ
7. ดานงานบริการ มีขอบขายท่ีกําหนดไวตามแผนมากเกินไป ไมสามารถปฏิบัติ

ตามไดท้ังหมด การบริการดานโสตทัศนูปกรณไมเพียงพอ
8. ดานงานโรงเรียนท่ีจะชวยบริการชุมชนในดานตางๆ ใหท่ัวถึง
9. ดานงานอาคารสถานท่ี ไมสามารถทําไดตามเปาหมายท่ีกําหนดของโรงเรียน 

อาคารเรียน หองเรียน ตลอดจนหองพิเศษตางๆ ไมเพียงพอ บริเวณคับแคบ งบประมาณสําหรับ
งานดานน้ีมีจํากัด

พจนี เทียมศักด์ิ (2544: 49-51) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชน
และโรงเรียน พบวา รูปแบบและเง่ือนไขของการเรียนรูท่ีโรงเรียนและชุมชนไดกระทํารวมกัน                   
อันเปนลักษณะการมีสวนรวมระหวางสองฝายซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมท่ีทําใหเกิดรูปแบบ              
และเง่ือนไขของการเรียนรูคือ แบบแผนการเรียนรูแบบเทาเทียมกันจากปฏิสัมพันธในแนวนอน                  
ผูมีบทบาทตอการปฏิสัมพันธของการเรียนรูท่ีเก่ียวกับโรงเรียน ไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนทําใหมีผลดีตอการเกิดปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนทําใหมีผลดีตอการเกิดปฏิสัมพันธ
ของการเรียนรูของชุมชนกับโรงเรียน เพราะผูบริหารและครูคือ บุคคลสําคัญท่ีชักจูงใหชุมชน                  
เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน จึงอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
ประเพณี ซ่ึงทําใหปฏิสัมพันธของชุมชนและโรงเรียนมีความเทาเทียมกันไมมีการแบงแยก ตางฝาย 
ตางชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในชุมชนเดียวกัน และผูบริหารและครูผลักดันใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมกับโรงเรียนทําใหเกิดการเรียนรูระหวางชุมชนและโรงเรียนไดอยางเทาเทียมกัน เพราะตาง
ฝายตางเคารพและใหเกียรติในศักยภาพสวนบุคคลของกันและกัน โรงเรียนและชุมชนประชุมรวมกัน 
และครูแสดงทาทีเปนมิตรตอผูท่ีเขามามีสวนรวม ความสัมพันธดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูไดดี 
สวนการเรียนรูแบบไมเทาเทียมท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธในแบบแนวต้ัง เน่ืองมาจากนโยบายของรัฐ             
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มีการส่ังการจากบนลงลางทําใหฝายโรงเรียนรับนโยบายของรัฐ มีการส่ังจากบนลงลางทําใหฝาย
โรงเรียนใชการส่ังการไปยังชุมชนและเปนฝายตัดสินเองโดยไมฟงความคิดเห็นใดๆ จากผูปกครอง   
มีการใชอํานาจเขาครอบงําความคิด ทําใหผูปกครองในชุมชนเปนฝายรับและจําตองปฏิบัติตาม                
แมจะไมเห็นดวย ทําใหผูปกครองในชุมชนเปนฝายรับ และจําตองปฏิบัติตามแมจะไมเห็นดวย 
ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนการเรียนรูในแบบท่ีไมเทาเทียมกัน

กองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 166) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา (ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542)  ผลการวิจัยพบวา 

1. การมีสวนรวมเก่ียวกับแนวการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
แนวการจัดการศึกษาตองใหชุมชนมีสวนรวมกําหนดรูปแบบและวิธีการ ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมชน โดยรัฐตองลดบทบาทการควบคุมมาเปน การสงเสริม สนับสนุน 
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหประชาชนโดยตรงในทุกๆดาน และการใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในคณะกรรมการชุดตางๆ จะเปนผลดีในแงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนท่ีแทจริง

2. การมีสวนรวมเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมในเร่ืองการริหารงบประมาณการจัดองคกร การแบงสายงาน และการ
บริหารบุคคล ในดานวิชาการชุมชนเขามารวมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน เปนวิทยากร
ในช้ันเรียน อยางไรก็ตาม พบปญหาในดานแนวคิด การปฏิบัติงาน ชุมชนยังๆไมไดมีสวนรวม                
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลกับโรเรียนอยางแทจริง

3. การมีสวนรวมเก่ียวกับการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ พบวา
ชุมชนมีสวนรวมเก่ียวกับการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ อยูในปริมาณท่ีสูง โดยเขา
มามีสวนรวมในการบริจาคทรัพยสินและวัสดุอุปกรณอ่ืน ใหแกสถานศึกษา เพ่ือใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมเปนวิทยากรทองถ่ิน ใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ต้ังองคกรเพ่ือสนับสนุน
โรงเรียนและการนําทรัพยากรทองถ่ินมาใชประโยชน อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาและอุปสรรค              
ในเร่ืองเศรษฐกิจของชุมชน

4. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวมพบวา ประชาชนในชุมชนยังมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับตํ่าและมีอิสระในการบริหารจัดการคอนขางนอย ขาดความ
รวมมือและความสัมพันธอันดีตอกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน การมีสวนรวมสวนใหญเปนไปใน
ลักษณะ การสนับสนุนทรัพยากร ชุมชนยังไมสามารถเขามามีบทบาทในการรวมคิดริเร่ิม รวมวางแผน
และรวมประเมินผลได

นาวี ย่ังยืน (2544: 67-68) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการของชุมชนในการมีสวนรวม
บรหิารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร 1 
ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป 
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขต 
รัตนโกสินทร 1 ตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาอยูในระดับมาก ทุกดาน คือดานวิชาการ
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ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ผูแทนชุมชนตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ
สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา อยูในระดับมาก 
ทุกดานวิชาการ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ ตามลําดับ

รจนา สุวรรณภา (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงผลการวิจัย พบวา 
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3 ประเด็น คือ 

1. แนวทางจัดการศึกษา ไดแก การกําหนดแนวทางวิธีการในการปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติดในโรงเรียน เปนคณะกรรมประสานงานกับโรงเรียนเก่ียวกับงานประเพณี
หรือกิจกรรมชุมชน รับความรู ขาวสารท่ีเปนประโยชนผานทางนักเรียน การเย่ียมชม และการแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. การบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก การประชุมรับทราบปญหา                          
และความตองการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ใชบริการ
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของชุมชน และการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน

3. การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ไดแก การกําหนดแนวทาง                  
และวิธีการในการขอบริจาคทรัพยสิน การใชขอมูล คนหา ภูมิปญญาทองถ่ิน การใชบริการวัสดุ
อุปกรณของโรงเรียน และเสนอการยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สวนปญหาของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ การติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียน 
กับชุมชนขาดความตอเน่ือง ชุมชนไมกลาแสดงความคิดเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน 
ชุมชนเขาใจวาการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของโรงเรียน และชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจไมดี

เสนอ เถาวชาลี (2546: 12-87) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบวา กรรมการสถานศึกษา 
สวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนการประสานงานระหวางองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสูงกวาบทบาทอ่ืนๆ 
เม่ือเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมระหวางกลุมตางๆ พบวา ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและครู มีสวนรวมในระดับมากสวนผูแทนองคกรชุมชน ศิษยเกา                   
และผูปกครอง มีสวนรวมในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมโดยภาพรวม 
จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา เพศชายมีสวนรวมในระดับมาก เพศหญิง                   
มีสวนรวมในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีสวนรวมในระดับมาก

ปรัชญา ม่ันทน (2546: 98-99) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพิบูลมังสาหาร จงัหวัดอุบลราชธานี ใน 7 ดาน ไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสัง่การ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ



79

พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ท้ังดานการวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การส่ังการ การประสานงาน และการบริหารงบประมาณ โดยผูแทนครูมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาอยูในระดับคอนขางมากทุกดาน และผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในระดับมากทุกดานเม่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
จําแนกตามกลุมบุคคลตางๆ พบวา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมผูแทนครูมีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากกวากลุมผูแทนผูปกครอง กลุมผูแทนองคกรชุมชน กลุมผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กลุมผูแทนศิษยเกา และกลุมผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน

นงชนก ตุมฉาย (2546: 130) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป ผลการวิจัยพบวา ความตองการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายดานท้ัง             
4 ดานคือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง 
และความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของแตละกลุมไมแตกตางกัน แตสภาพปจจุบันการ
มีสวนรวมของชุมชนโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน อยูในระดับนอยและไมแตกตางกัน ในขณะท่ีความ
ตองการมีสวนรวมกับสภาพปจจุบันของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยรวมและ
รายดานท้ัง 4 ดานแตกตางกันอยางงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

พระมหาสมพร สุริโย (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 7 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัยศึกษา กลุมท่ี 7  โดยมีผลการวิเคราะห สรุป
ประเด็นในแตละดานไดดังน้ี  ดานการบริหารวิชาการ พบวา ควรจัดอบรมบุคลากรฝายวิชาการ 
สนับสนุนงบจัดชื้อสื่อที่ขาดแคลน และจัดฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจในเนื้อหาสาระหลักสูตร ดานการ
บรหิารงบประมาณ พบวา ควรจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวเพ่ิมข้ึนบริหารงบประมาณอยางโปรงใสและ
สงเสริมการระดมทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดานการบริหารงานบุคคลพบวา ควรสนับสนุนคาตอบแทน
ตามวุฒิการศึกษามีระบบการระสรรหา บรรจุแตงต้ังบุคลากร และบริหารแบบกระจายอํานาจ และดาน
การบริหารท่ัวไป พบวา ควรใหทุกฝายมีสวนรวม พัฒนาระบบเครือขายประสานความรวมมือกับ
องคกร ชุมชน สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน และจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนใหเหมาะสม

พระบัณฑิต ศรีชัย (2548: 74-75) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารโรงเรียน         
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ใน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานธุรการ  
งานปกครองนักเรียน และงานบริการ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 และ 2) แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 จํานวน 20 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา
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1. การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 
ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

2. แนวทางการบรหิารโรงเรียนพระปรยัิติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 มี ดังนี้
2.1 งานวิชาการ ควรยึดม่ันธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง งาน/โครงสราง

ตองเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของพระภิกษสุามเณร มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหลากหลาย 
และผูมีสวนรวมเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิชาการ ควรปฏิบัติตาม
แบบแผนอยางตอเน่ืองเปนระบบ และบุคลากรควรรวมมือกันปฏิบัติ ควรมีการตรวจสอบตามแผน 
จัดทําปฏิทินการตรวจสอบ ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ควรสรุปผลการปฏิบัติงาน และนําปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอไป

2.2 งานธุรการ ควรยึดระเบียบท่ีเก่ียวของเปนหลัก ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวม
และใชเทคโนโลยีเขามาชวย ควรปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตองเปนระบบ และมอบหมายงานงาน
ใหกับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควรจัดเก็บหลักฐานตางๆ อยางเปนระเบียบ ควรมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมท้ังใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบงาน ควรมีการสรุปผล
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

2.3 งานปกครองนักเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  
ควรใหผูเก่ียวของมีสวนรวม กิจกรรมนักเรียนมีจุดเนนท้ังทางพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญท่ีคํานึงถึง
กิจของสงฆตามพระธรรมวินัยและระเบียบของสงฆ ควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติอยางจริงจัง 
ควรมีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ควรใหผูเรียนมีสวนรวมควรยึดระเบียบงานปกครอง
นักเรียน ควรวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและนําขอมูลท่ีไดมาปรับแผนการปฏิบัติงาน 

2.4 งานบริการ ควรมีจุดเนนและตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานอยางชัดเจน  
สอดคลองกับการปฏิบัติตามศาสนกิจของสงฆ และควรแตงต้ังผูรับผิดชอบ ควรเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากร ควรสํารวจความพึงพอใจตอการบริการควรมีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง ควรจัดทํา
แบบบันทึกการดําเนินงานและติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรค
และนําขอมูลท่ีไดมาปรับแผนการดําเนินงาน

ปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใน 4 
ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดาน
บริหารท่ัวไป กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 296 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในการ
บริหารงานท้ัง 4 ดาน 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงาน
บุคลากร และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทสูงสุดของแตละดานปรากฏผลดังน้ี คือ 1) การ
ประสานงานขอความรวมมือ สนับสนุนใหประชาชน หนวยงาน และสวนราชการเพ่ือดําเนินงาน
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เก่ียวกับหองสมุดโรงเรียน และคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 2) สนับสนุนใหรักษาความปลอดภัย
เก่ียวกับทรัพยสินของสถานศึกษา 3) สงเสริมการใหขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและ
บุคลากรอ่ืนของสถานศึกษา 4) รวมกับสถานศึกษา เฝาระวังเผยแพรขาวสารเก่ียวกับโรคระบาด
และรณรงคตอตานยาเสพติด และสิง่มอมเมา สวนปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
ของสถานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานท้ัง 4 งานอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีมีปญหา
อันดับเรียงจากสูงสุด คือ 1) ดานการบริหารงานบุคลากร  2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดาน
งานบริหารท่ัวไป และ4) ดานงานบริหารวิชาการ

