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พระปริยัติธรรม กลุมตัวอยาง คือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน
รวมจํานวน 213 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบกลุมตัวอยางอิสระจากกัน (t - test Independent samples)
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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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บทที่ 1
บทนํา
ภูมหิ ลัง
ในอดีตทีผ่ า นมาวัดมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของคนไทย เพราะวัดเปนแหลง
ความรูข องประชาชนทุกคน จนกระทัง่ เมือ่ ตนกรุงรัตนโกสินทรระบบการศึกษาสมัยใหมจากตะวันตก
ไดเขามามีบทบาทตอสังคมไทยมากขึน้ บทบาททางการศึกษาทีท่ างวัดเคยมีกเ็ ริม่ ลดลง ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 5 การศึกษาของประเทศไทยไดแบงออกเปน
2 สายคือ สายสามัญและอาชีพ และสายพระปริยัติธรรม โดยสายสามัญและอาชีพนั้นเปนหนาที่
ของรัฐบาล และเอกชนที่จะจัดบริการการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไปซึ่งใชสถานที่ก็คือโรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนสถานทีจ่ ดั การศึกษา สวนสายพระปริยตั ธิ รรมนัน้ ยังใชระบบเดิมคือ
ใชวดั เปนสถานทีจ่ ดั การศึกษาใหกบั พระภิกษุสามเณร (สมชาย บัวเล็ก. 2540: 10)
หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดโปรดเกลาใหจดั ตัง้ มหาวิทยาลัยสงฆขน้ึ
2 แหงคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ ไดเจริญ
กาวหนาขึน้ มาตามลําดับ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจดั แผนกมัธยมศึกษา
ขึ้นมาเรียกวาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม
โดยรับผูส าํ เร็จชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 เขามาเรียน และเมือ่ โรงเรียนบาลีมธั ยมศึกษาไดขยายออกไป
ยังตางจังหวัดหลายแหงมีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคกรการศึกษา จึงได
กําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนีใ้ หมวา “โรงเรียนบาลีวสิ ามัญศึกษาสํานักเรียนวัด” โดยมติคณะ
สงฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนบาลีวสิ ามัญศึกษา สํานัก
เรียนวัดเปดทําการสอบสมทบในชัน้ ตัวประโยคคือ ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3
ไดตง้ั แตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา (วิชยั ธรรมเจริญ. 2541: 3)
ตอมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน
อุฏฐายีมหาเถระ) ทรงปรารภวา “การศึกษาทางโลกเจริญกาวหนามากขึน้ ตามความเปลีย่ นแปลงของโลก
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมก็จาํ เปนตองอนุวตั ไปตามความเปลีย่ นแปลงของโลกบาง จึงเห็นสมควร
ทีจ่ ะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยตั ธิ รรมเพิม่ ขึน้ อีกแผนกหนึง่ คือ หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผศู กึ ษาไดมโี อกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดทง้ั ทางโลกและทางธรรม
ควบคูก นั ไป” ในทีส่ ดุ กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 (วิชยั ธรรมเจริญ. 2541: 3) ซึง่ ใชอยูใ นปจจุบนั

2
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาใน
ระบบตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เพือ่ สนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคอื ประชากรของชาติใหมคี วามรู และทักษะ
ในการดํารงชีวติ ในสังคมใหเปนสุข พัฒนาภูมคิ วามรูของพระภิกษุสามเณร ใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
ของโลกยุคโลกาภิวตั น การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มีลกั ษณะ
การบริหารงานโดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคกรหลักทีค่ วบคุมและสงเสริมการจัดการศึกษา
โดยตรง และการบริหารโรงเรียนอยูใ นความปกครองของคณะสงฆในแตละระดับชวยกันรับผิดชอบดูแล
(พระครูศิริวิชัยธัช กังซุย. 2544: 1-3) หนาที่การบริหารและการจัดการ พระเปนผูบริหารกันเอง
ดวยการดํารงตําแหนงผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญหรือผูอ าํ นวยการแลวแตกรณีการบริหารการศึกษา
ผูบ ริหารตองบริหารจัดการทุกอยางในโรงเรียน ตั้งแตการบริหารวิชาการการบริหารบุคลากร การ
บริหารอาคารสถานที่ การบริหารธุรการและการเงิน การบริหารจัดกิจกรรมนักเรียน และงานดาน
ความสัมพันธกบั ชุมชน (พระสาย แวงคํา. 2544: 15-16)
สําหรับการบริหารงานนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกาํ หนดใหพอ แมผปู กครองมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยไดบญ
ั ญัตสิ าระตางๆ ไวในหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8(2) ใหสงั คมมีสว นรวมในการจัด
การศึกษา มาตรา 9(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรา 24(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ ไดทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูป กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพือ่ รวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรูภ ายในชุมชน เพือ่ ใหชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู
ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ รวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานานการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 11, 13, 29, 33, 49) เมื่อตีความจากมาตราตางๆ ทีก่ ลาวถึง
สามารถยืนยันไดถงึ ความประสงคของรัฐทีต่ อ งการใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา
และมิไดเปนเพียงการใหประชาชนเขามาสนับสนุนดานทรัพยากรเพียงอยางเดียว แตยงั หมายถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมทัง้ ในฐานะของผูตัดสินใจและผูร ว มดําเนินการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอีกดวย
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กรมวิชาการ (2545) ไดกาํ หนดบทบาทหนาทีข่ องชุมชนในการจัดการศึกษาไว ดังนี้ 1)
บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาทในการกําหนดสาระของหลักสูตร และแผนพัฒนาการศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนรูและทรัพยากรตางๆ เพือ่ การศึกษาตาม
ความเหมาะสมและจําเปน มีสว นรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน และมีสว นรวมในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่ ใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง
2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสว นรวมในการกําหนด
สาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน เปนศูนยการเรียนรู
เครือขายการเรียนรูใ หผเู รียนไดมปี ระสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของสถานศึกษา มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) บทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิน่ สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษาสงเสริมใหมกี ารระดมทรัพยากร
เพือ่ การลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอกและภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน รวมทัง้ สืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ และของชาติ และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองคกร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ใหสถานศึกษา เปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชนและมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิน่
โรงเรียนในฐานะทีเ่ ปนหนวยปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญทีส่ ดุ จะตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติทเ่ี นนการบริหารแบบมีสว นรวม โดยเปดโอกาส
ใหครอบครัว ชุมชน ทองถิน่ แสดงความคิดเห็นและเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง
(สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. 2545: 9) ทุกคนควรตระหนักวาการศึกษาไมใชเรือ่ งเฉพาะของครูและผูบ ริหาร
สถานศึกษาเทานัน้ แตจะตองสรางเสริมบทบาทการมีสว นรวมของชุมชนใหเกิดขึน้ ในองคประกอบ
ทัง้ หมดของการจัดการศึกษา กลาวคือ ชุมชนไมเพียงใหความรวมมือสนับสนุนเอือ้ เฟอ อยูภ ายนอก
เหมือนดังทีผ่ า นมา หากยังควรขยายบทบาทการมีสว นรวมกับสถานศึกษาในเชิงการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ ระบบอยางมีความตอเนือ่ งอีกดวย (ยุทธชัย เฉลิมชัย.
2546: 17) ชุมชนมีความตองการอยางไร โรงเรียนจะเปนสถาบันทีค่ อยสนองตอบโดยผานกระบวนการ
ทางการเรียนการสอน โรงเรียนจึงเปนสถาบันจําลองในกระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษยเพือ่ ออกมา
รับใชสงั คมทัง้ ทางตรงและทางออม (เมตต เมตตการุณจิต. 2541: 23)
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนนั้น แมจะมีการสงเสริมกันอยางกวางขวาง
แตกย็ งั คงจํากัดอยูใ นระดับของการชีน้ าํ โดยภาครัฐ เปดโอกาสเพียงใหประชาชนมีสว นรวมในระดับ
ของการรับรูข อ มูลและการรับฟงความคิดเห็นเปนสวนใหญ (ฉันทนา บรรพศิรโิ ชติ. 2540: 266-275)
ในดานการศึกษาก็เชนกัน นับตัง้ แตพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีผลบังคับใช
ผานไปในระยะเวลาพอสมควรแลว พบวา ผลการประเมินดานแนวทางการจัดการศึกษา การบริหาร
รวมกันในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนกับสถานศึกษาอยูใ นระดับนอย ยกเวน ดานการระดมทรัพยากร
ทองถิน่ ทีส่ ถานศึกษาดําเนินรวมกับชุมชนมาโดยตลอด แตทง้ั 2 ดานดังกลาวนัน้ ผลดําเนินการ
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ยังมีผลไมเปนที่พอใจ (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2545: 57) ประชาชนยังขาดแคลนการมีสวนรวมใน
ขัน้ ตอนตางๆ เชน ในขัน้ การวางแผน ขัน้ การลงมือปฏิบตั ิ ขัน้ การควบคุม ขัน้ การประเมิน ทําให
ในระยะหลังจึงตองพูดถึงแนวทางการพัฒนาทีจ่ ะใหประชาชนมีสว นรวมมากขึน้ (เรณู คุปตัษเสถียร.
2545: 28) รวมทัง้ ปญหาการเขามามีสว นรวมทีแ่ ทจริงมีสดั สวนอยูใ นระดับใด เพราะปรากฏการณ
การมีสว นรวมทีส่ ามารถพบไดบอ ยครัง้ คือ การนัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและผูป กครอง
เพือ่ หารือเรือ่ งการเงิน (ยงยุทธ พนาสนธิ์. 2546: 24) ทัง้ ทีจ่ ริงแลวการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
นั้นไมไดหมายถึงเฉพาะการชวยเหลือในดานเงินทองเทานัน้ แตยงั หมายถึงการมีสว นรวมในดาน
การใชภูมิปญญา รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมในการใชทรัพยากร ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบ รวมแกปญ
 หา และรวมภาคภูมใิ จ เปนตน (อุบล เลนวารี. 2545: 46)
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ก็เชนกันทีต่ อ งใหชมุ ชน
เขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา ดังที่ สุภาพร มากแจง (2548: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยทีเ่ อือ้ ตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของวัด ไดแก ทําเลทีต่ ง้ั ความรวมมือของชุมชน และความสามารถ
ของเจาอาวาสหรือผูบ ริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ
ไดสรุปผลการวิเคราะหกรณีศกึ ษาแสดงความสําเร็จของการจัดการศึกษาในระบบของวัดวา เกิดจาก
การประสานความรวมมือระหวางบาน คือ ชุมชนกับวัด ในฐานะเปนแหลงทรัพยากร และโรงเรียน
ในฐานะเปนแหลงความรูส อดคลองกับภัทรพร อุตพันธ (2550: 184-188) ทีพ่ บวา ปจจัยที่สงเสริม
การมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต ไดแก ปจจัยดานกายภาพ
คือ การเดินทางทีส่ ะดวกเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมกับโรงเรียน และปจจัยเกีย่ วกับ
ชุมชน คือ คนในชุมชนบางสวนศรัทธาตอผูจัดการโรงเรียน (เจาอาวาส) และครูที่เปนพระภิกษุ
ที่เปนคนดีมีความสามารถ คนในชุมชนศรัทธาตออดีตผูจัดการโรงเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญ
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ยังประสบปญหาอยูม าก
โดยเฉพาะในดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในมาตรฐานที่ 5 ผูเ รียนมีความรู และทักษะทีจ่ าํ เปนตามหลักสูตรโรงเรียนนัน้ โรงเรียนสําหรับ
พระสงฆและสามเณรยังมีคณ
ุ ภาพนอยกวาโรงเรียนทีส่ งั กัดหนวยงานอืน่ (สมศ. 2549) นอกจากนี้
ยังมีปญ
 หาดานพฤติกรรม ไดแก การขาดสติและความประพฤติหยอนยานคือ มีวชิ าแตขาดจรณะ
พระและสามเณรประพฤติผดิ พระธรรมวินยั ซึง่ ปญหาเหลานี้ สงผลใหประชาชนในชุมชนตางพากัน
เอือมระอาพฤติกรรมของพระสงฆและสามเณรในวัด ทําใหวถิ แี หงความสัมพันธระหวางพระสงฆกบั
ประชาชนลดนอยลง ดวยเหตุนี้ รายงานการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดเสนอแนะไววา
การแกปญ
 หาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จะตองสนับสนุน
ใหชมุ ชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548)
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จากแนวคิดและความสําคัญดังกลาว ทําใหผวู จิ ัยสนใจศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง
ของประเทศไทยทีม่ คี วามเจริญทุกดาน ในขณะเดียวกันประชาชนทีอ่ ยูใ นชุมชนก็มาจากหลายพืน้ ที่
การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครนั้นจะมี
มากนอยแคไหน ซึง่ ผูว จิ ยั สนใจศึกษาใน 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ ไป
ทั้งนี้ เพือ่ นําผลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ มาเปนขอมูลสารสนเทศ ในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมปี ระสิทธิภาพอยางตอเนือ่ งในทุกๆ ดาน
อันจะเปนผลดีทไ่ี ดจากผลการวิจยั ในครัง้ นี้

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร
และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป
2. เพือ่ เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน
3. เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สามารถนําขอมูลสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน และหนวยงานหรือผูม สี ว นเกีย่ วของสามารถนําไป
ประกอบพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมตอไป

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้คอื คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน
จํานวน 68 ชุมชน ในพืน้ ทีก่ ารศึกษาของชุมชนทีม่ โี รงเรียนพระปริยตั ธิ รรมตัง้ อยูใ นกรุงเทพมหานคร
กลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 คน และสุม อยางงายกับประธานชุมชน จํานวน 36 คน
และเลือกแบบโควตากับสมาชิกชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน
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ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. ตัวแปรตน
1.1 ระดับการศึกษา
1.1.1 ต่าํ กวาปริญญาตรี
1.1.2 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
1.2 ประสบการณในการทํางาน
1.2.1 นอยกวา 7 ป
1.2.2 7 ปขน้ึ ไป
2. ตัวแปรตาม
การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ใน 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานวิชาการ
2.2 ดานงบประมาณ
2.3 ดานบุคลากร
2.4 ดานบริหารทัว่ ไป
นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดนิยามศัพทเฉพาะเพือ่ ดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูม สี ว นเกีย่ วของไดเขามามีสว นรวมในโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการใหขอ มูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การเกีย่ วของ การให
ความรวมมือ และการเสริมอํานาจแกประชาชน ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานวิชาการ หมายถึง การมีสว นรวมของชุมชนในการไดรบั ขาวสาร
จากรายงานประจําป วารสาร การจัดนิทรรศการ เว็บไซต และหอกระจายขาวของวัดและชุมชน
ในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาใหกบั ครู
และผูเ รียน การกําหนดขอบขายเนือ้ หาวิชาเกีย่ วกับวิชาชีพทองถิน่ ใหแกสถานศึกษา การเสนอแนะ
เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน การแนะนํา
วิทยากรและปราชญชาวบานมาใหความรูแ กผเู รียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น
จัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสว นรวม
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ประชาพิจารณ การตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะแนวทางตางๆ การตัง้
คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจน การใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน
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1.2 ดานงบประมาณ หมายถึง การมีสว นรวมของชุมชนในการไดรบั ขาวสาร
จากรายงานประจําป วารสาร จดหมายขาว การติดประกาศ เว็บไซต และหอกระจายขาวของของวัด
และชุมชน ในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณ ระดมทุนเพือ่ พัฒนาสถานศึกษา การใชจา ยเงิน
ทีไ่ ดจากการรับบริจาค การวางแผนขอการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรทองถิ่น และการจัดหา
ผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น จัดเวที
สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ประชาพิจารณ การตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะแนวทางตางๆ การตั้ง
คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสว นรวม
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียน
1.3 ดานบุคลากร หมายถึง การมีสว นรวมของชุมชนในการไดรบั ขาวสาร
จากรายงานประจําป วารสาร การติดประกาศ เว็บไซต การจัดงานของโรงเรียน และหอกระจายขาว
ของวัดและชุมชน ในเรือ่ งเกีย่ วกับการสนับสนุนสวัสดิการแกขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปนวิทยากรใหความรูแ กผเู รียนและการใหปราชญ
ชาวบานมาชวยสอนภูมิปญญาทองถิ่น และการสรางเครือขายกับหนวยงานทางการศึกษาอื่น
เพือ่ แลกเปลีย่ นครูกนั สอน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น จัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประชาพิจารณ การตัง้ คณะทํางานเพื่อเสนอแนะแนวทางตางๆ การตัง้ คณะกรรมการทีม่ ฝี า ยประชาชน
รวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ดานบุคลากรของโรงเรียน
1.4 ดานบริหารทั่วไป หมายถึง การมีสว นรวมของชุมชนในการไดรบั ขาวสาร
จากรายงานประจําป การติดประกาศ เว็บไซต และหอกระจายขาวของวัดและชุมชนในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลืองานดานสถานที่ งานดานกิจกรรมของโรงเรียน
และงาน ดานกิจการนักเรียน การรณรงคประชาสัมพันธกจิ กรรมทางการศึกษาแกชมุ ชน การยกยอง
ผูมีอปุ การคุณแกโรงเรียน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น จัดเวทีสาธารณะ
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต และทํางานกับชุมชนโดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร ประชาพิจารณ การตัง้ คณะทํางานเพื่อเสนอแนะแนวทางตางๆ การตัง้ คณะกรรมการทีม่ ี
ฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การดําเนินงานดานบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน
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2. ชุมชน หมายถึง บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ทีเ่ ขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว นรวมในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุดของกลุม ตัวอยาง จําแนกเปน
2 ระดับ คือ 1) ต่าํ กวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
4. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง จํานวนปทท่ี าํ งานของ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน สมาชิกชุมชน ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา จําแนกเปน
2 ระดับ คือ นอยกวา 7 ป และ 7 ปขน้ึ ไป
5. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนทีว่ ัดจัดตัง้ ขึน้
เพือ่ ใหการศึกษาแกผเู รียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ทีอ่ ยูในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาคนควาครัง้ นีเ้ กิดจากแนวคิด และงานวิจยั โดยผูว จิ ยั ไดนาํ มาประยุกตเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชน อาศัยแนวคิดของ International Association for Public Participation
ทีไ่ ดแบงระดับของการสรางการมีสว นรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ คือ (กรมสงเสริมสหกรณ.
2552: ออนไลน)
1. การใหขอ มูลขาวสาร ถือเปนการมีสว นรวมของประชาชนในระดับต่าํ ทีส่ ดุ
แตเปนระดับทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ เพราะเปนกาวแรกของการทีภ่ าคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสว นรวมในเรือ่ งตางๆ วิธกี ารใหขอ มูลสามารถใชชอ งทางตางๆ เชน เอกสารสิง่ พิมพ
การเผยแพรขอ มูลขาวสารผานทางสือ่ ตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว
การติดประกาศ และการใหขอ มูลผานเว็บไซต เปนตน
2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการทีเ่ ปดใหประชาชนมีสว นรวมในการให
ขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธตี า งๆ
เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซต เปนตน
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3. การเกีย่ วของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในการปฏิบตั งิ าน
หรือรวมเสนอแนะแนวทางทีน่ าํ ไปสูก ารตัดสินใจ เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหประชาชนวาขอมูล
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ
การจัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน
4. ความรวมมือ เปนการใหกลุม ประชาชนผูแ ทนภาคสาธารณะมีสว นรวม
โดยเปนหุน สวนกับภาครัฐในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนือ่ ง เชน คณะกรรมการทีม่ ฝี า ยประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขัน้ ทีใ่ หบทบาทประชาชนในระดับสูงทีส่ ุด
โดยใหประชาชนเปนผูต ดั สินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุน
หมูบ า นทีม่ อบอํานาจใหประชาชนเปนผูต ดั สินใจทัง้ หมด เปนตน
2. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ผูวิจัยอาศัยแนวคิด
ของหนวยงานตางๆ ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ทีก่ าํ หนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ ดานวิชาการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ไปยั งคณะกรรมการ และสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 49)
2.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 20-24) ที่จําแนกขอบขายการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทัว่ ไป
2.3 กรมวิชาการ (2545) ที่ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไวดังนี้ 1) บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาท
ในการกําหนดสาระของหลักสูตร และแผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
ในดานการจัดการเรียนรูแ ละทรัพยากรตางๆ เพือ่ การศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน มีสว นรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และมีสว นรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพือ่ ใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง 2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสว นรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสว นรวมในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรูใ หผเู รียน
ไดมปี ระสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข องสถานศึกษา
มีสว นรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิน่
สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการของสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร
เพื่อการลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาชาวบาน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ และของชาติ และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
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กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ใหสถานศึกษา เปนแหลง
วิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2546) ทีไ่ ดกลาวถึงบทบาทของชุมชนทีม่ สี ว นรวมในการจัด
การศึกษาไวดงั นี้ 1) มีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา
2) มีสว นรวมในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคม
และชุมชน 3) เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรู ใหผเู รียนไดมปี ระสบการณจากสถานการณจริง
4) ใหมกี ารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข องสถานศึกษา และมีสว นรวมในการตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นอกจากนี้ยงั อาศัยงานวิจยั ของภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189) ทีไ่ ดศกึ ษาแนว
ทางการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต พบวา 1) ดานวิชาการ
ไดแก การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาใหมคี วามรูค วามเขาใจในการจัดการศึกษา สรางเครือขาย
ดานวิชาการกับโรงเรียนสังกัดอืน่ ๆ อบรมใหความรูแ กชมุ ชนเกีย่ วกับการทําหลักสูตรทองถิน่ 2)
ดานงบประมาณ ไดแก จัดตัง้ คณะกรรมการทีเ่ ปนตัวแทนชุมชนมาดูแล 3) ดานบุคลากร ไดแก
การพัฒนาคุณลักษณะของผูจ ดั การโรงเรียน การพัฒนาคุณลักษณะของพระสงฆและสามเณร
สรางเครือขายครูกบั โรงเรียนอืน่ และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป ไดแก สรางเครือขายกับ กศน. รวมกัน
จัดแหลงเรียนรูใ หชมุ ชน โดยให กศน. เขามาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพใหชมุ ชน จัดกิจกรรมเชือ่ ม
สัมพันธกบั ชุมชน สรางเครือขายการประชาสัมพันธ
3. ระดับการศึกษา ผูว จิ ยั อาศัยแนวคิดของบพิตร ออมไทสง (2546: 47) ทีก่ ลาววา
ระดับการศึกษากับการมีสว นรวมในการจัดการศึกษามีสว นสําคัญเนือ่ งจากการศึกษามีสว นทําให
คนเกิดความคิด ความรูจ กั ตนเอง รูจ กั ชีวติ เขาใจสังคมและสิง่ แวดลอมทีต่ นเองอาศัยอยูแ ละมีสว นรวม
อยูด ว ยไดดขี น้ึ สอดคลองกับงานวิจยั ของจิราพร ตัง้ สุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกันมีสว นรวมในการวางแผนจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และภัทราภรณ นันทวงศ (2545) พบวา ผูป กครอง
นักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีสว นรวมในการจัด
การศึกษาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจยั ของชัยณรงค
ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550) ทีพ่ บวา ผูป กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการมีสว นรวมจัดการศึกษาในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. ประสบการณในการทํางาน ผูว จิ ยั อาศัยแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546:10)
ทีก่ ลาววา บุคคลทีอ่ ยูใ นอาชีพนานกวายอมมีความสามารถในการปฏิบตั ติ อ เรือ่ งนัน้ ๆ มากกวาผูท ม่ี ี
ประสบการณนอ ยกวาเพราะประสบการณในอดีตมีสว นสําคัญทีจ่ ะชวยใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทําใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูและเขาใจวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สิ่งใดควรเลี่ยงหรือไมควรเลี่ยง
สามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหาที่เผชิญไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของยุวนิตย ศรศิลป
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(2551: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูบริหารสถานประกอบการทีม่ ปี ระสบการณในการทํางานตางกัน มีสว นรวม
ในการจัดการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และงานวิจยั ของเพ็ญแข
จันทรแจม (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ประสบการณในการทํางานทีต่ า งกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การมีสว นรวมในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดานกระบวนการเรียนการสอน
แตกตางกัน

จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั จึงนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ได ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ระดับการศึกษา
1.1 ต่าํ กวาปริญญาตรี
1.2 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
2. ประสบการณในการทํางาน
2.1 นอยกวา 7 ป
2.2 7 ปขน้ึ ไป

การมีสวนรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ใน 4 ดาน
1. ดานวิชาการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานบุคลากร
4. ดานบริหารทัว่ ไป

.
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดสมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน
2. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณการทํางานตางกัน
มีความแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูว จิ ยั ไดศกึ ษา คนควา เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และไดรวบรวม
เอกสาร ดังนี้
1. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัตคิ วามเปนมา
1.2 ความหมายและความสําคัญ
1.3 ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546
1.4 การบริหารงานโรงเรียน
2. แนวคิด หลักการ เกีย่ วกับการมีสว นรวมของชุมชน
2.1 ความหมายของชุมชน
2.2 ความหมายของการมีสว นรวม
2.3 ความสําคัญของการมีสว นรวม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานของการมีสว นรวม
2.5 ลักษณะและรูปแบบการมีสว นรวม
2.6 กระบวนการและขัน้ ตอนการมีสว นรวม
2.7 ปจจัย/เงื่อนไขทีส่ ง เสริมการมีสว นรวม
3. การมีสว นรวมของชุมชน
3.1 ดานวิชาการ
3.2 ดานงบประมาณ
3.3 ดานบุคลากร
3.4 ดานบริหารทัว่ ไป
4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปรทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวม
4.1 ระดับการศึกษา
4.2 ประสบการณในการทํางาน
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ตางประเทศ
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1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัตคิ วามเปนมา
กองพุทธศาสนศึกษา (2553ข: ออนไลน) ไดสรุปประวัตคิ วามเปนมาของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ไวดงั นี้
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษารูปแบบหนึง่ ของการศึกษา
คณะสงฆ เปนการศึกษาทีร่ ฐั กําหนดใหมขี น้ึ ตามความประสงคของ (พระราชวรมุนี 2521: 355)
ซึ่งมีมูลเหตุสบื เนื่องมาจากการจัดตัง้ โรงเรียนบาลีมธั ยมศึกษาและบาลีวสิ ามัญศึกษาสํานักเรียนวัด
กลาวคือ ภายหลังจากทีก่ ารศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทง้ั สองแหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ซึง่ เปดดําเนินการมาตัง้ แตป พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2489
ตามลําดับไดเจริญกาวหนามากขึน้ ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจดั แผนกมัธยมขึน้ มา เรียกวา
โรงเรียนบาลีมธั ยมศึกษา กําหนดใหการเรียนบาลี นักธรรม และความรูช น้ั มัธยม โดยรับผูท ส่ี าํ เร็จ
ชัน้ ประถมปท่ี 4 ตอมาเมือ่ โรงเรียนบาลีมธั ยมศึกษานีไ้ ดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง
มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษาจึงไดกาํ หนดใหเรียกโรงเรียน
ประเภทนี้ใหมวา โรงเรียนบาลีวสิ ามัญศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ไดออกระเบียบกระทรวง ใหโรงเรียนบาลีวสิ ามัญศึกษาสํานักเรียนวัดนี้ เปดทําการสอบสมทบในชัน้
ตัวประโยค คือ ชัน้ ประถมปท่ี 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาและ
เมื่อสอบไดแลวก็ยงั จะไดรบั ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ดวยเหตุนจ้ี งึ ทําใหพระภิกษุ
และสามเณรนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนีจ้ งึ แพรหลายออกไปยังจังหวัดตางๆ อยางกวางขวาง
จนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรม และบาลีจะเสือ่ มลงเพราะพระภิกษุและสามเณร
ตางมุง ศึกษาวิชาทางโลกมากไป เปนเหตุใหตอ งละทิง้ การศึกษาธรรมและบาลีเสียแตทางการคณะสงฆ
ก็ยงั พิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู
ดังนัน้ แมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
ฟน ชุตนิ ธฺ โร) จึงไดตง้ั คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีขน้ึ ใหม
มีวชิ าบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวาบาลีศกึ ษาสามัญศึกษา และปริทศั นศกึ ษา และไป
ประกาศเมือ่ พ.ศ. 2507 พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีวา ดวยการศึกษาของโรงเรียน
บาลีวสิ ามัญศึกษา สํานักเรียนวัดและกําหนดใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี ที่
คณะสงฆไดจดั ขึน้ ใหม แตการณปรากฏตอมาวา การตัง้ สํานักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบาลีใหมนม้ี นี อ ย นักเรียนก็นยิ มเรียนกันนอยเพราะพระภิกษุสามเณรสวนใหญยงั พอใจทีจ่ ะเรียน
โดยไดรบั ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู ดังนัน้ นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว จึงไดพากัน
เขาชือ่ กันเปนนักเรียนโรงเรียนราษฎรของวัดซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง สมัครสอบ
เทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใ หญบา ง ทําใหการศึกษาของคณะสงฆในชวงนีร้ ะยะนัน้ เกิดความสับสน
เปนอันมาก (กรมการศาสนา. 2521: 7-9)
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ในขณะเดียวกันไดมผี แู ทนราษฎรไดยน่ื เรือ่ งราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการ เปดการ
สอบสมบทในชัน้ ตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แตกรรมการศาสนารวมกับกรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ไดพจิ ารณาลงความเห็นรวมกันวาควรจะตัง้ โรงเรียนขึน้ ประเภทหนึง่ เพือ่ สนองความตองการของ
พระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทัง้ วิชาธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคูก นั ไปโดยไมมกี ารสอบสมบท
แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฎฐายีมหาเถระ) “การศึกษาทางโลกเจริญหนามากขึน้
ตามความเปลีย่ นแปลงของโลก การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ก็จาํ เปนตองอนุวตั ไปตามความเปลีย่ นแปลง
ของโลกบาง จึงเห็นสมควรทีจ่ ะมี หลักสูตรในการเรียนพระปริยตั ธิ รรมเพิม่ ขึน้ อีกแผนกหนึง่ คือ หลักสูตร
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผศู กึ ษาไดมโี อกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ไดทง้ั ทางโลกและทางธรรมควบคูก นั ไป”
ในทีส่ ดุ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาขึน้ เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545
โดยมีวตั ถุประสงคทจ่ี ะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปนประโยชนตอ ฝายศาสนจักร และฝาย
บานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาททีด่ ี มีความรูความเขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูป ระพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ดํารงอยูใ นสมณธรรม สมควรแกภาวะ
สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้
ลาสิกขาบทไปแลว ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขาราชการสรางประโยชน
ใหกา วหนาใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน ในระยะเริม่ แรกมีเจาอาวาส 51 แหง
รายงานเสนอจัดตัง้ ตอกรมการศาสนา
เดิมนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ปจจุบนั สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม
(บาลี ธรรมวินยั และศาสนปฏิบตั )ิ ภายใตกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 ลงนามโดย นายอดิศยั โพธารามิก รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ในปการศึกษา 2552 มีกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ทัว่ ประเทศ
จํานวน 14 กลุม มีโรงเรียน จํานวน 401 โรง มีครูประจํา จํานวน 2,781 คน ครูพเิ ศษ จํานวน 1,925
คน และเจาหนาที่ 1,010 คน รวม 5,716 รูป/คน มีนกั เรียนจํานวน 56,109 รูป
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1.2 ความหมายและความสําคัญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให
พระภิกษุ สามเณร ซึง่ สวนใหญเปนผูข าดโอกาสในการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน ไดมโี อกาสเขามาศึกษาเลาเรียน เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู มีทกั ษะ ความชํานาญ ตาม
ศักยภาพของแตละคน ซึง่ การจัดการเรียนการสอนนัน้ จะเปนรูปแบบของการศึกษาควบคูก นั ระหวาง
แผนกโลก คือ วิชาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
และการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรม และแผนกบาลี โดยการกํากับดูแลของแมกองธรรม
และแมกองบาลี ไดมนี กั วิชาการทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมายและความสําคัญ ดังนี้
กองพุทธศาสนศึกษา (2551ก: 111) ไดใหความหมายไววา โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนทีว่ ดั จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหการศึกษาแกผเู รียนตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
พระราชวรมุนี (2521: 335) อธิบายไววา การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี
และแผนกธรรม เปนการศึกษาหลักของพระภิกษุ สามเณร หรือเปนศาสนศึกษาที่จะดํารง
พระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพรสืบไป สวนการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญนัน้ เปน
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมควบไปกับการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาของรัฐ ซึง่ เปน
การศึกษารูปแบบหนึง่ ของการศึกษาคณะสงฆทร่ี ฐั กําหนดใหมขี น้ึ ตามความประสงคของคณะสงฆ
สมชาย บัวเล็ก (2535: 4) กลาววา สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในชาติใหมคี วามรู ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวติ รวมกับผูอ น่ื อยางสงบสุขมาชานานอยางตอเนือ่ งไมขาดตอน แมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั จะไดมกี ารปฏิรปู ระบบการศึกษา มีการแบงการศึกษา
ออกเปน 2 สายอยางชัดเจน คือ สายสามัญและอาชีพระบบหนึง่ และสายพระปริยตั ธิ รรมอีกระบบ
หนึง่ โดยทีส่ ายสามัญเปนหนาทีข่ องรัฐและเอกชนทีจ่ ะจัดบริการใหกบั ประชาชนทัว่ ไป ใชโรงเรียน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษา สวนสายพระปริยตั ธิ รรมยังคงเปนระบบเดิมทีจ่ ดั
การศึกษาใหกบั พระภิกษุ สามเณร โดยใชวดั เปนสถานศึกษา
สุภาพร มากแจงและสมปอง มากแจง (2542: 3) กลาววาปจจุบนั คณะกรรมการ
การศึกษาสงฆ และสภามหาวิทยาลัยสงฆไดดาํ เนินการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร
ใหไดศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมเปนหลัก โดยปองกันมิใหมี
การเปลีย่ นแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฎก มีทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี หลักสูตรปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยสงฆและหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ ซึง่ ทัง้ 4 หลักสูตรนี้ จําแนกไดเปน 2
กลุม หลักสูตร คือ กลุม หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก หลักสูตรพระปริยตั ิ
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ธรรมแผนกธรรม และหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี จัดเปนการศึกษา พระปริยตั ธิ รรม
และกลุม ทีเ่ ปนหลักสูตรทีศ่ กึ ษาวิชาการพระพุทธศาสนารวมกับวิชาสามัญอืน่ ๆ ไดแก หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสงฆ และหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จัดเปนการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมประยุกต
ทศพร นอมวงค (2547: 14) กลาวไววา โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สนองความตองการของพระภิกษุ สามเณร และหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมก็เปนหลักสูตร
ทีจ่ ดุ มุง หมายของการศึกษาในการปลูกฝงใหพระภิกษุ สามเณร มีความรูแ ละทักษะในวิชาพระปริยตั ิ
ธรรมและวิชาสามัญ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 1-2) สรุปวา สําหรับโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษานัน้ เปนการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ ของการศึกษาของคณะสงฆเปนการศึกษา
ทีร่ ฐั กําหนด ใหมขี น้ึ ตามความประสงคของคณะสงฆนบั ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช 2514 เปนตนมา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จัดตัง้ ขึน้ ภายใตระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โดยผานการพิจารณา
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนาเปนผูอ อกใบอนุญาต ใหแกโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา การเรียนการสอนมีลกั ษณะเหมือนโรงเรียนเอกชน ครู และบุคลากรเปนลูกจาง
ของโรงเรียน กรมการศาสนาเปนผูอ ดุ หนุนงบประมาณ คาใชจา ยเปนรายหัว กรมการศาสนา
ไดกาํ หนดนโยบายขึน้ เปนแนวปฏิบตั ใิ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 วาดวย การปฏิรปู การศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 362 โรงใหมคี ณ
ุ ภาพตามแนวปฏิรปู การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการภายในป พ.ศ. 2544 แตกรมการศาสนาไมสามารถดําเนินการได ดวยเหตุ
ขาดงบประมาณ ตอมาเมือ่ มีพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545
และมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โรงเรียนดังกลาวไดขน้ึ ตรง
ตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และดําเนินการภายใตระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติวา ดวยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2545
1.3 ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546
ดวยมีการตราพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา ๔๕ กําหนดใหมสี าํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขน้ึ และพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 มาตรา 159 กําหนดใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาทีข่ องกรมการศาสนาบางสวนมาเปน
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจงึ วางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2553: ออนไลน)
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ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวย
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตอไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสัง่ อืน่ ใด ในสวนทีก่ าํ หนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา” หมายถึงโรงเรียนทีว่ ดั จัดตัง้ ขึน้
เพือ่ ใหการศึกษาแกผเู รียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
“ผูรบั ใบอนุญาต” หมายถึง เจาอาวาสวัดทีข่ อจัดตัง้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
“วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา
“ผูจ ดั การ” หมายถึง เจาอาวาสวัดทีร่ บั ใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาหรือพระภิกษุทเ่ี จาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
“ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการ” หมายถึง พระภิกษุผหู นาทีห่ วั หนา
สถานศึกษา
“ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพผูท าํ หนาทีห่ ลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ และใหรวมถึงพระภิกษุผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
“บุคลาการทางการศึกษา” หมายถึง ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา
รวมทัง้ ผูส นับสนุนการศึกษาซึง่ เปนผูท าํ หนาทีใ่ หบริการหรือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
“นักเรียน” หมายถึง ภิกษุสามเณรหรือผูท ก่ี าํ ลังศึกษาเลาเรียนอยูใ นหลักสูตร
พระปริยตั แิ ผนกสามัญศึกษา
“กลุมโรงเรียน” หมายถึง กลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา
ขอ 5 ใหมคี ณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ประกอบดวยผูอ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนประธานกรรมการ รองผูอ าํ นวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ ผูแ ทนแมกองธรรม สนามหลวง ผูแ ทน
แมกองบาลีสนามหลวง ผูแ ทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูแ ทนมหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราชวิทยาลัย ผูแ ทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ผูแ ทนกรมวิชาการ ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู และผูแ ทนกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา จํานวน ไมเกิน 5 รูป/คน เปนกรรมการ อํานวยการกองพุทธศาสนาศึกษา เปนกรรมการ
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และเลขานุการกรรมการทีเ่ ปนผูแ ทนกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตามวรรคหนึง่
และมาจากการคัดเลือกของผูแ ทนกลุม โรงเรียนกรรมการคราวละ 4 ป กรรมการดังกลาวอาจไดรบั
การคัดเลือกอีกไดไมองคประชุม
ขอ 6 การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดทีด่ ํารงตําแหนงอยูใ น
ที่ประชุม ใหทป่ี ระชุมเลือกกรรมการผูห นึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอยูใ นทีป่ ระชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมการ
และรองประธานไมมาประชุมหรือไมอยูใ นทีป่ ระชุม ใหทป่ี ระชุมเลือกกรรมการผูห นึง่ เปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการผูห นึง่ มีเสียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 7 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
มีอาํ นาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
1) กําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
2) กําหนดมาตรฐานโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
3) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการจักตัง้ ขยาย หรือยุบเลิกโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
4) กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
5) กําหนดตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา และอัตราครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
6) ควบคุมดูแล จัดการศึกษาใหมกี ารศึกษาพระปริยตั ธิ รรมเปนหลัก
และปองกันมิใหมกี ารเปลีย่ นแปลงพระธรรมวินยั ใหผดิ ไปจากหลักธรรมวินยั ในพระไตรปฎก
7) ใหคาํ แนะนําสงเสริมการจัดการศึกษา
8) พิจารณาวินจิ ฉัยคํารองทุกขของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ อาจารยใหญ
ผูอ าํ นวยการ ผูช ว ยครูใหญ ผูช ว ยอาจารยใหญ ผูช ว ยผูอ าํ นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยตั ิ แผนกสามัญศึกษา
ตลอดจนหลักฐาน เอกสารตางๆ ทุกประเภท ถาปรากฏมีความบกพรองใหพจิ ารณาเสนอสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เมือ่ ไดรบั
ความเห็นชอบแลวสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมอี าํ นาจสัง่ ยุบเลิกโรงเรียนได
10) วินจิ ฉัย ชีข้ าด ปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
11) ออกระเบียบ คําสัง่ ประกาศเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

19
12) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการและประธรรมกลุม โรงเรียนใหปฏิบตั หิ นาที่
ตามคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย
ขอ 8 ใหกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ขอ 9 วัดทีจ่ ะขออนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จัดทํา
แผนงานในการบริหารจัดการใหรายงานขอรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูป กครองตามลําดับชัน้
จนถึงเจาคณะจังหวัด และใหเสนอรายงานขอจัดตัง้ ไปยังสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเมือ่ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติพจิ ารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอขอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษา
ของคณะสงฆ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบแลว ใหสาํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูอ อกใบอนุญาต
ขอ 10 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับโรงเรียนพระปริยตั ิ แผนกสามัญศึกษา โดยมี นักเรียน
ไมนอ ยกวา 40 รูป/คน นักเรียนทีจ่ ะเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาในระดับทีต่ าํ่ กวาระดับทีเ่ รียนคือ
ในระดับมัธยมตอนตน ตองสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา การเปดปดภาคเรียนให
เปนไปตามกําหนดวันเปดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 11 การรวบรวมขอมูลและสถิตทิ างการศึกษาประจําปของโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ใหเสนอตามแบบทีส่ าํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกาํ หนด
ขอ 12 ใหโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตแลวเปน
สถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีครูใหญ
อาจารยใหญหรือผูอ าํ นวยการรูปหนึง่ เปนหัวหนาสถานศึกษาและรับผิดชอบในการบริหารงาน
การศึกษาของโรงเรียนใหมผี ชู ว ยครูใหญ ผูช ว ยอาจารยใหญ หรือผูช ว ยผูอ าํ นวยการรับผิดชอบงาน
ตามทีค่ รูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอ าํ นวยการมอบหมายทัง้ นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษากําหนดใหผบู ริหาร และผูช ว ยผูบ ริหารทํา
หนาทีส่ อนดวย สัปดาหละไมนอ ยกวา 5 ชั่วโมง
ขอ 13 การกําหนดตําแหนงผูบ ริหารและอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษากําหนด
ขอ 14 การแตงตัง้ ผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการ ผูช ว ยครูใหญ
ผูช ว ยอาจารยใหญ ผูช ว ยผูอ าํ นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสวนกลาง ใหผรู บั ใบอนุญาตพิจารณาเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตงตั้ง
ในสวนภูมภิ าค ใหผรู บั ใบอนุญาตพิจารณาเสนอผูว า ราชการจังหวัดแตงตั้งแลว
รายงานใหสาํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ
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ขอ 15 คุณสมบัตขิ องผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการ ผูชวยครูใหญ
ผูช ว ยอาจารยใหญ ผูช ว ยอํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มีดังนี้
1) ผูจ ดั การ มีพรรษาพน 5
2) ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการ ตองเปนเปรียญธรรมไมนอ ยกวา 3 ประโยค
หรือพุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอืน่
แตตอ งมีวชิ าชีพครู มีพรรษาพน 5 อายุไมเกิน 60 ป
3) ผูช ว ยครูใหญ ผูช ว ยอาจารยใหญ ผูช ว ยอํานวยการ ตองมีวฒ
ุ เิ ปรียญ
ธรรม ไมนอ ยกวา 3 ประโยคหรือสาขาอืน่ แตตอ งมีวชิ าชีพครู จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ
มีอายุไมตาํ่ กวา 20 ป และไมเกิน 60 ป
4) ครู จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถกไ็ ดมอี ายุไมตาํ่ กวา 20 ป และไมเกิน 60 ป
ครูสอนวิชาภาษาบาลีสาํ หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวฒ
ุ ไิ มตาํ่ กวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอืน่ แตตองมี
วิชาชีพครู และตองเปนเปรียญธรรม 3 ประโยคขึน้ ไป
ครูสอนวิชาธรรมวินยั และศาสนปฏิบตั สิ าํ หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวฒ
ุ ไิ มตาํ่ กวาปริญญาตรีจะตองมีวฒ
ุ ไิ มตาํ่ กวา
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอืน่ แตตอ งมีวชิ าชีพครูและจบนักธรรมชัน้ เอก
ครูสอนวิชาสามัญ สําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาตองมีวฒ
ุ ไิ มตาํ่ กวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอืน่ แตตอ งมีวชิ าครู
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดว ย
5) บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จะตองมีวฒ
ุ ไิ มตาํ่ กวาอนุปริญญา
ขอ 16 ในกรณีทต่ี าํ แหนงผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอ าํ นวยการ
วางลง ไมสามารถแตงตัง้ ในเวลาอันสมควรไดใหแตงตัง้ ผูร กั ษาการปฏิบตั หิ นาทีไ่ ปกอน
โดยใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
1) ผูมีอาํ นาจแตงตัง้ ผูร กั ษาการตําแหนงผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ
ผูอาํ นวยการในสวนกลางใหผอู าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนภูมภิ าค
ใหผวู า ราชการจังหวัด เปนผูแ ตงตัง้
2) การรองขอใหแตงตัง้ ผูร กั ษาการตําแหนงผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ
หรือผูอ าํ นวยการใหเจาอาวาสหรือผูร กั ษาการเจาอาวาส เปนผูร อ งขอ
3) กรณีตาํ แหนง ผูจ ดั การโรงเรียนวาง
(1) ใหเจาอาวาสเปนผูร กั ษาการ
(2) ถาไมมเี จาอาวาส หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหผูรักษา
การเจาอาวาส เปนผูร กั ษาเจาอาวาส
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4) กรณีตาํ แหนงครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือ
ผูร กั ษาการเจาอาวาสเสนอขอแตงตัง้ ครูใหญ อาจารย ผูอ าํ นวยการโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาของโรงเรียนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือใหประธานกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษาทีโ่ รงเรียนตัง้ อยูเ ปนผูร กั ษาการอีกตําแหนงหนึง่ จนกวาจะมีการแตงตัง้
ผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวแลว แตตอ งไมเกิน 6 เดือน นับตัง้ แตตาํ แหนงวางลง แตอาจขยายเวลาได
อีกไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และหากพนเวลาทีก่ าํ หนดนีต้ าํ แหนงครูใหญ
อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการยังวางอยู ใหผอู าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือผูว า
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณาสรรหาผูด าํ รงตําแหนงเพือ่ แตงตัง้ ตอไป
ขอ 17 เงินเดือนหรือคาตอบแทนผูจ ดั การ ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ าํ นวยการ
ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอ าํ นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ขอ 18 ใหโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใหมอี าํ นาจหนาทีต่ ามทีก่ าํ หนดใหระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม
ขอ 19 ใหมกี ลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เพือ่ ควบคุมดูแล
การบริหารโรงเรียนในกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โดยใหเปนไปตามระเบียบ
ทีส่ าํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกาํ หนด
ขอ 20 การดําเนินการวินยั แกบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษากําหนด
ขอ 21 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษากําหนด
ขอ 22 ใหผอู นุญาตมีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตใหจดั ตัง้ โรงเรียนตามขอ 9
ได เมือ่ ปรากฏวา
1) ผูร บั ใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามระเบียบทําใหเกิดผลเสียหาย
2) ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผูอ นุญาต ซึง่ สัง่ ตาม
ระเบียบ และทําใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง
3) ผูร บั ใบอนุญาต ไมควบคุมดูแลโรงเรียนหรือละเลยใหโรงเรียนดําเนินการ
โดยฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามระเบียบ กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง
ขอ 23 ทรัพยสนิ ทีเ่ ปนสังหาริมทรัพยทก่ี รมการศาสนาและหรือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซื้อใหและลงทะเบียนเปนทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกเพิกถอน หรือที่ไดรับ
อนุญาตใหหยุดกิจการในสวนการใหเจาอาวาสวัดทีร่ บั ใบอนุญาตนําสงสํานักพระพุทธศาสนา
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แหงชาติ และในสวนภูมภิ าคใหเจาอาวาสวัดทีร่ บั ใบอนุญาตนําสงกลุม โรงเรียน พรอมบัญชีทรัพยสนิ
ภายใน 30 วัน นับแตวนั รับทราบคําสัง่ ใหหยุดกิจการ
ขอ 24 ใหถอื วาโรงเรียน กลุม โรงเรียน ผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบงั คับ เปนโรงเรียน กลุมโรงเรียน
ผูบริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตามระเบียบนี้
ขอ 25 ใหผอู าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้
1.4 การบริหารงานโรงเรียน
การบริหารในยุคปจจุบนั มีความจําเปนทีจ่ ะตองอาศัยผูบ ริหารมืออาชีพ จึงจะทําให
พันธกิจตางๆ เหลานัน้ ดําเนินการไปไดดว ยดีและบรรลุจดุ มุง หมายทีก่ าํ หนดไว สําหรับนักบริหาร
กิจการสาธารณะทัว่ ๆ ไป รวมทัง้ ผูบ ริหารงานการคณะสงฆดว ยตองศึกษาทําความเขาใจเกีย่ วกับ
การบริหาร ดังนี้
จอรจ และโจนส (George; & Jones. 1999: 10-12) อธิบายวา การบริหาร คือ
การดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุจดุ มุง หมายขององคการโดยอาศัย บทบาทและหนาทีท่ างการบริหาร
เสรี สงวนวงษ (2547: 15) กลาววา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การจัดการเกีย่ วกับคน วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ และงบประมาณ เพือ่ ใหเยาวชนทีม่ ารับบริการดานการศึกษา เปนบุคคล
ทีไ่ ดรบั การพัฒนาใน 4 ดาน คือ ดานปญญา ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม
ธงชัย สันติวงษ (2539: 8) กลาววา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงาน
ของกลุม บุคลากร ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบของโรงเรียน
อันไดแก การบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคมใหบรรลุจดุ มุง หมายทีก่ าํ หนดไว
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2539: 2-3) กลาววา การบริหาร หมายถึง
ศิลปะแหงการทํางานใหสาํ เร็จโดยอาศัยคนอืน่ ซึง่ นักบริหารมีหนาทีใ่ นการวางแผน จัดองคการ
อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ๆ ใหดาํ เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
เพือ่ บรรลุเปาหมายทีว่ างไว หนาทีข่ องนักบริหารมีอยู 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning)
การจัดองคการ (Organizing) การแตงตัง้ บุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing)
และการควบคุม (Controlling) แมวา หนาทีข่ องนักบริหารทัง้ 5 ประการ จะถูกกําหนดโดยวิชาการ
สมัยใหม ก็ตาม แตเมือ่ วากันทางปฏิบตั แิ ลว คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนีม้ านานแลวหนาที่
ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบตั ขิ ององคการตัง้ แตสมัยโบราณ
วิลาวัลย ไพโรจน (2540: 12) กลาววา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงาน
ของกลุม บุคคลทีจ่ ดั กิจกรรมทางการศึกษา เพือ่ สมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนา
บุคลิกภาพทัง้ สติปญ
 ญา รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยทส่ี มบูรณ และอยูใ นสังคมไดเปนอยางดี
และมีความสุขในชีวติ ตามสมควรแกสภาพของคน
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สมพงษ กลาวิกรณ (2541: 20) กลาววา การบริหารยอมมีวตั ถุประสงคมปี จ จัยบุคคล
เปนองคประกอบสําคัญ ตองใชทรัพยากร การบริหารมีลกั ษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
และการดําเนินงานรวมกันของบุคคล
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรตุ ตฺ เิ มธี) (2546: 73) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการ
จัดการและดําเนินการทุกๆ ดาน เพื่อใหคณะสงฆซึ่งตั้งอยูบนฐานของการวัด และเปนฐานรองรับพระศาสนา
มีความกาวหนา สามารถอํานวยประโยชน เสริมสรางความผาสุก ความถูกตอง ความเปนระเบียบ
เรียบรอยดีงาม และแสดงความเมตตานุเคราะหตอ ปวงชน ปรากฏชัดทัง้ ทางรูปธรรมและนามธรรม
กําธร ปูรณวัฒนกุล (2550: 27) ใหไดความหมายวา การบริหาร เปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุจดุ หมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญแกผบู ริหารวา
เปนผูที่นําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ
การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2550: 25-32) กลาววา ผูบ ริหารทีด่ จี ะตองมีวธิ กี ารบริหารงาน
ทีจ่ ะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบ ริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนนมัน่ คงและสามารถ
เปนเสาหลักในการสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกลกู นองได มีความสามารถในการแบงงานใหลกู นองทํา
ตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจ กั กระจายอํานาจใหแกลกู นองไดชว ยแบงเบาภาระของตนเอง
ดังนัน้ ผูบ ริหารงานทีด่ จี งึ เปนผูท ค่ี อยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ
นงนุช วงษสวุ รรณ (2552: 33) ไดสรุปวา การบริหารเปนกิจกรรมหรือวิธกี ารทีบ่ คุ คล
หนึ่งกระทําตอบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล เพื่อใหงานนั้นสําเร็จ ลักษณะของการบริหารจึงตองประกอบดวย
ผูท ท่ี าํ หนาทีบ่ ริหารเรียกชือ่ ตางๆ กัน เจานาย ผูบ งั คับบัญชา หัวหนา ผูจ ดั การ ผูอ าํ นวยการ เปนตน
บุคคลทัง้ สองกลุม จะมีความสัมพันธกนั ลักษณะความสัมพันธเหลานี้ มีผลตอประสิทธิภาพของหนวยงาน
หรือองคการ ถามีความสัมพันธในทางทีด่ ี แนวโนมของการดําเนินงานขององคการก็เปนไปดวยดี
จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสาํ เร็จโดย
อาศัยบุคคลอืน่ เพือ่ ใหบรรลุจดุ หมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบดวย การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การแตงตัง้ บุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing)
และการควบคุม (Controlling) สวนการบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานของกลุม บุคคลทีจ่ ดั
กิจกรรมทางการศึกษา ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบของโรงเรียน
เพือ่ ใหสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ เปนมนุษยทส่ี มบูรณ และอยูใ นสังคมไดเปนอยางดี
และมีความสุขในชีวติ ตามสมควรแกสภาพของคน
1.4.1 ขอบขายงานบริหารโรงเรียน
การบริหารสถานศึกษาเปนงานทีม่ ขี อบขายกวางขวาง ตามลักษณะภารกิจทีใ่ ชใน
การปฏิบตั งิ านในหนวยงานทางการศึกษา สําหรับขอบขายงานบริหารการศึกษามีนกั วิชาการไดสรุปไว
ดังนี้

24
แรมเซเยอร (ชัยวุฒิ ปลืม้ ญาติ. 2546: 13; อางอิงจาก Ramseyer. 1955) ได
สรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาไว 8 ประการ ดังนี้ 1) งานพัฒนาการสอนและหลักการสอน
2) งานบริหารกิจการนักเรียน 3) งานเปนผูน าํ ของชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู 4) งานบริหารบุคคล
5) งานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละบริเวณโรงเรียน 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) งานสรางความสัมพันธกบั ชุมชน
นรินทร ภาระศรี (2545: 13) ไดกลาวถึงการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาวา
เพือ่ ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปจะแบงสายงานหลักดังนี้ 1) งาน
วิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานธุรการและการเงิน 4) งานอาคารสถานที่ 5) งานบริการ และ
6) งานประชาสัมพันธ
ชัยวุฒิ ปลืม้ ญาติ (2546: 14) ไดสรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย
การกําหนดโครงสรางการบริหารงานตามภารกิจและหนาทีร่ บั ผิดชอบ การจัดรูปแบบกระบวนการ
ทํางานในหนวยงานการใชทรัพยากรการบริหารในชุมชน รวมทัง้ การประสานงานกับชุมชน
หนวยงานและองคกรอืน่ ๆ ดวย
รัชพล คชชารุง โรจน (2548: 34) ไดกลาววาขอบขายงานของโรงเรียนถือวา
เปนเรือ่ งสําคัญ โดยทัว่ ไปมักจะมีการแบงขอบขายงานออกเปนกลุม งานทีแ่ ตกตางกันแลวแตสภาพ
ของโรงเรียนโดยทัว่ ไปมักจัดแบงไว 4 กลุม งาน ดังนี้ 1) งานบริหารวิชาการ 2) งานบริหารงาน
บุคคล 3) งานบริหารงบประมาณ และ 4) งานบริหารทัว่ ไป
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ในหมวด 5 การบริหารจัดการศึกษา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 49)
จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปขอบขายการบริหารสถานศึกษาไดวา
ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานงานบริหารวิชาการ 2) ดานงานบริหารงบประมาณ 3) ดานงาน
บริหารงานบุคคล และ 4) ดานงานบริหารทัว่ ไป
1.4.2 การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปนหนาทีข่ อง
ผูบ ริหารในการบริหารจัดการ ไดแก งานดานวิชาการ งานธุรการ งานบริหารงานทัว่ ไป และงานอืน่ ๆ
โดยเฉพาะการบริหารนัน้ ผูบ ริหารจําเปนตองกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาทีข่ องบุคลากรใน

25
องคกร การควบคุมดูแล และการติดตามประเมินผล โดยอาศัยทรัพยากร ไดแก คน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และสือ่ เทคโนโลยี เปนตน เพือ่ ใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุผลสําเร็จตามที่
กําหนดไว
กมล รอดคลาย (2535: 26-27) กลาววา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษาเพือ่ ใหพระภิกษุ สามเณร ไดศกึ ษาหาความรูท ง้ั ทางโลกและ
ทางธรรมควบคูก นั ไปอยางกวางขวาง เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร มีความรูค วามเขาใจในวิชาการทางโลก
สามารถเปนผูช น้ี าํ ในดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกสงั คมไดดยี ง่ิ ขึน้ และยังเปนการชวยใหผทู ข่ี าด
โอกาสทีจ่ ะเขาศึกษาในระบบไดศกึ ษาทางดานสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยเทียบกับชัน้ มัธยมศึกษาสายสามัญในหลักสูตรจัดใหมี
วิชาสามัญทีเ่ หมาะสมแกภาวะของพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ ะไดศกึ ษาโดยไมขดั ตอพระธรรมวินยั ควบคู
กับวิชาพระปริยตั ธิ รรม อันเปนวิชาทีจ่ าํ เปนแกงานของพระพุทธศาสนาประกอบดวย วิชาภาษาบาลี
ธรรมวินยั ศาสนปฏิบตั ิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา
กิตติ ธีรศานต (2539: 32) ไดจาํ แนกการบริหารงานโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาไว 6 ประการ ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการ คือ การดําเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียนทีเ่ กีย่ วของ
กับการพัฒนาและปรับปรุง แกไข การเรียนการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารงานบุคคล ไดแก การคัดเลือกครูเขามาทําการสอน การปฐมนิเทศ
การอบรมครูประจําการ การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลงานของครู
3. การบริหารงานธุรการและการเงิน ไดแก งานทีป่ ระกอบดวยงานสารบรรณ
งานทะเบียน งานสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี
4. การบริหารงานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม ไดแก การดัดแปลงอาคาร
สถานทีท่ ม่ี อี ยูใ หทนั สมัยและใชประโยชนไดเต็มที่ เหมาะสม สะดวกสบายกับการเรียนของนักเรียน
ตลอดจนครู คนงาน และผูม าติดตอใหไดรบั ความสะดวกสบายตามสมควร
5. การบริหารงานกิจการนักเรียน ไดแก การจัดการแนะแนว รวมทัง้ การ
ปฐมนิเทศ การใหความสะดวกและสวัสดิการแกนกั เรียน เชน การจัดทีร่ บั ประทานอาหาร การจัด
กิจกรรมนักเรียน การควบคุมความประพฤติของนักเรียน รวมทัง้ การรักษาระเบียบวินยั
6. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก การเผยแพร
พระพุทธศาสนาและขาวสารตางๆ ดานหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดจนนโยบาย และจุดประสงค
ของโรงเรียนใหแกชมุ ชนทราบ และในขณะเดียวกันนัน้ ทางโรงเรียนก็จะไดทราบความคิด ความ
ตองการของชุมชนอีกดวย เพือ่ จะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ
ของทัง้ 2 ฝาย
กรมการศาสนา (2543: 30) จําแนกขอบขายการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาไว 4 ประการคือ การบริหารธุรการ การบริหารวิชาการ การบริหาร
บุคลากร และการบริหารอาคารสถานที่
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สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 17) จําแนกขอบขายการบริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาไว 4 ประการคือ การบริหารงานทัว่ ไป การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากร
การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมนัน้ เสนห เจริญศักดิ์ (2547:13)
ไดจาํ แนกการบริหารงานออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูด า นวิชาการแกชมุ ชน การสงเสริมสนับสนุน
งานวิชาการแกบคุ คล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษา
2. การบริหารงานบุคคล ไดแก การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
การสรรหาและบรรจุแตงตัง้ การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
3. การบริหารงานงบประมาณ ไดแก การจัดทําและเสนอของบประมาณ
การตรวจสอบติดตามประเมินการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพือ่ การศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย
4. การบริหารงานทัว่ ไป ไดแก การดําเนินธุรการ การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเ รียน การรับนักเรียนงานสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา งานบริการสาธารณะ ฯลฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2546: 20-24) จําแนกขอบขายการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทัว่ ไป และลักษณะของงานที่
ตองปฏิบตั ใิ นโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาไว ดังนี้
1. การบริหารวิชาการ ประกอบดวย 1) การวางแผนการบริหารวิชาการ 2)
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 5) การพัฒนาคุณภาพครู 6) การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7) การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 9) การจัดหาสือ่ เอกสารและสิง่ พิมพ
10) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 11) การแนะแนวการศึกษา 12) การทํา
ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา 13) การเผยแพรความรูด า นวิชาการแกบคุ คล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันอืน่ 14) การสงเสริมและการสนับสนุนงานวิชาการแกบคุ คล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบันอืน่ และ 15) การติดตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผลการบริหารงาน
วิชาการ การนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
2. การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 1) การวางแผนบริหารงบประมาณ
2) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 3) การจัดสรรงบประมาณ 4) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพือ่ การศึกษา 5) การจัดทําหลักฐานเบิกจายเงิน 6) การบริหารพัสดุ และ 7) การติดตาม
ตรวจสอบ วัดผลประเมินผลการบริหารงบประมาณ
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3. การบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนบริหารบุคคล 2) การวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 3) การสรรหาและการบรรจุแตงตัง้ 4) การมีวนิ ยั และการรักษาวินยั
5) การสรางขวัญและใหกาํ ลังใจ 6) การประเมินผลและวัดผลการบริหารบุคลากร และ 7) การนําผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
4. การบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) การวางแผนการบริหารงานทัว่ ไป
2) การดําเนินงานธุรการ 3) การเปดโอกาสใหผปู กครองเขามามีสว นรวม 4) การพัฒนาระบบ
และเครือขายขอมูลสารสนเทศ 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม 8) การจัดทําสัมมะโนนักเรียน
9) การสงเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
10) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 11) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอืน่ 12) งานบริการสาธารณะและการอํานวยความ
สะดวก 13) การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 14) การติดตาม ตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล
การบริหารทัว่ ไป
จากทีก่ ลาวมาสรุปไดวา การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษานัน้ เปนการบริหารงานภายใตขอบขายการบริหารงานใน 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทัว่ ไป โดยเปนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาทางดานสามัญ ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยเทียบกับชัน้ มัธยมศึกษา
สายสามัญในหลักสูตรจัดใหมวี ชิ าสามัญทีเ่ หมาะสมแกภาวะของพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ ะไดศกึ ษาโดย
ไมขดั ตอพระธรรมวินยั ควบคูก บั วิชาพระปริยตั ธิ รรมประกอบดวย วิชาภาษาบาลี ธรรมวินยั
ศาสนปฏิบตั ิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา
1.4.1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
การบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในปจจุบนั นัน้ มีโครงสรางการบริหารคลายกัน
กับโรงเรียนสามัญทัว่ ไปตางเพียงรูปแบบเพราะแตละโรงเรียนมีรปู แบบการทํางานทีแ่ ตกตางกันออกไป
อาจเปนเพราะวาขอจํากัดดานขนาดหรือดานบุคลากรขององคกรทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ครงสรางการบริหาร
จึงมีความสําคัญในการดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนนัน้ ๆ ซึง่ หากโรงเรียนใดมีโครงสรางทีช่ ดั เจน
สามารถชวยลดปญหาอุปสรรคในการทํางานลงไปได เนือ่ งจากการทํางานตองอาศัยบุคลากรทีม่ ี
ความรูค วามสามารถ เพือ่ แตงตัง้ มอบหมายทีส่ อดคลองกับความถนัดของบุคคล การมีสายงาน
ของการทํางานตัง้ แตผบู งั คับบัญชาลงไปถึงผูป ฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนยอมสงผลใหการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาไดโครงสราง
การบังคับบัญชาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาในปจจุบนั จึงมีลกั ษณะดังนี้
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ผูอ าํ นวยการ/ผูจ ดั การ/ครูใหญ