สมประสงค วิทยเกียรติ และคนอ่ืนๆ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทาง
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่อยูในปจจุบัน 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและตวัแทน                       
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา และ 3) เสนอแนวทางสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา นักวิจัยไดดําเนินการศึกษากรณีตัวอยาง 5 ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการมีสวนรวมจัด
การศึกษา ดวยการสังเกตและการสัมภาษณ ขอมูลท่ีไดจากกรณีตัวอยาง นํามาสรางแบบสอบถาม 
เพ่ือสอบถามประชาชนและตัวแทนของหนวยท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันผูนําชุมชนมีโอกาสเขาไปรวมเปนท่ีปรึกษาและ
กรรมการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนไดมีสวนรวมเปนวิทยากร ผูปกครองนักเรียนและชาวบาน
จะมีสวนรวมในการประชุม รวมแรง รวมออกเงินหรือส่ิงของในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
กลุมตัวอยางเห็นวา กิจกรรมท่ีชุมชนควรเขาไปมีสวนรวมคือ การชวยประชาสัมพันธงานการศึกษา 
การสํารวจความตองการทางการศึกษาของชุมชนและการจัดทําแผนการศึกษาของชุมชน สวน
แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาคือ การใหประชาชนเปนไปมีสวนรวม
ในรูปคณะกรรมการศึกษาของชุมชน การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรม
การศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การมีสวนรวมในรูปเครือขายการศึกษา การสนับสนุน
ทรัพยากร และการจัดต้ังองคกรการศึกษาของชุมชนข้ึนเปนหนวยงานอิสระโดยตรงในการดูแล             
การจัดการศึกษาของชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะผูวิจัยคือ ในข้ันแรกตองมีการเตรียมความพรอมใหผูนําชุมชนและประชาชนมีความรูความ
เขาใจในบทบาทของตนเองในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควรมีการพัฒนาผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนยอมรับฟงความคิดเห็น 
มีทักษะและประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชน ข้ันท่ีสองคือ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน
ในชุมชนในการจัดการศึกษาทุกเร่ือง โดยเปดโอกาสใหเขามารวมดวยวิธีการตางๆ ท่ีชุมชนเห็นวา
เหมาะสมไดรับการยอมรับ รูสึกวามีคุณคา มีศักด์ิศรีและมีความภาคภูมิใจท่ีเขามามีสวนรวม                  
ซ่ึงจะนําไปสูการสรางเครือขายรวมกันในชุมชน ท้ังน้ีรัฐจะตองกําหนดเปาหมายและมาตรการ                 
ในการสงเสริมท่ีชัดเจน เพ่ือจูงใจใหเกิดการมีสวนรวม นําไปสูความเก่ียวของผูกพันและตกลงรวมใจ
กันใหการมีสวนรวมน้ันคงอยูตลอดไป
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ภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและ
ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต 2) ศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต และ 3) นําเสนอ
แนวทางมี สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต เปนการวิจัยเชิง
สํารวจแบบ พ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณและการสนทนากลุม โดยแตละโรงเรียนจะมีผูใหขอมูลแบงเปน 
2 กลุมคือ กลุมชุมชน เชน ผูนําชุมชน ประชาชน เปนตน กลุมโรงเรียน เชน ผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูจัดการโรงเรียน และครู ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม               
ในภาคใต ผูท่ีเขามามีสวนรวมมือ ผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป โดยสวนใหญชุมชนจะไมคอยไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยตรงแตจะเขามา               
ในลักษณะของการบริจาคเงินและอุปกรณการเรียนการสอนตางๆ

2. ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต 
ผูท่ีเขามามีสวนรวมคือ ระบบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนไมเอ้ือตอการเขามามีสวนรวม
ของชุมชน ระบบการบริหารงบประมาณไมดี ครูไมมีคุณภาพ ชวงเวลาท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมไมเอ้ือ
ตอการมีสวนรวมของชุมชน

3. ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในภาคใต ประกอบดวย 3 กลุมใหญคือ กลุมท่ี 1 ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย                   
1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก สภาวะเศรษฐกิจดีสงผลใหชุมชนเขามามีสวนสนับสนุนโรงเรียนมาก 
2) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเช่ือและคานิยมของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามี
สวนรวมของชุมชน 3) ปจจัยดานกายภาพ ไดแก การเดินทางท่ีสะดวกเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหชุมชน
เขามามีสวนรวมกับโรงเรียน กลุมท่ี 2 ปจจัยเก่ียวกับชุมชน กลาวคือ คนในชุมชนบางสวนศรัทธา
ตอผูจัดการโรงเรียน (เจาอาวาส) และครูท่ีเปนพระภิกษุท่ีเปนคนดีมีความสามารถ คนในชุมชน
ศรัทธาตออดีตผูจัดการโรงเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุมท่ี 3 ปจจัย
เก่ียวกับโรงเรียน ประกอบดวย 1) ปจจัยดานบุคลากรของโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียนรุนเกา
สรางความศรัทธาตอคนในชุมชน ผูบริหารตองสะดวกตอการติดตอของชุมชน ผูบริหารและครู                  
มีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน ผูบริหารและครูมีอัธยาศัยดี 2) ปจจัยดานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนเปนผูขอความรวมมือจากชุมชน การประชาสัมพันธท่ีดีสงผลใหชุมชนเขามามี                 
สวนรวมกับโรงเรียนมากข้ึน โรงเรียนใหความเอ้ือเฟอชุมชน 3) ปจจัยดานผลการปฏิบัติงาน                       
ของโรงเรียน ไดแก ความสําเร็จของนักเรียนทําใหชุมชนประทับใจ โรงเรียนสะอาดรมร่ืน

4. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในภาคใต ประกอบดวย 3 กลุมใหญ คือ กลุมท่ี 1 ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอม 
ประกอบดวย 1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก โครงสรางอาชีพอยูในภาคการคาขาย รับจาง และรับ
ราชการทําใหชุมชนไมมีเวลาวาง 2) ปจจัยดานความเช่ือคานิยม ไดแก สถานภาพความเปนพระสงฆ
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เปนขอจํากัดในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 3) ปจจัยดานการเมืองการปกครองทองถ่ิน ไดแก 
ความสัมพันธระหวางผูนําทองถ่ินกับโรงเรียนมีนอยสงผลใหความรวมมือตางๆ ลดลง การแบงเขต
เทศบาลท่ีแยกชุมชนออกจากบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน สงผลใหชุมชนเขารวมนอยลง กลุมท่ี 2  
ปจจัยเก่ียวกับชุมชน ประกอบดวย ชุมชนเส่ือมความศรัทธาตอพระสงฆและสามเณร การยายขาว
ของประชาชนตางพ้ืนท่ี ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ชุมชนมีความรูไมเพียงพอ กลุมท่ี 3 
ปจจัยเก่ียวกับโรงเรียน ประกอบดวย 1) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก การแตงต้ังผูบริหารไมมีระบบ           
ท่ีชัดเจนและไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนบางสวน ไมมีระบบการคัดเลือกและใหความดี
ความชอบแกครู 2) ปจจัยดานวิธีปฏิบัติของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวม ประชาสัมพันธนอย โรงเรียนเปนฝายรับมากกวาฝายให และ 3) ปจจัยดานปฏิบัติงาน            
ของโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของสามเณร

5. แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต
แบงออกเปน 4 ดานคือ 1) ดานวิชาการ ไดแก การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษา สรางเครือขายดานวิชาการกับโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ อบรมใหความรูแกชุมชน
เก่ียวกับการทําหลักสูตรทองถ่ิน 2) ดานงบประมาณ ไดแก จัดต้ังคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนชุมชน
มาดูแล 3) ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียน การพัฒนาคุณลักษณะ
ของพระสงฆและสามเณร สรางเครือขายครูกับโรงเรียนอ่ืน และ 4) ดานบริหารท่ัวไป ไดแก สราง
เครือขายกับ กศน. รวมกันจัดแหลงเรียนรูใหชุมชน โดยให กศน. เขามาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ             
ใหชุมชน จัดกิจกรรมเชื่อมสมัพันธกับชุมชน สรางเครือขายการประชาสมัพันธ

5.2 งานวิจัยตางประเทศ
ฟอสเตอร (Foster.  1993: Abstract) ศึกษาประเภทของผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวม

เก่ียวของ : ผลตออัตราเขามามีสวนเก่ียวของกับโรงเรียน ผลการวิจัยระบุวาผูปกครองท่ีเขามา
เก่ียวของกับโรงเรียนแยกเปน 2 ประเภท คือผูปกครองท่ีเขามาในโรงเรียนและอาสาทํางานตางๆ 
ในโรงเรียนหรือเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาท่ีปรึกษาของโรงเรียนซ่ึง
ผูปกครองประเภทน้ีจะมีผลตอนักเรียนในทางออม และผูปกครองประเภทที่ 2 เปนประเภทท่ีสงผล
ตอนักเรียนโดยตรงไดแกผูปกครองเขามาเก่ียงของกับการเรียนการสอน โดยการชวยนักเรียนทํา
การบานหรือชวยทําโครงงานใหกับนักเรียน 

สไตรบลิง (Stribling.  1993: Abstract) ไดศึกษาเร่ืองการริเร่ิมเพ่ือการบริหารแบบใช
โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีต้ังใหมของรัฐเท็กซัส : ตอขบวนการและผลผลิต
เน่ืองจากการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานมีความเช่ือวา โรงเรียนแตละแหงมีความตองการท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของตนเองและการท่ีจะระบุความตองการเหลาน้ันไดก็โดยไดทราบความตองการ 
ของบุคคลท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน ไดแก กลุมผูปกครองครูและนักเรียน ในการบริหารแบบโดยใช
โรงเรียนเปนฐานโรงเรียนแตละแหงจะใหความยืดหยุนตอผูมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุ
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การสรางสรรคแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลซ่ึงเปนวิธีการใหมท่ีใชในการ
แกปญหาและการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนใหกับนักเรียน 

เบอรควิสท (Berquist.  1995: Abstract) ไดศึกษาเร่ือง การนําไปใชและการวิเคราะห
ความรวมมือระหวางชุมชนในการวางแผนกลยุทธในเขตการศึกษาหน่ึงของรัฐเพนซิลเวเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสัมภาษณผูตรวจการและคณะกรรมการสถานศึกษา การรับรูและการ
สังเกตของผูอํานวยการโครงการ

1. กระบวนการความรวมมือระหวางชุมชน ในการวางแผนกลยุทธประสบ
ความสําเร็จ ในการทําใหโรงเรียนและผูมีสวนไดเสียในชุมชน ศึกษากระบวนการทางการศึกษา          
กับงบประมาณของเขตการศึกษาใหเขมแข็งข้ึน

2. กระบวนการความรวมมือในการวางแผนกลยุทธไดเปดเวทีสําหรับผูมีสวน               
ไดเสียในการถกเถียงและตอรองในประเด็นปญหาเชิงกลยุทธกําหนดทางเลือก ในการวางแผนระยะ
ยาวและพัฒนาแผนดําเนินงาน ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเช่ือวา งบประมาณเปนส่ิงท่ีองคกรระดับ
เขตจะตองพิจารณาจัดสรรใหเพียงพอและเปนการไมถูกตองท่ีจะบังคับช้ีนําใหเวลาตามเง่ือนไข              
จํากัดบทเรียนที่สําคัญท่ีไดเรียนรูจากการวิจัยบงบอกวา

2.1 การตัดสินใจขององคการท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเปนเร่ืองท่ีซับซอน               
มีขอขัดแยงและยากท่ีจะบรรลุผลกระทบท่ีตองการไดในระยะยาวนอกจากกรณีตอกรณี

2.2 การแพรกระจายของขอเท็จจริงเชิงการเมืองในเขตการศึกษาสงผล                 
ใหเกิดการสูญเสียงานและการปลดสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียน

2.3 ภาษีทองถ่ินท่ีจะตองแบกรับเปนภารหน้ีสินเปนองคประกอบสําคัญ             
ในโครงสรางของการรวมตัวกันเปนองคการ

2.4 วิธีการบริหารแบบรวมมือ ทางเลือกในการรวมกันสามารถขยายโอกาส
ทางการศึกษาและสงเสริมมูลคาตนทุน/ กําไร โดยไมสูญเสียโอกาสทางการงาน การเลิกลมหรือปด
โรงเรียนขางเคียง

โซลูบอส (Zolubos. 1998: 3799) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของกฎหมายการ
ปฏิรูปการศึกษา ค.ศ. 1993 ตอผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตสสหรัฐอเมริกา
ระหวางป ค.ศ. 1993-1997 โดยเก็บรวบรวมจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตส
สหรัฐอเมริกา จํานวน 201 คน และกําหนดตัวแปรอิสระของผูบริหารไวดังน้ี คือ อายุ เพศ 
ประสบการณในตําแหนง และระดับการศึกษาใชแบบสํารวจ ผลการวิจัยพบวา

1. คณะกรรมการสภาโรงเรียนเขามามีบทบาทในการดําเนินการใหเปนไป            
ตามกฎหมาย

2. ไดเนนระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมคือ ใหบุคลากรตางๆ เขามา            
มีสวนรวมในการปฏิบัติการของโรงเรียน เชน ผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ของชุมชน ผูปกครอง 
ตลอดจนนักเรียน เปนตน โดยมุงเนนศึกษาใน 4 เร่ืองคือ 1) การปรับปรุงโรงเรียนโดยท่ัวไป 2) 
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ประสิทธิภาพของสภาโรงเรียน 3) สภาพแวดลอมการทํางานของผูบริหารโรงเรียน 4) การพัฒนา
ดานวิชาชีพ

3. ผูบริหารท่ีมีสถานภาพตางกันในเร่ือง อายุ เพศ และระดับการศึกษา                         
มีผลกระทบในดานตางๆ ไมแตกตางกัน

4. ผูบริหารท่ีมีประสบการณในการบริหารตางกันมีผลกระทบในดานการปรับปรุง
โรงเรียนท่ัวไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

แอบราม (Abrams.  2000: Abstract) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม                  
ของผูปกครองจากกรณีศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวา อุปสรรคของการมีสวนรวมประกอบดวย             
ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมท่ีตางกันตามความแตกตางทางเช้ือชาติ ความสัมพันธระหวางบาน                 
และโรงเรียน รายไดของครอบครัว ซ่ึงผูบริหารและครูมีแนวโนมท่ีจะไมคํานึงถึงคุณคา ละเลย และมี
ทัศนคติในเชิงลบกับนักเรียน หากเปนผูปกครองท่ีมีรายไดตํ่าหรือเปนชนกลุมนอย ทําใหผูปกครอง
ขาดความเขาใจ และการใหความรูท้ังท่ีโรงเรียนและบานสามารถแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันได 
โดยผูปกครองท่ีเปนคนผิวขาวหรือผูหญิงในชนช้ันกลางจะมีสวนรวมกับทางโรงเรียนสูงสุด                    
ซ่ึงแนวทางการเสริมสรางการมีสวนรวมคือ เพ่ิมการติดตอส่ือสาร สรางความเขาใจกับผูปกครอง 
เสริมสรางพลังอํานาจ และความรวมมือใหผูปกครองมากข้ึน

พูลไลน (Pauline. 2003: Abstract) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในนโยบาย 
และการดําเนินการของโรงเรียนในมาลาไว (Malawi) ความสมดุลของภูมิปญญาทองถ่ิน นโยบาย
ระดับชาติ และความสําคัญของหนวยงานระหวางประเทศ พบวา ในมาลาไวชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา แตไมไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และพบวา 
คนในชุมชุนไมคอยกระตือรือรนในการชวยเหลือโรงเรียน ปจจัยท่ีทําใหชุมชนไมคอยมีสวนรวม              
ในการจัดการศึกษาก็เน่ืองมาจากชุมชนไมเขมแข็ง นอกจากน้ีโรงเรียนอยูไกลชุมชน หรือชุมชนน้ัน
มีหลายโรงเรียน บางโรงเรียนไมมีคุณภาพทําใหประชาชนไมสนใจ และชุมชนขาดแรงกระตุนใหเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ชุมชนไมเห็นความสําคัญของโรงเรียน หรือบางแหงมีหนวยงานรัฐ
เขามาชวยเหลือมากเกินไป สภาพของชุมชนก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม                
ของชุมชนในการจัดการศึกษา

วรรณา ประยูรวงษ (Wanna Prayukvong.  2005: Abstract) ไดศึกษาเศรษฐศาสตร
แนวพุทธในการพัฒนากิจการชุมชน กรณีศึกษาจากภาคใตของประเทศไทย โดยการศึกษาเปนการ
ดําเนินการสังเกตกระบวนการพัฒนาและปจจัยหลักแหงความสําเร็จในกิจการชุมชน 3 กิจการ            
โดยใชการศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธในการพัฒนา กิจการดังกลาวกอต้ังโดยกลุมทอผา ชาวนา               
และกลุมแมบานจาก 3 ทางภาคใตของประเทศไทย ขอมูลท่ีไดรับมาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
และการสังเกตกับกลุมผูแทนของท้ัง 3 กลุมและผูสนับสนุนในการเขามาทีสวนรวมมรกิจกรรมชุมชน 
เศรษฐศาสตรแนวพุทธดังกลาวมีนัยสําคัญท่ีแตกตางจากเศรษฐศาสตรแนวใหมในการตระหนัก              
ของประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังการกําหนดวัตถุประสงคของการผลิตหรือการบริโภค 
เพ่ือประโยชนสูงสุดหรือคุณคาของผลลัพธท่ีออกมา เศรษฐศาสตรแนวพุทธใหความสําคัญกับหลายๆ 
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ปจจัยท่ีไมใชเปนปจจัยทางการเงินซ่ึงไดมีการกําหนดไปสูคุณภาพชีวิตของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จในกิจการชุมชนท่ีไดรับการศึกษาเปนกระบวนการของ “การคิดดี” หรือ 
การใชโครงสรางของการคิดในกลุมผูนําและกลุมสมาชิกผานกระบวนการของ “ความเขาใจท่ีถูกตอง” 
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรไดพัฒนาผานการใชของปจจัยภายนอกในความเปน 
“เพ่ือนท่ีดี” การเปรียบเทียบกับทุนทางสังคม และปจจัยภายในท่ีเปนการดําเนินการดวยการ
วิเคราะหโดยสมาชิกในการเปรียบเทียบการใชทุนมนุษย จากการศึกษาพบวา ไมมีปจจัยใดท่ี
สามารถสรางจากทุนทางกายภาพแตไดรับมาจากกระบวนการของการทบทวนและการเรียนรู

บํารุง สุขพันธ และบัว พอนรัมย (Bamroong Sukphan ;& Bau Ponrum.  2005: 
Abstract) ไดศึกษาเร่ือง ประโยชนของขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามการใชส่ือของพระสงฆ
ในพุทธศาสนาเพ่ือการปรับปรุงสถานภาพของชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอยางย่ังยืน                   
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูลของส่ือท่ีไดรับเพ่ือคุณภาพชีวิตของพระสงฆ 2) เพ่ือศึกษาผล
สะทอนและการบริโภคส่ือของประโยชนจากส่ือเพ่ือพระสงฆ 3) เพ่ือศึกษาประสบการณการรวมมือ
ของการปฏิบัติการในชนบทและภูมิปญญาของการเผยแพรไปสูสังคมทองถ่ินเพ่ือการชวยเหลือ
พระสงฆ 4) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีเกิดจากพระสงฆเพ่ือประโยชนของสังคม
ชนบท ผลการศึกษาพบวา การบริโภคส่ือสวนใหญดําเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกวัน
ผานโทรทัศน วิทยุทองถ่ินและวิทยุแหงประเทศไทย หนังสือพิมพ แผนพับ และนิตยสาร สวนใหญ
ของขอมูลพระสงฆดําเนินการเผยแพรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โดยการกิจกรรมกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสวนใหญไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน 
กลุมองคกรและดําเนินกิจกรรมโดยการพัฒนาและฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
           รูปแบบและแนวความคิดของพระสงฆเปนประโยชนในการพัฒนาอยางย่ังยืน                
และรองรับสวัสดิการของสังคม พระสงฆใหความรวมมือและมีสวนรวมกับประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยเฉพาะในการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยการฝกอบรมและการแนะนําประชาชนแบบตัวตอตัว 
สถิติของสังคมประชากรเปนประโยชนตอการพิจารณาความสัมพันธกับพระสงฆและประชาชนท่ัวไป 
ประชากรเปนสถิติท่ีเปดเผยภูมิหลังสังคม อายุ อัตราการเรียนรู เปนตน พวกเขาเปนพระสงฆท่ีมี
อายุมากกวา 70 ป ท่ียอมรับขาวจากวิทยุแหงประเทศไทย สมาชิกของพระสงฆท่ีมีอายุตํ่ากวา 40 ป 
ไดรับขาวจากวิทยุแหงประเทศไทย พระสงฆท่ีมีอายุระหวาง 40 - 49 ป ไดรับขอมูลจากโทรทัศน
และหนังสือพิมพท่ัวไป พระสงฆท่ีมีอายุระหวาง 60-69 ป และ 70 ป รับขอมูจากวิทยุทองถ่ิน โดย
พระสงฆสวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสัมพันธระหวางพระสงฆ
ก็เพ่ือขอมูลท่ีไดรับเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากส่ือและพระสงฆบริโภคขาวใหมท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
การฝกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันรักษาปาไมและส่ิงแวดลอม การสนับสนุน
ในเร่ืองของการกุศลและการควบคุมจริยธรรม การอนุรักษและรักษาศิลปวัฒนธรรม และความรู
ทองถ่ิน เปนตน  
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ความสัมพันธกับพระสงฆผูท่ีไดรับขอมูลจากวิทยุทองถ่ิน หนังสือพิมพและ
บทบาทพระสงฆเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ผูนําพระสงฆใหความชวยเหลือ 
ใหความรวมมือกับประชาชนและสนับสนุนในเร่ืองสวัสดิการของสังคม ซ่ึงเห็นได ดังน้ี

1. วิทยุทองถ่ิน: บทบาทหลักเพ่ือวิทยุทองถ่ินท่ีเขาไปมีสวนรวมมืออยางมาก
กับประชาชนและพระสงฆเปนผูประสานโดยยอมรับรูปแบบขอมูลจากวิทยุทองถ่ิน แตพระสงฆ             
เปนผูนําทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคมท่ียอมรัยขอมูลและการจัดสวัสดิการสังคมผานวิทยุทองถ่ิน

2. หนังสือพิมพท่ัวไป: กลุมตัวอยางมีบทบาทหลักและรวมมือกับประชาชน
ไดมาก แตผูบริโภคไมคอยยอมรับขอมูลจากหนังสือพิมพท่ัวไปเพ่ือสวัสดิการและสวัสดิการสังคม 
พระสงฆเปนผูนําและผูประสานของสังคมในการรับขอมูลจากหนังสือพิมพท่ัวไป และการยอมรับ
จากกลุมสงฆ

ความสัมพันธระหวางพระสงฆและการรับขอมูลเพ่ือใชพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพวกเขาจากส่ือเพ่ือดําเนินการพัฒนาอยางย่ังยืนผานผูนําชุมชน องคกรพัฒนาทองถ่ิน 
และส่ือทองถ่ินจากวิทยุท่ัวไป ดังน้ี

1. การกระจายเสียงวิทยุแหงชาติ: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลผานขอเท็จจริง
มากกวาจากส่ือและไดรับขอมูลผานผูนําชุมชน องคกรพัฒนาทองถ่ินและส่ือทองถ่ินจากวิทยุท่ัวไป

2. การกระจายเสียงวิทยุทองถ่ิน: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลผานขอเท็จจริง           
ในการมีปฏิสัมพันธกันมากกวาส่ือ

3. โทรทัศน: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลผานขอเท็จจริงผานองคกรพัฒนา
ทองถ่ิน ส่ือทองถ่ินและผูนําชุมชนจากโทรทัศน

4. หนังสือพิมพท่ัวไป: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขอมูลสวนใหญผาน
ขอเท็จจริงและผานองคกรพัฒนาทองถ่ินจากหนังสือพิมพท่ัวไป มีการยอมรับขอมูลอยางสมํ่าเสมอ
ผานผูนําชุมชนจากหนังสือพิมพท่ัวไปและสวนใหญรับขอมูลผานผูนําชุมชนผานส่ือทองถ่ิน                       
จากหนังสือพิมพ

5. หนังสือพิมพเพ่ือสังคม: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลผานขอเท็จจริงในการ           
มีปฏิสัมพันธกันจากหนังสือพิมพทองถ่ิน ผูนําชุมชน องคกรพัฒนาทองถ่ิน และส่ือทองถ่ิน

6. นิตยสาร: กลุมตัวอยางไดรับขอมูลผานส่ือทองถ่ิน และผานองคกรพัฒนา
ทองถ่ินเปนประจํา และสวนใหญรับขอมูลนิตยสารผานผูนําชุมชน

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวาการท่ีชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ถือวามีความสําคัญมาก เพราะความรวมมือรวมใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน
จะกอใหเกิดประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ถาโรงเรียนใหโอกาส ใหความสําคัญ 
แกชุมชน และทําความเขาใจในบทบาทหนาทีใ่นการเขารวมจัดการศึกษา ฉะน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตอง
ศึกษาและทําความเขาใจชุมชนใหมาก พรอมกับหาวิธีการท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาตอไป



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
5. สถิติท่ีใชในการวิจัย

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน              

จํานวน 68 ชุมชนในพ้ืนท่ีการศึกษาของชุมชนท่ีมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา               
ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้น้ีไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 คน และสุมอยางงายกับประธานชุมชน จํานวน 36 คน 
และเลือกแบบโควตากับสมาชิกชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมท้ังส้ิน 226 คน มีข้ันตอนดังน้ี

1. เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ท่ีมีท้ังหมด จํานวน 10 คน

2. สุมอยางงาย โดยวิธีการจับฉลากกับประธานชุมชน โดยเลือกชุมชนมารอยละ 50
ไดชุมชนกลุมตัวอยาง 36 ชุมชน กําหนดใหชุมชนหน่ึงมีประธานชุมชน 1 คน รวม 36 คน

3. เลือกกลุมตัวอยางแบบโควตากับสมาชิกชุมชน กําหนดใหชุมชนละ 5 คน รวม 180 คน 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ที่ โรงเรียน

ประชากร กลุมตัวอยาง

รวม
กลุมตัวอยาง

คณะ
กรรม
การ

สถาน
ศึกษา

ชุมชน
ประธาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ประธาน
ชุมชน

สมาชิก
ชุมชน

1 วชิรมกฎ 1 3 1 2 10 13
2 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 1 2 1 1 5 7
3 วัดศรีบุญเรือง 1 1 1 1 5 7
4 บาลีเตรียมอุดมศึกษา 1 2 1 1 5 7
5 พุทธศาสตรวิทยา 1 3 1 2 10 13
6 วัดกาญจนสิงหาสนวิทยา 1 2 1 1 5 7
7 พระปริยัติธรรม

วัดพรหมรังสี
1 10 1 5 25 31

8 พระปริยัติธรรม
วัดธรรมมงคล

1 15 1 8 40 49

9 พระปริยัติธรรม
วัดผองพลอยวิริยาราม

1 20 1 10 50 61

10 พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
วัดเวตะวันธรรมาวาส

1 10 1 5 25 31

รวม 10 10 68 36 180 226
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ลักษณะของเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชน                  
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 แบบ ดังนี้

แบบท่ี 1 เปนแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมขอความ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม              

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ วัดระดับสภาพเปนจริงต้ังแต มากท่ีสุด
มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด จํานวน 63 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ จํานวน 15 ขอ 
2) ดานงบประมาณ จํานวน 14 ขอ 3) ดานบุคลากร จํานวน 12 ขอ และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป 
จํานวน 22 ขอ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม                
แผนกสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

แบบท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ
ในการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร                
ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี
1. แบบสอบถาม

1. ศึกษาเอกสารแนวความคิดและทฤษฎีตางๆ ตามท่ีกําหนดในกรอบ
และแนวความคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

2. การสรางแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม          
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบวัดของทองใบ เวียงสิมา       
(2551: 80-84) 

3. นําแบบสอบถามเสนอตอประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ           
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ

4. นําแบบสอบถามทีไ่ดรับการปรบัปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสม
นําไปทดลองใช (Try-out) กับสมาชิกชุมชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

5. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการทดลองใช มาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient)                  
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .97
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6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ
แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

2. แบบสัมภาษณ
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชน                    

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะหความถ่ี แลวนํามาเขียน
เปนขอคําถามแบบมีโครงสราง แลวนําเสนอตอประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสมบูรณ แลวนําไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงเจาสํานักเรียนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยสําเนาหนังสือแนะนําตัวและแบบสอบถาม ไปใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง 
พรอมท้ังนัดหมายวันเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน โดยสงไป 226 ฉบับ ไดรับกลับคืน 213 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 94

3. ผูวิจัยแนะนําตัวกับคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
ในแตละโรงเรียน ตามหนังสือขออนุญาตจากเจาสํานักเรียนเพ่ือนัดหมาย วัน เวลา ท่ีจะสัมภาษณ
ดวยตนเอง

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล ดังน้ี

1. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืนและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
2. ลงรหัสขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) ดังนี้

ระดับสภาพเปนจริง มากที่สุด ให 5 คะแนน
ระดับสภาพเปนจริง มาก ให 4 คะแนน
ระดับสภาพเปนจริง ปานกลาง ให 3 คะแนน
ระดับสภาพเปนจริง นอย ให 2 คะแนน
ระดับสภาพเปนจริง นอยท่ีสุด ให 1 คะแนน

3. บันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลคอมพิวเตอร
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การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังน้ี
วิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาคาสถิติ

พ้ืนฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี
1. วิเคราะหขอมูลระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ดวยการหาคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยหาคาเฉล่ีย 

(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยการใชการ
ทดสอบแบบกลุมตัวอยาง อิสระจากกัน (t - test Independent samples)

4. การกําหนดเกณฑแปลความหมายของคะแนนการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ใชเกณฑการแปลผลดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 9) 

เกณฑการใหคะแนน
      ระดับสภาพเปนจริง มากที่สุด  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม มากที่สุด

ระดับสภาพเปนจริง มาก    หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม มาก
ระดับสภาพเปนจริง ปานกลาง หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม ปานกลาง

      ระดับสภาพเปนจริง นอย      หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม นอย
      ระดับสภาพเปนจริง นอยที่สุด  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม นอยที่สุด

เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม มากท่ีสุด  
คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม มาก
คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม ปานกลาง
คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม นอย
คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49  หมายถึง     ระดับการมีสวนรวม นอยท่ีสุด

5. การวิเคราะหจากขอเสนอแนะ ผูวิจัยใชการวิเคราะหความถ่ีแลวนํามาสราง
แบบสัมภาษณ

6. การวิเคราะหจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)
แลวนํามาเขียนเปนความเรียงเชิงพรรณนา
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สถิติท่ีใชในการวิจัย
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี

1. สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน

                     2.1 คาความถ่ี (Frequency)
                     2.2 คารอยละ (Percentage)

    2.3 คาเฉล่ีย (Mean)
    2.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน
                    เปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยใชการทดสอบแบบกลุมตัวอยาง 
อิสระจากกัน (t - test Independent samples)



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน           
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปนตอน  
และกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลการวิจัย และการแปลความหมาย

จากขอมูล ผูวิจัยขอกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
X     แทน คาเฉล่ีย (Mean)
S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution)
p แทน ความนาจะเปน

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
ตอนท่ี 2 การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารท่ัวไป 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม               
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารท่ัวไป ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ
2) ดานงบประมาณ  3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทั่วไป



95

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ปรากฏดังตาราง 3

ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ
สถานภาพ
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 10 4.40
     ประธานชุมชน 30 14.08
     สมาชิกชุมชน 173 81.22
ระดับการศึกษา
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 111 52.1
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 102    47.9 
ประสบการณในการทํางาน
    ประสบการณนอยกวา 7 ป 137 64.3
     ประสบการณ 7 ปข้ึนไป   76 35.7

จากตาราง 3 แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกชุมชน คิดเปนรอยละ 81.22            
มีระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวนพอๆ กัน และสวนใหญ
มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 7 ป คิดเปนรอยละ 64.3

ตอนท่ี 2  การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป โดยรวม และรายขอ ปรากฏดังตาราง 4-7
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ตาราง 4 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
   ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบรหิารทั่วไป รายดานและโดยรวม

ดาน การมีสวนรวมของชุมชน
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

1 ดานวิชาการ  3.42 0.61 ปานกลาง
2 ดานงบประมาณ 3.35 0.64 ปานกลาง
3 ดานบุคลากร 3.34 0.69 ปานกลาง
4 ดานบริหารงานท่ัวไป  3.41 0.63 ปานกลาง

รวม 3.38 0.60 ปานกลาง

จากตาราง 4 แสดงวา การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยรวม               
และรายดาน ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป 
มีการมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง 

ตาราง 5 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ในดานวิชาการ รายขอและโดยรวม

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานวิชาการ
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

1 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  3.80 0.90 มาก

2 โรงเรียนมีแผนกลยุทธท่ีระบุถึงการนํา
แหลงเรียนรูมาใชในการจัดการเรียน          
การสอน 3.54 0.85 มาก

3 โรงเรียนมีการเผยแพรความรูเก่ียวกับ              
พระปริยัติธรรม 3.53 0.83 มาก

4 มีการหาขอมูล สภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน จากผูเก่ียวของ                 
เชน กรรมการสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ  
คนในชมุชนนํามาจัดทําเน้ือหาความรู
เก่ียวกับทองถ่ิน 3.45 0.92 ปานกลาง
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ตาราง 5 (ตอ)

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานวิชาการ
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

5 มีการเชิดชูปราชญชาวบาน                        
หรือผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน 3.31 0.93 ปานกลาง

6 มีการสํารวจแหลงบริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาท่ีครูและผูเรียนสามารถใชประโยชนได 3.80 0.90 มาก

7 ผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และ
การตัดสินใจเก่ียวกับการใชหลักสูตรสถานศึกษา 3.54 0.85 มาก

8 วิทยากรและปราชญชาวบาน                             
ใหความรวมมือมาใหความรูแกผูเรียน 3.53 0.83 มาก

9 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากแหลงส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน 3.45 0.92 ปานกลาง

10 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ สภาพปญหา
และความตองการของชุมชน 3.31 0.93 ปานกลาง

11 โรงเรียนใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ               
และความเห็นของชุมชนเก่ียวกับเน้ือหาวิชา
ท่ีจัดการเรียนการสอน 3.23 0.97 ปานกลาง

12

13

โรงเรียนมีการวางแผน ประสานงานกับแหลง
เรียนรูในชุมชนสําหรับใหผูเรียนไดศึกษา                
ไมนอยกวา 2 แหง
โรงเรียนมีการนําผูเรียนไปทัศนศึกษา               
แหลงเรียนรูในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง

3.29

3.40

0.93

0.95

ปานกลาง

ปานกลาง
14 โรงเรียนมีการสรางเครือขาย ความสัมพันธกับ

หนวยงานทางการศึกษาตางๆ องคกรเอกชน  
คนในชุมชน เพ่ือหาความรวมมือทางวิชาการ 3.63 1.02 มาก

15 ผูเรียนมีความรูในเร่ืองตางๆ มีผลงานจากการ
เรียนรูเก่ียวกับชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู 3.38 0.91 ปานกลาง

รวม 3.42 0.61 ปานกลาง

จากตาราง 5 แสดงวา การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดานวิชาการ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมาก 
4 ขอ นอกน้ัน อยูในระดับปานกลาง
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ตาราง 6 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ในดานงบประมาณ รายขอและโดยรวม

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานงบประมาณ
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

16 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหแหลง
ทรัพยากรบุคคล หนวยงาน องคกร                
ท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 3.31 0.93 ปานกลาง

17 โรงเรียนมีการเชิญกรรมการสถานศึกษา 
ผูเก่ียวของ คนในชุมชนระดมความคิด
เก่ียวกับการจัดหาปจจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 3.35 0.95 ปานกลาง

18 โรงเรียนมีการรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 3.34 0.88 ปานกลาง

19 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชนมีสวนชวยวางแผน จัดกิจกรรมรายได 
ระดมทุน  แรงงาน จัดสรร และดูแลการใช
จายงบประมาณของโรงเรียน 3.35 0.94 ปานกลาง

20 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน 
องคกรตางๆ เปนทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) สําหรับผูเรียน
เพียงพอ 3.38 1.00 ปานกลาง

21 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน 
องคกรตางๆ สนับสนุนงานหองสมุด 
หองปฏิบัติการ  ส่ือการเรียนเพียงพอ 3.31 0.92 ปานกลาง

22 โรงเรียนมีการรายงาน เผยแพรขอมูลการใช
จายเงินงบประมาณ และเงนิบริจาค
เพ่ือการศึกษา 3.38 0.95 ปานกลาง

23 โรงเรียนรับฟงความคิดเหน็เก่ียวกับการ
จัดหาผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน 3.36 0.97 ปานกลาง

24 มีการเผยแพรการจัดหาผลประโยชน
ในสินทรัพยของโรงเรียน เชน ติดประกาศ 
ประกาศทางหอกระจายขาวของวัดและชมุชน 3.26 0.97 ปานกลาง
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    ตาราง 6 (ตอ)

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานงบประมาณ
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

25 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชนมีสวนชวยในการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของโรงเรียน 3.47 1.04 ปานกลาง

26 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
งานดานตางๆ ของโรงเรียน 3.43 0.91 ปานกลาง

27 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ ตัวแทน
คนในชุมชน ใหความสนใจ บริจาคเงินและ
สิ่งของสนับสนุนงานของโรงเรียน 3.29 0.87 ปานกลาง

28 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับการรับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชวยเหลือโรงเรียน 3.29 0.98 ปานกลาง

29 โรงเรียนมีการจัดทําปายช่ือ รูปภาพ หรือ
การประกาศเกียรติคุณของผูมีอุปการคุณ 
ในบริเวณโรงเรียน 3.45 0.93 ปานกลาง

รวม 3.35 0.64 ปานกลาง

จากตาราง 6 แสดงวา การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมดานงบประมาณ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ
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ตาราง 7 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ในดานบุคลากร รายขอและโดยรวม

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานบุคลากร
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

30 บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถ            
ในการเปนวิทยากรใหความรูแกชุมชน           
ในโอกาสตางๆ 3.37 0.96 ปานกลาง