ผูชวย

ฝายบริหารทัว่ ไป

ฝายแผนงาน
งบประมาณ

ฝายบุคคล

ฝายวิชาการ

งาน

งาน

งาน

งาน

งาน

ครู/อาจารย

ครู/อาจารย

ครู/อาจารย

ครู/อาจารย

ครู/อาจารย

ฝายอาจารย

ภาพประกอบ 3 แผนภูมโิ ครงสรางโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มา: สุภาพร มากแจง; และสมปอง มากแจง. (2542). รายงานการวิจยั การศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ. หนา 34.
นโยบายหลัก
1. จัดการศึกษาเพือ่ สรางศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. จัดการศึกษาเพือ่ สงเสริมสนับสนุนพระภิกษุสามเณรใหไดรบั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และดํารงอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
3. จัดการศึกษาเพือ่ ชวยเหลือสังคมโดยเปดโอกาสใหเด็กยากจนและเด็กดอย
โอกาสไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. ไมเก็บคาใชจา ย หรือเก็บคาใชจา ยนอย
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (2552: 52) กลาววาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
นัน้ ควรเพิม่ นโยบายดังนี้
1. สงเสริมการศึกษาความรูข น้ั พืน้ ฐานใหพระภิกษุสามเณรทีบ่ วชเรียน
ในพระพุทธศาสนาไดมโี อกาสเทาเทียมกับนักเรียนทัว่ ไป
2. สงเสริมปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และดานวิชาการใหแก
พระภิกษุสามเณรที่ตอ งการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา
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3. สงเสริมความสัมพันธทด่ี รี ะหวางวัด โรงเรียน ชุมชน เพือ่ สนับสนุน
การจัดการศึกษา
4. เสริมสรางพัฒนาบรรยากาศและสิง่ แวดลอมของโรงเรียนใหสะอาด
รมรืน่ และสวยงาม
วิสยั ทัศน
มุง พัฒนาผูเ รียนใหเปนศาสนทายาททีด่ ี เปนผูน าํ ดานศาสนธรรม และศาสน
พิธี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สามารถประยุกตหลักธรรม และองคความรู มาใชในการดําเนินชีวติ
ในสังคมอยางมีความสุขและสรางศาสนทายาทใหมคี วามรูค คู ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมใหแกคณะสงฆ
และสังคม
พระมหาโกวิทย สิรวิ ณโณ. (2552: 11) กลาววา วิสยั ทัศน มุง เนนใหผเู รียน
มีความรูท ง้ั ทางดานพระปริยตั ธิ รรมควบคูก บั วิชาสามัญ สามารถประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได
อยางเหมาะสม รูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกแลวนํามาพัฒนาเอง มีความ
ประพฤติดี เปนตัวอยางทีด่ ขี องสังคม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม และใหมจี ติ สํานึก
ทีจ่ ะรักษาพระพุทธศาสนาใหมง่ั คงเจริญรุง เรืองสืบตอไป
พระอุดรคณารักษ (2552: 42) วิสยั ทัศนนน้ั มุง ใหการศึกษาดานพระปริยตั ิ
ธรรมเกีย่ วกับพระธรรมวินยั ประวัตพิ ระพุทธเจา ศาสนพิธี และภาษาบาลี อีกทัง้ วิชาสามัญทัว่ ไป
เกีย่ วกับ 8 กลุม สาระ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
ไดจดั หลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ฝกอบรมปฏิบตั พิ ระกัมมัฏฐาน เจริญสมาธิ
ภาวนา ทําวัตรสวดมนต พรอมทัง้ กิจของสงฆ กอใหเกิดคุณธรรม ศักยภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ
พลานามัย ทีส่ มบูรณแข็งแรง มีความเลือ่ มใสตอพระรัตนตรัย เปนพระธรรมทูต พุทธศาสนทายาท
ทําหนาทีเ่ ผยแพรหลักพระธรรมวินยั แกพทุ ธศาสนิกชน ทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติในตางแดน
ภารกิจ
1. พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูค วามสามารถในการบริหารจัดการและจัด
กระบวนการเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสําคัญ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ทีส่ อดคลองกับสภาพบริบททองถิน่
เพือ่ ใหผเู รียนไดรบั โอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ ถึง เต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูแ ละการบริหารจัดการ
4. สงเสริมกระบวนการเรียนรูท เ่ี สริมสรางผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และเปนศาสนทายาททีด่ ี
5. ประสานสัมพันธกบั วัด สถานศึกษา ชุมชน ในการจัดการศึกษา
รวมอนุรกั ษศลิ ปะ วัฒนธรรมทองถิน่ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ การรณณรงค
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6. พัฒนาและจัดสภาพแวดลอม ใหมีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
รวมทัง้ จัดแหลงเรียนรูใ หเหมาะสมเพียงพอ และหลากหลาย
7. สงเสริมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ ทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียน
8. สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน
9. สงเสริมวิธกี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย สอดคลองกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเ รียน และเนนขอมูลผูเ รียนเปนรายบุคคล
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
1. ผูเ รียนมีระเบียบวินยั และปฏิบตั ติ นเหมาะสมกับสมณสารูป
2. ผูเ รียนมีความสํารวมกาย วาจา มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี
3. ผูเ รียนเห็นคุณคา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีเจตคติทด่ี ี
ตอการเปนศาสนทายาท
4. ผูเ รียนมีความสามารถเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนา
5. ผูเ รียนใฝรู ใฝเรียน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
6. ผูเ รียนมีความซือ่ สัตย มีความกตัญูกตเวที
7. ผูเรียนมีความประหยัด รูจ กั ใชทรัพยากรสิง่ ของสวนตน และสวนรวม
อยางคุม คาและพอประมาณ
8. ผูเ รียนมีความอดทนอดกลัน้
9. ผูเ รียนมีความรับผิดชอบ มีจติ สํานึกทีเ่ ห็นประโยชนแกสว นรวม อนุรกั ษ
ศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนาสิง่ แวดลอม และภูมใิ จในภูมปิ ญ
 ญาไทย
10. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวจิ ารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค
11. ผูเ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ น่ื ได
12. ผูเ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี และการเคลือ่ นไหว การออก
กําลังกาย ทีเ่ หมาะสมกับสมณสารูป
13. ผูเ รียนปลอดจากสิง่ เสพติดใหโทษและสิง่ มอมเมา
14. ผูเ รียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ในการ
วิเคราะห วิพากษวจิ ารณคณ
ุ คา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระเหมาะสมกับสมณสารูป
หลักการ
พระอุดรคณารักษ (2552: 13) กลาวถึงหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษาวามีหลักการดังนี้
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีหลักการดังนี้
1. เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหผเู รียนคนพบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง
2. เปนการศึกษาวิชาพระปริยตั ธิ รรมขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมวินยั และศึกษาตอ
3. เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมปจจุบนั ได
ตามสมควรแกสมณวิสยั
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักการดังนี้
1. เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหแสวงหาความรูท างพระพุทธศาสนาใหแตกฉาน
เพือ่ การเผยแพร
2. เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหมปี ระสบการณในการปฏิบตั กิ จิ วัตรของสงฆ
อยางถูกตอง
3. เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม
จุดมุง หมาย
การศึกษาตามหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย เปนการศึกษาทีม่ งุ ใหพระภิกษุสามเณรพัฒนาตน ประพฤติปฏิบตั ติ าม
พระธรรมวินยั เปนศาสนทายาททีด่ แี ละนําความรูจ ากการศึกษาไปพัฒนาสังคมตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเ ปนประมุข
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะตองมุง ปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณร
มีคณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูแ ละทักษะในวิชาพระปริยตั ธิ รรมและวิชาสามัญ
2. มีนสิ ยั ใฝหาความรูม สี มณสัญญา เคารพเชือ่ ฟงและปฏิบตั ิ
ตามขอบังคับและระเบียบสงฆ
3. มีสขุ ภาพดีทง้ั รางกายและจิตใจ
4. รูจ กั บํารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรกั ษ และเสริมสรางสภาพแวดลอม
5. มีความภูมใิ จในความเปนสมณะ จงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย
และเลือ่ มใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเ ปนประมุข
6. มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ หเกิดความเจริญ
แกชมุ ชนและสังคม
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วิชัย ธรรมเจริญ (2541: 80) ไดกลาวถึงจุดมุง หมายวาการศึกษาตาม
หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเปนการศึกษา
ทีม่ งุ ใหพระภิกษุสามเณรปฏิบตั ติ ามพระวินยั สามารถนําความรูท ไ่ี ดจากการศึกษาคนควาวิชาการ
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาสังคม ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริย
เปนประมุขตามสมควรแกสมณวิสยั
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะตองมุง ปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณร
มีคณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูแ ละทักษะในศาสนปฏิบตั แิ ละกิจของสงฆตามพระธรรมวินยั
และระเบียบสงฆ
2. มีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวพุทธ
3. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถนําแนวทางและวิธกี ารใหมๆ
ไปใชพฒ
ั นาสังคม
4. รูจ กั ใชสทิ ธิเสรีภาพในทางทีก่ อ ใหเกิดประโยชนบนรากฐาน
แหงพระธรรมวินยั
5. มีความสํานึกในสมณะสัญญาและการเปนคนไทยรวมกัน มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6. สามารถปฏิบตั ติ นเปนศาสนทายาททีด่ ี
1.4.2 หลักเกณฑการใชหลักสูตรโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. เวลาเรียน
1.1 หลักสูตรพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนใชเวลาเรียนโดยปกติประมาณ 3 ป
1.2 ในปการศึกษาหนึง่ ใหแบงเปนภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ
20 สัปดาห และโรงเรียนอาจเปดภาคฤดูรอ นไดอกี ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยใหมเี วลา 4 สัปดาห เวลา
เรียนตอสัปดาหของรายวิชาที่เปดสอนจะตองเปน 5 เทาของภาคปกติ และเวลาเรียนในภาคฤดูรอ น
นีใ้ หใชสาํ หรับเรียนรายวิชาทีเ่ รียนซ้าํ หรือรายวิชาทีแ่ ก “ 0” หรือรายวิชาทีเ่ ปลีย่ น “ร” หรือ “มส”
1.3 โรงเรียนตองเปดเรียนสัปดาหละไมนอ ยกวา 5 วัน วันละไมนอ ยกวา
7 คาบ คาบละ 50 นาที รวมแลวอยางนอย 35 คาบ
1.4 ใหเรียนตามหลักสูตรอยางนอยสัปดาหละ 32 คาบ และใหโรงเรียน
จัดใหผเู รียนเขารวมกิจกรรมตามทีก่ าํ หนดไวในโครงสรางของหลักสูตร โดยเขารวมกิจกรรมแนะ
แนวหรือกิจกรรมแกปญ
 หาหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู จํานวน 1 คาบตอสัปดาห นอกจากนี้
ตองจัดใหมเี วลาสําหรับใหผเู รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมอิสระตามความสนใจ จํานวน 2 คาบ ตอสัปดาห
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1.5 นอกจากเวลาทีก่ าํ หนดในขอ 1.1 ถึง 1.4 ตองใหผเู รียนปฏิบตั ิ
กิจของสงฆ โดยมีเจาอาวาสหรือผูท เ่ี จาอาวาสมอบหมายเปนผูค วบคุม
2. หนวยการเรียน
รายวิชาใดทีใ่ ชเวลาเรียน 2 คาบตอสัปดาหตอ ภาคเรียนใหมคี า เปน 1
หนวยการเรียนรายวิชาใดทีม่ จี าํ นวนคาบเรียนมากกวาหรือนอยกวา 2 คาบตอสัปดาหตอ ภาคเรียน
ใหมจี าํ นวนหนวยการเรียนมากขึน้ หรือนอยลงเปนไปตามสัดสวน
3. วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
ผูเ รียนจะตองเรียนวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี ตามทีก่ าํ หนดไวใน
โครงสรางของหลักสูตร สําหรับภาษาตางประเทศเรียนไดไมเกิน 1 ภาษา
4. การประเมินผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนและการโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2544
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เวลาเรียน
1.1 หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใชเวลาเรียนโดยปกติประมาณ 3 ป
1.2 ในปการศึกษาหนึง่ ใหแบงเปนภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ 20
สัปดาห และโรงเรียนอาจเปดภาคฤดูรอ นไดอกี ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยใหมเี วลา 4 สัปดาห เวลาเรียน
ตอสัปดาหของรายวิชาทีเ่ ปดสอนจะตองเปน 5 เทาของภาคปกติ และเวลาเรียนในภาคฤดูรอ นนีใ้ ห
ใชสาํ หรับเรียนรายวิชาทีเ่ รียนซ้าํ หรือรายวิชาทีแ่ ก “ 0” หรือรายวิชาทีเ่ ปลีย่ น “ร” หรือ “มส”
1.3 โรงเรียนตองเปดเรียนสัปดาหละไมนอ ยกวา 5 วัน วันละไมนอ ยกวา 7 คาบ
คาบละ 50 นาที รวมแลวอยางนอย 35 คาบ
1.4 ใหเรียนตามหลักสูตรอยางนอยสัปดาหละ 27 คาบ และใหโรงเรียนจัดให
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามทีก่ าํ หนดไวในโครงสรางของหลักสูตร โดยเขารวมกิจกรรมแนะแนวหรือ
กิจกรรมแกปญ
 หาหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู จํานวน 2 คาบตอสัปดาห นอกจากนี้ ตองจัดใหมี
เวลาสําหรับใหผเู รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมอิสระตามความสนใจ
1.5 นอกจากเวลาทีก่ าํ หนดในขอ 1.1 ถึง 1.4 ตองใหผเู รียนปฏิบตั กิ จิ
ของสงฆ โดยมีเจาอาวาสหรือผูท เ่ี จาอาวามอบหมายเปนผูค วบคุม
2. หนวยการเรียน
รายวิชาใดทีใ่ ชเวลาเรียน 2 คาบตอสัปดาหตอ ภาคเรียน ใหมคี า เปน 1 หนวย
การเรียนรายวิชาใดทีม่ จี าํ นวนคาบเรียนมากกวาหรือนอยกวา 2 คาบตอสัปดาหตอ ภาคเรียน ใหมี
จํานวนหนวยการเรียนมากขึน้ หรือนอยลงเปนไปตามสัดสวน
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3. วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
3.1 ผูเ รียนจะตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามทีก่ าํ หนดไวใน
โครงสรางของหลักสูตรสําหรับภาษาตางประเทศ ผูเ รียนจะเลือกเรียนไดไมเกิน 2 ภาษา
3.2 การจัดทํารายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี นอกเหนือจากทีก่ าํ หนด
ไวในหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
4. การประเมินผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนและการโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
5. เกณฑการจบหลักสูตร
5.1 ตองเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามทีก่ าํ หนดไวในโครงสราง
ของหลักสูตรอยางนอย 81 หนวยการเรียน โดยเรียนวิชาบังคับ 42 หนวยการเรียน วิชาเลือกเสรี
อยางนอย 39 หนวย
5.2 การเรียนและทุกรายวิชาตองไดรบั การตัดสินผลการเรียน
5.1.1 ตองไดหนวยการเรียนทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา 78 หนวยการเรียน
5.1.2 ในแตละภาคเรียน ตองเขารวมกิจกรรมของสงฆ โดยมีเวลา
เขารวมกิจของสงฆไมนอ ยกวารอยละ 80 ของกิจวัตรทีท่ างวัดกําหนด
6. การแกไขเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
ในกรณีทจ่ี ะมีการยกเลิก เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงรายวิชาและเนือ้ หาของ
รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรใหทาํ เปนคําสัง่ ของกระทรวงศึกษาธิการ คูม อื การปฏิบตั งิ านโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ (2552: 52)
เกณฑการผานชวงชัน้ และการจบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ใชเวลาประมาณ 2 ป
ผูเ รียนสามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือวา จบการศึกษาภาคบังคับ
และจบชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึง่ ถือวา จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังรายละเอียดดังนี้
1. เกณฑการผานการศึกษาชวงชั้นที่ 3 ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1-3
1.1 ผูเ รียนทุกคนตองเรียนรูต ามกลุม สาระการเรียนรูท ง้ั 8 กลุม และไดรบั
การตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑทส่ี ถานศึกษากําหนด
1.2 ผูเ รียนตองผานการประเมิน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑ
ทีส่ ถานศึกษากําหนด
1.3 ผูเ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ
ทีส่ ถานศึกษากําหนด

35
1.4 ผูเ รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและผานการประเมินตามเกณฑ
ทีส่ ถานศึกษากําหนด
2. เกณฑผา นการศึกษาชวงชัน้ ที่ 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6
2.1 ผูเ รียนทุกคนตองเรียนรูต ามกลุม สาระการเรียนรูท ง้ั 8 กลุม และไดรบั
การตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑทส่ี ถานศึกษากําหนด
2.2 ผูเ รียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนใหไดตาม
เกณฑทส่ี ถานศึกษากําหนด
2.3 ผูเ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ
ทีไ่ ดศกึ ษากําหนด
2.4 ผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและผานการประเมินตาม
เกณฑทส่ี ถานศึกษากําหนดไว
เกณฑการจบหลักสูตร
1. เสรีตามทีก่ าํ หนดไวในโครงสรางจํานวน 96 หนวยการเรียน โดยเรียน
วิชาบังคับ 78 หนวยการเรียน วิชาเลือกเสรี 18 หนวยการเรียน และทุกรายวิชาตองไดรบั การตัดสิน
ผลการเรียน
2. ตองไดหนวยการเรียน วิชาบังคับแกน ภาษาไทย ศาสนปฏิบตั ิ ภาษาบาลี
และธรรมวินัย
3. ตองไดหนวยการเรียนทั้งสิน้ ไมนอ ยกวา 85 หนวยการเรียน
4. ในแตละภาคเรียน ตองเขารวมกิจกรรมของสงฆ โดยตองมีเวลาเขารวม
กิจกรรมของสงฆไมนอ ยกวารอยละ 80 ของกิจวัตรทีท่ างวัดกําหนด
5. การแกไขหลักสูตรในกรณีทจ่ี ะมีการยกเลิก เพิม่ เติม และเปลีย่ นแปลง
รายวิชา และเนือ้ หาของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร ใหทาํ เปนคําสัง่ ของกระทรวงศึกษาธิการ
จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 3 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3, 4 - 6)
1. ผูเ รียนตองเรียนรูต ามกลุม สาระการเรียนรูท ง้ั 8 กลุม สาระและไดรบั การ
ตัดสินผลการเรียนใหไดระดับผลการเรียนไมตาํ่ กวา “1” ทุกรายวิชา
2. ผูเ รียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสือ่ ความ
ตองไดรบั ผลการประเมินในระดับ “ผาน”
3. ผูเ รียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และไดผลการประเมิน
ในระดับผล “ดี” หรือ “ดีเยีย่ ม”
4. ผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและไดผลการประเมินในระดับ
“ผาน” ทุกกิจกรรม

36
ตาราง 1 เกณฑผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยีย่ ม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนนาพอใจ
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขน้ั ต่าํ
ผลการเรียนต่าํ กวาเกณฑ

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

1. ผูเ รียนตองเรียนรูก ลุม สาระการเรียนรูท ง้ั 8 กลุม สาระ
1.1 ผูเ รียนทีไ่ ดผลการประเมินรายวิชาใดๆ ต่าํ กวาเกณฑขน้ั ต่าํ ทีก่ าํ หนด
หรือ “0” หรือ ”ต่าํ กวารอยละ 50” ผูป กครองตองติดตามผูเ รียนใหเขารับการแกไขซอมเสริมจนได
ระดับผลการเรียน “ไมนอ ยกวา 1” หรือ “สูงกวารอยละ 50” หรือผานเกณฑขน้ั ต่าํ ทีส่ ถานศึกษากําหนด
1.2 ผูเ รียนตองไดรบั การตัดสินผลการเรียนตามกลุม สาระการเรียนรูท ง้ั 8
และสาระการเรียนรูเ พิม่ เติมในระดับ “ผาน” ทุกรายวิชา จึงจะไดรบั การตัดสินใหผา นระดับชัน้ และ
การผานชวงชัน้
1.3 ชวงชัน้ ที่ 3 หรือชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ประเมินผลการเรียนเปนรายป
1.4 ชวงชั้นที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ประเมินผลการเรียนเปนรายภาค
2. การอาน คิดวิเคราะห และเขียนสือ่ ความ มีแนวดําเนินการดังนี้
2.1 สถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนสือ่ ความ
2.2 คณะกรรมการฯ มีหนาทีก่ าํ หนดเกณฑการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนสือ่ ความแลว มอบหมายผูส อนดําเนินการ
2.3 ผูส อนมอบหมายผูเ รียนใหไปศึกษาเรือ่ งหนึง่ ดวยตนเอง ทําโครงงาน
เลือกชิน้ งานหรือเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนสือ่ ความ เมือ่ ผานความเห็นชอบแลวใหเก็บผลงานไวใน Portfolio
2.4 ผูเ รียนตอง “ผาน” เกณฑการประเมินการอานวิเคราะห และเขียนสือ่
ความตามทีส่ ถานศึกษากําหนด จึงจะไดรบั การตัดสินใหผา นระดับชัน้ และการผานชวงชัน้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
3.1 คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษามีหนาทีก่ าํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับปญหาความจําเปน
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และความตองการของสถานศึกษาและชุมชน เพือ่ สรางเอกลักษณเฉพาะของสถานศึกษา เชน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ ใหสามารถอยูร ว มกับผูอ น่ื ไดอยางมี
ความสุขและสันติสอดคลองกับวิสยั ทัศนของสถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก โดยคุณลักษณะ
อันพึงประสงคนน้ั อาจซ้าํ หรือแตกตางจากคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสมณสารูป
3.2 แนวการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคกาํ หนดเปน 3 ระดับ ดังนี้
“ดีเยีย่ ม”
ดย หมายถึง มีพฤติกรรมสูงกวาเกณฑ
ทีส่ ถานศึกษากําหนด
“ดี”
ด หมายถึง มีพฤติกรรมผานเกณฑขน้ั ต่าํ ที่
สถานศึกษากําหนด
“ควรปรับปรุง” ป หมายถึง มีพฤติกรรมบางประการ
ทีต่ อ งปรับปรุง
3.3 ผูเ รียนทีไ่ ดรบั ผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” เปนผู “ไมผาน” ตอง
เขารวมปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแนวทางทีส่ ถานศึกษากําหนด และไดรบั ผลการประเมินในระดับ “ดี”
ขึน้ ไปจึงถือวา “ผาน”
3.4 ผูเ รียนตอง “ผาน” เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษาครบถวน จึงจะไดรบั การตัดสินใหผา นระดับชัน้ และการผานชวงชัน้
4. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
4.1 สถานศึกษามีหนาทีก่ าํ หนดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน และแนวทาง
ในการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของผูเ รียนแตละคน
4.2 ผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนอยางตอเนือ่ ง
ตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม
1.4.3 กลุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
กลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตามระเบียบกรมการศาสนาวา
ดวยกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ซึง่ กําหนดใหกลุม โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ 1 ประกอบดวยโรงเรียนทีต่ ง้ั อยูใ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม
และปทุมธานี ไดแก (กองพุทธศาสนศึกษา. 2553ก: ออนไลน)
1. โรงเรียนวชิรมกุฎ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวง
พระบรม-มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพนคร
3. โรงเรียนวัดศรีบญ
ุ เรือง วัดศรีบญ
ุ เรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
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4. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎ แขวงพระบรม
มหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพนคร
5. โรงเรียนพุทธศาสตรวทิ ยา วัดสุทธาวาส แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสนวทิ ยา วัดกาญจนสิงหาสน แขวงคลองชักพระ
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดพรหมรังษี วัดพรหมรังษี แขวงสีกนั เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก
เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซือ่
เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนวัดผองพลอยวิรยิ าราม วัดผองพลองวิรยิ าราม แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
12. โรงเรียนวัดเสนหา วัดเสนหา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
13. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมมหาสวัสดิว์ ทิ ยา วัดมหาสวัสดิน์ าคพุฒาราม
ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
14. โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม วัดโกเมศรัตนาราม ตําบลเชียงรากนอย
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
15. โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมพระราหุล วัดปญญานันทา ตําบลคลองหก
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
16. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร ตูป ณ.53 ปณจ. กบินทรบรุ ี อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในทีว่ ดั หรือทีธ่ รณีสงฆ หรือทีด่ นิ ของมูลนิธทิ างพระพุทธศาสนา โดยไดรบั อนุญาตจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดวยความเห็นชอบของคณะสงฆท่ีใหการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 เปนหลัก และมีรายวิชาอืน่ ๆ ทางศาสนา
เชน ภาษาบาลี ธรรมวินยั ศาสนปฏิบตั ิ เพือ่ ตอบสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณร ตาม
ความรูค วามสามารถของแตละคน ซึง่ จะเปนประโยชนตอ สถาบันพระพุทธศาสนาในการสงเสริม
สนับสนุน การเผยแผ และการสืบตออายุพระพุทธศาสนา เปนตน
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2. แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 ความหมายของชุมชน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายชุมชนวา หมูช น กลุม คน ทีร่ วมกันเปน
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ นอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรว มกัน
วิชติ นันทะสุวรรณ และจํานง แรกพินจิ (2541: 5) กลาววา ชุมชน เปนการอยูร ว มกัน
ของกลุม คนในพืน้ ทีห่ รือขอบเขตทีแ่ นนอนหนึง่ มีความผูกพันซึง่ กันและกัน อันเปนผลมาจากการมี
กิจกรรมทางการผลิต มีวถิ กี ารผลิตทีเ่ หมือนหรือใกลเคียงกัน หรือเกือ้ กูลกัน มีกจิ กรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมทีเ่ กิดจากความสัมพันธระหวางคนภายในกลุม และเกิดจากกลุม ชาติพนั ธุ ประเพณี
พิธกี รรม ความเชือ่ เดียวกันหรือใกลกนั และรวมถึงความคิดทางการเมือง หรือมีกระบวนการในการ
ตัดสินใจรวมกัน
ประเวศ วะสี (2544: 13) ไดใหความหมายของคําวาชุมชน หมายถึง การทีค่ นจํานวน
หนึง่ มีวตั ถุประสงครว มกันและเอือ้ อาทรตอกันมีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูร ว มกัน
ในการกระทําซึง่ มีการติดตอสือ่ สารกัน
รําไพ โกมุก (2545: 33) กลาววา ชุมชน หมายถึง กลุม บุคคลหลายๆ กลุม มารวมกัน
อยูใ นอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน มีการสรางสรรค มีความใสใจรวมกันและ
มีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน
ธฤษวรรณ นนทพุทธและเยาวนิจ กิตติธรกุล (2547: 67) ไดอธิบายคําวาชุมชน
หมายถึง กลุม คนทีอ่ าศัยอยูใ นเขตบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธใกลชดิ มีฐานะและอาชีพที่
คลายคลึงกันมีลกั ษณะการใชชวี ติ รวมกัน มีความรูจ กั เปนอันหนึง่ อันเดียวกันและมีการดํารงรักษา
คุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาเหมือนกัน
ยุพนิ พุม พิบลู ย (2550: 21) ไดสรุปความหมายของชุมชนไววา ชุมชน หมายถึง
การอยูร ว มกันของกลุม คนในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสัมพันธกนั ระหวางคนภายในกลุม มีวถิ ชี วี ติ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ ในการดําเนินชีวติ อยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
มีมติ รภาพมีความเอือ้ อาทรตอกัน มีความสนใจและมีปญ
 หารวมกัน มีการเรียนรูร ว มกัน
อยางตอเนือ่ งในการทํางานเพือ่ แกปญ
 หา และหาทางเลือกเพื่อการพัฒนาทีเ่ หมาะสม
จากความหมายของชุมชนตามทีน่ กั วิชาการ และนักการศึกษาไดใหความหมายไว
สรุปไดวา ชุมชน หมายถึง กลุม คนทีอ่ าศัยอยูใ นเขตบริเวณเดียวกัน มีความรูจ กั เปนอันหนึง่ อัน
เดียวกันและมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ ในการดําเนินชีวติ อยางเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน
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2.2 ความหมายของการมีสว นรวม
การมีสว นรวมเปนการรวมมือกันระหวางประชาชนและองคกรตางๆ เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนแกชมุ ชนหรือเพือ่ ชวยกันแกปญ
 หาของชุมชน โดยประชาชนและองคกรตางๆ ตองรวมมือ
กันทัง้ วางแผน ปฏิบตั ิ และประเมินผล ซึง่ ในเรือ่ งความหมายของการมีสว นรวมนัน้ มีนกั คิดหลายทาน
ไดใหความหมายของการมีสว นรวมของชุมชนไวดงั นี้
เคียท และกิลลิง (Keith; & Girling. 1991: 45) ใหความเห็นวาการมีสว นรวม
ในการบริหารสถานศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จไดจะตองประกอบไปดวย 5 ปจจัย ดังตอไปนี้
1. ตองทําความเขาใจในวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจน
2. ตองมีความเปนอิสระและมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันจะนําไปสูห นทางแหงการแกไขปญหา
4. บุคคลจะตองปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหมคี วามสามารถในการแสดงออก
5. การมีสว นรวมจะนําไปสูก ารพัฒนาและสรางสรรคสง่ิ ใหมๆ
เบอรเกอร (Berger. 1995: 255-261) เสนอแนวคิดไววา ผูป กครอง ชุมชน และครู
ตองรวมมือกันในทุกดานเพือ่ เสริมสรางเด็กในความรับผิดชอบใหอยูใ นสังคมอยางผูม คี ณ
ุ สมบัติ
ในตัว คือ เกง ดี มีสขุ ซึง่ จะสงผลดีเมือ่ โตขึน้ โดยทีผ่ ปู กครอง ชุมชน และครูตอ งแสวงหาความ
รวมมืออยางหลากหลายทุกรูปแบบเปนตนวา ดานผูป กครอง และชุมชน เปนแหลงขอมูลแกครู
และนักเรียนทีม่ สี ว นรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนงานบริหารโรงเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ดานกิจกรรมตางๆ ทีท่ างโรงเรียนจัดใหมขี น้ึ ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ชว ยผูป กครอง
และชุมชนในการพัฒนาอาชีพหรือความเปนอยูต า งๆ ในลักษณะของการใหความรูเ พิม่ เติม หรือ
การบรรเทาปญหาการใชจา ยทางการศึกษา เชน การใหทนุ การศึกษาในรูปของคูปอง หรือลักษณะ
ของทุนตางๆ เปนตน
วาลาท (บํารุง แสนณรงค. 2550: 56; อางอิงจาก Walah. 1999: 234-235) ได
อธิบายวา การรวมมือของบุคคลในการพัฒนาการศึกษา มีเปาหมายเพือ่ การสงเสริมใหผเู รียน
กาวไปสูอ นาคต ดวยการมีความรูค วามสามารถ และมีสง่ิ ตางๆ ทีม่ คี วามสําคัญทีจ่ ะทําใหการมีสวนรวม
พัฒนาการศึกษาใหเกิดความสําเร็จสูงสุด ดังเชน บุคคลจะตองมองเห็นสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนและ
ความสําคัญของการศึกษาจะตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอความสําเร็จ
ทางการศึกษา จะตองมีวสิ ยั ทัศนทส่ี ามารถนําพาสถานศึกษาไปสูเ ปาหมายทีต่ ง้ั เอาไว
ประยูร ศรีประสาธน และคนอืน่ ๆ (2539: 50-51) กลาววา การมีสว นรวมของ
ประชาชนในการจัดและการบริหารการศึกษาวา หมายถึง การเปดโอกาสหรือจัดใหประชาชน
ไดเขารวมเปนกรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่
ของหนวยงานหรือเขารวมแสดงความคิดเห็น เพือ่ การดําเนินงานของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดและการบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอและสถานศึกษา
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (เมตต เมตตการุณจ ติ . 2541: 2; อางอิงจาก เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ. 2545: 20) กลาววา โรงเรียนเปนสวนหนึง่ ของชุมชน ชุมชนเปนสิง่ แวดลอมทีม่ ี
อิทธิพลตอโรงเรียนมาก ดังนัน้ ภารกิจของโรงเรียนคือ การใหบริการทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยเหตุน้ี ประชาชนจึงควรมีสว นรวมในการกําหนด
นโยบายและการบริหาร ซึง่ ผลของการมีสว นรวมจะทําใหผูปกครองพอใจโรงเรียน มีความเชือ่ ถือ
และศรัทธาในโรงเรียน โดยทัว่ ไปแลวการมีสว นรวมของผูป กครองและชุมชนเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ โรงเรียนทีป่ ราศจากความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน
จะประสบผลสําเร็จไดโดยยาก
อุทยั บุญประเสริฐ (2542: 1-4) ไดวเิ คราะหถงึ ลักษณะการมีสว นรวมในการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือในการปฏิรปู ระบบบริหารสถานศึกษาในประเทศไทยปจจุบนั นี้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุอยางชัดเจนใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ ไป
ใหมคี ณะกรรมการและสํานักงานศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในเขตพืน้ ที่
การศึกษาโดยตรง ในการดําเนินงานตามนัยดังกลาว จะเปนการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูส ถานศึกษา ไปสูอ งคกรปกครองสวนทองถิน่ และชุมชนใหผมู สี ว น
เกีย่ วของมีสว นรวมในการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของผูเ รียน
และตอบสนองความตองการของผูป กครองและชุมชนมากทีส่ ดุ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544: 30) กลาววา การมีสว นรวมของผูป กครองกับโรงเรียน
หมายถึง การมีสว นรวมของผูป กครอง ครู และโรงเรียน ในการสรางสรรคและพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโต
และพัฒนาไดเต็มศักยภาพ
อุดม เหลืองสด (2545: 18) กลาวถึงการมีสว นรวมของผูป กครองในการจัดการศึกษา
วาการทีผ่ ปู กครองจะเขามามีสว นรวมขึน้ อยูก ับสภาพความคิด ความเชือ่ ถือ และยึดมัน่ ของแตละ
บุคคล องคกร หนวยงาน รวมไปถึงกาลเวลาและยุคสมัย แตอยางไรก็ตาม การมีสว นรวม คือการที่
ชาวบานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เองโดยชาวบาน สถาบัน และคณะกรรมการหมูบ า น
เปนผูเ สนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการตัดสินใจ วางแผนปฏิบตั ริ บั ผลประโยชน รวมไปถึง
การประเมินผลกิจกรรมนัน้ ๆ
ปรัชญา เวสารัชช (ไพรัช อรรถกามานนท; และมัทนา โชควรวัฒนกร. 2545: 8;
อางอิงจาก ปรัชญา เวสารัชช. ม.ป.ป.) กลาววา การมีสว นรวมเปนการทีป่ ระชาชนไดใชความ
พยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน
วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนานัน้ การมีสว นรวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูร บั ผลจากการ
พัฒนา และเปนผูก ระทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา การมีสว นรวมจึงเปนไปไดทง้ั วิธกี าร ซึง่ นํา
ไปสูก ารพัฒนาและเปนเปาหมายของการพัฒนาไปดวย
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พจนีย มัง่ คัง่ (2549: 34) ไดสรุปการมีสว นรวมกับชุมชนไววา หมายถึง ความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยการมีสว นรวมในการตัดสินใจ มีสว นรวม
ในการดําเนินงาน มีสว นรวมในการรับผลประโยชน และมีสว นรวมในการประเมินผลของการดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริฯ
สรุปไดวา การมีสว นรวม หมายถึง การเปดโอกาสหรือจัดใหประชาชนไดเขารวมเปน
กรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ ของหนวยงาน
หรือเขารวมแสดงความคิดเห็น เพือ่ ทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จ หนวยงานทีป่ ราศจาก
ความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนจะประสบผลสําเร็จไดโดยยาก
2.3 ความสําคัญของการมีสว นรวม
การมีสว นรวมระหวางครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน มีความสําคัญตอนักเรียน โรงเรียน
และชุมชน ดังตอไปนี้
ทนงศักดิ์ คุม ไขนาํ้ (2540: 94) ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสว นรวมกับชุมชนไว ดังนี้
1. การมีสว นรวมของชุมชน เปนสิทธิพน้ื ฐานอันชอบธรรมของทุกคนทีเ่ ราเคารพ
ใหการยอมรับและยกยอง โดยการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุง
วิถชี วี ติ ของเขา
2. งานพัฒนา เปนงานทีต่ อ งเกีย่ วของกับสมาชิกของชุมชนเปนจํานวนมาก
เราจําเปนตองใหคนหมูม ากเหลานีไ้ ดมสี ทิ ธิม์ เี สียงในการแสดงออก
3. กลยุทธทง้ั หลายในการพัฒนาทีผ่ า นมา ยังไมสามารถสงผลถึงกลุม สมาชิก
ของชุมชนผูด อ ยโอกาสและยากจน
4. ประสบการณทผ่ี า นมาไดพบวา มีโครงการจํานวนไมนอ ยทีป่ ระสบความสําเร็จ
โดยอาศัยวิธใี หชมุ ชนมีสว นรวมในรูปของการรวมกลุม และการจัดตัง้ องคกรประชาชน
5. การมีสว นรวมของชุมชน เปนเรือ่ งของการปฏิบตั กิ ารเปนกลุม หรือของกลุม
อันเปนผลมาจากความรูส กึ ผูกพันของสมาชิกแตละคนทีเ่ ขามารวมเพือ่ พิทกั ษประโยชนของเขา
และในขณะเดียวกันก็ไดประโยชนตอ สวนรวมดวยการมีสว นรวมจึงเปนสิง่ จําเปน
6. การมีสว นรวมของชุมชน เปนตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาชุมชน ยิง่ สมาชิกของ
ชุมชนเขามามีสว นรวมมากเทาใดยิง่ แสดงวาชุมชนจะไดรบั ประโยชนจากการพัฒนามากยิง่ ขึน้
7. สมาชิกของชุมชนยิง่ รูด วี า ตนเองกําลังทําอะไร มีปญ
 หาอะไร และอยากจะ
แกปญ
 หาอยางไร ถาใหโอกาสแกชมุ ชนเขามามีสว นรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวยให
โครงการตาง ๆ ตอบสนองความตองการทีแ่ ทจริงของชุมชนไดดกี วา
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545: 9-10) กลาวถึง ความสําคัญของการมีสว นรวมไวดงั นี้
1. การมีสว นรวมกอใหเกิดการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวาง
ผูเ กีย่ วของ ทําใหเกิดความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย ทําใหการปฏิบตั มิ คี วามเปนไปไดมากกวา
การคิดเพียงคนเดียว
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2. การมีสว นรวมมีผลในทางจิตวิทยาคือทําใหเกิดการตอตานนอยลง
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึน้ นอกจากนี้ ยังเปนวิธกี ารทีผ่ บู ริหารสามารถใช
ทดสอบวาสิง่ ทีต่ นเองรูต รงกับสิง่ ทีผ่ รู ว มงานหรือผูใ ตบงั คับบัญชารูห รือไม
3. เปดโอกาสใหมกี ารสือ่ สารทีด่ กี วา สามารถแลกเปลีย่ นขอมูลและประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธทด่ี ตี อ กัน
4. เปดโอกาสใหผรู ว มงาน หรือผูเ กีย่ วของมีโอกาสไดใชความสามารถ และทักษะ
ในการทํางานรวมกัน เกิดความมีนาํ้ ใจ (Team Spirit) และความจงรักภักดีตอ หนวยงานมากขึน้
5. การมีสว นรวมทําใหผลการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ การตัดสินใจมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
และสงเสริมใหการปรับปรุงงานมีความเปนไปไดสงู ตลอดจนผูร ว มงานมีความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบตั งิ านมากขึน้ ดวย
นรินทรชยั พัฒนพงศา (2547: 10-11) กลาวถึงความจําเปนของการมีสวนรวมประกอบดวย
1. ประชาชนอยูใ กลชดิ เหตุการณ รับทราบและเผชิญปญหานัน้ ๆ โดยตรง
2. ทรัพยากรธรรมชาติมอี ยูจ าํ กัด ทุกคนมีความหวงใย จึงตองเขามามีสว นรวม
3. เปนหลักการบริหารบนพืน้ ฐานของความสุจริตและยุตธิ รรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย
4. ทําใหเกิดฉันทามติทค่ี นทัง้ หลายทราบเหตุผลของกันและกัน ก็มกั เห็นพอง
ทีจ่ ะเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
5. เพือ่ ใหชมุ ชนและกลุม ตางๆ สนับสนุนตอผลการตัดสินใจนัน้ ๆ
6. ประชาชนอาจเปนตนเหตุของความลมเหลวของโครงการได ถาไมใหความรวมมือ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานของการมีสว นรวม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหการจัดการศึกษา
ของรัฐตองคํานึงถึงการมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และการมีสว นรวมของชุมชนประกอบ
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปด
โอกาสใหสงั คมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ หเปนไปอยาง
ตอเนือ่ ง ดังนัน้ การมีสว นรวมจึงถือไดวา เปนปจจัยหลักสําคัญทีม่ ผี ลทําใหการปฏิบตั งิ านบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคทต่ี ง้ั ไว ซึง่ นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหแนวคิดไวดงั นี้
ชินรัตน สมสืบ (2539: 25-27) ไดกลาวถึงแนวคิดเกีย่ วกับการมีสว นรวมไว ดังนี้
1. การมีสว นรวมเปนสิทธิ (Right) และเปนเอกสิทธิ์ (Privilege) ในฐานะสิทธิ
จะตองไดรบั การเคารพและใหเกียรติในฐานะเอกสิทธิจ์ ะตองไมถกู บังคับ (Enforce) และครอบงํา
(Manipulate) ทัง้ สองประการนีต้ อ งเกิดจากบรรยากาศทีเ่ ปนประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ ไมมใี คร
จะเปนหุน เชิด ในกระบวนการการมีสว นรวมของประชาชน
2. การมีสว นรวมเปนการทํางานเปนกลุม เปนผลรวมของขอผูกมัดจากคนแตละคน
บนพืน้ ฐานของความเชือ่ ทีว่ า โครงการเปนของพวกเขา เพือ่ พวกเขา และโดยพวกเขา ทีแ่ สดง
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ออกมาในรูปพฤติกรรมรวมเปนการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชนรว ม ดังนัน้ การเรียนรูจ ะเกิดขึน้
ประชาชนสามารถเรียนรูไ ด ถูกสอน และถูกแนะนํา แตกไ็ มไดทาํ เพือ่ ผลประโยชนของคนอืน่
3. การมีสว นรวมคือ สวนสําคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท
ประการทีห่ นึง่ การมีสว นรวมจะถูกดําเนินการใน 2 บริบทคือ นักบริหารการพัฒนาจะตองรูใ นสิง่ ที่
ประชาชนมุง หวัง (Aspiration) และตองใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (Articulation) ประการทีส่ อง
โครงการพัฒนาตองใหประชาชนรับรู ประชาชนตองเขาใจ ในโครงการ รูถ งึ ทรัพยากรทีจ่ าํ เปน
และประเด็นตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ การมีสว นรวมคือ เครือ่ งชีว้ ดั การพัฒนาชนบทการ
มีสว นรวมของประชาชนในระดับพืน้ ฐานในการพัฒนาชนบทยิง่ มาก และเขมขนเทาใด แสดงวา
ผลประโยชนของการพัฒนา จะตกแกประชาชนมากขึน้ เทานัน้
4. การมีสว นรวมจําเปนสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาชนบท ซึง่ จะตอง
เปนการมีสว นรวมจริงไมใชเพียงหยาบๆ หรืออยางตืน้ ๆ เปนเรือ่ งของการอาสาสมัครเปนผล
ของทางเลือกทีป่ ระชาชนจะทําสิง่ ตางๆ เพือ่ ตัวพวกเขาเอง
โคเฮนและอัพฮอฟ (สุวฒ
ั น วัวฒ
ั นชานนท. 2548: 12-13; อางอิงจาก Cohen; &
Uphoff. 1977: 7-26) เปนนักวิชาการทีศ่ กึ ษาวิจยั และปฏิบตั งิ านโครงการเกีย่ วกับการมีสว นรวม
ของประชาชนไวเปนอยางมาก ในสวนของแนวคิดเกีย่ วกับการมีสว นรวม โคเฮนและอัพฮอฟ
กลาวถึงกรอบในการพิจารณาเรือ่ งของการมีสว นรวมวามีโครงสรางพืน้ ฐาน จําแนกเปน 3 มิติ ไดแก
มิติที่ 1 มีสว นรวมในเรือ่ งอะไร (What Participation are we Concerned with)
หรือทีโ่ คเฮนและอัพฮอฟเรียกอีกอยางหนึง่ วา ประเภทหรือลักษณะของการมีสว นรวม (Kinds of
Participation) ซึง่ ทัง้ สองกลาววา มี 4 ประเภท ไดแก
1. การมีสว นรวมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making)
2. การมีสว นรวมในการปฏิบตั ิ (Participation in Implementation)
3. การมีสว นรวมในผลประโยชน (Participation in Benefits)
4. การมีสว นรวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)
มิติที่ 2 ใครทีเ่ ขามามีสว นรวม (Whose Participation are we Concerned with)
ในสวนนี้ มีคาํ ทีใ่ ชในความหมายกวางคําหนึง่ คือ การมีสว นรวมของประชาชน (Popular
Participation) ซึง่ โคเฮนและอัพฮอฟไดจาํ แนกใหเปนกลุม บุคคลทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ โดยจําแนก
ออกเปน 4 กลุม ใหญ ไดแก
1. ผูท อ่ี าศัยอยูใ นทองถิน่ (Local Residents or Local People)
2. ผูน าํ ทองถิน่ (Local Leaders)
3. เจาหนาทีข่ องรัฐ (Government Personnel)
4. คนตางชาติ (Foreign Personnel)
กลุม คนทัง้ 4 กลุม ทีเ่ กีย่ วของกับการมีสว นรวมนี้ ยอมมีคณ
ุ ลักษณะตางๆ
กัน ซึง่ คุณลักษณะเหลานีล้ ว นเกีย่ วของกับการมีสว นรวมทัง้ สิน้ โคเฮนและอัพฮอฟ เสนอวา
คุณลักษณะของบุคคลทีค่ วรพิจารณา คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพของครอบครัว 4) การศึกษา
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5) การแบงกลุม ในสังคม ไดแก กลุม ชนชาติ เผา เชือ้ ชาติ ศาสนาทีน่ บั ถือชัน้ วรรณะ ภาษาทีใ่ ช
แหลงกําเนิด และอืน่ ๆ 6) อาชีพ 7) รายได 8) ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ นชุมชน 9) ระยะทางของทีพ่ กั
กับทีต่ ง้ั ของโครงการความรวมมือ 10) สถานภาพของการถือครองที่ดนิ และ 11) สถานภาพของการ
ไดรบั การจางงาน (เชนทํางานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา)
มิติที่ 3 การมีสว นรวมนัน้ เกิดขึน้ อยางไร (How is Participation Occurring with
in the Project) ในมิตนิ ้ี มีประเด็นทีค่ วรพิจารณาอยู 4 ประเด็นดวยกันคือ
1. พืน้ ฐานของการมีสว นรวม พิจารณาเกีย่ วกับ
1.1 แรงทีก่ ระทําใหเกิดการมีสว นรวมมาจากเบือ้ งบนหรือเบือ้ งลาง
1.2 แรงทีส่ ง เสริมการมีสว นรวม มาจากทีใ่ ด
2. รูปแบบของการมีสว นรวม พิจารณาเกีย่ วกับ
2.1 รูปแบบขององคกร
2.2 การมีสว นรวมโดยตรงหรือโดยออม
3. ขอบเขตของการมีสว นรวม พิจารณาเกีย่ วกับ
3.1 ระยะเวลาทีเ่ ขามามีสว นรวม
3.2 ชวงของกิจกรรม
4. ประสิทธิผลของการมีสว นรวม พิจารณาเกีย่ วกับ
4.1 การใหอาํ นาจแกผเู ขามามีสว นรวม
4.2 ปฏิสมั พันธของคุณลักษณะตางๆ ของสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการมีสว นรวม
วูด ค็อก (ประยุทธ ตรีชยั . 2544: 36; อางอิงจาก Woodcock. 1989: 76-116)
กลาวถึงการทํางานรวมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพวาตองประกอบดวย 11 องคประกอบคือ
1. ความสมดุลในบทบาท สมาชิกจะตองมีความรูค วามสามารถทีเ่ หมาะสมกัน
2. เปาหมายที่ชดั เจนและเห็นพองตองกันเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสว น
ในการรับรูแ ละมีสว นในการตัง้ เปาหมายนัน้
3. ความเปดเผยและการกลาเผชิญหนาเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถ
แสดงตน เหตุผล ความคิด ไดอยางอิสระ
4. การสนับสนุนและการไววางใจกันจะทําใหสมาชิกรูส กึ จะปกปองงานทีเ่ ขา
รับผิดชอบ
5. ความรวมมือและความขัดแยงจะชวยใหทกุ คนยอมรับจุดออนจุดแข็งของกัน
และกัน และจะชวยดึงความรูค วามสามารถและประสบการณตา งๆ มาใชในการปฏิบตั งิ าน
6. วิธกี ารดําเนินการทีด่ จี ะทําใหการตัดสินใจถูกตองเหมาะสม
7. ภาวะผูนาํ ทีเ่ หมาะสม ยอมใหมกี ารสับเปลีย่ นหมุนเวียนเพือ่ เปดโอกาส
และดึงศักยภาพของผูร ว มงานออกมาใชใหเกิดประโยชนตอ งาน
8. การตรวจสอบและติดตามงานเปนการศึกษาทบทวนการทํางานของการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ เรียนรูจ ากประสบการณและคิดปรับปรุงงาน
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9. การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของงานทีจ่ ะเกิดขึน้
10. ความสัมพันธระหวางกลุม เพือ่ ชวยเหลือและเรียนรูจ ากกลุม ขางเคียง
ทัง้ ยังเปนการสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางกลุม
11. การสือ่ สารทีด่ เี ปรียบเสมือนน้าํ มันหลอลืน่
2.5 ลักษณะและรูปแบบการมีสวนรวม
กรรณกิจ ชมดี (ทองใบ เวียงสิมา. 2551: 21; อางอิงจาก กรรณกิจ ชมดี. 2524:
13) ไดสรุปรูปแบบการมีสว นรวมหลังจากไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการมีสว นรวมของประชาชนทีม่ ผี ลตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี ตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราญ
จังหวัดอุบลราช ออกเปน 10 รูปแบบ คือ
1. การมีสว นรวมประชุม (Attendance at Meetings)
2. การมีสว นรวมในการออกเงิน (Financial Contribution)
3. การมีสว นรวมเปนกรรมการ (Membership on Committee)
4. การมีสว นรวมเปนผูน าํ (Position of Leadership)
5. การมีสว นรวมเปนผูส มั ภาษณ (Interviewer)
6. การมีสว นรวมเปนผูช กั ชวน (Solicitor)
7. การมีสว นรวมเปนผูบ ริโภค (Costomers)
8. การมีสว นรวมเปนผูร เิ ริม่ หรือผูเ ริม่ การ (Entrepreneurs)
9. การมีสว นรวมเปนผูใ ชแรงงาน (Employers)
10. การมีสว นรวมออกวัสดุอปุ กรณ (Material Contribution)
ปรัชญา เวสารัชช (บํารุง แสนณรงค. 2550: 58; อางอิงจาก ปรัชญา เวสารัชช.
2528: 58) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสว นรวมดังนี้ 1) รวมแสดงความคิดเห็น 2) รวมสละ
ทรัพยากรและวัสดุ 3) รวมสละแรงกาย และ 4) รวมสละเวลา
สุวรรณี คงทอง (2536: 15-16) กลาวถึง ลักษณะของการมีสว นรวมไวดงั นี้
1. การรวมประชุมวางแผนดําเนินการ โดยการแสดงความคิดเห็นและใหขอ เสนอแนะ
2. การรวมดําเนินงานตามแผนทีก่ าํ หนดไว โดยการเสียสละกําลังแรงงาน
วัสดุ กําลังเงิน หรือทรัพยากรใดๆ
3. การรวมในการแบงปนผลประโยชนคอื การเขารวมในการใชประโยชน การรวม
ติดตามผลงาน
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542) กลาวถึง ลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน ดังนี้
1. การมีสว นรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบชายขอบ (Marginal Participation)
เปนลักษณะการรวมมือหรือการทํากิจกรรมรวมกับระหวางโรงเรียนและชุมชนทีม่ ขี อ จํากัด อันทําให
การมีสว นรวมไมเต็มที่ ขอจํากัดอันนีเ้ กิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจทีไ่ มเทาเทียบกัน 2 ฝาย ฝาย
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หนึง่ รูส กึ วาตนเองดอยอํานาจกวา หรือมีทรัพยากรเชิงอํานาจ เชน เปนผูม คี วามรูน อ ยกวา จึงทําให
ไมปรารถนาเขามามีสว นรวมอยางเต็มที่ นัน่ คือ ความเขมขนของการมีสว นรวมนอย
การมีสว นรวมของชุมชนแบบชายขอบ เปนการมีสว นรวมของผูป กครองนักเรียน
และประชาชนทัว่ ไปกับโรงเรียน ซึง่ จะเขามามีสว นรวมกิจกรรมโดยการรวมงาน หรือใหความรวมมือ
หรือรวมสนับสนุนโดยอาจจะแสดงความคิดเห็น หรือรวมกิจกรรมบาง แตไมมกี ารตัดสินมอบภาระ
ใหเปนของฝายโรงเรียน ลักษณะของการมีสว นรวมระหวางโรงเรียนกับกลุม ผูป กครองนักเรียนหรือ
ประชาชนทัว่ ไป มีลกั ษณะในการมารวมงาน ใหความรวมมือในการประชุม และใหความสนับสนุน
โดยการบริจาคเงินและสิง่ ของ หรือรวมดําเนินงาน บางครัง้ อาจแสดงความคิดเห็นในการดําเนินการ
บาง แตไมมนี าํ้ หนักเพราะสวนมากมักจะคลอยตามการตัดสินใจของกลุม ทีม่ อี าํ นาจในการตัดสินใจ
มากกวา เชน กลุม ของคณะกรรมการโรงเรียนหรือกลุม ผูน าํ ในโรงเรียนทีม่ อี าํ นาจในการตัดสินใจ
มากทีส่ ดุ ผูป กครองของนักเรียนสวนใหญเขามามีสว นรวมนอย โดยเฉพาะในเรือ่ งการออกความ
คิดเห็นเพือ่ เสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงเรือ่ งการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะถือวาหนาที่
ในการจัดการศึกษาเปนของโรงเรียนและครู หากผูป กครองนักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะอะไรก็เกรงวาจะไมถกู หลักการของครูหรือโรงเรียน
2. การมีสว นรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบเปนบางสวน (Partial Participation)
การมีสว นรวมแบบบางสวน เปนการเขามาเกีย่ วของของประชาชนในชุมชน หรือกิจกรรมการศึกษา
ในระดับความเขมขนมากกวาแบบชายชอบ กิจกรรมโดยคณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความสําคัญ
ทีร่ ฐั ถือวาเปนนโยบายสําคัญ ซึง่ สามารถสรางความชอบธรรมในการจัดการศึกษาของไทย การมี
สวนรวมแบบบางสวนนีจ้ ะมีลกั ษณะทีม่ สี ว นรวมแบบริเริม่ งาน มารวมงาน รวมใหการสนับสนุนดวย
การบริจาคหรือการรวมมือในการทํางาน โดยมีบทบาทมากกวาแบบชายขอบ ไดแก กลุม ของคณะกรรมการ
โรงเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจไดบา ง ซึง่ การตัดสินใจนัน้ อาจจะไมสามารถ
เปลีย่ นแผลงการดําเนินการไดทง้ั หมดก็ตาม แตอยางไรก็ตามการคิดริเริม่ กิจกรรมตางๆ ยังคง
เริม่ ตนจากฝายโรงเรียน และในการรวมกิจกรรมสามารถมีสว นรวมไดทกุ กิจกรรม ยกเวน กิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอน
3. การมีสว นรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบสมบูรณ (Full Participation)
เปนการมีสว นรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยทัง้ สองฝายรวมกันอยางเขมขนและเทาเทียมกัน
ตางฝายตางมีอทิ ธิพลตอกิจกรรมรวมกัน ทุกฝายมีสว นรวมไดเต็มที่ เปนการมีสว นรวมของกลุม ผูน าํ
หลักในชุมชน เชน เจาอาวาส ผูบ ริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการโรงเรียน เปนกลุม ทีม่ บี ทบาท
ในอันทีจ่ ะชีใ้ หเกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชน เปนแบบแผนของการมีสว นรวมและมีอาํ นาจในการ
ตัดสินใจอยางเต็มที่ กลุม ผูน าํ ชุมชนทีเ่ ปนผูม อี ทิ ธิพล เพราะมีทรัพยากรทางอํานาจ ทําใหมบี ทบาท
ตามหนาทีท่ เ่ี ปนทีย่ อมรับของคนในชุมชน จะเปนผูน าํ ในการริเริม่ งาน ผูค ดิ งาน รวมดําเนินการ
รวมสนับสนุน รวมงาน รวมกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง รวมแสดงความคิดเห็นรวมจริงจังทุกขัน้ ตอน
และมีอาํ นาจในการตัดสินใจไดมากทีส่ ดุ
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สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547: 20) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีสว นรวมจัดการศึกษา
สรุปไดวา การมีสว นรวมของชุมชน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปด
โอกาสใหสงั คม องคกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาทีใ่ นการเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน ตัง้ แตการคิดริเริม่ การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบตั ิ
และการรับผิดชอบในผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล
ประโยชนตอ ชุมชนตามจุดมุง หมายทีก่ าํ หนดดวยความสมัครใจ
2. ลักษณะการมีสว นรวมจากความเกีย่ วของทางดานจิตใจ เปนการมีสว นรวม
ของชุมชน ทีก่ ารเกีย่ วของทางดานจิตใจ อารมณ รวมทัง้ คานิยมของประชาชนเปนเครือ่ งชีน้ าํ ตนเอง
ใหเขามามีสว นรวม แสดงความคิดริเริม่ สรางสรรค การกระทําใหบรรลุวตั ถุประสงคทก่ี าํ หนดไว
ทําใหผทู เ่ี ขามามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมทีด่ าํ เนินงานดวยความสมัครใจ
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545: 13) ไดแบงรูปแบบการมีสว นรวมไว 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การมีสว นรวมทางตรงคือ การเขาไปมีสว นรวมในลักษณะของการปฏิบตั งิ าน
รับผิดชอบเพราะเปนหนาทีโ่ ดยตรง ไดแก ผูบ ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
2. การมีสว นรวมทางออมจะเปนลักษณะกรรมการหรือผูแ ทน ไดแก ผูป กครอง
ชุมชน องคกร ทองถิน่ และผูท เ่ี กีย่ วของในการจัดการศึกษาทุกระดับ
วิชติ นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินจิ (2541: 21-29) ไดนาํ เสนอรูปแบบ
การมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาไวดงั นี้
1. รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี้
เกิดจากความสามารถและความตองการของคนในชุมชน ที่มุงใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
วิถชี วี ติ และตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักใหผเู รียนไดเรียนรูอ ยางไมมี
ขีดจํากัดของระยะเวลา สถานที่ เพศ และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัย
ที่ แทจริง ชุมชนไดเขามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ทัง้ นี้ รูปแบบการมีสว นรวมตามแนวทางนี้
ตองอาศัยองคประกอบ 3 อยางทีม่ อี ยูใ นชุมชน ไดแก คน ความรู และทรัพยากร โดยมีกระบวนการ
ดําเนินการ คือ
1. การวิเคราะห - สังเคราะห ปญหาชุมชน
2. หาทางออกทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับวิถชี วี ติ
3. ดําเนินการสรางกิจกรรมเพือ่ ใหผเู รียนไดแกไขปญหาทีม่ อี ยู
4. ประเมินผลกิจกรรม
โดยการกําหนดเนือ้ หาหรือกิจกรรมการเรียนรู จะเริม่ จากจุดเล็กๆ ที่เกีย่ วของกับ
ชีวติ ประจําวันแลวขยายออกไปสูเ นือ้ หาหรือกิจกรรมทีซ่ บั ซอน และเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ทัง้ หมด
2. รูปแบบการมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีสว นรวมกับ
โรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถิน่ ทีส่ มั พันธ และสอดคลองกับความเปนจริงของสภาพชุมชน
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สนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่น โดยบุคคลในทองถิ่น เชน ปราชญชาวบาน
ผูรู ผูน าํ ชุมชน ผูป กครอง มาจัดทําหลักสูตรทองถิน่ และประเมินผล
3. รูปแบบการเชือ่ มประสานการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมี
สวนรวมของชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง มีองคกร
ชุมชนเพือ่ จัดการเรียนรูร ว มกัน มีเครือขายการเรียนรูเ พือ่ การแลกเปลีย่ นประสบการณกบั ชุมชนอืน่
รูปแบบการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามทีไ่ ดกลาวมานัน้ สรุปไดวา
รูปแบบการมีสว นรวมในการจัดการศึกษานัน้ นอกจากจะเปนการมีสว นรวมกับโรงเรียนในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนแลว นอกจากจะเปนการมีสว นรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแลว ยังเปนไปในลักษณะของการรวมกันจัดการศึกษาใหแกคนในชุมชน เพือ่ สรางความ
เขมแข็งใหแกชมุ ชนนัน้ ๆ ดวยบนพืน้ ฐานของการมีสว นรวมในระดับสูง
นอกจากนี้ สถาบัน International Association for Public Participation ทีไ่ ดแบงระดับ
ของการสรางการมีสว นรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ คือ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2552: ออนไลน)
1. การใหขอ มูลขาวสาร ถือเปนการมีสว นรวมของประชาชนในระดับต่าํ ทีส่ ดุ
แตเปนระดับทีส่ าํ คัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการทีภ่ าคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสว นรวมในเรือ่ งตางๆ วิธกี ารใหขอ มูลสามารถใชชอ งทางตางๆ เชน เอกสารสิง่ พิมพ
การเผยแพรขอ มูลขาวสารผานทางสือ่ ตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว
การติดประกาศ และการใหขอ มูลผานเว็บไซต เปนตน
2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการทีเ่ ปดใหประชาชนมีสว นรวมในการ
ใหขอ มูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธตี า งๆ
เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซต เปนตน
3. การเกีย่ วของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในการปฏิบตั งิ าน
หรือรวมเสนอแนะแนวทางทีน่ าํ ไปสูก ารตัดสินใจ เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหประชาชนวาขอมูล
ความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ
การจัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน
4. ความรวมมือ เปนการใหกลุม ประชาชนผูแ ทนภาคสาธารณะมีสว นรวม
โดยเปนหุน สวนกับภาครัฐในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนือ่ ง เชน คณะกรรมการทีม่ ฝี า ยประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขัน้ ทีใ่ หบทบาทประชาชนในระดับสูงทีส่ ดุ
โดยใหประชาชนเปนผูต ดั สินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุน
หมูบ า นทีม่ อบอํานาจใหประชาชนเปนผูต ดั สินใจทัง้ หมด เปนตน
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2.6 กระบวนการและขัน้ ตอนการมีสว นรวม
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (2550: 50) ไดกําหนด
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไวดงั นี้
1. การสํารวจความตองการคือ สํารวจขอมูลพืน้ ฐาน ความตองการ
ของสถานศึกษา วิเคราะหสภาพของสถานศึกษา โดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ
2. การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยยึดมัน่ มาตรฐานตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
ประกาศและมาตรฐานทีเ่ กิดจากความตองการของชุมชน
3. การวางแผนการพัฒนาคือ การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามวิสยั ทัศน
พันธกิจของสถานศึกษาทีเ่ กิดจากการมีสว นรวมของชุมชน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
4. กิจกรรมการปฏิบตั คิ ือ แนวทางการปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําไปสูค วามสําเร็จ
ตามวิสยั ทัศนของสถานศึกษา
5. การประเมินผลคือ การประเมินผลแนวทางปฏิบตั ดิ า นตางๆ ของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยเนนผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ รียนเปนสําคัญ
6. การสรุปผลการมีสว นรวมของชุมชนคือ การนําผลการประเมินมาใชเพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงขอบกพรองทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปและแผนยุทธศาสตร เพือ่ ให
การบริหารการจัดการสถานศึกษา โดยการมีสว นรวมของชุมชนเปนไปอยางตอเนือ่ ง เกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเ รียนและชุมชนอยางแทจริงนัน้ ชุมชนและสถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการทํางานรวมกัน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537: 214 -215) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
มีสว นรวม ซึง่ มีประเด็นทีต่ อ งพิจารณาตอไปนี้
1. รวมทําไม เปนจุดมุง หมายของการมีสว นรวม การใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
จะตองมีจดุ มุง หมายทีช่ ดั เจน เปาหมายทัว่ ไปของการมีสว นรวม เชน เพือ่ พัฒนาการศึกษา
แตจดุ มุง หมายเฉพาะของการมีสว นรวมคืออะไร เชน เพือ่ กําหนดนโยบาย วางแผนปฏิบตั กิ าร
การบริหารบุคคล สนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปนตน
2. ใครควรจะเขารวม จะตองพิจารณาผูท ค่ี วรจะมีสว นรวม นัน่ คือพิจารณาบุคคล
ใหเหมาะสมกับภารกิจทีต่ อ งปฏิบตั ิ ประกอบดวย ความรูแ ละทักษะ ความสามารถทีจ่ ะทําประโยชน
มีเวลาพอทีจ่ ะเขามามีสว นรวม
3. รวมเรือ่ งอะไร ในแตละภารกิจหลักของการมีสว นรวมนัน้ จะมีภารกิจยอย ๆ
ดวย เชนถาภารกิจหลักคือการบริหารงานบุคคล ภารกิจยอยอาจประกอบดวยการสรรหา การเลือ่ น
ขัน้ เลือ่ นตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน ดังนัน้ การใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมควรพิจารณาวา
เรือ่ งอะไรทีค่ วรจะมีสว นรวม
4. รวมอยางไร การมีสว นรวมนัน้ มีหลายวิธี ทัง้ การมีสว นรวมทางตรงและการมี
สวนรวมทางออม รูปแบบของการมีสว นรวมมีหลายวิธเี ชนกัน เชนรวมเปนกรรมการ รวมเสนอ
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ความคิดเห็น มีสว นรวมในการตัดสินใจ หรือรวมในการแสวงหาทรัพยากร เปนตน รูปแบบหรือ
วิธกี ารมีสว นรวมจําเปนจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับบุคคลและภารกิจ
5. รวมมากนอยเพียงใด เปนการพิจารณาปริมาณการมีสว นรวม ชุมชนควรเขามา
มีสว นรวมในการบริหารในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับภารกิจ ทัง้ นีเ้ พราะการมีสว นรวมแบบจอมปลอม
(pseudo-participation) หรือการมีสว นรวมทีม่ ากเกินไป (Excessive Participation) การมีสว นรวม
ของชุมชนอาจมีมากนอยตางกัน
แนวทางการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา สามารถแสดงได
ดังภาพตอไปนี้
รวมทําไม