31 ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียน
ไดรวมเปนกรรมการหรือคณะทํางาน
ในงานขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน 3.41 0.91 ปานกลาง

32 ผูบริหาร/บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรม   
ท่ีชุมชนจัดข้ึนท้ังท่ีเปนทางการและ                  
ไมเปนทางการ 3.36 0.93 ปานกลาง

33 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ ตัวแทน
คนในชุมชนมสีวนชวยช้ีแนะ สรรหา
วิทยากรและปราชญชาวบานมาชวยสอน 3.33 1.01 ปานกลาง

34 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูล การประกาศ
เกียรติคุณวิทยากรและปราชญชาวบาน
ท่ีมาชวยสอน 3.21 1.08 ปานกลาง

35 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร 
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร             
ของโรงเรียน 3.25 1.02 ปานกลาง

36 โรงเรียนมีการเชญิผูเก่ียวของ คนในชุมชน
เขารวมพิธียกยองเชิดชูเกียรติคร ู                   
และบุคลากรของโรงเรียน 3.29 1.00 ปานกลาง

37 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ ตัวแทน
คนในชุมชนมีสวนกําหนดแนวทางการสราง
ขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากร                    
ของโรงเรียน 3.52 1.12 มาก

38 โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็น การรับฟง
ขอเสนอแนะเก่ียวกับสวัสดิการของครู
และบุคลากร 3.43 1.01 ปานกลาง
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ตาราง 7 (ตอ)

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานบุคลากร
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

39 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
สวัสดิการของครูและบุคลากรของโรงเรียน
ผานทางชองทางตางๆ 3.26 0.96 ปานกลาง

40 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร 3.37 0.95 ปานกลาง

41 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ ตัวแทน
คนในชุมชนมีสวนสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ของครแูละบุคลากรของโรงเรียน 3.28 1.03 ปานกลาง

รวม 3.34 0.69 ปานกลาง

จากตาราง 7 แสดงวา การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดานบุคลากร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมาก 
1 ขอ คือ “ขอ 37 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ ตัวแทนคนในชุมชนมีสวนกําหนดแนวทางการสราง
ขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรของโรงเรียน” นอกน้ันอยูในระดับปานกลาง
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ตาราง 8 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ในดานบรหิารท่ัวไป รายขอและโดยรวม

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

42 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของมีสวนรวม
ในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน 3.39 0.97 ปานกลาง

43 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเก่ียวของในการ วางแผน 
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน 3.42 1.00 ปานกลาง

44 กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมัติ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียน 3.42 0.91 ปานกลาง

45 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีไดจัดทําไว 3.50 0.94 มาก

46 โรงเรียนมีทะเบียนขอมูลบุคคล หนวยงาน 
องคกรท่ีใหการสนับสนุนสถานศึกษา 3.48 0.93 ปานกลาง

47 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
ชุมชนท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 3.41 0.93 ปานกลาง

48 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การประชาสัมพันธ รณรงคกิจกรรม
ทางการศึกษาของโรงเรียน 3.38 0.96 ปานกลาง

49 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ รณรงค
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
วันสําคัญของชาติ ของโลกทางชองทางตางๆ 3.66 0.98 มาก

50 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
วันสําคัญของชาติ ของโลก 3.60 0.87 มาก

51 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของกรรมการสถานศึกษา 
ผูเก่ียวของ คนในชุมชนจัดกิจกรรม                
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสําคัญ          
ของชาติ ของโลก 3.42 0.84 ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

52 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
อาคารสถานท่ีและการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในโรงเรียน 3.44 0.88 ปานกลาง

53 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชนมีสวนเสนอแนะ ตัดสินใจเก่ียวกับ
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน 3.32 0.96 ปานกลาง

54 โรงเรียนมีการประกาศเผยแพรขอมูล
เก่ียวกับการเลือกต้ังประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน 3.34 0.88 ปานกลาง

55 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ 
คนในชุมชนรับรู การเลือกต้ังประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 3.36 0.92 ปานกลาง

56 โรงเรียนเปดโอกาสใหคนในชุมชน
มาใชหองสมุด ท่ีอานหนังสือ ท่ีพักผอน               
ออกกําลังกาย 3.31 1.06 ปานกลาง

57 โรงเรียนอํานวยความสะดวกดานสถานท่ี 
วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรมวิชาชีพ
บริการแกชุมชน 3.25 1.06 ปานกลาง

58 โรงเรียนเปนแกนนําของชุมชนในการจัด
กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 3.33 1.05 ปานกลาง

59 โรงเรียนมีการประสานงาน รับฟงขอคิดเห็น  
ขอเสนอแนะจากกรรมการสถานศึกษา 
ผูเก่ียวของ คนในชุมชนเก่ียวกับการพัฒนา
โรงเรียน  3.43 0.96 ปานกลาง
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ตาราง 8 (ตอ)

ขอ การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป
ระดับการมีสวนรวม

แปลผล
X S.D.

60 โรงเรียนมีการส่ือสารกับชุมชน เชน การจัด
ประชุมผูปกครอง ผานผูเรียน ผานคน
ในชุมชน เอกสาร เสียงตามสาย 3.51 1.08 มาก

61 ชุมชนตระหนักและรับรูความเปนผูนํา                        
ของผูบริหารโรงเรียน 3.33 0.94 ปานกลาง

62 ชุมชนตระหนักและรับรูโรงเรียน
เปนของชุมชน 3.24 0.90 ปานกลาง

63 โรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงาน                 
ของโรงเรียนใหกรรมการสถานศึกษา 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ คนในชุมชนไดรับรู 3.36  0.91 ปานกลาง

รวม 3.41 0.63 ปานกลาง

จากตาราง 8 แสดงวา การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในดานบริหารท่ัวไป
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมาก 
4 ขอ นอกน้ันอยูในระดับปานกลาง

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม                        
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารท่ัวไป ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ปรากฏดังตาราง 9-10
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
   พระปริยัติธรรม ใน 4 ดาน โดยรวมและรายดาน ตามความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
    ระดับการศึกษา

ดาน การมีสวนรวมของชุมชน

ระดับการศึกษา

t pตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
หรือสูงกวา

X S.D. X S.D.
1 ดานวิชาการ 3.42 0.52 3.41 0.69 0.06 0.05
2 ดานงบประมาณ 3.36 0.57 3.35 0.71 0.04 0.18
3 ดานบุคลากร 3.36 0.59 3.31 0.78 0.55 0.06
4 ดานบริหารท่ัวไป 3.43 0.56 3.38 0.69 0.51 0.12

รวม 3.39 0.51 3.37 0.68 0.32 0.07

จากตาราง 9 แสดงวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นตอการ              
มีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ  
ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน

ตาราง 10 การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
   พระปริยัติธรรม ใน 4 ดาน และโดยรวม ตามความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
   ประสบการณในการทํางาน

ดาน การมีสวนรวมของชุมชน
ประสบการณในการทํางาน

t pนอยกวา 7 ป 7 ปข้ึนไป
X S.D. X S.D.

1 ดานวิชาการ 3.42 0.63 3.40 0.58 0.27 0.69
2 ดานงบประมาณ 3.37 0.64 3.33 0.64 0.42 0.94
3 ดานบุคลากร 3.36 0.64 3.30 0.76 0.68 0.08
4 ดานบริหารท่ัวไป 3.44 0.63 3.35 0.62 0.93 0.97

รวม 3.40 0.59 3.34 0.62 0.62 0.54

จากตาราง 10 แสดงวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความเห็น
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
บุคลากร และดานบริหารท่ัวไป

4.1 ผลการวิเคราะหความถ่ีเก่ียวกับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของชุมชน                                           
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน 4 ดาน จากแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 11-14

ตาราง 11 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ (n=50)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานวิชาการ
จํานวน

(ความถ่ี)
รอยละ

1 ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการรางหลักสูตร
และการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

14 28.00

2 ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูท่ีจะมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาท่ีขาดแคลน

11 22.00

3 ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมของชุมชนในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานวิชาการใหกับชุมชน

10 20.00

4 ควรจัดประชุมผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีของตนในการเขาไปมีสวนรวมในการ            
บริหารจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

5 10.00

5 ควรสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือประโยชน
ในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน

4 8.00

6 ควรมีเครือขายดานวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนความรูดานวิชาการ 
และการใชส่ือ อุปกรณ

3 6.00

7 ควรเชิญผูท่ีมีความรูความสามารถในชุมชนมาเปนวิทยากร
บรรยายในรายวิชาท่ีขาดแคลน

2 4.00

8 ควรเชิญบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตมาแนะนํา
แนวทางในการดําเนินชีวิตใหกับบรรพชิตในโรงเรียน

1 2.00

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ พบวา มีขอเสนอแนะคือ ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการรางหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมา ไดแก 
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ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชา
ท่ีขาดแคลน คิดเปนรอยละ 22.00 และควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมของชุมชนในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานวิชาการใหกับชุมชนคิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ

ตาราง 12 คาความถ่ีและรอยละของการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
   ตามความเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=44)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานงบประมาณ
จํานวน

(ความถ่ี)
รอยละ

1 ควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ 13 29.55
2 ควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในการระดม

ทรัพยากร
11 25.00

3 ควรแตงต้ังฝายการเงินมาดูแลงบประมาณและคาใชจายตางๆ 
ของโรงเรียน

10 22.73

4 ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดรับรูขอมูลเก่ียวกับงบประมาณ           
ท่ีสถานศึกษาไดรับ

6 13.63

5 ควรเปดเผยรายรับรายจายของโรงเรียนใหชุมชนไดรับรู 3 6.82
6 รัฐควรใหความสําคัญกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม                       

โดยจัดสรรงบประมาณใหมากกวาน้ี
1 2.27

จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ พบวา มีขอเสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหชุมชน       
มีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ คิดเปนรอยละ 29.55 รองลงมาไดแก ควรเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวมกับโรงเรียนในการระดมทรัพยากร คิดเปนรอยละ 25.00 และควรแตงต้ังฝายการเงินมาดูแล
งบประมาณและคาใชจายตางๆ ของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 22.73 ตามลําดับ
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ตาราง 13 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร (n=49)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานบุคลากร จํานวน
(ความถ่ี)

รอยละ

1 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการสรรหาและคัดเลือกผูนํา               
ท่ีจะมาชวยประสานงานระหวางชมุชนกับโรงเรียน

15 30.61

2 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการอบรมการใชเทคโนโลยี                
เพ่ือการศึกษาแกบุคลากรในโรงเรียน

12 24.49

3 ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ใหแกบุคลากร

8 16.33

4 ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการบุคลากร             
ในโรงเรียน

7 14.29

5 ควรเพ่ิมบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 4 8.16
6 ควรใหรางวัลกับบุคลากรท่ีต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 3 6.12

จากตาราง 13 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปรยัิติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะคือ ควรใหชุมชน มีสวนรวมในการ
สรรหาและคัดเลือกผูนําท่ีจะมาชวยประสานงานระหวางชุมชนกับโรงเรียน คิดเปนรอยละ 30.61 รองลงมา
ไดแก ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแกบุคลากรในโรงเรียน  
คิดเปนรอยละ 24.49 และควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะใหแกบุคลากร 
คิดเปนรอยละ 16.33 ตามลําดับ
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ตาราง 14 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป (n=55)

ลําดับ
ที่ การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป

จํานวน
(ความถ่ี) รอยละ

1 ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
สภาพแวดลอมใหกับโรงเรียน

14 25.45

2 ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชประโยชน          
จากอาคารสถานท่ีของโรงเรียน

13 23.64

3 ควรจัดกิจกรรมในวันหยุดทําการของทางราชการ                  
เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

11 20.00

4 ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน                    
ใหชุมชนไดรับทราบ 

10 18.18

5 ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแล บรรพชิต 
ในโรงเรียน 

7 12.73

จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปรยัิติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบรหิารท่ัวไป พบวา มีขอเสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหกับโรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.45 รองลงมาไดแก ควรเปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีของโรงเรียน  คิดเปนรอยละ 
23.64 และควรจัดกิจกรรมในวันหยุดทําการของทางราชการเพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 
จัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
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4.2 ผลการวิเคราะหความถ่ีเก่ียวกับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน 4 ดาน จากแบบสัมภาษณ ปรากฏดังตาราง 15-18

ตาราง 15 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ (n=10)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานวิชาการ
จํานวน

(ความถ่ี)
รอยละ

การจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน

1
ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหาแนวทาง
ในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม

8 80.00

2
ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐ 7 70.00

3
ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน

7 70.00

4
ควรใหชุมชนรวมเปนกรรมการประเมินตรวจสอบวางแผน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ใหเปนไปตามนโยบาย
ของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

6 60.00

5
ควรใหกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

5 50.00

คุณสมบัติของคนในชุมชนท่ีควรเชิญใหเปนวิทยากร 
เพ่ือบรรยายในรายวิชาท่ีขาดแคลน

1
ควรเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาการท่ีตรงกับ
รายวิชาท่ีขาดแคลนและเปนผูท่ีมีประสบการณ
ทางดานการสอน 