จุดมุง หมายของการมีสว นรวม

ใครควรจะรวม

ผูท ค่ี วรจะมีสว นรวม

รวมเรื่องอะไร

เรือ่ งทีค่ วรจะมีสว นรวม

รวมอยางไร
รวมมากนอย
เพียงใด

วิธกี ารมีสว นรวม
ปริมาณของการมีสว นรวม

ภาพประกอบ 1 : แนวทางการพัฒนาการมีสว นรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา
ที่มา: เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. (2537). ปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา.
ใน สัมมนาปญหาและแนวโนมทางการศึกษาบริหารการศึกษา. หนวยที่ 5-8. หนา 215.
พจนีย มัง่ คัง่ (2549: 41) ไดสรุปกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนวา ประกอบดวย
1. การมีสว นรวมในการตัดสินใจ โดยอาจเปนการตัดสินใจตัง้ แตเริม่ ตน
ซึง่ เปนการแกปญ
 หาและความตองการและการตัดสินใจในการรวมวางแผน
2. การมีสว นรวมในการดําเนินงาน โดยอาจเขารวมสนับสนุนดานทรัพยากร
หรือการเขารวมในการบริหารและการรวมมือ รวมถึงการเขารวมในการลงแรงและรวมใจ
3. การมีสว นรวมในการรับผลประโยชน โดยอาจเปนผลประโยชนทางวัตถุ
ทางสังคม หรือโดยสวนตัวอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางควบคูก นั ไป
4. การมีสว นรวมในการประเมินผล โดยอาจเขารวมในการติดตาม ประเมินผล
และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
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ไพรัตน เตชะรินทร (2539: 18) ไดกลาวถึง ขัน้ ตอนของการมีสว นรวม
ในการดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคของนโยบายการพัฒนาคือ
1. รวมทําการศึกษา คนควา ถึงปญหาและสาเหตุของปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
ตลอดถึงความตองการของชุมชน
2. รวมคนหาและสรางรูปแบบและวิธกี ารพัฒนา เพือ่ แกไขและลดปญหา
ของชุมชน หรือเพือ่ สรางสรรคสง่ิ ใหมทเ่ี ปนประโยชนตอ ชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน
3. รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพือ่ ขจัดและแกไข
ตลอดจนความตองการของชุมชน
4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรทีม่ จี าํ กัดใหเกิดประโยชนตอ สวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ใหมปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหนวยงาน
7. รวมปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย
ทีว่ างไว
8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ทีท่ าํ ไวทง้ั ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: 19) ไดจาํ แนกขัน้ ตอนการมีสว นรวมเปน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีสว นรวมในขัน้ ริเริม่ โครงการ เปนขัน้ ทีป่ ระชาชนเขามามีสว นรวม
ในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสว นรวมในการตัดสินใจกําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสว นในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนัน้
ขั้นที่ 2 การมีสว นรวมในขัน้ วางแผน เปนขัน้ ทีป่ ระชาชนเขามามีสว นรวม
ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธกี าร และแนวทางการดําเนินงาน
และกําหนดทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรทีจ่ ะใชในโครงการ
ขั้นที่ 3 การมีสว นรวมในขัน้ ดําเนินการโครงการ เปนขัน้ ทีป่ ระชาชนเขามามี
สวนรวมในการทําประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอปุ กรณ
และแรงงานหรือโดยการบริหารงาน และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอกเปนตน
ขั้นที่ 4 การมีสว นรวมในขัน้ ประเมินผลโครงการ เปนขัน้ ทีป่ ระชาชนเขามามี
สวนในการประเมินวาโครงการทีพ่ วกเขาดําเนินการนัน้ บรรลุวตั ถุประสงคทก่ี าํ หนดไวหรือไม
การประเมินผลนี้ อาจเปนการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ซึง่ เปนการประเมินผล
ความกาวหนาของโครงการ ทีก่ ระทํากันเปนระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (Summative
Evaluation) ซึง่ เปนการประเมินผลสรุปรวบยอดโครงการ
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อภิญญา กังสนารักษ (2544: 14-15) ไดนาํ เสนอขัน้ ตอนการมีสว นรวมของชุมชนวา
ชุมชนตองมีสว นรวมใน 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การมีสว นรวมในการริเริม่ โครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ภายในชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ
2. การมีสว นรวมในขัน้ การวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธกี าร แนวทาง
การดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรทีจ่ ะใชในโครงการ
3. การมีสว นรวมในขัน้ ตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ
โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอปุ กรณ และแรงงาน
4. การมีสว นรวมในการประเมินผลโครงการ เพือ่ ใหรวู า ผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนือ่ งหรือ
ประเมินผลรวมทัง้ โครงการในคราวเดียวก็ได
สวน อคิน รพีพฒ
ั น (2547: 49) ไดแบงขัน้ ตอนการมีสว นรวมออกเปน 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา
3. การปฏิบตั งิ านในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
วิรชั วิรัชนิภาวรรณ (2547: ) ไดสรุปและนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ ไดแก
ลักษณะที่ 1 มีขน้ั ตอน ดังนี้ 1) การคิด 2) การตัดสินใจ 3) การวางแผน และ
4) การลงมือปฏิบตั ิ
ลักษณะที่ 2 มีขน้ั ตอน ดังนี้ 1) การกําหนดปญหา 2) การวางแผน
3) การดําเนินงาน 4) การประเมินผล และ 5) การบํารุงรักษา และพัฒนาใหคงไว
2.7 ปจจัย/เงือ่ นไขทีส่ ง เสริมการมีสว นรวมของชุมชน
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540: 84-92) และสมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ
(2536: 179-181) ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับเงือ่ นไขหรือปจจัยทีจ่ ะทําใหโรงเรียนสามารถทํางาน
รวมกับชุมชน ตองมีเงือ่ นไขหรือปจจัยทีเ่ อือ้ ใหเกิดความรวมมือและเกือ้ กูลกัน แบงออกไดเปน
2 ประการ คือ เงือ่ นไขทีจ่ าํ เปนและเงือ่ นไขทีเ่ พียงพอ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. เงือ่ นไขทีจ่ าํ เปน (Necessary Conditions) ซึง่ ประกอบดวย
1.1 บุคลากรทีเ่ กีย่ วของตองมีทศั นคติทเ่ี ห็นคุณคาและความสําคัญของการ
เรียนรูว า เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความรูแ ละจิตสํานึกของตนเอง และการเรียนรูท ด่ี ที ส่ี ดุ
ทางหนึง่ เกิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธระหวางบุคคล และเกิดขึน้ ระหวางปฏิบตั ิ ทัศนคติดงั กลาว
มีผลใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของเห็นวา ความรวมมือกอใหเกิดประโยชนแกองคกร แกตนเอง และคน
ทัง้ หมดทีร่ ว มมือกัน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางความรวมมือใหเกิดขึน้
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1.2 บุคลากรมีทศั นคติทเ่ี คารพ เชือ่ มัน่ ในศักยภาพ การพัฒนาตนเอง
ของมนุษย โดยไมยดึ ติดตามคุณคาหรือคํานิยามทีส่ งั คมกําหนดในเรือ่ งตางๆ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ของความรู การเห็นคุณคาและมีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของกันและกัน ยอมเอือ้ ใหเกิดความ
รวมมือระหวางกัน
1.3 บุคลากรมีทศั นคติทเ่ี ชือ่ วาความหลากหลายเปนลักษณะแทจริง
ของธรรมชาติและมีประโยชนในเชิงพัฒนาความเชือ่ ดังกลาว นอกจากจะหนุนเสริมทัศนคติ
ในขอ 1.1, 1.2 แลวยังเสริมใหบคุ คลยอมรับความแตกตางระหวางกัน มีความคิดเห็นทีย่ ดื หยุน
ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นทีไ่ มตรงกันได มีทศั นะทาทีทเ่ี อือ้ ใหเกิดความรวมมือ ลดความขัดแยง
แบบแตกหัก รุนแรง และสงเสริมใหความรวมมือดําเนินไปโดยราบรืน่
2. เงือ่ นไขทีพ่ อเพียง (Sufficient Conditions) ประกอบดวย
2.1 การมีวสิ ยั ทัศนในเรือ่ งการศึกษาชุมชนรวมกัน
2.2 การมีสว นรวมและความสนับสนุนจากภาคีอน่ื ๆ การแสวงหาความรวมมือ
และความสนับสนุนจากภาคีอน่ื ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน เปนเงือ่ นไขทีท่ าํ ใหโรงเรียน
และชุมชนรวมกันสรางความเขมแข็งของชุมชนไดมากขึน้
2.3 โครงสรางของการจัดการศึกษา มีลกั ษณะดังนี้
2.3.1 ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ชุมชนทีม่ คี วามสัมพันธ
แบบปฐมภูมิ รูจ กั กันเปนญาติพน่ี อ ง การมีสว นรวมจะดีกวาชุมชนทีม่ ปี ระชาชนจากหลากหลายแหง
และตางวัฒนธรรมอยูด ว ยกัน โดยมีฐานะความเปนอยูแ ละความสัมพันธซง่ึ กันและกันแบบทุตยิ ภูมิ
2.3.2 โครสรางของประชากร ชุมชนทีม่ โี ครงสรางประชากรวัยแรงงาน
มากจะมีสว นรวมมากกวาโครงสรางชุมชนทีว่ ยั แรงงานยายไปทํางานทีอ่ น่ื
2.3.3 วัฒนธรรมชุมชนทีเ่ อือ้ ตอการมีสว นรวม เชน คนในชุมชนมี
ความเห็นอกเห็นใจและเห็นความสําคัญในการชวยเหลือผูอ น่ื จะทําใหชมุ ชนเกิดการมีสว นรวมกัน
ในชุมชนมากกวาชุมชนทีต่ า งคนตางอยู
2.3.4 คานิยมของชุมชน เชน การนับถือผูน าํ อาวุโสหรือผูน าํ ชุมชน
ทําใหผนู าํ ชุมชนเปนแกนนําทีจ่ ะทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได
2.3.5 คุณภาพของประชากร ชุมชนทีม่ ปี ระชากรมีคณ
ุ ภาพดี เชน รายได
ดี การศึกษาดี มีทศั นคติทเ่ี ห็นแกประโยชนสว นรวม มีความตืน่ ตัวในการพึง่ ตนเอง จะเอือ้ อํานวยให
ประชาชนมีจติ สํานึกในการมีสว นรวมของชุมชนมากกวา
2.3.6 โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุม ทีม่ อี ทิ ธิพล
ในการตัดสินใจของกลุม ในชุมชน เชน ผูน าํ ชุมชน ซึง่ โดยมากมักมีฐานดี มีความรูแ ละประสบการณ
มากกวาคนอืน่ ถาผูน าํ เห็นแกประโยชนในการมีสว นรวม ก็จะเปนแกนนําในการมีสว นรวม
ของประชาชน
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2.3.7 ลักษณะการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชน ถาชุมชนตัง้ ถิน่ ฐานมีลกั ษณะ
เปนกลุม จะทําใหประชาชนรูจ กั กันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนทีต่ ง้ั อยูอ ยางกระจัดกระจาย
ยากตอการรวมกลุม
2.3.8 ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนใดมีทรัพยากร
และมีสภาพแวดลอมของชุมชนทีด่ ี เชน เปนชุมชนทีอ่ ยูใ นเขตชลประทาน หรือประชาชนมี
การศึกษาดี มีรายไดจากการเกษตรสม่าํ เสมอทุกป จะทําใหประชาชนมีสว นรวมในการแกปญ
 หา
และความตองการของชุมชนดีกวาชุมชนทีข่ าดทรัพยากรและมีสภาพแวดลอมทีไ่ มดี
2.4 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐตองมีการปรับเปลีย่ น เพือ่ ใหเกิด
ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน
2.5 ชุมชนมีเงือ่ นไขพืน้ ฐานเพือ่ การพัฒนา กลาวคือ ชุมชนยังคงมีความ
เขมแข็ง หรือมีทรัพยากรพืน้ ฐานคงเหลืออยู เชน ผูน าํ ตามธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงสังคม
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรืออืน่ ๆ ปจจัยเหลานี้ ทําใหทง้ั โรงเรียนและชุมชนไดรว มมือกันพัฒนาใหเกิด
ความเขมแข็งขึน้ ได
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา มีปจ จัยทีส่ ง เสริมและปจจัย
ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมของชุมชนกับโรงเรียน 3 กลุม คือ 1) กลุม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับ
สภาพแวดลอม ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจดี การเขามามีสว นรวมของนักการเมืองทองถิน่ กับ
โรงเรียน ลักษณะพืน้ ฐานนิสยั คนไทย 2) กลุม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับชุมชน ไดแก ความศรัทธา ความรูส กึ
เปนเจาของ ความเปนหวงบุตรหลาน ความเกีย่ วของผูกพันกับโรงเรียน ความคาดหวังทีม่ ตี อ
โรงเรียน ลักษณะนิสยั พืน้ ฐานของคนในชุมชน เครือขายชุมชน ผูน าํ ชุมชน ความพรอมของคน
ในชุมชน การเห็นความสําคัญของตนเองและเห็นแกความเจริญของสวนรวม และ 3) กลุม ปจจัยที่
เกีย่ วกับโรงเรียน คือ การมีความสัมพันธทด่ี รี ะหวางผูบ ริหารโรงเรียนและครู อาจารย กับชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอืน่ ๆ (2542: 130-132) กลาวถึงแนวทางการสงเสริม
ใหเกิดการมีสว นรวมไว ดังนี้
1. ปจจัยดานการจัดการ ประกอบดวย
1.1 พัฒนาการใหเกิดการมีสวนรวมในพันธกิจและเปาหมาย
1.2 สงเสริม (ดวยสื่อตางๆ) ใหเกิดความเขาใจของการที่ตองพึง่ พากันหรือรวมกัน
1.3 หาความเห็นชอบรวมกันในงานทีแ่ ตละฝายจะรับไปทํา
1.4 สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจกัน
1.5 ลดการแขงขันของแตละฝาย
1.6 สรางความมัน่ ใจวาแตละฝายจะไดประโยชนจากการมีสว นรวมกันทํางาน
2. ปจจัยดานการสือ่ สาร การสือ่ สารเพือ่ การสนับสนุนการมีสว นรวมนัน้ คือ
เปาหมายเพือ่ ใหชมุ ชนมองเห็นคุณคาของตนเองและสรางความมัน่ ใจใหกบั คนในชุมชนจนสามารถ
กลาแสดงความรูส กึ นึกคิด การระดมปญหา การวิเคราะหปญ
 หา และหาวิธกี ารแกไขใหไดลกั ษณะ
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การสือ่ สารทีส่ าํ คัญ ไดแก สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน ใชการสือ่ สารแบบมีสว นรวม
มีความหลากหลาย เปนการสือ่ สารทัง้ เปนทางการและไมเปนทางการ เปนตน
3. ปจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
4. ปจจัยของโครงการนัน่ เอง ไดแก
4.1 โครงการใหความสะดวกกับประชาชนทีจ่ ะเขามามีสว นรวมอยางจริงจัง
4.2 ใหประชาชนรูส กึ เปนเจาของโครงการนัน้ คือ มีโอกาส มีอทิ ธิพลตอการ
ตัดสินใจตัง้ แตเริม่ จนสิน้ สุดโครงการ
4.3 ใหการพัฒนาความรูส กึ และทักษะการมีสว นรวมแกประชาชน
5. ปจจัยดานพีเ่ ลีย้ ง (Facilitator) ซึง่ ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้
5.1 พีเ่ ลีย้ งตองมีความรูค วามเขาใจในเนือ้ หาของกระบวนการมีสว นรวม
5.2 คนหาผูน าํ แลวชวยกันกระตุน การมีสว นรวมในชุมชน
5.3 รวมกลุม ชุมชน เพือ่ รวมกันคนหาและหาแนวทางแกไข
5.4 สนับสนุน ขาวสาร กําลังใจ และมีสว นรวมแกปญ
 หาอุปสรรค การมีสว นรวม
5.5 มีความจริงใจ เปนทีน่ า เชือ่ ถือ ศรัทธา ของชุมชน
6. ปจจัยดานผูน าํ ไดแก ตองมีความจริงใจทีจ่ ะชวยเหลือชุมชน ตองไดรบั
การยอมรับในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ถาจะใหประสบความสําเร็จ
ผูบ ริหารควรคํานึงถึงแนวทางตอไปนี้ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2547: 16)
6.1 ดําเนินการดวยความบริสทุ ธิใ์ จ (Integrity)
6.2 ทําอยางตอเนือ่ ง (Continuity)
6.3 ทําดวยความเรียบงาย (Converged)
6.4 ดําเนินดวยการสรางสรรค (Constructiveness)
6.5 รูจ กั ปรับตัวเขาหากัน (Adaptability)
6.6 ดําเนินการดวยความยืดหยุน (Flexibility)
7. ปจจัยดานสังคม-จิตวิทยา ไดแก การกระตุน ใหชมุ ชนมีความสนใจ
และหวงใยปญหานัน้ ๆ รวมกันจนเปนเจาของปญหาก็จะเขามามีสว นรวม และตางตกลงใจ
ทีจ่ ะรวมกันแกปญ
 หานัน้
ทํานองเดียวกัน งานวิจยั ของ ศิรกิ าญจน โกสุม (2542: 171-178) พบวา เงือ่ นไข
ทีส่ นับสนุนตอการมีสว นรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ บาน คือ 1) เงื่อนไข
เกีย่ วกับชุมชน ไดแก การทีม่ กี ารรวมกลุม กันเองในชุมชน การมีสถาบันศาสนาเปนศูนยกลาง
ผูน าํ ทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา ผูน าํ ชุมชนมีความกระตือรือรน
ในการทํางาน 2) เงือ่ นไขเกีย่ วกับคณะครู ไดแก การมีครูเปนคนในทองถิน่ คณะครูใหความสําคัญ
และไปรวมงานทีเ่ ปนกิจกรรมของชุมชนและของคนในสังคม 3) เงือ่ นไขเกีย่ วกับโรงเรียน ไดแก
โรงเรียนมีศกั ยภาพในการจัดการศึกษา เพือ่ ตอบสนองความตองการของชุมชน ความโปรงใสในการ
บริหารงานดานงบประมาณและการเงินโรงเรียน การเปดโอกาสใหบคุ ลากรในชุมชนและนอกชุมชน
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เขามาใชบริการตาง ๆ ของโรงเรียน 4) เงือ่ นไขเกีย่ วกับผูบ ริหารโรงเรียน ไดแก การเปนคุณลักษณะ
ทีด่ ขี องผูบ ริหารโรงเรียน การเปนผูม มี นุษยสัมพันธทด่ี ี และเปนคนทีม่ พี น้ื ฐานทางครอบครัว
อยูในชุมชน
อมรวิชช นาครทรรพ และคนอืน่ ๆ (2545: 20-25) ไดวจิ ยั เรือ่ ง การศึกษากับวิถชี มุ ชน
พบวา ปจจัยทีส่ นับสนุนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน มี 4 ประการ คือ 1) มีผนู าํ
ในชุมชนทีม่ วี สิ ยั ทัศนกา วไกล มุง มองทีป่ ระโยชนของสวนรวม 2) ความคุน เคยสวนตัวระหวางครูกบั
ชุมชน 3) จัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกับความตองการและความสนใจของชุมชน และ 4) องคกรตางๆ
ในชุมชน เชน อบต. กรรมการหมูบ า น กลุม แมบา น เปนแกนกลางสําคัญในการพัฒนาความรวมมือ
อยางดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
พจนีย มัง่ คัง่ (2549: 45-46) ไดสรุปปจจัยทีส่ นับสนุนตอการมีสว นรวมของชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง บุคคลทีอ่ ยูใ นโรงเรียน ไดแก ครู อาจารย ผูบ ริหาร
โรงเรียน และบุคคลทีอ่ ยูใ นชุมชน ซึง่ บุคคลดังกลาวตองมีคณ
ุ ลักษณะ คือ
1.1 มีทศั นคติทเ่ี ห็นคุณคา และความสําคัญของการเรียนรู เคารพ และเชือ่ มั่น
ในศักยภาพการพัฒนาตนเองของมนุษย และเชือ่ วาความหลากหลายเปนลักษณะทีแ่ ทจริงของ
ธรรมชาติและมีประโยชนตอ การพัฒนา
1.2 มีความรูส กึ เปนเจาของ ศรัทธา ผูกพัน และคาดหวังตอโรงเรียนและชุมชน
1.3 เห็นความสําคัญของตนเองและความเจริญงอกงามของสวนรวม
1.4 มีวสิ ยั ทัศนรว มในการจัดการศึกษา
2. ปจจัยดานโครงสรางหรือสภาพแวดลอมทัว่ ไปของชุมชนและโรงเรียน
2.1 โรงเรียนและชุมชนมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน และเปนแบบแนวราบ
2.2 โครงสรางของความสัมพันธของชุมชนเปนแบบปฐมภูมิ
2.8 เกณฑการประเมิน
เกณฑประเมินดานชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกบั สถานศึกษา จํานวน 14 ขอ ไดแก
1. มีแผนกลยุทธ/ธรรมนูญสถานศึกษาทีร่ ะบุถงึ การนําแหลงเรียนรูม าใชในการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําปทร่ี ะบุถงึ การนําแหลงเรียนรูม าใชในการจัดการเรียน
การสอน
3. มีโครงการทีบ่ ง บอกถึงการนําแหลงเรียนรูใ นชุมชนมาใชในการจัดการเรียนการสอน
4. มีทะเบียนแหลงเรียนรูใ นชุมชน
5. มีการวางแผนรวมกันระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการนําแหลงเรียนรู
ในชุมชนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
6. มีการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปทไ่ี ดจดั ทําไว
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7. มีการจัดประชุมผูป กครองเพือ่ ชีแ้ จงการดําเนินงานของสถานศึกษา
8. มีขอ มูลสารสนเทศดานทรัพยากรชุมชนทีถ่ กู ตองและเปนปจจุบนั
9. มีแหลงเรียนรูใ นชุมชนสําหรับใหนกั เรียนไดศกึ ษาดูงานอยางนอย 3 แหง
10.นักเรียนมีความรูเ กีย่ วกับชุมชนของตนเองในเรือ่ งตางๆ
11.นักเรียนมีผลงานจากการเรียนรูแ หลงเรียนรูใ นชุมชน
12. มีวทิ ยากรภายนอกมาถายทอดความรูแ กนกั เรียนในสถานศึกษา
13. มีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
14. มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนเรียนรูใ นชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง
ในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑประเมินดานสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูใ หกบั ชุมชน จํานวน 5 ขอ ไดแก
1. บุคลกรในสถานศึกษามีความสามรถในการเปนวิทยากรใหความรูแ กชมุ ชน
ในโอกาสตางๆ
2. จัดหองสมุด/ทีอ่ า นหนังสือไวบริการแกคนในชุมชน
3. สถานศึกษาอํานวยความสะดวกดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม
วิชาชีพวิชาการแกชมุ ชน
4. จัดสถานศึกษาสําหรับเปนทีพ่ กั ผอน ออกกําลังกายแกคนในชุมชน
5. สถานศึกษาเปนแกนนําของชุมชนในการจัดกิจกรรมดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
เกณฑประเมินดานการบริหารและจัดการศึกษา จํานวน 14 ขอ ไดแก
1. มีแผนกลยุทธทต่ี รงกับความตองการและปญหาของชุมชน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําปทส่ี อดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา
3. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน
4. กรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการคิด วางแผน การจัดทําแผนกลยุทธ
5. กรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการคิด วางแผน การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา
6. กรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคล
หนวยงาน องคกร ทีม่ ศี กั ยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. กรรมการสถานศึกษาไดรบั ทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยาง
ตอเนือ่ ง
8. ชุมชนไดรบั ทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง
9. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอืน่ ๆ เพียงพอสําหรับเปน
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนทีข่ าดแคลน
10. มีทะเบียนขอมูลบุคคล หนวยงาน องคกรทีใ่ หการสนับสนุนสถานศึกษา
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11. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอืน่ ๆ สําหรับเปนทุนโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนขาดแคลน
12. มีงบประมาณจากรัฐ เอกชน องคกรชุมชนอืน่ ๆ เพียงพอสําหรับสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาในดานอืน่ ๆ เชน หองสมุด หองปฏิบตั กิ าร
13. กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมตั แิ ผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําป
14. กรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการวางแผนและปฏิบัตเิ พือ่ กิจกรรมบริจาค
และกิจกรรมหารายไดเพือ่ ระดมทุน แรงงาน วัสดุอปุ กรณสนับสนุนสถานศึกษา
เกณฑประเมินดานปจจัยภาพรวมทีส่ มั พันธกบั การมีสว นรวมของสถานศึกษา
และชุมชน จํานวน 10 ขอ
1. ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารสถานศึกษา
2. ผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมทีช่ มุ ชนจัดขึน้ ทัง้ ที่
เปนทางการและไมเปนทางการอยางสม่าํ เสมอ
3. ผูบ ริหารขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูน าํ องคกรชุมชน/กรรมการ
สถานศึกษา
4. ชุมชนมีการตระหนักและรับรูว า สถานศึกษาเปนของชุมชน
5. ผูนําชุมชน ผูน าํ องคกรศาสนา ผูน าํ องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความสนใจ
ใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
6. ผูบริหารนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูน าํ ชุมชน กรรมการสถานศึกษา
ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
7. ผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษา ไดรบั เชิญใหรว มเปนกรรมการหรือ
คณะทํางานในงานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
8. สถานศึกษามีการประสานงานกับชุมชนอยางตอเนือ่ ง
9. ชุมชนมีการประสานงานกับสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง
10. สถานศึกษามีวธิ กี ารสือ่ สารกับชุมชนทีห่ ลากหลาย เชน ผานนักเรียน
หนังสือราชการ วารสารสมาคมผูป กครอง ใบปลิว เสียงตามสายของหมูบ า น หรือแจงในทีป่ ระชุม
หมูบ า น
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3. การมีสว นรวมของชุมชน
การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอยางมาก
โดยจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 และมาตรา 43
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสทิ ธิท์ จ่ี ะจัดการศึกษาอบรมตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิน่ และเขาไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ และการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และเอกชน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2552: 11, 13, 29, 33, 49) ไดกลาวถึงการใหความสําคัญกับชุมชนในการเขามามีสว นรวมในการ
จัดการศึกษาไวหลายมาตราดวยกัน เชน
มาตรา 8 ขอ (2) ไดกลาววา การจัดการศึกษาใหยดึ หลักสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มาตรา 24 ขอ (6) ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูใ หสถานศึกษาประสานความ
รวมมือกับบิดามารดา ผูป กครองและบุคคลใหชมุ ชนทุกฝาย เพือ่ รวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ
มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภ ายในชุมชน เพือ่ ใหชมุ ชนมีการจัดการศึกษา อบรม
มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจ กั เลือกสรรภูมปิ ญ
 ญา และวิทยาการตางๆ เพือ่ พัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณพฒ
ั นาระหวางชุมชน
มาตรา 38 ในแตละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหมคี ณะะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประกอบดวย ผูแ ทนองคกรชุมชน ผูแ ทนองคกรเอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแ ทน
สมาคมผูป ระกอบวิชาชีพครู ผูแ ทนสมาคมผูป ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแ ทนสมาคม
ผูป กครองและครู ผูน าํ ทางศาสนา และผูท รงคุณวุฒดิ า นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานานการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล แลการบริหารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง
มาตรา 40 ไดกลาววา ใหมคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่าํ กวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแ ทนผูป กครอง ผูแ ทนครู ผูแ ทนองคกรชาชน
ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแ ทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูท รงคุณวุฒิ ใหผบู ริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
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มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมสี ว นรวม
ในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ของบุคคลดังกลาวมาใชเพือ่ ใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผทู ส่ี ง เสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
มาตรา 58 ขอ (2) ไดกลาววา ใหบคุ คล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา โดยเปนผูจ ดั และมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพยสนิ และทรัพยากรอืน่ ใหแกสถานศึกษา และมีสว นรวมรับภาระคาใชจา ยทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจําเปน
สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (2544: 8-40) ไดเสนอหลักการและแนวคิดในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ดาน ตามแนวการกระจายอํานาจไวดงั นี้
1. งานวิชาการ
1.1 ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม
อยางแทจริง โดยมีครู ผูบ ริหาร ผูป กครอง และชุมชนมีสว นรวมในการดําเนินงาน
1.2 มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจดั กระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด
1.3 มุง สงเสริมใหชมุ ชนและสังคมมีสว นรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู รวมทัง้ เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู
1.4 มุง จัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมดี ชั นีชว้ี ดั คุณภาพ
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูแ ละสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ไดทกุ ชวงชัน้ ทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
1.5 มุง สงเสริมใหมกี ารรวมมือเปนเครือขาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา
2. งานดานงบประมาณ
2.1 ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเ รียน
ในการจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจา ยใหแก
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน
2.2 มุง เนนการเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการ
งบประมาณ โดยใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
มีความคลองตัวควบคูก บั ความโปรงใสและความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน
และทรัพยากรทีใ่ ช
2.3 ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
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3. งานดานการบริหารงานบุคคล
3.1 ยึดหลักการบริหารเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง
3.2 ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑทก่ี าํ หนด
3.3 ยึดหลักธรรมาภิบาล
4. งานดานการบริหารทัว่ ไป
4.1 ยึดความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากทีส่ ดุ โดยเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามีหนาทีก่ าํ กับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
4.2 มุง สงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักการการบริหารงานทีม่ งุ เนนผลสัมฤทธิข์ องงานเปน
หลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได ตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมี
สวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคการทีเ่ กีย่ วของ
4.3 มุง พัฒนาองคกรทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกร
สมัยใหม โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชือ่ มโยง ติดตอสือ่ สารกันได
อยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
4.4 การบริหารทัว่ ไปเปนกระบวนการสําคัญทีช่ ว ยประสาน สงเสริมและสนับสนุนให
การบริหารงานอืน่ ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายทีก่ าํ หนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาท
ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนการจัดและใหบริหารการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร และหนวยงาน
การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนนัน้ ประกอบดวยงานหลัก 4 ประการ ไดแก งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ ไป ทีจ่ ะตองดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหการพัฒนาโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว รวมถึงคุณภาพทีเ่ กิดขึน้ แกตวั ผูเ รียนดวย
จากทีม่ าของการมีสว นรวมของชุมในการจัดการศึกษาขางตนสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 ไดกาํ หนดบทบาทหนาทีข่ องชุมชนในการจัดการศึกษาไว ดังนี้
(กรมวิชาการ. 2545)
1) บทบาทของประชาชน ไดแก มีบทบาทในการกําหนดสาระของหลักสูตร และ
แผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดการเรียนรูแ ละทรัพยากร
ตางๆ เพือ่ การศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน มีสว นรวมในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน
และมีสว นรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่ ใหสถานศึกษาเปน
สถานศึกษาของชุมชนอยางแทจริง

63
2) บทบาทของชุมชน ไดแก มีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสว นรวม
ในการกําหนดสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความตองการของสังคมและชุมชน
เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรูใหผูเรียนไดมีประสบการณจากสถานการณจริง ใหการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข องสถานศึกษา มีสว นรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดแก ใหความเห็นชอบในการจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ สนับสนุนสงเสริมใหการบริหารดานวิชาการ
ของสถานศึกษาสงเสริมใหมกี ารระดมทรัพยากรเพือ่ การลงทุน ตลอดจนสรรหาวิทยากรภายนอก
และภูมิปญ
 ญาชาวบาน รวมทัง้ สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกร ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพือ่ ใหสถานศึกษา เปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชน
และทองถิน่
ในการทําวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั มุง ศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ดานวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวา สถานศึกษาจะเปนประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนือ่ งจากงานวิชาการ
เกีย่ วของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึง่ เปนหัวใจ
ของสถานศึกษาอาจจะเกีย่ วของทางตรงหรือทางออมก็อยูท ล่ี กั ษณะของงานนัน้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.
2544: 16) สอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2537: 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการวาโดยทัว่ ไปภารกิจหรืองานในสถานศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน
ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอยกวานีก้ ข็ น้ึ อยูก บั ปริมาณของนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษานัน้ ๆ แตไมมสี ถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมไดจดั ใหมงี านดานวิชาการ ซึง่ ถือวา
เปนหัวใจสําคัญหรือเรียกไดวา เปนงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน สวนงานดานบุคลากร
ธุรการ กิจการนักเรียน และงานอืน่ ๆ เปนงานทีม่ าสนับสนุนงานวิชาการใหมคี ุณภาพ ดังนัน้
งานวิชาการ จึงมิใชเพียงใหนกั เรียนอานออกเขียนได ทําเลขเกงเทานัน้ แตยงั รวมถึงการดํารงชีวติ
ในสังคมรวมกับผูอ น่ื อยางมีความสุข งานวิชาการยังเนนถึงการไปประกอบอาชีพได และเปนงาน
ทีร่ บั ผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองทีจ่ ะออกไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตดวย จะเห็นไดวา
การบริหารงานวิชาการนับเปนงานทีส่ าํ คัญของโรงเรียน เปนหนาทีห่ ลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจ
ของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขน้ึ อยูก บั งานวิชาการของโรงเรียน ทีจ่ ะสรางนักเรียน
ใหมคี ณ
ุ ภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัตติ ามทีต่ อ งการเพือ่ นําไปใชในการดํารงชีวติ ใน
สังคมตอไปไดเปนอยางดี ซึง่ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2533: 133) กลาววา การบริหารงานวิชาการวา
การบริหารงานวิชาการประกอบดวยงานหลายอยาง สิง่ สําคัญของงานดานวิชาการคือ หลักสูตร
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เปนตัวกํากับงานดานวิชาการ ขึน้ อยูก บั ความสามารถของผูน าํ ในการนําไปใชในแตละสถานศึกษา
จึงแตกตางกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาขึน้ กับปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ รวมทัง้ ผูเ รียนดวย สวนปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 16) กลาววา การบริหารงาน
ฝายวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ กีย่ วกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสงู สุดกับผูเ รียน
โดยการบริหารงานวิชาการมีขอบขาย ดังที่ กมล ภูป ระเสริฐ (2545: 9-10) ไดกลาวถึง
ขอบขายงานวิชาการไวดงั นี้
1. งานหลักสูตร ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
1.1 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ทีไ่ ดกาํ หนดเกีย่ วกับ
มาตรฐานการเรียนรูแ ละสาระการเรียนรูโ ดยจัดเปนกลุม ๆ ไว เชน กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
1.2 การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูใ นสวนทีเ่ กีย่ วกับ
สภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวติ และปญหาตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนและทองถิน่
1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา นํามากําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูร ายป กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม
1.4 การจัดทําหนวยการเรียนรู แบงแยกตามรายหัวขอแตละชัน้
แตละระดับชัน้ เรียนในลักษณะการบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูย อ ย แตละหนวยการเรียนรู
จะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูแ ละเวลาเรียน ซึง่ เมือ่ รวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณ
ตามหลักสูตรทีก่ าํ หนดไวเปนรายภาคหรือรายป
2. งานการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
2.1 การรวบรวม วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
กับหนวยการเรียนรูท ต่ี ง้ั ไวโดยคํานึงถึงกิจกรรมทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ไดแก กิจกรรมทีเ่ นนการให
ผูเ รียนไดปฏิบตั จิ ริง การใหผเู รียนไดสรางความรูค วามเขาใจจากการสอบถาม จากการอาน จากการ
คิดคนควาจากแหลงความรูต า งๆ เพือ่ นํามาสรุปเปนความรูแ ละความเขาใจของงาน
2.2 การกําหนด การเตรียมการและการจัดหาสือ่ การเรียนการสอน อุปกรณ
เครือ่ งใชทส่ี อดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ กิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหผเู รียน
ปฏิบตั สิ ง่ิ ตางๆ สือ่ และอุปกรณจะเปนสิง่ ทีน่ กั เรียนใชปฏิบตั ิ
2.3 การกําหนดวิธกี ารประเมินผลการเรียน ในแตละหนวยการเรียนรูห รือ
รายวิชาตามแนวคิดในปจจุบนั ตองการใหมกี ารประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซึง่ เปนการประเมิน
ทีส่ อดคลองกับจุดเนนของกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ใหผเู รียนคนควา ทดลองปฏิบตั ใิ นสิง่ ตางๆ
ก็ควรประเมินจากการปฏิบตั แิ ละผลงานทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจแตกตางกันไปสําหรับผูเ รียนแตละคน
2.4 การจัดทําแผนการเรียนหรือแผนการจัดการเรียนของผูส อนแตละคน
ในแตละระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดเปนหนวยการเรียนรู ซึง่ มีลกั ษณะของการบูรณาการ
ผูส อนแตละคนสามารถนําผลงานมาใชในการจัดทําแผนการสอนเชิงบูรณาการไดโดยตรง
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2.5 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการสอนหรือการจัดการเรียนรู โดยการเยีย่ มชัน้ เรียนหรือประชุมปรึกษาหารือกันเปนระยะ
2.6 การรวมกันแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการเรียนการสอนโดนการนิเทศ
ภายใน การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานการเรียนการสอนและการแสวงหาความชวยเหลือ
จากแหลงภายนอกสถานศึกษา
3. งานการประเมินผลการเรียน ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
3.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูข องหนวยการเรียนรู รายวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน เพือ่ การพิจารณา
ในการเตรียมการขัน้ ตอไป ทัง้ นี้ ตองคํานึงถึงตัวบงชีท้ ก่ี าํ หนดไวในมาตรฐานการเรียนรู
3.2 การกําหนดวิธกี ารและเครือ่ งมือทีจ่ ะใชในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู และเตรียมการในการสรางเครือ่ งมือและกําหนดวิธที เ่ี ปนระบบในขัน้ นี้ ควรกําหนดชวงเวลา
ในการประเมินผลการเรียนระหวางดําเนินการสอน การประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปดว ย
3.3 การควบคุมและสงเสริมใหมกี ารประเมินผลการเรียนตามวิธกี ารและ
เครือ่ งมือทีไ่ ดกาํ หนดไว รวมทัง้ การดูแลใหมกี ารบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึก การสังเกต
และการรวบรวมผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาทีก่ าํ หนดไวสม่าํ เสมอ
3.4 การจัดทําหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง กรม หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว
3.5 การนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเ รียนแตละคน
อยางสม่าํ เสมอ ซึง่ เปนหลักการสําคัญของการประเมินทีต่ อ งการใชผลการประเมินเพือ่ การพัฒนา
ไมใชการตัดสินไดหรือตกของผูเ รียนแตอยางใด
3.6 การกําหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทัง้ การรายงาน
ผูป กครองระหวางป และการรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอ สาธารณะและหนวยงานตนสังกัด
4. งานการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
4.1 การทําความเขาใจเกีย่ วกับการนิเทศภายใน ทีม่ หี ลักการใหบคุ ลากร
ทุกคนรวมกันรับผิดชอบในการนําเสนอสถานศึกษาไปสูม าตรฐานการศึกษารวมกันทุกคน จึงตอง
รวมคิดรวมกันทํา เพือ่ ใหสถานศึกษาสามารถพึง่ ตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปนผูน เิ ทศ
และเปนผูร บั การนิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน
4.2 การกําหนดวิธกี ารและระยะเวลาในการนิเทศภายใน วิธกี ารทีจ่ ะนําไปใช
ควรเปนวิธกี ารทีม่ ลี กั ษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปลีย่ นประสบการณและความคิด
การแลกเปลีย่ นความรูค วามเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุมอบรม สัมมนาปฏิบตั กิ าร
ในระดับตางๆ การสาธิตรูปแบบการสอน เพือ่ ชวยกันคนควาหาขอบกพรองและปรับปรุงใหเปนรูปแบบ
ของสถานศึกษารวมกัน การประชุมระดมสมองทีไ่ มตอ งมีการวิพากษวจิ ารณกนั โดยตรง เปนตน
4.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมกี ารดําเนินการนิเทศภายในอยางสม่าํ เสมอ
4.4 การรวมกันแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม
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5. งานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหปญ
 หารวมกันเกีย่ วกับความรูค วามสามารถของบุคคลใน
สถานศึกษา โดยรวบรวมอุปสรรคขอขัดของจากการบริหารในทุกเรือ่ งมาพิจารณา เพือ่ หาขอสรุปวา
ความรูค วามสามารถของบุคลากร ดานใดทีส่ ถานศึกษาสามารถชวยแกปญ
 หาไดเองดานใดทีค่ ดิ วา
ตองพึง่ จากบุคคลภายนอก
5.2 การกําหนดชวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเนนเปนระยะ ซึง่ ควรกระทํา
อยางสม่าํ เสมอ เพือ่ สงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหมคี วามรูค วามสามารถทีจ่ ะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันไดรวมทัง้ การจัดบุคลากรไปรับการอบรม ประชุม สัมมนาหรือ
ปฏิบตั กิ ารทีห่ นวยภายนอกจัด
5.3 การควบคุมดูแลใหการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรเปนไปตามทีก่ าํ หนดไว
6. งานการวิจยั พัฒนา ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
6.1 การทําความเขาใจและสงเสริมใหมกี ารวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ พัฒนาการ
เรียนรูข องผูเ รียน ผูส อนแตละคนควรทําการวิจยั ในชัน้ เรียนของตน โดยเรียงจากประเด็นปญหาการ
เรียนการสอน ซึง่ ผูเ ห็นวาควรมีการทดลองรูปแบบการสอนทีค่ ดิ วาจะไดผลดีกวาเดิมหรือทดลองสือ่
การเรียนการสอนทีผ่ สู อนดัดแปลงปรับปรุงหรือคิดคนใหม เพือ่ ตรวจสอบวาสิง่ ทีต่ นคิดขึน้ มานัน้
สามารถใชพฒ
ั นาการเรียนรูข องผูเ รียนจนทําใหคณ
ุ ภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูไ ด
จริงหรือไม อันเปนการฝกการทํางานเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการวิจยั
6.2 การรวมกันกําหนดประเด็นปญหา ทีเ่ ปนขอขัดของรวมกันในสถานศึกษา
หรือเปนประเด็นทีค่ วรพัฒนารวมกันสถานศึกษา เพือ่ การวิจยั ภายในภาพรวมของสถานศึกษา
7. งานโครงการทางวิชาการอืน่ ๆ ความจริงแลวงานทางวิชาการทุกงานสามารถ
จัดเปนโครงการทางวิชาการไดทง้ั สิน้ เชน โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการบริหารการ
เรียนการสอน โครงการประเมินผลการเรียน ฯลฯ การบริหารโครงการทางวิชาการ ไดแก การจัด
ใหมกี ารดําเนินงานดังตอไปนี้
7.1 การกําหนดหัวขอเรือ่ งทางวิชาการ ทีเ่ ปนการสนับสนุนงานหลัก
และคาดวาจะเปนเรือ่ งทีส่ ง ผลใหงานหลักมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึน้
7.2 การกําหนดวิธดี าํ เนินการและระยะเวลา ทีจ่ ะดําเนินการใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาผูเ รียน
7.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมกี ารดําเนินงานตามทีก่ าํ หนด
8. งานระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมกี ารดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
8.1 การกําหนดขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทัง้ หมด
ทีจ่ ะตองจัดเก็บรวมกันตลอดภาคเรียนและปการศึกษา เพือ่ มิใหเกิดการละเลยหรือละทิง้ ขอมูล
และสารสนเทศทีม่ คี วามสําคัญตอการพิจารณาและตัดสินใจ ในการดําเนินงานทางวิชาการ
ระบบขอมูลและสารสนเทศจะเกีย่ วของกับการบริหารงานวิชาการ
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8.2 การกําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูล และสารสนเทศตามชวงการ
ดําเนินงานแตละงานใหเหมาะสม
8.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับ
สิง่ ทีก่ าํ หนดและชวงเวลา
8.4 การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนินงานทัง้ ดาน
การประเมินผลทางวิชาการ งานวางแผนเชิงกลยุทธของสถานศึกษาตอไป
9. งานประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมี
การดําเนินงานดังตอไปนี้
9.1 การกําหนดหัวขอประเมินผล โดยคํานึงถึงการประเมินกอนการ
ดําเนินงาน (ควรทํา) การประเมินระหวางการดําเนินงาน (ตองทํา) และการประเมินผลหลัง
การดําเนินงาน (ตองทํา)
9.2 การกําหนดวิธกี ารและเครือ่ งมือในการประเมิน รวมทัง้ การจัดเตรียม
การกําหนดชวงเวลา เพือ่ ใหสามารถประเมินระหวางการดําเนินงานได
9.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมกี ารดําเนินการประเมินตามทีก่ าํ หนด
9.4 การสรุปการเขียนรายงานประจําป เพือ่ รายงานตอสาธารณะ
และตอหนวยงานตนสังกัด
จํารัส นองมาก (2533: 87-89) ไดกลาวถึงขอบเขตงานวิชาการ ไดแก งานการจัด
หลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการใชวธิ กี ารสอนและการใชสอ่ื การเรียนการ
สอน และงานการวัดผลการเรียนการสอน
อัสมะห อารีพงษ (2547: 18) ไดสรุปขอบขายการบริหารงานวิชาการไววา
เปนงานทีส่ าํ คัญสําหรับสถานศึกษา เพราะเกีย่ วของกับกิจกรรมทุกชนิดในการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพการศึกษา ขอบขายการบริหารงานวิชาการจะเกีย่ วของกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตัง้ แตวางนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนา การจัดดําเนินการสอน การบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาและการวัดและประเมินผล รวมทัง้ การ
ติดตามผลการศึกษาโดยมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วของโดยตรง ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูช ว ยฝายวิชาการ
หัวหนาหมวดวิชา ตลอดจนผูเ กีย่ วของอืน่ เกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ
วิชณ
ุ พลรงค (2545: 10) ไดสรุปขอบขายการบริหารวิชาการไววา ขอบขายการ
บริหารวิชาการมีความคลายคลึงกันเปนสวนใหญ ผูบ ริหารโรงเรียนจึงตองพยายามอยางยิง่ ทีจ่ ะทํา
ใหผเู รียนมีคณ
ุ ภาพตามทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร ภายใตขอบขายการบริหารวิชาการ 7 งานคือ งาน
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสือ่ การ
เรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายในและงานการประชุมอบรม
ทางวิชาการ
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานวิชาการเปนงานทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอน
จากซึง่ มีขอบขายงานวิชาการประกอบดวย การจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานศึกษา การจัด
แผนการสอน การจัดครูเขาสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การวิจยั พัฒนา ระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
และการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
3.2 ดานงบประมาณ
งานดานงบประมาณเปนแนวทางหรือแผนการดําเนินงานการเงินในชวงระยะเวลาหนึง่
โดยกําหนดวงเงินคาใชจา ยในแตละโครงการเขาไวอยางชัดเจนเพือ่ ใหการใชทรัพยากรทางดานการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ จําเปน และรายรับ (ประเสริฐ เชษฐพันธ.
2542: 36) นิตยา นวลนิม่ (2545: 1-2) ไดสรุปความหมายของงบประมาณไวดงั นี้
งบประมาณ หมายถึง แผนรวมทีแ่ สดงไวเปนจํานวนเงินแสดงถึงการดําเนินงาน
ทุกโครงการในระยะเวลาหนึง่ แผนนีร้ วมถึงการประมาณการ การบริหารกิจกรรมโครงการ คาใชจา ย
และทรัพยากรทีจ่ าํ เปนตองใช
งบประมาณ หมายถึง การแสดงออกอยางเปนทางการถึงนโยบาย แผนงาน
วัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกาํ หนดไวลว งหนา โดยผูบ ริหารระดับสูงสุดขององคการ (รัฐบาล)
งบประมาณ หมายถึง แนวทางที่รัฐไดกําหนดไวลวงหนาเกี่ยวกับการจัดหาเงินและ
แนวทางที่จะใชเงินและหาแนวทางทีจ่ ะใชเงินนัน้ ไปในทางกิจกรรมตางๆ ของประเทศในรอบ
ระยะเวลา 1 ป
ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 14-15) ไดจาํ แนกงบประมาณออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. เงินงบประมาณ หมายถึง เงินทีร่ ฐั บาลจัดสรรใหแกหนวยงานและอนุญาตให
จายหรือใหกอ หนีผ้ กู พันไดตามวัตถุประสงค ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตเิ งิน
ประมาณรายจาย เงินงบประมาณทีโ่ รงเรียนไดรบั เพือ่ นํามาจายมี 2 ลักษณะ คือ
1.1 รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายทีต่ ง้ั ไวเพือ่ จัดสรรใหสว นราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ ไปเบิกจาย
1.2 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินทัง้ ปวงทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของสวนราชการ
นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน
ไดแก เงินบํารุงการศึกษา เงินบํารุงลูกเสือ เงินบํารุงเนตรนารี เงินบํารุงยุวกาชาด เงินและทรัพยสนิ
ทีม่ ผี บู ริจาคโดยมีวตั ถุประสงค เงินภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย และเงินโครงการอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สุมาลี ทองสิมา. 2545: 22; อางอิงจาก มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 237) ไดสรุปขอบขายงานงบประมาณไววา ประกอบดวย 1) การวางแผน
งบประมาณ 2) การเตรียมการงบประมาณ 3) การกําหนดงบประมาณ 4) การเบิกจายงบประมาณ
และ 5) การดูแลและการใชจา ยงบประมาณ
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สุรชัย ภิญโญชีพ. 2548: 19;
อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 65-66) ไดสรุปขอบขาย
หลักการบริหารงบประมาณไว 5 ประการคือ
1. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารงบประมาณประจําป
2. การจัดทําปฏิทนิ ควบคุมงานหรือกิจกรรมทีส่ าํ คัญ เชน ปฏิทนิ การจัดซือ้ จัดจาง
ปฏิทนิ การรายงานผลการดําเนินงาน เปนตน
3. การจัดทําบัญชีควบคุมการใชจา ยงบประมาณ
4. การแตงตัง้ คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจา ยงบประมาณ
5. การจัดระบบและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
และพัสดุใหถกู ตอง เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
นาวี ยัง่ ยืน (2544: 11) ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานงบประมาณไวดงั นี้
1. การบริหารงานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ งานทะเบียน งานรักษา
ความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ
2. การบริหารงานบัญชีการเงิน ประกอบดวย การบริหารเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแผนดิน
3. การบริหารงานพัสดุ ไดแก การจัดซือ้ จัดจาง เบิกจายวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
โดยความเห็นชอบของโรงเรียน และดําเนินการเกีย่ วกับราชพัสดุ
ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 22-24) ไดแบงขัน้ ตอนกระบวนการบริหารงบประมาณไว ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการโดยศึกษาขอมูลการใชเงิน
งบประมาณในโครงการตางๆ ทีผ่ า นมาไดรบั ประโยชนมากนอยเพียงใด ศึกษาและตรวจสอบการเงิน
และบัญชี และตรวจสอบพัสดุของโรงเรียนวาโรงเรียนมีความพรอมหรือยัง มีสภาพพัสดุอยางไร
2. การวางแผน โดยประชุมผูม สี ว นเกีย่ วของเพือ่ ชวยกันระดมความคิดโครงการ
ทีเ่ ปนประโยชนตอ โรงเรียน เพือ่ จัดทําแผนการใชเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. การดําเนินการตามแผนและการควบคุม โดยตรวจสอบวาไดลงมือทําสําเร็จไป
เพียงไร การจัดเก็บใชพสั ดุใหไดประโยชนอยางคุมคา และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. การประเมินผล โดยแบงเปนการประเมินผลกอนการดําเนินงาน ระหวางการ
ดําเนินงาน และเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงาน แลวรายงานผลใหทป่ี ระชุมทราบ พรอมทัง้ รับฟงความ
คิดเห็นและขอบกพรองของปญหาตางๆ เพือ่ จะไดนาํ ไปปรับปรุงแกไขตอไป
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานงบประมาณเปนงานทีเ่ กี่ยวกับการบริหารการเงิน
ซึง่ โรงเรียนจะตองบริหารทัง้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยโรงเรียนจะตองนํางบประมาณ
มาจัดสรรเพือ่ ใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ซึง่ มีขอบขายงานงบประมาณประกอบดวย การจัดทํา
แผนงบประมาณของสถานศึกษา การกําหนดงบประมาณและการเตรียมงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณและการบริหารการเงิน การดูแลและการใชเงินงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ
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การจัดทําบัญชีการเงินของสถานศึกษาและการรับจายเงินบํารุงการศึกษา การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการใชจา ยงบประมาณและรายงานผลการใชจา ยงบประมาณ
3.3 ดานบุคลากร
งานดานการบริหารงานบุคคลเปนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพือ่ ใชคนใหเหมาะสม
กับงาน ดังที่ ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 120) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการ
ทางดานทรัพยากรบุคคล เพือ่ ใหสถานศึกษามีบคุ ลากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับงาน นับตัง้ แต
การแสวงหา การบรรจุแตงตัง้ การทํานุบาํ รุง การพัฒนา จนกระทัง่ ถึงการใหพน จากงาน ดังนัน้
เมือ่ พิจารณาการบริหารบุคคลในแงกระบวนการจึงเปนการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกันเปนลูกโซ
ตัง้ แตการวางแผน นโยบาย กฎ ระเบียบและขัน้ ตอนในการดําเนินการเกีย่ วกับสมาชิกทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในองคกร เพือ่ ใหไดบคุ ลากรทีเ่ หมาะสม จูงใจและบํารุงรักษาไวซง่ึ ทรัพยากรมนุษยทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ใหมปี ริมาณเพียงพอกับความตองการขององคการเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายโดยการจัดบุคลากรเขาทํางานจะเปนสวนหนึง่ ในการบริหารงานบุคคล การจัดการและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การเลือ่ นตําแหนงและการโยกยาย (ณัฎฐพันธ เขจรนันทรและฉัตยาพร
เสมอใจ. 2547: 132) คําวา บุคคลในทีน่ ้ี หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา นับตัง้ แตผบู ริหารลงไป
ถึงผูม สี ว นเกีย่ วของในสถานศึกษา
พนัส หันนาคินทร (สุมาลี ทองสิมา. 2545: 20; อางอิงจาก พนัส หันนาคินทร.
2530: 46) ไดกลาวถึงภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาวามี 8 ประการคือ การ
วางแผนกําลังหรือการจัดอัตรากําลัง การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน การคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน การนําเขาสูง าน การประเมินบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การตอบแทนบุคลากร
และการสรางสภาพความมัน่ คงในการทํางานของบุคลากร
เวนนและโน (Wayne ;& Noe. 8-10) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานบุคคลไว
6 ประการ คือ การวางแผนและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดผลประโยชนตอบแทน
การจัดสวัสดิการเกีย่ วกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การสรางแรงงานสัมพันธ และการวิจยั
ทรัพยากรบุคคล
ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542: 120) ไดเสนอกระบวนการบริหารงานบุคคลดังนี้
1. การวางแผนกําลังคน หรือจัดอัตรากําลังคน ไดแก การทีจ่ ะกําหนดวาใน
โรงเรียนมีความจําเปนตองใชครู หรือผูท าํ หนาทีต่ า งๆ เปนจํานวนเทาไรแจะตองมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางไร
จึงจะสามารถใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปได
2. การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน ไดแก การทีจ่ ะเสาะหาแหลง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามตองการทีจ่ ะใชปฏิบตั งิ าน
3. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน หมายถึง การใชวธิ กี ารตางๆ เพือ่ เลือกบุคคล
ทีค่ ดิ วามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
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4. การนําเขาสูง านมีจดุ มุง หมายสําคัญคือ ตองการใหผเู ขามาใหมไดรจู กั กับงาน
และองคประกอบตางๆ ของโรงเรียน เพือ่ ใหการปรับตัวของผูเ ขามาทํางานใหมเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว อันจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึน้
5. การประเมินบุคลากร หมายถึง การตรวจสอบและพิจารณาถึงผลงาน
ทีไ่ ดกระทําไปแลว ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการทีจ่ ะปรับปรุงการทํางาน หรือเพือ่ ใหเปนรากฐาน
ในการพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน
6. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การหาวิธกี ารสงเสริมใหผปู ฏิบตั งิ านอยู
ไดมคี วามรู ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ เชน ไดรบั ความรูเ พิม่ ขึน้ มีวธิ กี ารทํางานดีขน้ึ
7. การตอบแทนบุคลากร หมายถึง การจัดหาสิง่ ตอบแทนการทํางาน
ของผูป ฏิบตั งิ าน ซึง่ เปนรูปวัตถุ เชน เงิน หรือสิทธิบางอยางก็ได
8. การสรางสภาพความมัน่ คงในการทํางานของบุคลากร หมายถึง การกําหนด
มาตรฐานตางๆ เพือ่ สรางความรูส กึ มัน่ คงในอาชีพใหแกผปู ฏิบตั งิ าน เชน ความรูส กึ มัน่ คงทีจ่ ะไมถกู
ลัน่ แกลงจากผูม อี าํ นาจในการปกครองบังคับบัญชา การกําหนดอายุการทํางาน เปนตน
9. การปกครองบังคับบัญชา ผูบ ริหารโรงเรียนยอมมีหนาทีป่ กครองบุคลากร
ในโรงเรียนทัง้ หมดโดยตําแหนง คําวา การบังคับบัญชามักจะมีความหมายในเชิงใชอาํ นาจบังคับ
ใหทาํ ตามทีส่ ง่ั การลงมา ซึง่ ก็คงจะปฏิเสธไมไดวา ไมเปนความจริง แตผบู งั คับบัญชาทีด่ นี น้ั
จะพยายามใชอาํ นาจภายใน เชน ความเชือ่ ถือศรัทธามากกวาอํานาจ
10. การใหพน จากงาน เปนกระบวนการบริหารบุคคลขัน้ สุดทายในการพน
จากตําแหนงหนาทีก่ ารงาน หรืออหมดสิทธิท์ จ่ี ะไดรบั เงินเดือน ดวยสาเหตุหลายๆ ประการ เชน
ลาออก จางออก ทุพพลภาพ ตาย เกษียณอายุ หรือการถูกใหออก เปนตน
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานบุคลากรเปนงานทีต่ อ งใชทง้ั ศาสตรและศิลป
ในการจัดการเกีย่ วกับบุคคลขององคกร เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนา ควบคุม หรือคงไวในรูปแบบตามความตองการขององคกรนัน้ ๆ ซึง่ งานบุคลากร
จึงมีขอบขายตัง้ แตการวางแผนกําลังหรือการจัดอัตรากําลัง การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขา
ทํางาน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การจัดผลประโยชนตอบแทน การจัดสวัสดิการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ าน และการสรางสภาพความมัน่ คงในการทํางานของบุคลากร เพือ่ สงเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
3.4 ดานบริหารทัว่ ไป
งานดานการบริหารทัว่ ไปเปนงานทีช่ ว ยประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงาน
อืน่ ๆ ใหบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายทีก่ าํ หนดไว ซึง่ ถือเปนงานพืน้ ฐานของระบบองคการ
ทีท่ าํ หนาทีส่ นับสนุนการทํางานของโรงเรียนใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (อุทยั
บุญประเสริฐ. 2540: 31) ถูกตองตามระเบียบและแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
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นาวี ยัง่ ยืน (2544: 14) ไดกาํ หนดขอบขายการบริหารงานทัว่ ไป เปนการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนเกีย่ วกับงานตางๆ ทีน่ อกเหนือจากงานบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ
และดานบุคลากร มีขอบขาย 4 ดานคือ
1. การบริหารงานอาคารสถานทีเ่ ปนการทีผ่ บู ริหารใชทรัพยากรทีม่ อี ยูด าํ เนินงาน
อาคารสถานทีร่ ว มกับบุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไวเปนการบริหารงานอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม ไดแก การจัดสรางอาคารสถานที่ การจัดสิง่ แวดลอม การใชอาคารสถานที่
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานทีแ่ ละการประเมินผลการใชอาคารสถานที่
2. การบริหารงานปกครองนักเรียน เปนงานทีเ่ กีย่ วกับตัวนักเรียนและกิจกรรม
นักเรียนทัง้ มวลเพือ่ ชวยสงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามหลักสูตรนโยบายของโรงเรียน
มีความมุง หมายในดานตางๆ ไดแก มุง พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ชวยแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ กับ
นักเรียนปองกันปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3. การบริหารงานสัมพันธชมุ ชน เปนการดําเนินงานเพือ่ สรางความเขาใจ
หรือความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคลหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับสถานศึกษาหรือเพือ่ ใหเกิด
การประสานงานและความรวมมือทีด่ ใี นการบริหารโรงเรียน โดยแบงออกเปน 5 งาน ไดแก
งานใหบริการชุมชน งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานสงเสริมความสัมพันธ
กับชุมชนและหนวยงานอืน่ งานประชาสัมพันธและงานอืน่ ๆ
4. การบริหารงานบริการจากเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 3539
เปนการกําหนดหนาทีร่ บั ผิดชอบ สายงานบริการ การทําแผนภูมิ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานเปนการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นรูปคณะบุคคลโดยนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานมี
ขอบขายตางๆ ไดแก งานแผนงานบริการ งานบริการสาธารณูปโภค การบริการน้าํ ดืม่ น้าํ ใช
การบริการดานสุขภาพอนามัย การบริการหองสมุด การบริการดานโสตทัศนูปกรณ การใชบริการ
แนะแนว และการจัดกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา
ฉลอง ธัญลักษณชยั กุล (2549: 19) ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานทัว่ ไปไว
ดังตอไปนี้ 1) การดําเนินงานธุรการ 2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การสงเสริม
สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ ไป 8) การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดลอม 9) การจัดทําสํามะโนครัวนักเรียน 10) การรับนักเรียน 11) การสงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 12) การระดมทรัพยากร
เพือ่ การศึกษา 13) การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 14) การงานประชาสัมพันธงานการศึกษา
15) การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษา 16)
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สุระพงษ นามจําปา (2553: ออนไลด) ไดกาํ หนดขอบขายการบริหารงานทัว่ ไป
ไวดังนี้ คือ 1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4) งานวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบาย
และแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
7) งานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา 8) การดําเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดลอม 10) การจัดทําสํามะโนผูเ รียน 11) การรับนักเรียน 12) การเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
เรือ่ งการจัดตัง้ ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) งานกิจการนักเรียน
17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษา 19) งานประสานราชการกับ
สวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ 20) การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน 21) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน และ 22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานบริหารทัว่ ไป เปนงานเกี่ยวกับการประสานและสนับสนุนงาน
ดานอืน่ ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคทก่ี าํ หนดไว เปนงานอํานวยความสะดวกใหแกนกั เรียน โรงเรียน
และบุคคลตางๆ ทีม่ กี ารติดตอกับทางโรงเรียนใหไดรบั การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ขอบขายงาน
บริหารทัว่ ไป ประกอบดวย การบริหารงานธุรการ การบริหารอาคารสถานทีแ่ ละสภาพสิง่ แวดลอม
การบริหารงานปกครองนักเรียน การบริหารบริการ การบริหารกิจการนักเรียน และบริหารงาน
สัมพันธกบั ชุมชน