9 90.00

2
ควรเปนบุคคลท่ีจบการศึกษาอยางนอยไมตํ่ากวาปริญญาตรี
มีความสามารถ  มีความชํานาญท่ีตรงกับรายวิชา
ท่ีขาดแคลน  

8 80.00

3 ควรเปนไปตามกฎเกณฑของกระทรวง คือ ตองมีความรู             
ทางดานการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา

7 70.00
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ตาราง 15 (ตอ)

ลําดับ
ที่ การมีสวนรวมของชุมชนดานวิชาการ

จํานวน
(ความถ่ี) รอยละ

4 ควรเปนท่ียอมรับของชุมชนและเปนปราชญชาวบาน
ท่ีความรูความสามารถ

6 60.00

5
ควรเปนผูมีความรูความสามารถ ดานวิชาการ
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 5 50.00

การมีสวนรวมของชุมชนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานวิชาการใหกับชุมชน

1 ควรเผยแพรขอมูลโดยผานวิทยุชุมชน กระดานขาวชุมชน 
แผนพับ เสียงตามสาย ใบปลิว และปายประกาศของชุมชน

8 80.00

2
คนในชุมชนควรรวมมือรวมใจกันรับขอมูลขาวสารดาน
วิชาการ เพ่ือนําไปเผยแพรใหสมาชิกชุมชนรับทราบ

7 70.00

3
ชุมชนควรอาสารับเอาขาวสารของโรงเรียนไปประกาศช้ีแจงให
สมาชิกในชุมชนใหรับทราบและอธิบายใหเกิดความเขาใจใน
ดานวิชาการ

6 60.00

จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานวิชาการ พบวา มีขอเสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังน้ี ควรให
ชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียน                
การสอนที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 80.00 ควรเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ ท่ีตรงกับ
รายวิชาท่ีขาดแคลนและเปนผูท่ีมีประสบการณทางดานการสอน คิดเปนรอยละ 90.00 และควรเผยแพร
ขอมูลโดยผานวิทยุชุมชน กระดานขาวชุมชน แผนพับ เสียงตามสาย ใบปลิวและปายประกาศ            
ของชุมชนเหมาะสม คิดเปนรอยละ 80.00
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ตาราง 16 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=10)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานงบประมาณ จํานวน
(ความถ่ี)

รอยละ

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน

1
ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณ
ของโรงเรียนประจําปหรือเม่ือมีการใชจายตามความจําเปน
ของโรงเรียน

7 70.00

2
การบริหารงบประมาณควรใหคนในชุมชนรวมเปนกรรมการ
พิจารณา 6 60.00

3 ชุมชนควรสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการในการบริหารงาน
ดานงบประมาณ  และการเบิกจายของโรงเรียน

5 50.00

4
ชุมชนควรมีสวนรวมในการเปนกรรมการรวมพิจารณา
งบประมาณเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

4 40.00

5
ควรใหประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน ท่ีมีความรู
ทางดานการเงินเขามาเปนกรรมการในการบริหารงบประมาณ 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3 30.00

การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ 

1 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทุน
ทอดผาปา จากผูมีจิตศรัทธา

10 100.00

2
ควรใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการหาปจจัยสนับสนุน
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

9 90.00

3 ควรเปดโอกาสใหชุมชนออกไปแสวงหาแหลงทรัพยากร
จากแหลงตางๆ  เชน การหาเงินอุดหนุนจากบริษัทและรานคา

8 80.00

4
ชุมชนและโรงเรียนควรความรวมมือกันแสวงหาทรัพยากร
จากแหลงตางๆ

7 70.00

5
ควรจัดกิจกรรมระดมทุน ดวยการทอดผาปาเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ
การเรียนการสอน และโตะเรียน 6 60.00

6 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาแหลงเงินทุน เพ่ือ
นําไปใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน

5 50.00
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ตาราง 16 (ตอ)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานงบประมาณ จํานวน
(ความถ่ี)

รอยละ

การมีสวนรวมของชุมชนในการแตงต้ังคณะกรรมการฝาย
การเงิน เพ่ือดูแลงบประมาณและการใชจายของโรงเรียน

1
ควรใหคนในชุมชนสงตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการควบคุมดู
และฝายการเงิน

10 100.00

2
ควรมีตัวแทนชุมชนเขาไปเปนกรรมการรวม เพ่ือเปนผูดูแล
ตรวจสอบงบประมาณในการใชจายของโรงเรียนอยางเปน
ระบบ

9 90.00

3 ควรใหชุมชนรวมเปนกรรมการในการเบิกจายเงินแตละคร้ัง 
เพ่ือความเหมาะสมโปรงใสในการใชงบประมาณ

8 80.00

4
ชุมชนควรสรรหาบุคคลจากชุมชนท่ีมีความรูในเร่ืองการเงิน 
ใหมาเปนกรรมการฝายการเงิน

7 70.00

จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ พบวา มีขอเสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังน้ี  
ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียนประจําปหรือเมื่อมีการใชจายตามความจําเปน
ของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 70.00 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทุนทอดผาปา 
จากผูมีจิตศรัทธา คิดเปนรอยละ 100.00 และควรใหคนในชุมชนสงตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการ
ควบคุมดูและฝายการเงิน คิดเปนรอยละ 100.00
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ตาราง 17 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร (n=10)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานบุคลากร จํานวน
(ความถ่ี)

รอยละ

การมีสวนรวมของชุมชนในการสรรหาและคดัเลือกผูนําท่ี
จะประสานงานระหวางชุมชนและโรงเรียน

1 การสรรหาผูนําควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน 10 100.00

2
การสรรหาผูนําชุมชนควรสรรหาจากประธานชุมชนท่ีมีความรู
ความสามารถ

9 90.00

3
ชุมชนควรคัดเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานบริหาร 
ดานการติดตอประสานงานและการประชาสัมพันธ เพ่ือเสนอ
ใหโรงเรียนพิจารณา

9 90.00

4
ควรใหประธานชุมชน หรือสมาชิกชุมชน ท่ีมีความสามารถ
ในการติดตอประสานงานเขามาใหความรวมมือกับโรงเรียน 8 80.00

5
ชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนท่ีมีความสามารถในการ
ประสานงานและการเจรจาเพ่ือเปนตัวแทนของชุมชนในการ
ประสานงาน

7 70.00

การมีสวนรวมของชุมชนในการอบรมการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  

1
ชุมชนควรสงผูแทนเขารวมรับฟงเอาความรูท่ีเปนประโยชน 
เพ่ือนําไปใชกับชุมชน

10 100.00

2 ชุมชนควรสงผูแทนของชุมชนเขารวมรับฟงการใชส่ือตางๆ 8 80.00

3
ใหความรวมมือในการจัดอาคารสถานท่ีหองประชุมเพ่ือให
ความสะดวกแกเจาหนาท่ี 7 70.00

จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังน้ี การสรรหา
ผูนําควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน คิดเปนรอยละ 100.00 และชุมชนควรสงผูแทนเขารวม 
รับฟงเอาความรูท่ีเปนประโยชน เพ่ือนําไปใชกับชุมชน คิดเปนรอยละ 100.00
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ตาราง 18 คาความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป (n=10)

ลําดับ
ที่

การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป จํานวน
(ความถ่ี)

รอยละ

การมีสวนรวมของชุมชนในการการจัดสภาพแวดลอม
ใหกับโรงเรียน

1
ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามความ
ตองการของผูอํานวยการหรือผูเก่ียวของในการจัดสถานท่ี 8 80.00

2
สมาชิกในชุมชนควรเขารวมพัฒนาสถานท่ีของโรงเรียนและ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเกิดความรมร่ืน และไรมลพิษทาง
อากาศ

7 70.00

3 ชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดสถานท่ีและจัดสวนเพ่ือปลูก
ตนไมและการดูแลรักษา

6 60.00

4
ชุมชนควรรวมปรับภูมิทัศนใหเกิดความรมร่ืน ตัดแตงก่ิงตนไม                  
บริเวณโรงเรียน 6 60.00

5 ชุมชนเปนสวนหน่ึงในการใชแรงงานในการจัดสถานท่ี
และการจัดสวนใหสวยงาม

5 50.00

6
การมีสวนรวมของชุมชนในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่
ของโรงเรียน 

4 40.00

7
ควรใหชุมชนใชหองเรียนของโรงเรียนในการอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 4 40.00

8 ควรใหชุมชนใชสถานท่ีในการประชุมกลุมยอยของชุมชน 3 30.00

9
ควรใหชุมชนเขามาใชสถานท่ีในการออกกําลังกายไดหรือน่ัง
พักผอนในเวลาเย็นๆ 3 30.00

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับ
โรงเรยีนในวันหยดุหรือวันสําคัญทางศาสนา

1
ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมใน
วันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา

10 100.00

2
ชุมชนควรรวมเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันเวียนเทียน เขาพรรษา 10 100.00

3 ชุมชนควรรวมจัดกิจกรรม ปดกวาดสถานท่ี และอํานวย
ความสะดวกภายในบริเวณการจัดงาน

9 90.00
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ตาราง 18 (ตอ)

ลําดับ
ที่ การมีสวนรวมของชุมชนดานบริหารท่ัวไป

จํานวน
(ความถ่ี) รอยละ

การมีสวนรวมของชุมชนในการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน

4
ประธานชุมชนควรเปนผูประสานงานและประชาสัมพันธเชิญ
ชวนคนในชุมชนไดเขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

9 90.00

5
ประธานชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนเพ่ือเปนผูแทน
ในการเขารวมประชุมและนําขอมูลขาวสารเผยแพรใหกับ
ชุมชนไดรับทราบ

8 80.00

6

คนในชุมชนควรใหความรวมมือกับโรงเรียนโดยการเปน
ตัวแทนนําขาวสารของโรงเรียนเขาไปประชาสัมพันธตามส่ือ
ตางๆ ของชุมชน เชน เสียงตามสาย ปายประกาศหรือเปนธุระ
ในการประชาสัมพันธใหกับชุมชน

7 70.00

7
ควรใหชุมชนเปนผูประสานงานระหวางโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมดวยการประชาสัมพันธตามวิทยุชุมชน เสียงตามสาย 
และกระดานขาว

6 60.00

จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป พบวา มีขอเสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังนี้ 
ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูอํานวยการหรือ
ผูเ ก่ียวของในการจัดสถานที่ คิดเปนรอยละ 80.00 ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการ                       
ในการจัดกิจกรรมในวันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา คิดเปนรอยละ 100.00 และประธานชุมชน 
ควรเปนผูประสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนคนในชุมชนไดเขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 90.00



              บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผล
การวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                         

ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร                   
และ 4) ดานบริหารท่ัวไป

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา      
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางาน

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยดังน้ี 
1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                       

ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน 
มีความแตกตางกัน

2. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                        
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณการทํางาน
ตางกันมีความแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน      

จํานวน 68 ชุมชนในพ้ืนท่ีการศึกษาของชุมชนท่ีมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 
เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับประธานกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 10 คน และการสุมอยางงายกับประธานชมุชน จํานวน 36 คน และเลือกแบบโควตากับสมาชิก
ชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมท้ังส้ิน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี  
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มี 2 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุม
ตัวอยางดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) วิเคราะหการมี
สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามระดับการศึกษา และประสบการณ ดวยการทดสอบแบบกลุมตัวอยาง อิสระจากกัน (t - test 
Independent samples) สวนแบบสัมภาษณ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเน้ือหาแลวเขียนเปนความเรียง
ประกอบการนาํเสนอ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ท้ังโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลางทุกดาน

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรงุเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ 
ในการทํางาน พบวา การมีสวนรวมของชุมชนท้ังโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 
2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน

3. ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของชมุชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 4 ดาน ดังน้ี

1. ดานวิชาการ ไดแก 
1) การจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย              

(1) ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม (2) ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐ (3) ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน (4) ควรให
ชุมชนรวมเปนกรรมการประเมินตรวจสอบวางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเปนไป
ตามนโยบายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และ (5) ควรใหกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

2) คุณสมบัติของคนในชุมชนท่ีควรเชิญใหเปนวิทยากร เพ่ือบรรยายในรายวิชา
ท่ีขาดแคลน ประกอบดวย (1) ควรเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาการทีต่รงกับรายวิชา
ท่ีขาดแคลนและเปนผูท่ีมีประสบการณทางดานการสอน (2) ควรเปนบุคคลทีจ่บการศึกษาอยางนอย
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ไมต่ํากวาปริญญาตรี มีความสามารถ  มีความชํานาญที่ตรงกับรายวิชาท่ีขาดแคลน (3) ควรเปนไป
ตามกฎเกณฑของกระทรวง  คือ ตองมีความรูทางดานวิชาการทางการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา (4) ควรเปนท่ียอมรับของชุมชนและเปนปราชญชาวบานท่ีความรูความสามารถ
และ (5) ควรเปนผูมีความรูความสามารถ ดานวิชาการหรือภูมิปญญาทองถ่ิน

3) การมีสวนรวมของชุมชนในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการ          
ใหกับชุมชน ประกอบดวย (1) ควรเผยแพรขอมูลโดยผานวิทยุชุมชน กระดานขาวชุมชน แผนพับ         
เสียงตามสาย ใบปลิว และปายประกาศของชุมชน (2) คนในชุมชนควรรวมมือรวมใจกันรับขอมูล
ขาวสารดานวิชาการ เพ่ือนําไปเผยแพรใหสมาชิกชุมชนรับทราบ และ (3) ชุมชนควรอาสารับเอา
ขาวสารของโรงเรียนไปประกาศช้ีแจงใหสมาชิกในชุมชนใหรับทราบและอธิบายใหเกิดความเขาใจ
ในดานวิชาการ

2. ดานงบประมาณ ไดแก
1) การมีสวนรวมของชมุชนในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ประกอบดวย 

(1) ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียนประจําป หรือเม่ือมีการใชจาย
ตามความจาํเปนของโรงเรียน (2) การบรหิารงบประมาณควรใหคนในชุมชนรวมเปนกรรมการพิจารณา 
(3) ชุมชนควรสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการในการบริหารงานดานงบประมาณ และการเบิกจาย
ของโรงเรียน (4) ชุมชนควรมีสวนรวมในการเปนกรรมการรวมพิจารณางบประมาณเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และ (5) ควรใหประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน ท่ีมีความรู
ทางดานการเงินเขามาเปนกรรมการในการบริหารงบประมาณ เพื่อใหการบริหารงบประมาณ              
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2) การมีสวนรวมของชมุชนในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ประกอบดวย 
(1) ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทนุทอดผาปา จากผูมีจิตศรัทธา (2) ควรใหคน
ในชุมชนมีสวนรวมในการหาปจจัยสนับสนุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (3) ควรเปดโอกาส
ใหชุมชนออกไปแสวงหาแหลงทรัพยากรจากแหลงตางๆ  เชน การหาเงินอุดหนุนจากบริษัทและ
รานคา (4) ชุมชนและโรงเรียนควรความรวมมือกันแสวงหาทรัพยากรจากแหลงตางๆ (5) ควรจัด
กิจกรรมระดมทุน ดวยการทอดผาปาเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณการเรียน การสอน และโตะเรียนและ (6)
ควรใหชมุชนมีสวนรวมในการแสวงหาแหลงเงินทุน เพ่ือนําไปใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน

3) การมีสวนรวมของชุมชนในการแตงต้ังคณะกรรมการฝายการเงิน              
เพ่ือดูแลงบประมาณและการใชจายของโรงเรียน ประกอบดวย (1) ควรใหคนในชุมชนสงตัวแทน
รวมเปนคณะกรรมการควบคุมดูและฝายการเงิน (2) ควรมีตัวแทนชุมชนเขาไปเปนกรรมการรวม          
เพ่ือเปนผูดูแลตรวจสอบงบประมาณในการใชจายของโรงเรียนอยางเปนระบบ (3) ควรใหชุมชน
รวมเปนกรรมการในการเบิกจายเงินแตคร้ัง เพ่ือความเหมาะสมโปรงใสในการใชงบประมาณ และ 
(4) ชุมชนควรสรรหาบุคคลจากชุมชนท่ีมีความรูในเร่ืองการเงิน ใหมาเปนกรรมการฝายการเงิน
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3. ดานบุคลากร ไดแก
3.1 การมีสวนรวมของชุมชนในการสรรหาและคัดเลือกผูนําท่ีจะประสานงาน

ระหวางชุมชนและโรงเรียน ประกอบดวย (1) การสรรหาผูนําควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน
(2) การสรรหาผูนําชุมชนควรสรรหาจากประธานชุมชนท่ีมีความรูความสามารถ (3) ชุมชนควร
คัดเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานบริหาร ดานการติดตอประสานงานและการประชาสัมพันธ 
เพ่ือเสนอใหโรงเรียนพิจารณา (4) ควรใหประธานชุมชน หรือสมาชิกชุมชนท่ีมีความสามารถใน
การตอประสานงานเขามาใหความรวมมือกับโรงเรียน และ (5) ชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชน          
ท่ีมีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาเพ่ือเปนตัวแทนของชุมชนในการประสานงาน

3.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ประกอบดวย (1) ชุมชนควรสงผูแทนเขารวมรับฟงเอาความรูท่ีเปนประโยชน เพ่ือนําไปใชกับ
ชุมชน (2) ชุมชนควรสงผูแทนของชุมชนเขารวมรับฟงการใชส่ือตางๆ และ (3) ใหความรวมมือ        
ในการจัดอาคารสถานท่ีหองประชุมเพ่ือใหความสะดวกแกเจาหนาท่ี

4. ดานบริหารท่ัวไป ไดแก
4.1 การมีสวนรวมของชมุชนในการการจัดสภาพแวดลอมใหกับโรงเรียน

ประกอบดวย (1) ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามความตองการของ
ผูอํานวยการหรือผูเก่ียวของในการจัดสถานท่ี (2) สมาชิกในชุมชนควรเขารวมพัฒนาสถานท่ีของ
โรงเรียนและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเกิดความรมร่ืน และไรมลพิษทางอากาศ (3) ชุมชนควรมี
สวนรวมในการจัดสถานท่ีและจัดสวนเพ่ือปลูกตนไมและการดูแลรักษา (4) ชุมชนควรรวมปรับภูมิ
ทัศนใหเกิดความรมร่ืน ตัดแตงก่ิงตนไมบริเวณโรงเรียน และ (5) ชุมชนเปนสวนหน่ึงในการใช
แรงงานในการจัดสถานท่ีและการจัดสวนใหสวยงาม

4.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ของโรงเรียน 
ประกอบดวย (1) ควรใหชุมชนใชหองเรียนของโรงเรียนในการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน (2) ควรให
ชุมชนใชสถานทีใ่นการประชุมกลุมยอยของชุมชน และ (3) ควรใหชุมชนเขามาใชสถานท่ีในการ
ออกกําลังกายไดหรือน่ังพักผอนในเวลาเย็นๆ

4.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในวันหยุด หรือ
วันสําคัญทางศาสนา ประกอบดวย (1) ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมใน
วันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา (2) ชุมชนควรรวมเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันเวียนเทียน เขาพรรษา และ (3) ชุมชนควรรวมจัดกิจกรรม                
ปดกวาดสถานท่ี และอํานวยความสะดวกภายในบริเวณการจัดงาน

4.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน  
ประกอบดวย (1) ประธานชุมชนควรเปนผูประสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนคนในชุมชนได
เขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (2) ประธานชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนเพ่ือเปนผูแทนใน
การเขารวมประชุมและนําขอมูลขาวสารเผยแพรใหกับชุมชนไดรับทราบ (3) คนในชุมชนควรให
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ความรวมมือกับโรงเรียนโดยการเปนตัวแทนนําขาวสารของโรงเรียนเขาไปประชาสัมพันธตามส่ือ
ตางๆ ของชุมชน เชน เสียงตามสาย ปายประกาศหรือเปนธุระในการประชาสัมพันธใหกับชุมชน
และ (4) ควรใหชุมชนเปนผูประสานงานระหวางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดวยการประชาสัมพันธ
ตามวิทยุชุมชน เสียงตามสาย และกระดานขาว

การอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีขอคนพบท่ีสามารถอภิปรายได ดังน้ี

1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                   
ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป  
พบวา การมีสวนรวมของชมุชน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการบรหิาร
โรงเรียนสวนใหญดําเนินการโดยผูบริหารโรงเรียนและคณะครู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในดานงานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปเองโดยสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189) 
ที่พบวา ผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสวนใหญจะไมคอยได
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา กลาวคือ 1) โรงเรียนไมไดเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
และ 2) ชุมชนสวนใหญคิดวาเปนเร่ืองของโรงเรียนจึงไมเขามายุงเก่ียว เพราะถือวามีผูบริหารและครู
เปนผูรับผิดชอบอยูแลว

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ท่ีพบวา 
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลางและงานวิจัยของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูแทนองคกรชุมชน ศิษยเกา 
และผูปกครอง มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง
และสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา ม่ันทน (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของนงชนก 
ตุมฉาย (2546: 130) ท่ีพบวา ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ            
(2548: 95-98) พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง
      เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1.1 ดานวิชาการ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 
โรงเรียนยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดหาสื่อและเทคโนโลยี การกําหนดขอบขายเนื้อหาวิชาชีพทองถิ่นใหแกสถานศึกษา การ
แนะนําวิทยากรและปราชญชาวบานมาใหความรูแกผูเรียน และการต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางและรวมตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน จึงทําใหการมีสวนรวม
ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูแทนองคกรชุมชน ศิษยเกา 
และผูปกครอง มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานวิชาการ อยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา ม่ันทน (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัย
ของพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ นงชนก ตุมฉาย 
(2546: 130) ที่พบวา ความตองการมสีวนรวมของชมุชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนนทบุรี ดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท ดานวิชการ อยูในระดับปานกลาง

1.2 ดานงบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา 
โรงเรียนยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ การระดมทุน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การใชจายเงินท่ีไดจากการรับบริจาค การวางแผนขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคกรทองถิ่น และการจัดหาผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน และการตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียน จึงทําให
การมีสวนรวมของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูแทนองคกรชุมชน 
ศิษยเกา และผูปกครอง มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ 
อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา มั่นทน (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานงบประมาณ อยูในระดับ
ปานกลางและงานวิจัยของพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา การบริหารโรงเรียน           
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง และ
งานวิจัยของ นงชนก  ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการ              
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ดานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง 
สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท 
ดานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง                

1.3 ดานบุคลากร มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา
โรงเรียนยังไมมีนโยบายโดยตรงในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน การสรรหาคัดเลือกวิทยากรหรือปราชญชาวบานมาใหความรูแกผูเรียน การให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการในคณะทํางานตางๆ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานดานบุคลากรของโรงเรียน จึงทําใหการมีสวนรวมของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของเสนอ
เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูแทนองคกรชุมชน ศิษยเกา และผูปกครอง มีสวนรวมในการ
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บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของปรชัญา ม่ันทน (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง และพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ)
ที่พบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานบุคลากร  
อยูในระดับปานกลางและงานวิจัยของ และงานวิจัยของ นงชนก ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา 
ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 
ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 3 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง                

1.4 ดานบริหารท่ัวไป มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 
โรงเรียนยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในงานดานกิจกรรมของโรงเรียน 
งานดานกิจการนักเรียน การรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมทางการศึกษาแกชุมชน การยกยองผูมี
อุปการคุณแกโรงเรียน และการต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจเก่ียวกับการ
ดําเนนิงานดานบริหารทั่วไปของโรงเรียน จึงทําใหการมีสวนรวมของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชนอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของเสนอ เถาวชาลี 
(2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผูแทนองคกรชุมชน ศิษยเกา และผูปกครอง มีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของปรัชญา มั่นทน (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานบริหารท่ัวไป  อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ นงชนก 
ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ดานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ            
พระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ท่ีพบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 6 ดานบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) 
พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท ดานบรหิารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                        
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางาน พบวา ท้ังโดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี

2.1 ระดับการศึกษา พบวา ทั้งโดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน 
ตางก็ตองทําหนาท่ีของตนคือ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545            
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรพร อุตพันธ (2550: 186) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการ
มีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใตคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ กลาวคือ 
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โครงสรางอาชีพสวนใหญอยูในภาคการคาขาย การรับจางและการรับราชการทําใหไมมีเวลาวางมามี
สวนรวมกับโรงเรียน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสุจินต กลัดประสิทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) 
ทีพ่บวา คณะกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูชุมชน ไมแตกตางกัน และศรีสงา โภคสมบัติ ( 2549: บทคัดยอ) ทีพ่บวา คณะกรรมการศูนย
การเรียนชุมชนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
แตไมสอดคลองกับบพิตร ออมไทสง (2546: 47) ทีก่ลาววา ระดับการศึกษากับการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษามีสวนสําคัญเนื่องจากการศึกษามีสวนทําใหคนเกิดความคิด ความรูจักตนเอง รูจักชีวิตเขาใจ
สังคมและส่ิงแวดลอมท่ีตนเองอาศัยอยูและมีสวนรวมอยูดวยไดดีข้ึน และงานวิจัยของ จิราพร ต้ัง
สุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี
สวนรวมในการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และภัทรา
ภรณ นันทวงศ (2545) ท่ีพบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของชัยณรงค ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550)                  
ทีพ่บวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมจดัการศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.2 ประสบการณในการทํางาน พบวา ท้ังโดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน 
ตางก็ตองทําหนาที่ของตนคือ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545            
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจินต กลัดประสิทธิ์ (2550: บทคัดยอ) ทีพ่บวา คณะกรรมการศูนย
การเรียนรูชุมชนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ชุมชน ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสงา โภคสมบัติ ( 2549: บทคัดยอ) ท่ีพบวา 
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนที่มีประสบการณการเปนกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตางกัน 
มีการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตาง แตไมสอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
(2546:10) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีอยูในอาชีพนานกวายอมมีความสามารถในการปฏิบัติตอเรื่อง
นั้นๆ มากกวาผูที่มีประสบการณนอยกวาเพราะประสบการณในอดีตมีสวนสําคัญที่จะชวยให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูและเขาใจวาส่ิงใดดี ส่ิงใดไมดี ส่ิง
ใดควรเล่ียงหรือไมควรเล่ียงสามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหาที่เผชิญไดดี สอดคลองกับ
งานวิจัยของยุวนิตย ศรศิลป (2551: บทคัดยอ) ที่พบวา ผูบริหารสถานประกอบการท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเพ็ญแข จันทรแจม (2546: บทคัดยอ) ท่ีพบวา ประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดาน
กระบวนการเรียนการสอนแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ และขอเสนอแนะในการวิจัย

ตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

1.1 หนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการมี           
สวนรวมของชมุชนในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน

1.2 หนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดแผนและมาตรการใหชัดเจน               
เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
2.1 ควรทําศึกษากับรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปรยัิติธรรม              

ซ่ึงอาจเปนแบบอยางสําหรับผูบริหารโรงรียนนํามาประยุกตกับการบริหารของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการมีสวนรวมของชุมชน
2.3 ควรศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหไดวิธีการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม

1. ดร.พระราชธรรมเวที (โกเมส เขมธมฺโม) ผูชวยเจาอาวาส 
วัดราชโอรสาราม

2. พระมหาสุชาติ อนาลโย เลขาเจาอาวาส
วัดราษฎรบูรณะ (ชางให)

3. พระมหาสรอย ธิทฺธิเมธี เลขาเจาอาวาส 
วัดเอ่ียมวรนุช

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

คําช้ีแจง
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามท้ังหมด มี 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสภาพเปนจริงของการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ใน 4  ดาน คือ 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร และ 4) บริหารงานท่ัวไป 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ คําตอบของทานเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน

และผูบริหารการศึกษาในระดับสูงข้ึนไปในการพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมตอไป 

ขอขอบคุณอยางสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม

                                                        พระมหาเติม โทบุรี
  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  
    คําช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมายลงใน (    ) และเตมิขอความทีต่รงกับสภาพความเปนจริงของทาน

1. สถานภาพ
(    ) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(    ) ประธานชุมชน 
(    ) สมาชิกชุมชน

2. โรงเรียน .................................................................................
3. การศึกษาสูงสุดของทาน .........................................................
4. ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการศึกษา ..................... ป 
    (โปรดปดเศษของปท่ีเทากับหรือมากกวา 6 เดือน เปน 1 ป) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับสภาพเปนจริงการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมใน 4 ดาน คือ 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร และ 4) บรหิารงานท่ัวไป 

    คําช้ีแจง ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปน้ี แลวขีดเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับสภาพเปนจริง  
                มากนอยเพียงใดในบริบทโรงเรียนของทาน          

ตัวอยาง

ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานวิชาการ 

1 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาใหชุมชนไดรับรู
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานวิชาการ

1 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2 โรงเรียนมีแผนกลยุทธท่ีระบุถึงการนํา
แหลงเรียนรูมาใชในการจัดการเรียน
การสอน

3 โรงเรียนมีการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
พระปริยัติธรรม

4 มีการหาขอมูล สภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน จากผูเก่ียวของ 
เชน กรรมการสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 
คนในชมุชน นํามาจัดทําเน้ือหาความรู
เก่ียวกับทองถ่ิน 

5 มีการเชิดชูปราชญชาวบาน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน

6 มีการสํารวจแหลงบริการส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีครูและผูเรียน
สามารถใชประโยชนได

7 ผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและการตัดสินใจเก่ียวกับ
การใชหลักสูตรสถานศึกษา

8 วิทยากรและปราชญชาวบาน
ใหความรวมมือมาใหความรูแกผูเรียน

9 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากแหลงสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา               
สําหรับการเรียนการสอน
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
10 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของชุมชน

11 โรงเรียนใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ
และความเห็นของชุมชนเก่ียวกับ
เน้ือหาวิชาทีจั่ดการเรียนการสอน

12 โรงเรียนมีการวางแผน ประสานงานกับ
แหลงเรียนรู ในชุมชนสําหรับใหผูเรียน   
ไดศึกษาไมนอยกวา 2 แหง

13 โรงเรียนมีการนําผูเรียนไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง

14 โรงเรียนมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับหนวยงานทางการศึกษา
ตางๆ องคกรเอกชนคนในชุมชน 
เพ่ือหาความรวมมือทางวิชาการ

15 ผูเรียนมีความรูในเร่ืองตางๆ มีผลงาน
จากการเรียนรูเก่ียวกับชุมชนท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู
ดานงบประมาณ 

16 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ                 
คนในชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะห
แหลงทรัพยากรบุคคล หนวยงาน  
องคกรท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุน           
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

17 โรงเรียนมีการเชิญกรรมการสถานศึกษา 
ผูเก่ียวของ คนในชุมชนระดมความคิด
เก่ียวกับการจัดหาปจจัยเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
18 โรงเรียนมีการรับฟงขอเสนอแนะ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน

19 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชนมสีวนชวยวางแผน จัดกิจกรรม
รายได ระดมทุน  แรงงาน จัดสรร และ
ดูแลการใชจายงบประมาณของโรงเรียน

20 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ  เอกชน  
องคกรตางๆ เปนทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน  อาหารเสริม (นม) สําหรับ
ผูเรียน เพียงพอ

21 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ  เอกชน  
องคกรตางๆ สนับสนุนงานหองสมุด  
หองปฏิบัติการ ส่ือการเรียน เพียงพอ

22 โรงเรียนมีการรายงาน เผยแพรขอมูล
การใชจายเงินงบประมาณ และเงินบรจิาค
เพ่ือการศึกษา

23 โรงเรียนรับฟงความคิดเหน็เก่ียวกับ
การจัดหาผลประโยชนในสินทรัพย
ของโรงเรียน

24 มีการเผยแพรการจัดหาผลประโยชน
ในสนิทรัพยของโรงเรียน เชน ติดประกาศ 
ประกาศทางหอกระจายขาวของวัด
และชมุชน

25 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ คนใน
ชุมชน มีสวนชวยในการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของโรงเรียน
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
26 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การรับบริจาคเงินและส่ิงของ                      
เพ่ือชวยเหลืองานดานตางๆ ของโรงเรียน

27 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ 
ตัวแทนคนในชุมชน ใหความสนใจ 
บริจาคเงินและส่ิงของสนับสนุนงาน 
ของโรงเรียน

28 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับการรับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชวยเหลือโรงเรียน 

29 โรงเรียนมีการจัดทําปายช่ือ รูปภาพ หรือ
การประกาศเกียรติคุณของผูมีอุปการคุณ
ในบริเวณโรงเรียน 
ดานบุคลากร

30 บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถ
ในการเปนวิทยากรใหความรูแกชุมชน
ในโอกาสตางๆ

31 ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียนไดรวมเปน
กรรมการ หรือคณะทํางานในงาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน

32 ผูบริหาร/บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรม
ท่ีชุมชนจัดข้ึนท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ

33 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ 
ตัวแทนคนในชุมชนมสีวนชวยช้ีแนะ 
สรรหาวิทยากรและปราชญชาวบาน
มาชวยสอน
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
34 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูล การประกาศ

เกียรติคุณวิทยากรและปราชญชาวบาน
ท่ีมาชวยสอน

35 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ของโรงเรียน

36 โรงเรียนมีการเชญิผูเก่ียวของ คนในชุมชน
เขารวมพิธี ยกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรของโรงเรียน

37 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ 
ตัวแทนคนในชุมชนมีสวนกําหนด
แนวทางการสรางขวัญกําลังใจแกครู          
และบุคลากรของโรงเรียน

38 โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็น การรับ
ฟงขอเสนอแนะเก่ียวกับสวัสดิการของครู
และบุคลากร

39 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
สวัสดิการของครูและบุคลากร
ของโรงเรียนผานทางชองทางตางๆ

40 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร

41 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ 
ตัวแทนคนในชุมชนมสีวนสนับสนุน
การจัดสวัสดิการของครูและบุคลากร         
ของโรงเรียน
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานบริหารท่ัวไป 

42 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของมีสวน
รวมในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน

43 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเก่ียวของในการ  วางแผน  
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน

44 กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมัติ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียน

45 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีไดจัดทําไว

46 โรงเรียนมีทะเบียนขอมูลบุคคล
หนวยงาน องคกรท่ีใหการสนับสนุน
สถานศึกษา

47 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรชุมชนท่ีถูกตอง
และเปนปจจุบัน

48 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ            
การประชาสัมพันธ รณรงคกิจกรรม  
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

49 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ รณรงค
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติของโลก 
ทางชองทางตางๆ

50 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติ ของโลก
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
51 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกรรมการสถานศึกษา 
ผูเก่ียวของ คนในชุมชนจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสําคัญ              
ของชาติ ของโลก

52 โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
อาคารสถานท่ีและการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในโรงเรียน

53 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ               
คนในชุมชนมีสวนเสนอแนะ ตัดสินใจ
เก่ียวกับการปรับปรุงอาคารสถานท่ี           
และสภาพแวดลอมในโรงเรียน

54 โรงเรียนมีการประกาศเผยแพรขอมูล
เก่ียวกับการเลือกต้ังประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน

55 กรรมการสถานศึกษา ผูเก่ียวของ                   
คนในชุมชนรับรู การเลือกต้ังประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

56 โรงเรียนเปดโอกาสใหคนในชุมชน
มาใชหองสมุดท่ีอานหนังสือ ท่ีพักผอน  
ออกกําลังกาย

57 โรงเรียนอํานวยความสะดวกดานสถานท่ี 
วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรมวิชาชีพ
บริการแกชุมชน

58 โรงเรียนเปนแกนนําของชุมชนในการจัด
กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
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ขอ การมีสวนรวมของชุมชน ระดับสภาพเปนจริง

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
59 โรงเรียนมีการประสานงาน รับฟง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเก่ียวของคนในชุมชน
เก่ียวกับการพัฒนาโรงเรียน  

60 โรงเรียนมีการส่ือสารกับชุมชน เชน            
การจัดประชุมผูปกครอง ผานผูเรียน  
ผานคนในชุมชน เอกสาร เสียงตามสาย 

61 ชุมชนตระหนักและรับรูความเปนผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน

62 ชุมชนตระหนักและรับรูโรงเรียน
เปนของชุมชน

63 โรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหกรรมการสถานศึกษา 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ คนในชุมชนไดรับรู

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ
คําช้ีแจง โปรดเขียนขอเสนอแนะท่ีทานคิดวาจะชวยสงเสริมหรือพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในดาน 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร 
   และ 4) บริหารงานท่ัวไป โดยกรุณาเขียนเปนประเด็นส้ันๆ ดานละอยางนอย 2 ขอ ถาที่ไมพอ
   โปรดเขียนตอดานหลัง

1. ขอเสนอแนะดานวิชาการ
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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2. ขอเสนอแนะดานงบประมาณ
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. ขอเสนอแนะดานบุคลากร
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. ขอเสนอแนะดานบริหารงานท่ัวไป 
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทาน
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แบบสัมภาษณ
การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ชื่อ-นามสกุล...................................................................อายุ...........ป
2. สถานภาพ

 2.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 2.2 ประธานชุมชน     

3. วุฒิการศึกษา …………………………………………………………. 
4. ประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการศึกษา ……………ป..............เดือน
5. สัมภาษณวันที่...........เดือน....................พ.ศ....................
6. สถานท่ีสัมภาษณ ……………………………………………………………………….

ตอนท่ี 2 ทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ดังน้ี
1. ดานวิชาการ

1.1 ชุมชนควรมีสวนรวมอยางไรบาง ในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

1.2 คนในชุมชนท่ีโรงเรียนควรเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาท่ีขาดแคลนควร
มีคุณสมบัติอยางไร

………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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1.3 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการใหกับชุมชน
อยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. ดานงบประมาณ
2.1 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนอยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2.2 คนในชุมชนควรมีสวนรวมกับโรงเรียนในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ 
อยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2.3 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการแตงต้ังคณะกรรมการฝายการเงิน เพ่ือดูแล
งบประมาณและการใชจายของโรงเรียนอยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

3. ดานบุคลากร
3.1 คนในชุมชนควรมีสวนรวมอยางไรในการสรรหาและคัดเลือกผูนําท่ีจะมาชวย

ประสานงานระหวางชมุชนและโรงเรียน
………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

3.2 คนในชุมชนควรมีสวนรวมอยางไรในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา                
………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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4. ดานบริหารท่ัวไป 
4.1 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการการจัดสภาพแวดลอมใหกับโรงเรียน อยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

4.2 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ของโรงเรียน 
อยางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

4.3 คนในชุมชนควรมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมในวันหยุด หรือวันสําคัญ
ทางศาสนายางไร

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

4.4 คนในชุมชนควรมีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนอยางไร
………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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