4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปรทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวม
4.1 ระดับการศึกษา
บพิตร ออมไทสง (2546: 47) กลาววา ระดับการศึกษากับการมีสว นรวมในการ
จัดการศึกษา มีสว นสําคัญเนือ่ งจากการศึกษามีสว นทําใหคนเกิดความคิด ความรูจ กั ตนเอง รูจ กั
ชีวติ เขาใจสังคมและสิง่ แวดลอมทีต่ นเองอาศัยอยูแ ละมีสว นรวมอยูด ว ยไดดขี น้ึ สอดคลองกับงาน
ของจิราพร ตัง้ สุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ รี ะดับ
การศึกษาตางกันมีสว นรวมในการวางแผนจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ภัทราภรณ นันทวงศ (2545) ยังพบวา ผูป กครองนักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ต่าํ กวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีสว นรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01และชัยณรงค ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550) ทีพ่ บวา
ผูป กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสว นรวมจัดการศึกษาในศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สวนพูลเกษม ราชบรรเทา
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(2552: บทคัดยอ) พบวา กรรมการสถานศึกษา ผูป กครองนักเรียน และชุมชนทีม่ รี ะดับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะมีสว นรวมในการจัดการศึกษามากทีส่ ดุ รองลงมาระดับมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาตามลําดับ
สรุปไดวา ระดับการศึกษา มีผลตอบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การสงเสริมการ
สนับสนุนและการใหความรวมมือในดานตางๆ ผูว จิ ยั จึงนํามาเปนตัวแปรทีศ่ กึ ษาในการมีสว นรวม
ของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในครั้งนี้
4.2 ประสบการณในการทํางาน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546:10) ทีก่ ลาววา บุคคลทีอ่ ยูใ นอาชีพนานกวายอมมี
ความสามารถในการปฏิบตั ติ อ เรือ่ งนัน้ ๆ มากกวาผูท ม่ี ปี ระสบการณนอ ยกวาเพราะประสบการณ
ในอดีตมีสว นสําคัญทีจ่ ะชวยใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทําใหผปู ฏิบตั งิ านไดเรียนรู
และเขาใจวาสิง่ ใดดี สิง่ ใดไมดี สิง่ ใดควรเลีย่ งหรือไมควรเลีย่ งสามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญ
 หา
ทีเ่ ผชิญไดดี จึงทําใหนกั วิชาการนําประสบการณในการดํารงตําแหนงมาใชเปนตัวแปรในการวิจยั
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลสอดคลองกับงานวิจยั ของยุวนิตย ศรศิลป (2551: บทคัดยอ)
ทีพ่ บวา ผูบ ริหารสถานประกอบการทีม่ ปี ระสบการณในการทํางานตางกัน มีสว นรวมในการจัด
การศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเพ็ญแข จันทรแจม
(2546: บทคัดยอ) พบวา ประสบการณในการทํางานทีต่ า งกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสว นรวม
ในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดานกระบวนการเรียนการสอนแตกตางกัน
สรุปไดวา ผูท ม่ี ปี ระสบการณในการทํางานนานยอมมีความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ไดดี กลาวคือ ไดเรียนรูแ ละเขาใจวาสิง่ ใดดี สิง่ ใดไมดี สิ่งใดควรเลีย่ งหรือไมควรเลีย่ ง
สามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นได ผูวิจัย จึงนํามาเปนตัวแปรที่ศึกษา ในการมีสวนรวม
ของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในครั้งนี้

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540: 268-273) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ปจจัยทีส่ ง เสริมและปจจัย
ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ไดพบวา
1. ปจจัยทีส่ ง เสริมใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุม คือ
1.1 กลุมปจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะนิสยั พืน้ ฐานคนไทย
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1.2 กลุม ปจจัยเกีย่ วกับชุมชน ไดแก ความศรัทธา ความรูเ ปนเจาของความหวงใย
ในสวัสดิการของบุตรหลาน ความผูกพันกับโรงเรียน สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวังทีม่ ี
ตอโรงเรียน ลักษณะนิสยั พืน้ ฐานของคนในชุมชน เครือขายชุมชน ผูน าํ ชุมชน ความพรอมของคน
ในชุมชน การเห็นความสําคัญของตนเองและการเห็นแกความเจริญของสวนรวม
1.3 กลุม ปจจัยเกีย่ วกับโรงเรียน ไดแก
1.3.1 ปจจัยเกีย่ วกับบุคลากรของโรงเรียน
1.3.2 ปจจัยเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านของโรงเรียน
1.3.3 ปจจัยเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
1.3.4 ปจจัยอืน่ ๆ
2. ปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมของชุมชนกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุม คือ
2.1 กลุม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม
ทําใหคนในชุมชนไมมเี วลาวาง การเมืองการปกครองทีม่ กี ารปกครองในทองถิน่ กอใหเกิดความ
แตกแยกในชุมชน และระบบการบรรจุแตงตัง้ ขาราชการครูไมสง เสริมการมีสว นรวมของชุมชน
2.2 กลุม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับชุมชน ไดแก ความเสือ่ มศรัทธา ความไมผูกพันกับ
ชุมชน การไมมเี วลาวาง การขาดความสัมพันธอนั ดีกบั โรงเรียนและความขัดสนสวนบุคคล
2.3 กลุม ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียน ไดแก
2.3.1 ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียน
2.3.2 วิธกี ารปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
2.3.3 ผลการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
2.3.4 ปจจัยอืน่ ๆ
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาแนวทาง
และศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา พบวาโดยรวม
ผูบ ริหารโรงเรียน ไดสง เสริมการศึกษาโดยจัดโครงสรางการบริหารจัดการตามสายงานทีเ่ หมาะสม
จัดการเรียนการสอนความรูค วบคูก บั การศึกษาในแผนกธรรม บาลี โดยพยายามใหบคุ ลากรจัดการ
เรียนการสอนทีส่ อดคลองกับ พระธรรมวินยั และสมณวิสยั และสงเสริมนักเรียนใหมสี ว นรวม ในการ
พัฒนาชุมชน และการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมเปนอยางดี โดยพยายามเนนใหนกั เรียน ชุมชนมีการ
เรียนรูรวมกันในรูปแบบของวิถกี ารดํารงชีวติ และการปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ใหเปนพลัง ในการ
สรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยเริม่ ตนจากการใหการศึกษา ตามบทบาทหนาทีข่ องพระสงฆ และขยาย
ไปสูก ารสราง เครือขายการเรียนรูใ นระดับอําเภอ แตในการสงเสริมการเรียนรูข องชุมชนทีม่ คี วาม
ผูกพันระหวางวัดกับบาน ยังเปนพลังทีเ่ กือ้ กูลใหชมุ ชนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมไดตามสมควร
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พระมหาจําเริญ ปะการะโพธิ์ (2543: บทคัดยอ) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การดําเนินงาน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจยั พบวา
1. มีการดําเนินงานอยูใ นระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่ จากมาก
ไปหานอยคือ ดานงานวิชาการ ดานงานธุรการ ดานงานปกครองนักเรียน ดานงานอาคารสถานที่
ดานการบริหารทัว่ ไป ดานงานโรงเรียนกับชุมชนและดานงานบริการ
2. มีปญ
 หาดานการบริหารทัว่ ไป เกีย่ วกับการจัดองคกรในโรงเรียนไมชดั เจน
3. การบริหารการเงินยุง ยากซับซอน บุคลากรไมเขาใจระเบียบปฏิบตั ิ การสือ่ สาร
ไมสะดวกและทันสมัย งานประมาณนอย บุคลากรขาดความรู ขาดประสบการณ
4. ดานงานวิชาการ ไมมกี ารวางแผนงานวิชาการทีเ่ ปนระบบและชัดเจนไว
ลวงหนาไมมบี คุ ลากรทีม่ คี วามรูโ ดยตรงชวยงานสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการ
5. ดานงานธุรการ ขอบขายการวางแผนงานธุรการไมชดั เจน ไมมบี คุ ลากรหลัก
รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ การปฏิบตั งิ านไมเปนระบบ
6. ดานงานปกครองนักเรียน ไมมแี ผนงานปกครองนักเรียนทีช่ ดั เจน ไมมบี คุ ลากร
ทีต่ อ งรับผิดชอบงานนีโ้ ดยเฉพาะ
7. ดานงานบริการ มีขอบขายทีก่ าํ หนดไวตามแผนมากเกินไป ไมสามารถปฏิบตั ิ
ตามไดทง้ั หมด การบริการดานโสตทัศนูปกรณไมเพียงพอ
8. ดานงานโรงเรียนทีจ่ ะชวยบริการชุมชนในดานตางๆ ใหทว่ั ถึง
9. ดานงานอาคารสถานที่ ไมสามารถทําไดตามเปาหมายทีก่ าํ หนดของโรงเรียน
อาคารเรียน หองเรียน ตลอดจนหองพิเศษตางๆ ไมเพียงพอ บริเวณคับแคบ งบประมาณสําหรับ
งานดานนีม้ จี าํ กัด
พจนี เทียมศักดิ์ (2544: 49-51) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ปฏิสมั พันธของการเรียนรูใ นชุมชน
และโรงเรียน พบวา รูปแบบและเงือ่ นไขของการเรียนรูท โ่ี รงเรียนและชุมชนไดกระทํารวมกัน
อันเปนลักษณะการมีสว นรวมระหวางสองฝายซึง่ เปนกระบวนการทางสังคมทีท่ าํ ใหเกิดรูปแบบ
และเงือ่ นไขของการเรียนรูค อื แบบแผนการเรียนรูแ บบเทาเทียมกันจากปฏิสมั พันธในแนวนอน
ผูม บี ทบาทตอการปฏิสมั พันธของการเรียนรูท เ่ี กีย่ วกับโรงเรียน ไดแก ผูบ ริหารและครูมคี วามสัมพันธ
อันดีกบั ชุมชนทําใหมผี ลดีตอ การเกิดปฏิสมั พันธอนั ดีกบั ชุมชนทําใหมผี ลดีตอ การเกิดปฏิสมั พันธ
ของการเรียนรูข องชุมชนกับโรงเรียน เพราะผูบ ริหารและครูคอื บุคคลสําคัญทีช่ กั จูงใหชมุ ชน
เขามามีสว นรวมกับโรงเรียนความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน จึงอยูบ นพืน้ ฐานของวัฒนธรรม
ประเพณี ซึง่ ทําใหปฏิสมั พันธของชุมชนและโรงเรียนมีความเทาเทียมกันไมมกี ารแบงแยก ตางฝาย
ตางชวยเหลือซึง่ กันและกันภายในชุมชนเดียวกัน และผูบ ริหารและครูผลักดันใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมกับโรงเรียนทําใหเกิดการเรียนรูร ะหวางชุมชนและโรงเรียนไดอยางเทาเทียมกัน เพราะตาง
ฝายตางเคารพและใหเกียรติในศักยภาพสวนบุคคลของกันและกัน โรงเรียนและชุมชนประชุมรวมกัน
และครูแสดงทาทีเปนมิตรตอผูท เ่ี ขามามีสว นรวม ความสัมพันธดงั กลาวจะนําไปสูก ารเรียนรูไ ดดี
สวนการเรียนรูแ บบไมเทาเทียมทีเ่ กิดจากปฏิสมั พันธในแบบแนวตัง้ เนือ่ งมาจากนโยบายของรัฐ
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มีการสัง่ การจากบนลงลางทําใหฝา ยโรงเรียนรับนโยบายของรัฐ มีการสัง่ จากบนลงลางทําใหฝา ย
โรงเรียนใชการสัง่ การไปยังชุมชนและเปนฝายตัดสินเองโดยไมฟง ความคิดเห็นใดๆ จากผูป กครอง
มีการใชอาํ นาจเขาครอบงําความคิด ทําใหผปู กครองในชุมชนเปนฝายรับและจําตองปฏิบตั ติ าม
แมจะไมเห็นดวย ทําใหผปู กครองในชุมชนเปนฝายรับ และจําตองปฏิบตั ติ ามแมจะไมเห็นดวย
ความสัมพันธดงั กลาวจึงเปนการเรียนรูใ นแบบทีไ่ มเทาเทียมกัน
กองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 166) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง การมีสว นรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา (ตามแนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542) ผลการวิจยั พบวา
1. การมีสว นรวมเกีย่ วกับแนวการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา
แนวการจัดการศึกษาตองใหชมุ ชนมีสว นรวมกําหนดรูปแบบและวิธกี าร ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมชน โดยรัฐตองลดบทบาทการควบคุมมาเปน การสงเสริม สนับสนุน
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหประชาชนโดยตรงในทุกๆดาน และการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
ในคณะกรรมการชุดตางๆ จะเปนผลดีในแงการจัดการศึกษาเพือ่ ชุมชนทีแ่ ทจริง
2. การมีสว นรวมเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบวาชุมชนเขามามีสว นรวมในเรือ่ งการริหารงบประมาณการจัดองคกร การแบงสายงาน และการ
บริหารบุคคล ในดานวิชาการชุมชนเขามารวมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิน่ เปนวิทยากร
ในชัน้ เรียน อยางไรก็ตาม พบปญหาในดานแนวคิด การปฏิบตั งิ าน ชุมชนยังๆไมไดมสี ว นรวม
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลกับโรเรียนอยางแทจริง
3. การมีสว นรวมเกีย่ วกับการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ๆ พบวา
ชุมชนมีสว นรวมเกีย่ วกับการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ๆ อยูใ นปริมาณทีส่ งู โดยเขา
มามีสว นรวมในการบริจาคทรัพยสนิ และวัสดุอปุ กรณอน่ื ใหแกสถานศึกษา เพือ่ ใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมเปนวิทยากรทองถิน่ ใหทนุ การศึกษาสําหรับนักเรียน ตัง้ องคกรเพือ่ สนับสนุน
โรงเรียนและการนําทรัพยากรทองถิน่ มาใชประโยชน อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาและอุปสรรค
ในเรือ่ งเศรษฐกิจของชุมชน
4. การมีสว นรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวมพบวา ประชาชนในชุมชนยังมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอยูใ นระดับต่าํ และมีอสิ ระในการบริหารจัดการคอนขางนอย ขาดความ
รวมมือและความสัมพันธอนั ดีตอ กันระหวางชุมชนกับโรงเรียน การมีสว นรวมสวนใหญเปนไปใน
ลักษณะ การสนับสนุนทรัพยากร ชุมชนยังไมสามารถเขามามีบทบาทในการรวมคิดริเริม่ รวมวางแผน
และรวมประเมินผลได
นาวี ยัง่ ยืน (2544: 67-68) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ความตองการของชุมชนในการมีสว นรวม
บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร 1
ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทัว่ ไป
ผลการวิจยั พบวา ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขต
รัตนโกสินทร 1 ตองการมีสว นรวมบริหารจัดการศึกษาอยูใ นระดับมาก ทุกดาน คือดานวิชาการ
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ดานการบริหารงานทัว่ ไป ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ตามลําดับ และเมือ่ พิจารณาเปน
รายดาน พบวา ผูแ ทนชุมชนตองการมีสว นรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยูใ นระดับมากทุกดาน
ไดแก ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทัว่ ไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ
สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตองการมีสว นรวมบริหารจัดการศึกษา อยูใ นระดับมาก
ทุกดานวิชาการ ดานการบริหารทัว่ ไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานงบประมาณ ตามลําดับ
รจนา สุวรรณภา (2546: บทคัดยอ) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญจังหวัดชัยภูมิ ซึง่ ผลการวิจยั พบวา
ชุมชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษา 3 ประเด็น คือ
1. แนวทางจัดการศึกษา ไดแก การกําหนดแนวทางวิธกี ารในการปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติดในโรงเรียน เปนคณะกรรมประสานงานกับโรงเรียนเกีย่ วกับงานประเพณี
หรือกิจกรรมชุมชน รับความรู ขาวสารทีเ่ ปนประโยชนผา นทางนักเรียน การเยีย่ มชม และการแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. การบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก การประชุมรับทราบปญหา
และความตองการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียน ใชบริการ
อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของชุมชน และการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
3. การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ไดแก การกําหนดแนวทาง
และวิธกี ารในการขอบริจาคทรัพยสนิ การใชขอ มูล คนหา ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ การใชบริการวัสดุ
อุปกรณของโรงเรียน และเสนอการยกยองเชิดชูผทู ส่ี ง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สวนปญหาของการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา คือ การติดตอสือ่ สารระหวางโรงเรียน
กับชุมชนขาดความตอเนือ่ ง ชุมชนไมกลาแสดงความคิดเห็น หรือใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน
ชุมชนเขาใจวาการจัดการศึกษาเปนหนาทีข่ องโรงเรียน และชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจไมดี
เสนอ เถาวชาลี (2546: 12-87) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมของกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบวา กรรมการสถานศึกษา
สวนรวมในระดับมาก โดยมีสว นรวมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนการประสานงานระหวางองคกรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสูงกวาบทบาทอืน่ ๆ
เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทการมีสว นรวมระหวางกลุม ตางๆ พบวา ผูบ ริหาร ผูท รงคุณวุฒิ ผูแ ทน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และครู มีสว นรวมในระดับมากสวนผูแ ทนองคกรชุมชน ศิษยเกา
และผูป กครอง มีสว นรวมในระดับปานกลาง และเมือ่ เปรียบเทียบการมีสว นรวมโดยภาพรวม
จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา เพศชายมีสว นรวมในระดับมาก เพศหญิง
มีสว นรวมในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีสว นรวมในระดับมาก
ปรัชญา มัน่ ทน (2546: 98-99) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อําเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ใน 7 ดาน ไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสัง่ การ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ
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พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อําเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีสว นรวมใน
การจัดการศึกษาโดยรวมอยูใ นระดับปานกลางทุกดาน ทัง้ ดานการวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การสัง่ การ การประสานงาน และการบริหารงบประมาณ โดยผูแ ทนครูมสี ว นรวม
ในการจัดการศึกษาอยูใ นระดับคอนขางมากทุกดาน และผูบ ริหารสถานศึกษามีสว นรวมในการจัด
การศึกษาในระดับมากทุกดานเมือ่ เปรียบเทียบระดับการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
จําแนกตามกลุม บุคคลตางๆ พบวา มีสว นรวมในการจัดการศึกษาในระดับทีแ่ ตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยกลุม ผูบ ริหารสถานศึกษาและกลุม ผูแ ทนครูมสี ว นรวมในการจัด
การศึกษามากกวากลุม ผูแ ทนผูป กครอง กลุม ผูแ ทนองคกรชุมชน กลุม ผูแ ทนองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ กลุม ผูแ ทนศิษยเกา และกลุม ผูท รงคุณวุฒใิ นทองถิน่
นงชนก ตุม ฉาย (2546: 130) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ใน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป ผลการวิจยั พบวา ความตองการมีสว นรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายดานทัง้
4 ดานคือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป อยูใ นระดับปานกลาง
และความตองการมีสว นรวมในการจัดการศึกษาของแตละกลุม ไมแตกตางกัน แตสภาพปจจุบนั การ
มีสว นรวมของชุมชนโดยรวมและรายดานทัง้ 4 ดาน อยูใ นระดับนอยและไมแตกตางกัน ในขณะทีค่ วาม
ตองการมีสว นรวมกับสภาพปจจุบนั ของการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยรวมและ
รายดานทัง้ 4 ดานแตกตางกันอยางงมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
พระมหาสมพร สุรโิ ย (2547: บทคัดยอ) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ 7 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะเกีย่ วกับสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัยศึกษา กลุม ที่ 7 โดยมีผลการวิเคราะห สรุป
ประเด็นในแตละดานไดดงั นี้ ดานการบริหารวิชาการ พบวา ควรจัดอบรมบุคลากรฝายวิชาการ
สนับสนุนงบจัดชื้อสื่อที่ขาดแคลน และจัดฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจในเนื้อหาสาระหลักสูตร ดานการ
บริหารงบประมาณ พบวา ควรจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวเพิม่ ขึน้ บริหารงบประมาณอยางโปรงใสและ
สงเสริมการระดมทุนเพือ่ พัฒนาโรงเรียน ดานการบริหารงานบุคคลพบวา ควรสนับสนุนคาตอบแทน
ตามวุฒกิ ารศึกษามีระบบการระสรรหา บรรจุแตงตัง้ บุคลากร และบริหารแบบกระจายอํานาจ และดาน
การบริหารทัว่ ไป พบวา ควรใหทกุ ฝายมีสว นรวม พัฒนาระบบเครือขายประสานความรวมมือกับ
องคกร ชุมชน สถาบันการศึกษาในทองถิน่ และจัดการอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนใหเหมาะสม
พระบัณฑิต ศรีชยั (2548: 74-75) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการบริหารโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ใน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานธุรการ
งานปกครองนักเรียน และงานบริการ โดยมีวตั ถุประสงค 1) เพือ่ ทราบการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 และ 2) แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 จํานวน 20 โรงเรียน ผลการวิจยั พบวา
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1. การบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ทัง้ โดยภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับปานกลาง
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 มี ดังนี้
2.1 งานวิชาการ ควรยึดมัน่ ธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง งาน/โครงสราง
ตองเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของพระภิกษุสามเณร มีกจิ กรรมสงเสริมการเรียนรูห ลากหลาย
และผูม สี ว นรวมเกีย่ วของทุกฝายมีสว นรวม ควรจัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ านวิชาการ ควรปฏิบตั ติ าม
แบบแผนอยางตอเนือ่ งเปนระบบ และบุคลากรควรรวมมือกันปฏิบตั ิ ควรมีการตรวจสอบตามแผน
จัดทําปฏิทนิ การตรวจสอบ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ควรสรุปผลการปฏิบตั งิ าน และนําปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ มาเปนขอมูลพืน้ ฐานในการปฏิบตั ติ อ ไป
2.2 งานธุรการ ควรยึดระเบียบทีเ่ กีย่ วของเปนหลัก ควรใหชุมชนเขามามีสว นรวม
และใชเทคโนโลยีเขามาชวย ควรปฏิบตั ติ ามระเบียบอยางถูกตองเปนระบบ และมอบหมายงานงาน
ใหกบั บุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถ ควรจัดเก็บหลักฐานตางๆ อยางเปนระเบียบ ควรมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ ใหมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบงาน ควรมีการสรุปผล
และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ าน
2.3 งานปกครองนักเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน
ควรใหผเู กีย่ วของมีสว นรวม กิจกรรมนักเรียนมีจดุ เนนทัง้ ทางพระปริยตั ธิ รรมและวิชาสามัญทีค่ าํ นึงถึง
กิจของสงฆตามพระธรรมวินยั และระเบียบของสงฆ ควรใหความสําคัญกับการปฏิบตั อิ ยางจริงจัง
ควรมีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ควรใหผเู รียนมีสว นรวมควรยึดระเบียบงานปกครอง
นักเรียน ควรวิเคราะหปญ
 หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และนําขอมูลทีไ่ ดมาปรับแผนการปฏิบตั งิ าน
2.4 งานบริการ ควรมีจดุ เนนและตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของงานอยางชัดเจน
สอดคลองกับการปฏิบตั ติ ามศาสนกิจของสงฆ และควรแตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบ ควรเนนการมีสว นรวม
ของบุคลากร ควรสํารวจความพึงพอใจตอการบริการควรมีการตรวจสอบอยางตอเนือ่ ง ควรจัดทํา
แบบบันทึกการดําเนินงานและติดตามประเมินผลอยางตอเนือ่ ง ควรมีการวิเคราะหปญ
 หาอุปสรรค
และนําขอมูลทีไ่ ดมาปรับแผนการดําเนินงาน
ปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใน 4
ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดาน
บริหารทัว่ ไป กลุม ตัวอยางเปนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 296 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจยั พบวา บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในการ
บริหารงานทัง้ 4 ดาน 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงาน
บุคลากร และ 4) ดานบริหารงานทัว่ ไป สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาทอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณาสภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาทสูงสุดของแตละดานปรากฏผลดังนี้ คือ 1) การ
ประสานงานขอความรวมมือ สนับสนุนใหประชาชน หนวยงาน และสวนราชการเพือ่ ดําเนินงาน
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เกีย่ วกับหองสมุดโรงเรียน และคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา 2) สนับสนุนใหรกั ษาความปลอดภัย
เกีย่ วกับทรัพยสนิ ของสถานศึกษา 3) สงเสริมการใหขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและ
บุคลากรอืน่ ของสถานศึกษา 4) รวมกับสถานศึกษา เฝาระวังเผยแพรขา วสารเกีย่ วกับโรคระบาด
และรณรงคตอ ตานยาเสพติด และสิง่ มอมเมา สวนปญหาการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของคณะกรรมการ
ของสถานสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารงานทัง้ 4 งานอยูใ นระดับปานกลาง และดานทีม่ ปี ญ
 หา
อันดับเรียงจากสูงสุด คือ 1) ดานการบริหารงานบุคลากร 2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดาน
งานบริหารทัว่ ไป และ4) ดานงานบริหารวิชาการ
สมประสงค วิทยเกียรติ และคนอืน่ ๆ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรือ่ ง แนวทาง
สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่อยูใ นปจจุบนั 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทน
ของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดการศึกษา และ 3) เสนอแนวทางสงเสริมใหชมุ ชนมีสว นรวมในการจัด
การศึกษา นักวิจยั ไดดาํ เนินการศึกษากรณีตวั อยาง 5 ชุมชนทีป่ ระสบผลสําเร็จในการมีสว นรวมจัด
การศึกษา ดวยการสังเกตและการสัมภาษณ ขอมูลทีไ่ ดจากกรณีตวั อยาง นํามาสรางแบบสอบถาม
เพือ่ สอบถามประชาชนและตัวแทนของหนวยทีร่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษา
ผลการวิจยั พบวา ปจจุบนั ผูนาํ ชุมชนมีโอกาสเขาไปรวมเปนทีป่ รึกษาและ
กรรมการโรงเรียน ผูท รงคุณวุฒใิ นชุมชนไดมสี ว นรวมเปนวิทยากร ผูป กครองนักเรียนและชาวบาน
จะมีสว นรวมในการประชุม รวมแรง รวมออกเงินหรือสิง่ ของในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
กลุม ตัวอยางเห็นวา กิจกรรมทีช่ มุ ชนควรเขาไปมีสว นรวมคือ การชวยประชาสัมพันธงานการศึกษา
การสํารวจความตองการทางการศึกษาของชุมชนและการจัดทําแผนการศึกษาของชุมชน สวน
แนวทางสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาคือ การใหประชาชนเปนไปมีสว นรวม
ในรูปคณะกรรมการศึกษาของชุมชน การเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในทุกกิจกรรม
การศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา การมีสว นรวมในรูปเครือขายการศึกษา การสนับสนุน
ทรัพยากร และการจัดตัง้ องคกรการศึกษาของชุมชนขึน้ เปนหนวยงานอิสระโดยตรงในการดูแล
การจัดการศึกษาของชุมชน ขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมใหชุมชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะผูว จิ ยั คือ ในขัน้ แรกตองมีการเตรียมความพรอมใหผนู าํ ชุมชนและประชาชนมีความรูค วาม
เขาใจในบทบาทของตนเองในการเขาไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษา ควรมีการพัฒนาผูบ ริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นความสําคัญของการมีสว นรวมของชุมชนยอมรับฟงความคิดเห็น
มีทกั ษะและประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชน ขัน้ ทีส่ องคือ สงเสริมการมีสว นรวมของทุกคน
ในชุมชนในการจัดการศึกษาทุกเรือ่ ง โดยเปดโอกาสใหเขามารวมดวยวิธกี ารตางๆ ทีช่ มุ ชนเห็นวา
เหมาะสมไดรบั การยอมรับ รูส กึ วามีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รีและมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ขามามีสว นรวม
ซึง่ จะนําไปสูก ารสรางเครือขายรวมกันในชุมชน ทัง้ นีร้ ฐั จะตองกําหนดเปาหมายและมาตรการ
ในการสงเสริมทีช่ ดั เจน เพือ่ จูงใจใหเกิดการมีสว นรวม นําไปสูค วามเกีย่ วของผูกพันและตกลงรวมใจ
กันใหการมีสว นรวมนัน้ คงอยูต ลอดไป
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ภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการมีสว นรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพและ
ปญหาการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต 2) ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต และ 3) นําเสนอ
แนวทางมี สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต เปนการวิจยั เชิง
สํารวจแบบ พืน้ ที่ โดยการสัมภาษณและการสนทนากลุม โดยแตละโรงเรียนจะมีผใู หขอ มูลแบงเปน
2 กลุม คือ กลุม ชุมชน เชน ผูน าํ ชุมชน ประชาชน เปนตน กลุม โรงเรียน เชน ผูอ าํ นวยการโรงเรียน
ผูจ ดั การโรงเรียน และครู ผลการวิจยั พบวา
1. สภาพการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ในภาคใต ผูท เ่ี ขามามีสว นรวมมือ ผูป กครอง ผูน าํ ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไป โดยสวนใหญชมุ ชนจะไมคอ ยไดเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาโดยตรงแตจะเขามา
ในลักษณะของการบริจาคเงินและอุปกรณการเรียนการสอนตางๆ
2. ปญหาการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต
ผูท เ่ี ขามามีสว นรวมคือ ระบบการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนไมเอือ้ ตอการเขามามีสว นรวม
ของชุมชน ระบบการบริหารงบประมาณไมดี ครูไมมคี ณ
ุ ภาพ ชวงเวลาทีโ่ รงเรียนจัดกิจกรรมไมเอือ้
ตอการมีสว นรวมของชุมชน
3. ปจจัยทีส่ ง เสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ในภาคใต ประกอบดวย 3 กลุม ใหญคอื กลุม ที่ 1 ปจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย
1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก สภาวะเศรษฐกิจดีสง ผลใหชมุ ชนเขามามีสว นสนับสนุนโรงเรียนมาก
2) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชือ่ และคานิยมของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามี
สวนรวมของชุมชน 3) ปจจัยดานกายภาพ ไดแก การเดินทางทีส่ ะดวกเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหชมุ ชน
เขามามีสว นรวมกับโรงเรียน กลุม ที่ 2 ปจจัยเกีย่ วกับชุมชน กลาวคือ คนในชุมชนบางสวนศรัทธา
ตอผูจดั การโรงเรียน (เจาอาวาส) และครูทเ่ี ปนพระภิกษุทเ่ี ปนคนดีมคี วามสามารถ คนในชุมชน
ศรัทธาตออดีตผูจ ดั การโรงเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม กลุม ที่ 3 ปจจัย
เกีย่ วกับโรงเรียน ประกอบดวย 1) ปจจัยดานบุคลากรของโรงเรียน ไดแก ผูบ ริหารโรงเรียนรุน เกา
สรางความศรัทธาตอคนในชุมชน ผูบ ริหารตองสะดวกตอการติดตอของชุมชน ผูบ ริหารและครู
มีความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชน ผูบ ริหารและครูมอี ธั ยาศัยดี 2) ปจจัยดานการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
ไดแก โรงเรียนเปนผูข อความรวมมือจากชุมชน การประชาสัมพันธทด่ี สี ง ผลใหชมุ ชนเขามามี
สวนรวมกับโรงเรียนมากขึน้ โรงเรียนใหความเอือ้ เฟอ ชุมชน 3) ปจจัยดานผลการปฏิบตั งิ าน
ของโรงเรียน ไดแก ความสําเร็จของนักเรียนทําใหชมุ ชนประทับใจ โรงเรียนสะอาดรมรืน่
4. ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมในภาคใต ประกอบดวย 3 กลุม ใหญ คือ กลุม ที่ 1 ปจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอม
ประกอบดวย 1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก โครงสรางอาชีพอยูใ นภาคการคาขาย รับจาง และรับ
ราชการทําใหชมุ ชนไมมเี วลาวาง 2) ปจจัยดานความเชือ่ คานิยม ไดแก สถานภาพความเปนพระสงฆ
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เปนขอจํากัดในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 3) ปจจัยดานการเมืองการปกครองทองถิน่ ไดแก
ความสัมพันธระหวางผูน าํ ทองถิน่ กับโรงเรียนมีนอ ยสงผลใหความรวมมือตางๆ ลดลง การแบงเขต
เทศบาลทีแ่ ยกชุมชนออกจากบริเวณพืน้ ทีข่ องโรงเรียน สงผลใหชมุ ชนเขารวมนอยลง กลุม ที่ 2
ปจจัยเกีย่ วกับชุมชน ประกอบดวย ชุมชนเสือ่ มความศรัทธาตอพระสงฆและสามเณร การยายขาว
ของประชาชนตางพืน้ ที่ ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ชุมชนมีความรูไ มเพียงพอ กลุม ที่ 3
ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย 1) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก การแตงตัง้ ผูบ ริหารไมมรี ะบบ
ทีช่ ดั เจนและไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนบางสวน ไมมรี ะบบการคัดเลือกและใหความดี
ความชอบแกครู 2) ปจจัยดานวิธปี ฏิบตั ขิ องโรงเรียน ไดแก โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามี
สวนรวม ประชาสัมพันธนอ ย โรงเรียนเปนฝายรับมากกวาฝายให และ 3) ปจจัยดานปฏิบตั งิ าน
ของโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของสามเณร
5. แนวทางการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในภาคใต
แบงออกเปน 4 ดานคือ 1) ดานวิชาการ ไดแก การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษา สรางเครือขายดานวิชาการกับโรงเรียนสังกัดอืน่ ๆ อบรมใหความรูแ กชมุ ชน
เกีย่ วกับการทําหลักสูตรทองถิน่ 2) ดานงบประมาณ ไดแก จัดตัง้ คณะกรรมการทีเ่ ปนตัวแทนชุมชน
มาดูแล 3) ดานบุคลากร ไดแก การพัฒนาคุณลักษณะของผูจ ดั การโรงเรียน การพัฒนาคุณลักษณะ
ของพระสงฆและสามเณร สรางเครือขายครูกบั โรงเรียนอืน่ และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป ไดแก สราง
เครือขายกับ กศน. รวมกันจัดแหลงเรียนรูใ หชมุ ชน โดยให กศน. เขามาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ
ใหชมุ ชน จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธกบั ชุมชน สรางเครือขายการประชาสัมพันธ
5.2 งานวิจยั ตางประเทศ
ฟอสเตอร (Foster. 1993: Abstract) ศึกษาประเภทของผูป กครองทีเ่ ขามามีสว นรวม
เกีย่ วของ : ผลตออัตราเขามามีสว นเกีย่ วของกับโรงเรียน ผลการวิจัยระบุวา ผูป กครองทีเ่ ขามา
เกีย่ วของกับโรงเรียนแยกเปน 2 ประเภท คือผูป กครองทีเ่ ขามาในโรงเรียนและอาสาทํางานตางๆ
ในโรงเรียนหรือเขามามีสว นรวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาทีป่ รึกษาของโรงเรียนซึง่
ผูป กครองประเภทนีจ้ ะมีผลตอนักเรียนในทางออม และผูป กครองประเภทที่ 2 เปนประเภททีส่ ง ผล
ตอนักเรียนโดยตรงไดแกผปู กครองเขามาเกีย่ งของกับการเรียนการสอน โดยการชวยนักเรียนทํา
การบานหรือชวยทําโครงงานใหกบั นักเรียน
สไตรบลิง (Stribling. 1993: Abstract) ไดศกึ ษาเรือ่ งการริเริม่ เพือ่ การบริหารแบบใช
โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาทีต่ ง้ั ใหมของรัฐเท็กซัส : ตอขบวนการและผลผลิต
เนือ่ งจากการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานมีความเชือ่ วา โรงเรียนแตละแหงมีความตองการทีเ่ ปน
ลักษณะเฉพาะของตนเองและการทีจ่ ะระบุความตองการเหลานัน้ ไดกโ็ ดยไดทราบความตองการ
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับโรงเรียน ไดแก กลุม ผูป กครองครูและนักเรียน ในการบริหารแบบโดยใช
โรงเรียนเปนฐานโรงเรียนแตละแหงจะใหความยืดหยุน ตอผูม สี ว นรวมในการคนหาสาเหตุ
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การสรางสรรคแนวทางการนําไปสูก ารปฏิบตั แิ ละการประเมินผลซึง่ เปนวิธกี ารใหมทใ่ี ชในการ
แกปญ
 หาและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนใหกบั นักเรียน
เบอรควิสท (Berquist. 1995: Abstract) ไดศกึ ษาเรือ่ ง การนําไปใชและการวิเคราะห
ความรวมมือระหวางชุมชนในการวางแผนกลยุทธในเขตการศึกษาหนึง่ ของรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสัมภาษณผตู รวจการและคณะกรรมการสถานศึกษา การรับรูแ ละการ
สังเกตของผูอ าํ นวยการโครงการ
1. กระบวนการความรวมมือระหวางชุมชน ในการวางแผนกลยุทธประสบ
ความสําเร็จ ในการทําใหโรงเรียนและผูม สี ว นไดเสียในชุมชน ศึกษากระบวนการทางการศึกษา
กับงบประมาณของเขตการศึกษาใหเขมแข็งขึน้
2. กระบวนการความรวมมือในการวางแผนกลยุทธไดเปดเวทีสาํ หรับผูม สี ว น
ไดเสียในการถกเถียงและตอรองในประเด็นปญหาเชิงกลยุทธกาํ หนดทางเลือก ในการวางแผนระยะ
ยาวและพัฒนาแผนดําเนินงาน ผูม สี ว นไดสว นเสียมีความเชือ่ วา งบประมาณเปนสิง่ ทีอ่ งคกรระดับ
เขตจะตองพิจารณาจัดสรรใหเพียงพอและเปนการไมถกู ตองทีจ่ ะบังคับชีน้ าํ ใหเวลาตามเงือ่ นไข
จํากัดบทเรียนที่สําคัญทีไ่ ดเรียนรูจ ากการวิจยั บงบอกวา
2.1 การตัดสินใจขององคการทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันเปนเรือ่ งทีซ่ บั ซอน
มีขอ ขัดแยงและยากทีจ่ ะบรรลุผลกระทบทีต่ อ งการไดในระยะยาวนอกจากกรณีตอ กรณี
2.2 การแพรกระจายของขอเท็จจริงเชิงการเมืองในเขตการศึกษาสงผล
ใหเกิดการสูญเสียงานและการปลดสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียน
2.3 ภาษีทอ งถิน่ ทีจ่ ะตองแบกรับเปนภารหนีส้ นิ เปนองคประกอบสําคัญ
ในโครงสรางของการรวมตัวกันเปนองคการ
2.4 วิธกี ารบริหารแบบรวมมือ ทางเลือกในการรวมกันสามารถขยายโอกาส
ทางการศึกษาและสงเสริมมูลคาตนทุน/ กําไร โดยไมสญ
ู เสียโอกาสทางการงาน การเลิกลมหรือปด
โรงเรียนขางเคียง
โซลูบอส (Zolubos. 1998: 3799) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ผลกระทบของกฎหมายการ
ปฏิรปู การศึกษา ค.ศ. 1993 ตอผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตสสหรัฐอเมริกา
ระหวางป ค.ศ. 1993-1997 โดยเก็บรวบรวมจากผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตส
สหรัฐอเมริกา จํานวน 201 คน และกําหนดตัวแปรอิสระของผูบ ริหารไวดงั นี้ คือ อายุ เพศ
ประสบการณในตําแหนง และระดับการศึกษาใชแบบสํารวจ ผลการวิจยั พบวา
1. คณะกรรมการสภาโรงเรียนเขามามีบทบาทในการดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย
2. ไดเนนระบบการบริหารจัดการแบบมีสว นรวมคือ ใหบคุ ลากรตางๆ เขามา
มีสวนรวมในการปฏิบตั กิ ารของโรงเรียน เชน ผูเ ชีย่ วชาญในสาขาตางๆ ของชุมชน ผูป กครอง
ตลอดจนนักเรียน เปนตน โดยมุง เนนศึกษาใน 4 เรือ่ งคือ 1) การปรับปรุงโรงเรียนโดยทัว่ ไป 2)
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ประสิทธิภาพของสภาโรงเรียน 3) สภาพแวดลอมการทํางานของผูบ ริหารโรงเรียน 4) การพัฒนา
ดานวิชาชีพ
3. ผูบ ริหารทีม่ สี ถานภาพตางกันในเรือ่ ง อายุ เพศ และระดับการศึกษา
มีผลกระทบในดานตางๆ ไมแตกตางกัน
4. ผูบ ริหารทีม่ ปี ระสบการณในการบริหารตางกันมีผลกระทบในดานการปรับปรุง
โรงเรียนทัว่ ไปแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
แอบราม (Abrams. 2000: Abstract) ไดศกึ ษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวม
ของผูป กครองจากกรณีศกึ ษาในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวา อุปสรรคของการมีสว นรวมประกอบดวย
ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมทีต่ า งกันตามความแตกตางทางเชือ้ ชาติ ความสัมพันธระหวางบาน
และโรงเรียน รายไดของครอบครัว ซึง่ ผูบ ริหารและครูมแี นวโนมทีจ่ ะไมคาํ นึงถึงคุณคา ละเลย และมี
ทัศนคติในเชิงลบกับนักเรียน หากเปนผูป กครองทีม่ รี ายไดตาํ่ หรือเปนชนกลุม นอย ทําใหผปู กครอง
ขาดความเขาใจ และการใหความรูท ง้ั ทีโ่ รงเรียนและบานสามารถแลกเปลีย่ นความรูซ ง่ึ กันและกันได
โดยผูป กครองทีเ่ ปนคนผิวขาวหรือผูห ญิงในชนชัน้ กลางจะมีสว นรวมกับทางโรงเรียนสูงสุด
ซึง่ แนวทางการเสริมสรางการมีสว นรวมคือ เพิม่ การติดตอสือ่ สาร สรางความเขาใจกับผูป กครอง
เสริมสรางพลังอํานาจ และความรวมมือใหผปู กครองมากขึน้
พูลไลน (Pauline. 2003: Abstract) ไดศกึ ษาการมีสว นรวมของชุมชนในนโยบาย
และการดําเนินการของโรงเรียนในมาลาไว (Malawi) ความสมดุลของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ นโยบาย
ระดับชาติ และความสําคัญของหนวยงานระหวางประเทศ พบวา ในมาลาไวชุมชนเขามามีสว นรวม
ในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา แตไมไดเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจ และพบวา
คนในชุมชุนไมคอ ยกระตือรือรนในการชวยเหลือโรงเรียน ปจจัยทีท่ าํ ใหชมุ ชนไมคอ ยมีสว นรวม
ในการจัดการศึกษาก็เนือ่ งมาจากชุมชนไมเขมแข็ง นอกจากนีโ้ รงเรียนอยูไ กลชุมชน หรือชุมชนนัน้
มีหลายโรงเรียน บางโรงเรียนไมมคี ณ
ุ ภาพทําใหประชาชนไมสนใจ และชุมชนขาดแรงกระตุน ใหเขา
มามีสว นรวมในการจัดการศึกษา ชุมชนไมเห็นความสําคัญของโรงเรียน หรือบางแหงมีหนวยงานรัฐ
เขามาชวยเหลือมากเกินไป สภาพของชุมชนก็เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการมีสว นรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา
วรรณา ประยูรวงษ (Wanna Prayukvong. 2005: Abstract) ไดศึกษาเศรษฐศาสตร
แนวพุทธในการพัฒนากิจการชุมชน กรณีศกึ ษาจากภาคใตของประเทศไทย โดยการศึกษาเปนการ
ดําเนินการสังเกตกระบวนการพัฒนาและปจจัยหลักแหงความสําเร็จในกิจการชุมชน 3 กิจการ
โดยใชการศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธในการพัฒนา กิจการดังกลาวกอตัง้ โดยกลุม ทอผา ชาวนา
และกลุม แมบา นจาก 3 ทางภาคใตของประเทศไทย ขอมูลทีไ่ ดรบั มาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
และการสังเกตกับกลุม ผูแ ทนของทัง้ 3 กลุม และผูส นับสนุนในการเขามาทีสว นรวมมรกิจกรรมชุมชน
เศรษฐศาสตรแนวพุทธดังกลาวมีนยั สําคัญทีแ่ ตกตางจากเศรษฐศาสตรแนวใหมในการตระหนัก
ของประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ การกําหนดวัตถุประสงคของการผลิตหรือการบริโภค
เพือ่ ประโยชนสงู สุดหรือคุณคาของผลลัพธทอ่ี อกมา เศรษฐศาสตรแนวพุทธใหความสําคัญกับหลายๆ
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ปจจัยทีไ่ มใชเปนปจจัยทางการเงินซึง่ ไดมกี ารกําหนดไปสูคณ
ุ ภาพชีวติ ของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จในกิจการชุมชนทีไ่ ดรบั การศึกษาเปนกระบวนการของ “การคิดดี” หรือ
การใชโครงสรางของการคิดในกลุม ผูน าํ และกลุม สมาชิกผานกระบวนการของ “ความเขาใจทีถ่ กู ตอง”
กิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรไดพฒ
ั นาผานการใชของปจจัยภายนอกในความเปน
“เพือ่ นทีด่ ”ี การเปรียบเทียบกับทุนทางสังคม และปจจัยภายในทีเ่ ปนการดําเนินการดวยการ
วิเคราะหโดยสมาชิกในการเปรียบเทียบการใชทนุ มนุษย จากการศึกษาพบวา ไมมปี จ จัยใดที่
สามารถสรางจากทุนทางกายภาพแตไดรบั มาจากกระบวนการของการทบทวนและการเรียนรู
บํารุง สุขพันธ และบัว พอนรัมย (Bamroong Sukphan ;& Bau Ponrum. 2005:
Abstract) ไดศึกษาเรือ่ ง ประโยชนของขอมูลเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามการใชสอ่ื ของพระสงฆ
ในพุทธศาสนาเพือ่ การปรับปรุงสถานภาพของชีวติ ของประชาชนและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
โดยมีวตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาขอมูลของสือ่ ทีไ่ ดรบั เพือ่ คุณภาพชีวติ ของพระสงฆ 2) เพือ่ ศึกษาผล
สะทอนและการบริโภคสือ่ ของประโยชนจากสือ่ เพือ่ พระสงฆ 3) เพือ่ ศึกษาประสบการณการรวมมือ
ของการปฏิบตั กิ ารในชนบทและภูมปิ ญ
 ญาของการเผยแพรไปสูส ังคมทองถิน่ เพือ่ การชวยเหลือ
พระสงฆ 4) เพือ่ ศึกษาแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนทีเ่ กิดจากพระสงฆเพือ่ ประโยชนของสังคม
ชนบท ผลการศึกษาพบวา การบริโภคสือ่ สวนใหญดาํ เนินการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกวัน
ผานโทรทัศน วิทยุทอ งถิน่ และวิทยุแหงประเทศไทย หนังสือพิมพ แผนพับ และนิตยสาร สวนใหญ
ของขอมูลพระสงฆดาํ เนินการเผยแพรเพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดยการกิจกรรมกิจกรรมทีห่ ลากหลายทีส่ ว นใหญไดรบั ความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน
กลุม องคกรและดําเนินกิจกรรมโดยการพัฒนาและฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบและแนวความคิดของพระสงฆเปนประโยชนในการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
และรองรับสวัสดิการของสังคม พระสงฆใหความรวมมือและมีสว นรวมกับประชาชนในการพัฒนา
ทองถิน่ โดยเฉพาะในการพัฒนาอยางยัง่ ยืนโดยการฝกอบรมและการแนะนําประชาชนแบบตัวตอตัว
สถิตขิ องสังคมประชากรเปนประโยชนตอ การพิจารณาความสัมพันธกบั พระสงฆและประชาชนทัว่ ไป
ประชากรเปนสถิตทิ เ่ี ปดเผยภูมหิ ลังสังคม อายุ อัตราการเรียนรู เปนตน พวกเขาเปนพระสงฆทม่ี ี
อายุมากกวา 70 ป ทีย่ อมรับขาวจากวิทยุแหงประเทศไทย สมาชิกของพระสงฆทม่ี ีอายุตาํ่ กวา 40 ป
ไดรบั ขาวจากวิทยุแหงประเทศไทย พระสงฆทม่ี อี ายุระหวาง 40 - 49 ป ไดรบั ขอมูลจากโทรทัศน
และหนังสือพิมพทว่ั ไป พระสงฆทม่ี อี ายุระหวาง 60-69 ป และ 70 ป รับขอมูจากวิทยุทอ งถิน่ โดย
พระสงฆสว นใหญจบการศึกษาต่าํ กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสัมพันธระหวางพระสงฆ
ก็เพือ่ ขอมูลทีไ่ ดรบั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ จากสือ่ และพระสงฆบริโภคขาวใหมทเ่ี กีย่ วกับการศึกษา
การฝกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันรักษาปาไมและสิง่ แวดลอม การสนับสนุน
ในเรือ่ งของการกุศลและการควบคุมจริยธรรม การอนุรกั ษและรักษาศิลปวัฒนธรรม และความรู
ทองถิน่ เปนตน
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ความสัมพันธกบั พระสงฆผทู ไ่ี ดรบั ขอมูลจากวิทยุทอ งถิน่ หนังสือพิมพและ
บทบาทพระสงฆเปนประโยชนสาํ หรับการพัฒนาทองถิน่ อยางยัง่ ยืน ผูน าํ พระสงฆใหความชวยเหลือ
ใหความรวมมือกับประชาชนและสนับสนุนในเรื่องสวัสดิการของสังคม ซึง่ เห็นได ดังนี้
1. วิทยุทอ งถิน่ : บทบาทหลักเพือ่ วิทยุทอ งถิน่ ทีเ่ ขาไปมีสว นรวมมืออยางมาก
กับประชาชนและพระสงฆเปนผูป ระสานโดยยอมรับรูปแบบขอมูลจากวิทยุทอ งถิน่ แตพระสงฆ
เปนผูน าํ ทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคมทีย่ อมรัยขอมูลและการจัดสวัสดิการสังคมผานวิทยุทอ งถิน่
2. หนังสือพิมพทว่ั ไป: กลุม ตัวอยางมีบทบาทหลักและรวมมือกับประชาชน
ไดมาก แตผบู ริโภคไมคอ ยยอมรับขอมูลจากหนังสือพิมพทว่ั ไปเพือ่ สวัสดิการและสวัสดิการสังคม
พระสงฆเปนผูน าํ และผูป ระสานของสังคมในการรับขอมูลจากหนังสือพิมพทว่ั ไป และการยอมรับ
จากกลุม สงฆ
ความสัมพันธระหวางพระสงฆและการรับขอมูลเพือ่ ใชพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
ของพวกเขาจากสือ่ เพือ่ ดําเนินการพัฒนาอยางยัง่ ยืนผานผูน าํ ชุมชน องคกรพัฒนาทองถิน่
และสือ่ ทองถิน่ จากวิทยุทว่ั ไป ดังนี้
1. การกระจายเสียงวิทยุแหงชาติ: กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลผานขอเท็จจริง
มากกวาจากสือ่ และไดรบั ขอมูลผานผูน าํ ชุมชน องคกรพัฒนาทองถิน่ และสือ่ ทองถิน่ จากวิทยุทว่ั ไป
2. การกระจายเสียงวิทยุทอ งถิน่ : กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลผานขอเท็จจริง
ในการมีปฏิสมั พันธกนั มากกวาสือ่
3. โทรทัศน: กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลผานขอเท็จจริงผานองคกรพัฒนา
ทองถิน่ สือ่ ทองถิน่ และผูน าํ ชุมชนจากโทรทัศน
4. หนังสือพิมพทว่ั ไป: กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลขอมูลสวนใหญผา น
ขอเท็จจริงและผานองคกรพัฒนาทองถิน่ จากหนังสือพิมพทว่ั ไป มีการยอมรับขอมูลอยางสม่าํ เสมอ
ผานผูน าํ ชุมชนจากหนังสือพิมพทว่ั ไปและสวนใหญรบั ขอมูลผานผูน าํ ชุมชนผานสือ่ ทองถิน่
จากหนังสือพิมพ
5. หนังสือพิมพเพือ่ สังคม: กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลผานขอเท็จจริงในการ
มีปฏิสมั พันธกนั จากหนังสือพิมพทอ งถิน่ ผูน าํ ชุมชน องคกรพัฒนาทองถิน่ และสือ่ ทองถิน่
6. นิตยสาร: กลุม ตัวอยางไดรบั ขอมูลผานสือ่ ทองถิน่ และผานองคกรพัฒนา
ทองถิน่ เปนประจํา และสวนใหญรบั ขอมูลนิตยสารผานผูน าํ ชุมชน
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ สรุปไดวา การทีช่ มุ ชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ถือวามีความสําคัญมาก เพราะความรวมมือรวมใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน
จะกอใหเกิดประโยชนอยางยิง่ ตอการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ถาโรงเรียนใหโอกาส ใหความสําคัญ
แกชมุ ชน และทําความเขาใจในบทบาทหนาทีใ่ นการเขารวมจัดการศึกษา ฉะนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ ง
ศึกษาและทําความเขาใจชุมชนใหมาก พรอมกับหาวิธกี ารทีจ่ ะสงเสริมสนับสนุนใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
ในการจัดการศึกษาตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม ตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ชในการวิจยั

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้คอื คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน
จํานวน 68 ชุมชนในพืน้ ทีก่ ารศึกษาของชุมชนทีม่ โี รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ตัง้ อยูใ นกรุงเทพมหานคร
กลุม ตัวอยาง
กลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นี้ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 คน และสุม อยางงายกับประธานชุมชน จํานวน 36 คน
และเลือกแบบโควตากับสมาชิกชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน มีขน้ั ตอนดังนี้
1. เลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทีม่ ที ง้ั หมด จํานวน 10 คน
2. สุม อยางงาย โดยวิธกี ารจับฉลากกับประธานชุมชน โดยเลือกชุมชนมารอยละ 50
ไดชมุ ชนกลุม ตัวอยาง 36 ชุมชน กําหนดใหชมุ ชนหนึง่ มีประธานชุมชน 1 คน รวม 36 คน
3. เลือกกลุม ตัวอยางแบบโควตากับสมาชิกชุมชน กําหนดใหชมุ ชนละ 5 คน รวม 180 คน
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

วชิรมกฎ
บาลีสาธิตศึกษา มจร.
วัดศรีบญ
ุ เรือง
บาลีเตรียมอุดมศึกษา
พุทธศาสตรวทิ ยา
วัดกาญจนสิงหาสนวทิ ยา
พระปริยตั ธิ รรม
วัดพรหมรังสี
8 พระปริยตั ธิ รรม
วัดธรรมมงคล
9 พระปริยตั ธิ รรม
วัดผองพลอยวิรยิ าราม
10 พระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา
วัดเวตะวันธรรมาวาส
รวม

ประชากร
กลุม ตัวอยาง
คณะ
ประธาน
กรรม
ประธาน สมาชิก
การ ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ชุมชน
สถานศึกษา
สถาน
ศึกษา

รวม
กลุม ตัวอยาง

1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
2
3
2
10

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
5

10
5
5
5
10
5
25

13
7
7
7
13
7
31

1

15

1

8

40

49

1

20

1

10

50

61

1

10

1

5

25

31

10

10

68

36

180

226

90

การสรางเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
ลักษณะของเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสว นรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เปนแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง สอบถามเกีย่ วกับสถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมขอความ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ วัดระดับสภาพเปนจริงตัง้ แต มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง นอยและนอยทีส่ ดุ จํานวน 63 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ จํานวน 15 ขอ
2) ดานงบประมาณ จํานวน 14 ขอ 3) ดานบุคลากร จํานวน 12 ขอ และ 4) ดานบริหารงานทัว่ ไป
จํานวน 22 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
แบบที่ 2 เปนแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง มีจดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะ
ในการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานทัว่ ไป
การสรางและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
การสรางเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. แบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารแนวความคิดและทฤษฎีตา งๆ ตามทีก่ าํ หนดในกรอบ
และแนวความคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
2. การสรางแบบสอบถามการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูว จิ ยั ไดปรับปรุงมาจากแบบวัดของทองใบ เวียงสิมา
(2551: 80-84)
3. นําแบบสอบถามเสนอตอประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
เพือ่ พิจารณาและปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ
4. นําแบบสอบถามทีไ่ ดรบั การปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสม
นําไปทดลองใช (Try-out) กับสมาชิกชุมชนที่ไมใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน
5. นําแบบสอบถามทีไ่ ดทาํ การทดลองใช มาวิเคราะหหาความเชือ่ มัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวธิ กี ารหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha - Coefficient)
ตามวิธขี องครอนบัค (Cronbach) ไดคา ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .97
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6. นําแบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบคุณภาพแลว จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ
แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม ตัวอยาง
2. แบบสัมภาษณ
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ข อเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะหความถี่ แลวนํามาเขียน
เปนขอคําถามแบบมีโครงสราง แลวนําเสนอตอประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
เพือ่ พิจารณาและปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสมบูรณ แลวนําไปสัมภาษณกบั กลุม ตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถึงเจาสํานักเรียนในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยสําเนาหนังสือแนะนําตัวและแบบสอบถาม ไปใหกลุม ตัวอยางตอบดวยตนเอง
พรอมทัง้ นัดหมายวันเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน โดยสงไป 226 ฉบับ ไดรบั กลับคืน 213 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 94
3. ผูวิจัยแนะนําตัวกับคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานชุมชนทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง
ในแตละโรงเรียน ตามหนังสือขออนุญาตจากเจาสํานักเรียนเพือ่ นัดหมาย วัน เวลา ทีจ่ ะสัมภาษณ
ดวยตนเอง

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอ มูล
การจัดกระทําขอมูล ดังนี้
1. ตรวจแบบสอบถามทีไ่ ดรบั คืนและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีส่ มบูรณ
2. ลงรหัสขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม 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 นอยทีส่ ดุ
ให
1
คะแนน
3. บันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลคอมพิวเตอร
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การวิเคราะหขอ มูลดําเนินการดังนี้
วิเคราะหขอ มูลดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ หาคาสถิติ
พืน้ ฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ดวยการหาคารอยละ
2. วิเคราะหขอ มูลการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม โดยหาคาเฉลีย่
(Mean) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ตามความ
คิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยการใชการ
ทดสอบแบบกลุม ตัวอยาง อิสระจากกัน (t - test Independent samples)
4. การกําหนดเกณฑแปลความหมายของคะแนนการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม ใชเกณฑการแปลผลดังนี้ (วิเชียร เกตุสงิ ห. 2538: 9)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับสภาพเปนจริง มากที่สุด หมายถึง ระดับการมีสว นรวม มากที่สุด
ระดับสภาพเปนจริง มาก
หมายถึง ระดับการมีสว นรวม มาก
ระดับสภาพเปนจริง ปานกลาง หมายถึง ระดับการมีสว นรวม ปานกลาง
ระดับสภาพเปนจริง นอย
หมายถึง ระดับการมีสว นรวม นอย
ระดับสภาพเปนจริง นอยที่สุด หมายถึง ระดับการมีสว นรวม นอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลีย่ ระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการมีสว นรวม มากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ ระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการมีสว นรวม มาก
คาเฉลีย่ ระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการมีสว นรวม ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการมีสว นรวม นอย
คาเฉลีย่ ระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการมีสว นรวม นอยทีส่ ดุ
5. การวิเคราะหจากขอเสนอแนะ ผูว จิ ยั ใชการวิเคราะหความถี่แลวนํามาสราง
แบบสัมภาษณ
6. การวิเคราะหจากแบบสัมภาษณ ผูว ิจยั ใชการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis)
แลวนํามาเขียนเปนความเรียงเชิงพรรณนา
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สถิตทิ ใ่ี ชในการวิจยั
สถิตทิ ใ่ี ชในการวิเคราะหขอ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ มีดงั นี้
1. สถิตทิ ใ่ี ชหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
การหาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม ดวยการหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คาความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
2.3 คาเฉลีย่ (Mean)
2.4 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ใ่ี ชในการทดสอบสมมุตฐิ าน
เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยใชการทดสอบแบบกลุม ตัวอยาง
อิสระจากกัน (t - test Independent samples)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลการวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปนตอน
และกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณทใ่ี ชในการวิเคราะหขอ มูล
เพือ่ ความสะดวกในการวิเคราะหขอ มูล การเสนอผลการวิจยั และการแปลความหมาย
จากขอมูล ผูว จิ ยั ขอกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
X
แทน คาเฉลีย่ (Mean)
S.D.
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน คาสถิตทิ ใ่ี ชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution)
p
แทน ความนาจะเปน

การเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลและการแปลความหมาย ผูว จิ ยั แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ตอนที่ 2 การศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนก
ตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ
2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทั่วไป
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ผลการวิเคราะหขอ มูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง ปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
สถานภาพ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานชุมชน
สมาชิกชุมชน
ระดับการศึกษา
ต่าํ กวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
ประสบการณในการทํางาน
ประสบการณนอ ยกวา 7 ป
ประสบการณ 7 ปขน้ึ ไป

จํานวน

รอยละ

10
30
173

4.40
14.08
81.22

111
102

52.1
47.9

137
76

64.3
35.7

จากตาราง 3 แสดงวากลุม ตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกชุมชน คิดเปนรอยละ 81.22
มีระดับการศึกษา ต่าํ กวาปริญญาตรี และปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวนพอๆ กัน และสวนใหญ
มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 7 ป คิดเปนรอยละ 64.3
ตอนที่ 2 การศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานทัว่ ไป โดยรวม และรายขอ ปรากฏดังตาราง 4-7
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ตาราง 4 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป รายดานและโดยรวม
ดาน
1
2
3
4

การมีสว นรวมของชุมชน
ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบุคลากร
ดานบริหารงานทัว่ ไป
รวม

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X
3.42
0.61
3.35
0.64
3.34
0.69
3.41
0.63
3.38
0.60

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4 แสดงวา การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมโดยรวม
และรายดาน ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารงานทัว่ ไป
มีการมีสว นรวม อยูใ นระดับปานกลาง
ตาราง 5 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในดานวิชาการ รายขอและโดยรวม
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานวิชาการ

1

โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนมีแผนกลยุทธทร่ี ะบุถงึ การนํา
แหลงเรียนรูม าใชในการจัดการเรียน
การสอน
โรงเรียนมีการเผยแพรความรูเ กีย่ วกับ
พระปริยตั ธิ รรม
มีการหาขอมูล สภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน จากผูเกีย่ วของ
เชน กรรมการสถานศึกษา ผูท รงคุณวุฒิ
คนในชุมชนนํามาจัดทําเนือ้ หาความรู
เกีย่ วกับทองถิน่

2

3
4

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.80

0.90

มาก

3.54

0.85

มาก

3.53

0.83

มาก

3.45

0.92

ปานกลาง

97
ตาราง 5 (ตอ)
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานวิชาการ

5

มีการเชิดชูปราชญชาวบาน
หรือผูท รงคุณวุฒใิ นทองถิน่
มีการสํารวจแหลงบริการสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาทีค่ รูและผูเ รียนสามารถใชประโยชนได
ผูเกีย่ วของไดมสี ว นรวมในการพัฒนาหลักสูตร และ
การตัดสินใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรสถานศึกษา
วิทยากรและปราชญชาวบาน
ใหความรวมมือมาใหความรูแ กผเู รียน
โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากแหลงสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน
โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากชุมชนจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ สภาพปญหา
และความตองการของชุมชน
โรงเรียนใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ
และความเห็นของชุมชนเกีย่ วกับเนือ้ หาวิชา
ทีจ่ ดั การเรียนการสอน
โรงเรียนมีการวางแผน ประสานงานกับแหลง
เรียนรูใ นชุมชนสําหรับใหผเู รียนไดศกึ ษา
ไมนอ ยกวา 2 แหง
โรงเรียนมีการนําผูเ รียนไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูใ นชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง
โรงเรียนมีการสรางเครือขาย ความสัมพันธกบั
หนวยงานทางการศึกษาตางๆ องคกรเอกชน
คนในชุมชน เพือ่ หาความรวมมือทางวิชาการ
ผูเ รียนมีความรูใ นเรือ่ งตางๆ มีผลงานจากการ
เรียนรูเ กีย่ วกับชุมชนทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู
รวม

6
7
8
9
10

11

12

13
14

15

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.31

0.93

ปานกลาง

3.80

0.90

มาก

3.54

0.85

มาก

3.53

0.83

มาก

3.45

0.92

ปานกลาง

3.31

0.93

ปานกลาง

3.23

0.97

ปานกลาง

3.29

0.93

ปานกลาง

3.40

0.95

ปานกลาง

3.63

1.02

มาก

3.38
3.42

0.91
0.61

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 แสดงวา การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ดานวิชาการ
โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายขอพบวา การมีสว นรวมของชุมชน อยูใ นระดับมาก
4 ขอ นอกนัน้ อยูใ นระดับปานกลาง
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ตาราง 6 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในดานงบประมาณ รายขอและโดยรวม
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานงบประมาณ

16

กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชนมีสว นรวมในการวิเคราะหแหลง
ทรัพยากรบุคคล หนวยงาน องคกร
ทีม่ ศี กั ยภาพใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนมีการเชิญกรรมการสถานศึกษา
ผูเ กีย่ วของ คนในชุมชนระดมความคิด
เกีย่ วกับการจัดหาปจจัยเพือ่ พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนมีการรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น
เกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชนมีสว นชวยวางแผน จัดกิจกรรมรายได
ระดมทุน แรงงาน จัดสรร และดูแลการใช
จายงบประมาณของโรงเรียน
โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ เปนทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) สําหรับผูเ รียน
เพียงพอ
โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ สนับสนุนงานหองสมุด
หองปฏิบตั กิ าร สือ่ การเรียนเพียงพอ
โรงเรียนมีการรายงาน เผยแพรขอ มูลการใช
จายเงินงบประมาณ และเงินบริจาค
เพือ่ การศึกษา
โรงเรียนรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน
มีการเผยแพรการจัดหาผลประโยชน
ในสินทรัพยของโรงเรียน เชน ติดประกาศ
ประกาศทางหอกระจายขาวของวัดและชุมชน

17

18
19

20

21

22

23
24

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.31

0.93

ปานกลาง

3.35

0.95

ปานกลาง

3.34

0.88

ปานกลาง

3.35

0.94

ปานกลาง

3.38

1.00

ปานกลาง

3.31

0.92

ปานกลาง

3.38

0.95

ปานกลาง

3.36

0.97

ปานกลาง

3.26

0.97

ปานกลาง
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานงบประมาณ

25

กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชนมีสวนชวยในการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสนิ ของโรงเรียน
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
งานดานตางๆ ของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ ตัวแทน
คนในชุมชน ใหความสนใจ บริจาคเงินและ
สิ่งของสนับสนุนงานของโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ขอมูลเกีย่ วกับการรับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชวยเหลือโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดทําปายชือ่ รูปภาพ หรือ
การประกาศเกียรติคณ
ุ ของผูม อี ปุ การคุณ
ในบริเวณโรงเรียน
รวม

26

27

28

29

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.47

1.04

ปานกลาง

3.43

0.91

ปานกลาง

3.29

0.87

ปานกลาง

3.29

0.98

ปานกลาง

3.45
3.35

0.93
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 6 แสดงวา การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมดานงบประมาณ
โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายขอพบวา การมีสว นรวมของชุมชน อยูใ นระดับ
ปานกลางทุกขอ

100
ตาราง 7 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในดานบุคลากร รายขอและโดยรวม
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานบุคลากร

30

บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถ
ในการเปนวิทยากรใหความรูแ กชมุ ชน
ในโอกาสตางๆ
ผูบ ริหาร บุคลากรในโรงเรียน
ไดรว มเปนกรรมการหรือคณะทํางาน
ในงานขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
ผูบริหาร/บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรม
ทีช่ มุ ชนจัดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ปนทางการและ
ไมเปนทางการ
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ ตัวแทน
คนในชุมชนมีสว นชวยชีแ้ นะ สรรหา
วิทยากรและปราชญชาวบานมาชวยสอน
โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูล การประกาศ
เกียรติคณ
ุ วิทยากรและปราชญชาวบาน
ทีม่ าชวยสอน
โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีการเชิญผูเ กีย่ วของ คนในชุมชน
เขารวมพิธียกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ ตัวแทน
คนในชุมชนมีสว นกําหนดแนวทางการสราง
ขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็น การรับฟง
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับสวัสดิการของครู
และบุคลากร

31

32

33

34

35

36

37

38

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.37

0.96

ปานกลาง

3.41

0.91

ปานกลาง

3.36

0.93

ปานกลาง

3.33

1.01

ปานกลาง

3.21

1.08

ปานกลาง

3.25

1.02

ปานกลาง

3.29

1.00

ปานกลาง

3.52

1.12

มาก

3.43

1.01

ปานกลาง

101
ตาราง 7 (ตอ)
ขอ

การมีสวนรวมของชุมชนดานบุคลากร

39

โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับ
สวัสดิการของครูและบุคลากรของโรงเรียน
ผานทางชองทางตางๆ
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ ตัวแทน
คนในชุมชนมีสว นสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ของครูและบุคลากรของโรงเรียน
รวม

40
41

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.26

0.96

ปานกลาง

3.37

0.95

ปานกลาง

3.28
3.34

1.03
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 แสดงวา การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ดานบุคลากร
โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายขอพบวา การมีสว นรวมของชุมชน อยูใ นระดับมาก
1 ขอ คือ “ขอ 37 กรรมการสถานศึกษา ผูเกีย่ วของ ตัวแทนคนในชุมชนมีสว นกําหนดแนวทางการสราง
ขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรของโรงเรียน” นอกนัน้ อยูใ นระดับปานกลาง

102
ตาราง 8 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในดานบริหารทัว่ ไป รายขอและโดยรวม
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป

42

กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของมีสว นรวม
ในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน
โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเ กีย่ วของในการ วางแผน
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมัติ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบตั กิ ารประจําป
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปทไ่ี ดจดั ทําไว
โรงเรียนมีทะเบียนขอมูลบุคคล หนวยงาน
องคกรทีใ่ หการสนับสนุนสถานศึกษา
โรงเรียนมีขอ มูลสารสนเทศดานทรัพยากร
ชุมชนทีถ่ กู ตองและเปนปจจุบนั
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ รณรงคกจิ กรรม
ทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ รณรงค
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
วันสําคัญของชาติ ของโลกทางชองทางตางๆ
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
วันสําคัญของชาติ ของโลก
โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกรรมการสถานศึกษา
ผูเ กีย่ วของ คนในชุมชนจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสําคัญ
ของชาติ ของโลก

43

44

45
46
47
48

49

50

51

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.39

0.97

ปานกลาง

3.42

1.00

ปานกลาง

3.42

0.91

ปานกลาง

3.50

0.94

มาก

3.48

0.93

ปานกลาง

3.41

0.93

ปานกลาง

3.38

0.96

ปานกลาง

3.66

0.98

มาก

3.60

0.87

มาก

3.42

0.84

ปานกลาง

103
ตาราง 8 (ตอ)
ขอ

การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป

52

โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับ
อาคารสถานทีแ่ ละการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชนมีสว นเสนอแนะ ตัดสินใจเกีย่ วกับ
การปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน
โรงเรียนมีการประกาศเผยแพรขอ มูล
เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
คนในชุมชนรับรู การเลือกตัง้ ประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนเปดโอกาสใหคนในชุมชน
มาใชหอ งสมุด ทีอ่ า นหนังสือ ทีพ่ กั ผอน
ออกกําลังกาย
โรงเรียนอํานวยความสะดวกดานสถานที่
วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรมวิชาชีพ
บริการแกชมุ ชน
โรงเรียนเปนแกนนําของชุมชนในการจัด
กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
โรงเรียนมีการประสานงาน รับฟงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากกรรมการสถานศึกษา
ผูเ กีย่ วของ คนในชุมชนเกีย่ วกับการพัฒนา
โรงเรียน

53

54

55

56

57

58

59

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.44

0.88

ปานกลาง

3.32

0.96

ปานกลาง

3.34

0.88

ปานกลาง

3.36

0.92

ปานกลาง

3.31

1.06

ปานกลาง

3.25

1.06

ปานกลาง

3.33

1.05

ปานกลาง

3.43

0.96

ปานกลาง

104
ตาราง 8 (ตอ)
ขอ
60

61
62
63

การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป
โรงเรียนมีการสือ่ สารกับชุมชน เชน การจัด
ประชุมผูป กครอง ผานผูเ รียน ผานคน
ในชุมชน เอกสาร เสียงตามสาย
ชุมชนตระหนักและรับรูค วามเปนผูน าํ
ของผูบ ริหารโรงเรียน
ชุมชนตระหนักและรับรูโ รงเรียน
เปนของชุมชน
โรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหกรรมการสถานศึกษา
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ คนในชุมชนไดรบั รู
รวม

ระดับการมีสว นรวม
S.D.
X

แปลผล

3.51

1.08

มาก

3.33

0.94

ปานกลาง

3.24

0.90

ปานกลาง

3.36
3.41

0.91
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 8 แสดงวา การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ในดานบริหารทัว่ ไป
โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายขอพบวา การมีสว นรวมของชุมชน อยูใ นระดับมาก
4 ขอ นอกนัน้ อยูใ นระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ปรากฏดังตาราง 9-10

105
ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ใน 4 ดาน โดยรวมและรายดาน ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่าํ กวา
ปริญญาตรี
ดาน การมีสว นรวมของชุมชน
ปริญญาตรี
หรือสูงกวา
S.D.
S.D.
X
X
1 ดานวิชาการ
3.42
0.52
3.41
0.69
2 ดานงบประมาณ
3.36
0.57
3.35
0.71
3 ดานบุคลากร
3.36
0.59
3.31
0.78
4 ดานบริหารทัว่ ไป
3.43
0.56
3.38
0.69
รวม
3.39
0.51
3.37
0.68

t

p

0.06
0.04
0.55
0.51
0.32

0.05
0.18
0.06
0.12
0.07

จากตาราง 9 แสดงวา กลุม ตัวอยางทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นตอการ
มีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป ไมแตกตางกัน
ตาราง 10 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม ใน 4 ดาน และโดยรวม ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน
ดาน การมีสว นรวมของชุมชน
1
2
3
4

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบุคลากร
ดานบริหารทัว่ ไป
รวม

ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 7 ป
7 ปขน้ึ ไป
S.D.
S.D.
X
X
3.42
0.63
3.40
0.58
3.37
0.64
3.33
0.64
3.36
0.64
3.30
0.76
3.44
0.63
3.35
0.62
3.40
0.59
3.34
0.62

t

p

0.27
0.42
0.68
0.93
0.62

0.69
0.94
0.08
0.97
0.54

จากตาราง 10 แสดงวา กลุม ตัวอยางทีม่ ปี ระสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความเห็น
ตอการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป ไมแตกตางกัน

106
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอ เสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
บุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป
4.1 ผลการวิเคราะหความถีเ่ กีย่ วกับขอเสนอแนะในการมีสว นรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ใน 4 ดาน จากแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 11-14
ตาราง 11 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานวิชาการ (n=50)
ลําดับ
การมีสว นรวมของชุมชนดานวิชาการ
ที่
1 ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการรางหลักสูตร
และการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
2 ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูท จ่ี ะมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาทีข่ าดแคลน
3 ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมของชุมชนในการเผยแพรขอ มูล
ขาวสารดานวิชาการใหกบั ชุมชน
4 ควรจัดประชุมผูม สี ว นเกีย่ วของเพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจ
ในบทบาทหนาทีข่ องตนในการเขาไปมีสว นรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
5 ควรสงเสริมสนับสนุนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ ประโยชน
ในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเ รียน
6 ควรมีเครือขายดานวิชาการเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูดา นวิชาการ
และการใชสอ่ื อุปกรณ
7 ควรเชิญผูท ม่ี คี วามรูความสามารถในชุมชนมาเปนวิทยากร
บรรยายในรายวิชาทีข่ าดแคลน
8 ควรเชิญบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในชีวติ มาแนะนํา
แนวทางในการดําเนินชีวติ ใหกบั บรรพชิตในโรงเรียน

จํานวน
(ความถี่)
14

รอยละ
28.00

11

22.00

10

20.00

5

10.00

4

8.00

3

6.00

2

4.00

1

2.00

จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานวิชาการ พบวา มีขอ เสนอแนะคือ ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการรางหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมา ไดแก
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ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท จ่ี ะมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชา
ทีข่ าดแคลน คิดเปนรอยละ 22.00 และควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมของชุมชนในการเผยแพรขอ มูล
ขาวสารดานวิชาการใหกบั ชุมชนคิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
ตาราง 12 คาความถีแ่ ละรอยละของการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=44)
ลําดับ
การมีสว นรวมของชุมชนดานงบประมาณ
ที่
1 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนมีสว นรวมในการบริหารงบประมาณ
2 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนมีสว นรวมกับโรงเรียนในการระดม
ทรัพยากร
3 ควรแตงตัง้ ฝายการเงินมาดูแลงบประมาณและคาใชจา ยตางๆ
ของโรงเรียน
4 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนไดรบั รูข อ มูลเกีย่ วกับงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาไดรบั
5 ควรเปดเผยรายรับรายจายของโรงเรียนใหชมุ ชนไดรบั รู
6 รัฐควรใหความสําคัญกับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
โดยจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้

จํานวน
(ความถี่)
13
11

รอยละ
29.55
25.00

10

22.73

6

13.63

3
1

6.82
2.27

จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานงบประมาณ พบวา มีขอ เสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ คิดเปนรอยละ 29.55 รองลงมาไดแก ควรเปดโอกาสใหชมุ ชน
มีสว นรวมกับโรงเรียนในการระดมทรัพยากร คิดเปนรอยละ 25.00 และควรแตงตัง้ ฝายการเงินมาดูแล
งบประมาณและคาใชจา ยตางๆ ของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 22.73 ตามลําดับ

108
ตาราง 13 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบุคลากร (n=49)
ลําดับ
การมีสว นรวมของชุมชนดานบุคลากร
ที่
1 ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการสรรหาและคัดเลือกผูน าํ
ทีจ่ ะมาชวยประสานงานระหวางชุมชนกับโรงเรียน
2 ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการอบรมการใชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาแกบคุ ลากรในโรงเรียน
3 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการพัฒนาทักษะ
ใหแกบคุ ลากร
4 ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการบุคลากร
ในโรงเรียน
5 ควรเพิม่ บุคลากรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
6 ควรใหรางวัลกับบุคลากรทีต่ ง้ั ใจปฏิบตั หิ นาที่

จํานวน
(ความถี่)
15

รอยละ
30.61

12

24.49

8

16.33

7

14.29

4
3

8.16
6.12

จากตาราง 13 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบุคลากร พบวา มีขอ เสนอแนะคือ ควรใหชุมชน มีสวนรวมในการ
สรรหาและคัดเลือกผูน าํ ทีจ่ ะมาชวยประสานงานระหวางชุมชนกับโรงเรียน คิดเปนรอยละ 30.61 รองลงมา
ไดแก ควรใหชมุ ชนมีสวนรวมในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแกบคุ ลากรในโรงเรียน
คิดเปนรอยละ 24.49 และควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการพัฒนาทักษะใหแกบคุ ลากร
คิดเปนรอยละ 16.33 ตามลําดับ
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ตาราง 14 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป (n=55)
ลําดับ
การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป
ที่
1 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการจัด
สภาพแวดลอมใหกบั โรงเรียน
2 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการใชประโยชน
จากอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน
3 ควรจัดกิจกรรมในวันหยุดทําการของทางราชการ
เพือ่ ใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการจัดกิจกรรม
4 ควรมีการประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ ของโรงเรียน
ใหชมุ ชนไดรบั ทราบ
5 ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการดูแล บรรพชิต
ในโรงเรียน

จํานวน
(ความถี่)
14

รอยละ
25.45

13

23.64

11

20.00

10

18.18

7

12.73

จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบริหารทัว่ ไป พบวา มีขอ เสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสว นรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหกบั โรงเรียน คิดเปนรอยละ 25.45 รองลงมาไดแก ควรเปด
โอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการใชประโยชนจากอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน คิดเปนรอยละ
23.64 และควรจัดกิจกรรมในวันหยุดทําการของทางราชการเพือ่ ใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการ
จัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
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4.2 ผลการวิเคราะหความถีเ่ กีย่ วกับขอเสนอแนะในการมีสว นรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ใน 4 ดาน จากแบบสัมภาษณ ปรากฏดังตาราง 15-18
ตาราง 15 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานวิชาการ (n=10)
ลําดับ
ที่

1
2
3

4
5

1

2
3

การมีสว นรวมของชุมชนดานวิชาการ
การจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการพิจารณาหาแนวทาง
ในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ หมาะสม
ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขารวมพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐ
ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการเปนกรรมการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพือ่ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
ควรใหชมุ ชนรวมเปนกรรมการประเมินตรวจสอบวางแผน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหเปนไปตามนโยบาย
ของการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ควรใหกรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการจัดทําหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
คุณสมบัตขิ องคนในชุมชนทีค่ วรเชิญใหเปนวิทยากร
เพือ่ บรรยายในรายวิชาทีข่ าดแคลน
ควรเปนผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถทางดานวิชาการทีต่ รงกับ
รายวิชาทีข่ าดแคลนและเปนผูท ม่ี ปี ระสบการณ
ทางดานการสอน
ควรเปนบุคคลทีจ่ บการศึกษาอยางนอยไมตาํ่ กวาปริญญาตรี
มีความสามารถ มีความชํานาญทีต่ รงกับรายวิชา
ทีข่ าดแคลน
ควรเปนไปตามกฎเกณฑของกระทรวง คือ ตองมีความรู
ทางดานการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

8

80.00

7

70.00

7

70.00

6

60.00

5

50.00

9

90.00

8

80.00

7

70.00
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ตาราง 15 (ตอ)
ลําดับ
ที่
4
5

1
2
3

การมีสว นรวมของชุมชนดานวิชาการ
ควรเปนทีย่ อมรับของชุมชนและเปนปราชญชาวบาน
ทีค่ วามรูค วามสามารถ
ควรเปนผูม คี วามรูค วามสามารถ ดานวิชาการ
หรือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
การมีสว นรวมของชุมชนในการเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ดานวิชาการใหกบั ชุมชน
ควรเผยแพรขอ มูลโดยผานวิทยุชุมชน กระดานขาวชุมชน
แผนพับ เสียงตามสาย ใบปลิว และปายประกาศของชุมชน
คนในชุมชนควรรวมมือรวมใจกันรับขอมูลขาวสารดาน
วิชาการ เพือ่ นําไปเผยแพรใหสมาชิกชุมชนรับทราบ
ชุมชนควรอาสารับเอาขาวสารของโรงเรียนไปประกาศชีแ้ จงให
สมาชิกในชุมชนใหรับทราบและอธิบายใหเกิดความเขาใจใน
ดานวิชาการ

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

6

60.00

5

50.00

8

80.00

7

70.00

6

60.00

จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานวิชาการ พบวา มีขอ เสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังนี้ ควรให
ชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 80.00 ควรเปนผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถทางดานวิชาการ ทีต่ รงกับ
รายวิชาทีข่ าดแคลนและเปนผูท ม่ี ปี ระสบการณทางดานการสอน คิดเปนรอยละ 90.00 และควรเผยแพร
ขอมูลโดยผานวิทยุชมุ ชน กระดานขาวชุมชน แผนพับ เสียงตามสาย ใบปลิวและปายประกาศ
ของชุมชนเหมาะสม คิดเปนรอยละ 80.00
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ตาราง 16 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานงบประมาณ (n=10)
ลําดับ
ที่

การมีสว นรวมของชุมชนดานงบประมาณ

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

7

70.00

6

60.00

5

50.00

4

40.00

3

30.00

10

100.00

9

90.00

8

80.00

7

70.00

6

60.00

5

50.00

การมีสว นรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการพิจารณางบประมาณ
ของโรงเรียนประจําปหรือเมือ่ มีการใชจา ยตามความจําเปน
ของโรงเรียน
การบริหารงบประมาณควรใหคนในชุมชนรวมเปนกรรมการ
พิจารณา
ชุมชนควรสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการในการบริหารงาน
ดานงบประมาณ และการเบิกจายของโรงเรียน
ชุมชนควรมีสว นรวมในการเปนกรรมการรวมพิจารณา
งบประมาณเพือ่ ใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ควรใหประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน ทีม่ คี วามรู
ทางดานการเงินเขามาเปนกรรมการในการบริหารงบประมาณ
เพือ่ ใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึน้
การมีสว นรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ
ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทุน
ทอดผาปา จากผูม จี ติ ศรัทธา
ควรใหคนในชุมชนมีสว นรวมในการหาปจจัยสนับสนุน
เพือ่ การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนออกไปแสวงหาแหลงทรัพยากร
จากแหลงตางๆ เชน การหาเงินอุดหนุนจากบริษทั และรานคา
ชุมชนและโรงเรียนควรความรวมมือกันแสวงหาทรัพยากร
จากแหลงตางๆ
ควรจัดกิจกรรมระดมทุน ดวยการทอดผาปาเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ
การเรียนการสอน และโตะเรียน
ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการแสวงหาแหลงเงินทุน เพือ่
นําไปใชจา ยในการบริหารจัดการโรงเรียน
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ตาราง 16 (ตอ)
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

การมีสว นรวมของชุมชนดานงบประมาณ
การมีสว นรวมของชุมชนในการแตงตัง้ คณะกรรมการฝาย
การเงิน เพือ่ ดูแลงบประมาณและการใชจา ยของโรงเรียน
ควรใหคนในชุมชนสงตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการควบคุมดู
และฝายการเงิน
ควรมีตวั แทนชุมชนเขาไปเปนกรรมการรวม เพือ่ เปนผูด แู ล
ตรวจสอบงบประมาณในการใชจา ยของโรงเรียนอยางเปน
ระบบ
ควรใหชมุ ชนรวมเปนกรรมการในการเบิกจายเงินแตละครัง้
เพือ่ ความเหมาะสมโปรงใสในการใชงบประมาณ
ชุมชนควรสรรหาบุคคลจากชุมชนทีม่ คี วามรูใ นเรือ่ งการเงิน
ใหมาเปนกรรมการฝายการเงิน

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

10

100.00

9

90.00

8

80.00

7

70.00

จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานงบประมาณ พบวา มีขอ เสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังนี้
ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียนประจําปหรือเมื่อมีการใชจายตามความจําเปน
ของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 70.00 ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทุนทอดผาปา
จากผูม จี ติ ศรัทธา คิดเปนรอยละ 100.00 และควรใหคนในชุมชนสงตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการ
ควบคุมดูและฝายการเงิน คิดเปนรอยละ 100.00
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ตาราง 17 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบุคลากร (n=10)
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

1
2
3

การมีสว นรวมของชุมชนดานบุคลากร
การมีสว นรวมของชุมชนในการสรรหาและคัดเลือกผูน าํ ที่
จะประสานงานระหวางชุมชนและโรงเรียน
การสรรหาผูน าํ ควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน
การสรรหาผูน าํ ชุมชนควรสรรหาจากประธานชุมชนทีม่ คี วามรู
ความสามารถ
ชุมชนควรคัดเลือกผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถทางดานบริหาร
ดานการติดตอประสานงานและการประชาสัมพันธ เพือ่ เสนอ
ใหโรงเรียนพิจารณา
ควรใหประธานชุมชน หรือสมาชิกชุมชน ทีม่ คี วามสามารถ
ในการติดตอประสานงานเขามาใหความรวมมือกับโรงเรียน
ชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนทีม่ คี วามสามารถในการ
ประสานงานและการเจรจาเพือ่ เปนตัวแทนของชุมชนในการ
ประสานงาน
การมีสว นรวมของชุมชนในการอบรมการใชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา
ชุมชนควรสงผูแ ทนเขารวมรับฟงเอาความรูท เ่ี ปนประโยชน
เพือ่ นําไปใชกบั ชุมชน
ชุมชนควรสงผูแ ทนของชุมชนเขารวมรับฟงการใชสอ่ื ตางๆ
ใหความรวมมือในการจัดอาคารสถานทีห่ อ งประชุมเพือ่ ให
ความสะดวกแกเจาหนาที่

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

10

100.00

9

90.00

9

90.00

8

80.00

7

70.00

10

100.00

8

80.00

7

70.00

จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบุคลากร พบวา มีขอ เสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังนี้ การสรรหา
ผูน าํ ควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน คิดเปนรอยละ 100.00 และชุมชนควรสงผูแ ทนเขารวม
รับฟงเอาความรูท เ่ี ปนประโยชน เพือ่ นําไปใชกบั ชุมชน คิดเปนรอยละ 100.00
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ตาราง 18 คาความถีแ่ ละรอยละของขอเสนอแนะการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป (n=10)
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป
การมีสว นรวมของชุมชนในการการจัดสภาพแวดลอม
ใหกบั โรงเรียน
ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามความ
ตองการของผูอ าํ นวยการหรือผูเ กีย่ วของในการจัดสถานที่
สมาชิกในชุมชนควรเขารวมพัฒนาสถานทีข่ องโรงเรียนและ
สิง่ แวดลอมของโรงเรียนใหเกิดความรมรืน่ และไรมลพิษทาง
อากาศ
ชุมชนควรมีสว นรวมในการจัดสถานทีแ่ ละจัดสวนเพือ่ ปลูก
ตนไมและการดูแลรักษา
ชุมชนควรรวมปรับภูมทิ ศั นใหเกิดความรมรืน่ ตัดแตงกิง่ ตนไม
บริเวณโรงเรียน
ชุมชนเปนสวนหนึง่ ในการใชแรงงานในการจัดสถานที่
และการจัดสวนใหสวยงาม
การมีสว นรวมของชุมชนในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่
ของโรงเรียน
ควรใหชมุ ชนใชหอ งเรียนของโรงเรียนในการอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น
ควรใหชมุ ชนใชสถานทีใ่ นการประชุมกลุม ยอยของชุมชน
ควรใหชมุ ชนเขามาใชสถานทีใ่ นการออกกําลังกายไดหรือนัง่
พักผอนในเวลาเย็นๆ
การมีสว นรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับ
โรงเรียนในวันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา
ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมใน
วันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา
ชุมชนควรรวมเปนสวนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันเวียนเทียน เขาพรรษา
ชุมชนควรรวมจัดกิจกรรม ปดกวาดสถานที่ และอํานวย
ความสะดวกภายในบริเวณการจัดงาน

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

8

80.00

7

70.00

6

60.00

6

60.00

5

50.00

4

40.00

4

40.00

3

30.00

3

30.00

10

100.00

10

100.00

9

90.00
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ตาราง 18 (ตอ)
ลําดับ
ที่

4
5

6

7

การมีสว นรวมของชุมชนดานบริหารทัว่ ไป
การมีสว นรวมของชุมชนในการประชาสัมพันธกจิ กรรม
ของโรงเรียน
ประธานชุมชนควรเปนผูป ระสานงานและประชาสัมพันธเชิญ
ชวนคนในชุมชนไดเขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ประธานชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนเพือ่ เปนผูแ ทน
ในการเขารวมประชุมและนําขอมูลขาวสารเผยแพรใหกบั
ชุมชนไดรบั ทราบ
คนในชุมชนควรใหความรวมมือกับโรงเรียนโดยการเปน
ตัวแทนนําขาวสารของโรงเรียนเขาไปประชาสัมพันธตามสือ่
ตางๆ ของชุมชน เชน เสียงตามสาย ปายประกาศหรือเปนธุระ
ในการประชาสัมพันธใหกบั ชุมชน
ควรใหชมุ ชนเปนผูป ระสานงานระหวางโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมดวยการประชาสัมพันธตามวิทยุชมุ ชน เสียงตามสาย
และกระดานขาว

จํานวน
(ความถี่)

รอยละ

9

90.00

8

80.00

7

70.00

6

60.00

จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวา ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน พระปริยัติธรรม
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดานบริหารทั่วไป พบวา มีขอเสนอแนะสูงสุดในแตละขอ ดังนี้
ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูอํานวยการหรือ
ผูเ กี่ ย วข อ งในการจั ด สถานที่ คิ ด เป น ร อ ยละ 80.00 ควรให ส มาชิ ก ชุ ม ชนร ว มเป น กรรมการ
ในการจัดกิจกรรมในวันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา คิดเปนรอยละ 100.00 และประธานชุมชน
ควรเปนผูป ระสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนคนในชุมชนไดเขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
คิดเปนรอยละ 90.00

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงคของการวิจยั สมมติฐานของการวิจยั วิธดี าํ เนินการวิจยั สรุปผล
การวิจยั การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร
และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป
2. เพือ่ เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางาน
3. เพือ่ ศึกษาข อเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน
มีความแตกตางกัน
2. การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณการทํางาน
ตางกันมีความแตกตางกัน

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้คอื คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คณะ และชุมชน
จํานวน 68 ชุมชนในพืน้ ทีก่ ารศึกษาของชุมชนทีม่ โี รงเรียนพระปริยตั ธิ รรมตัง้ อยูใ นกรุงเทพมหานคร
เลือกกลุม ตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับประธานกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 10 คน และการสุมอยางงายกับประธานชุมชน จํานวน 36 คน และเลือกแบบโควตากับสมาชิก
ชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 180 คน รวมทัง้ สิน้ 226 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลครัง้ นี้

118
มี 2 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอ มูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึง่ วิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานของกลุม
ตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) วิเคราะหการมี
สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสว นรวม
ของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนก
ตามระดับการศึกษา และประสบการณ ดวยการทดสอบแบบกลุม ตัวอยาง อิสระจากกัน (t - test
Independent samples) สวนแบบสัมภาษณ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนือ้ หาแลวเขียนเปนความเรียง
ประกอบการนําเสนอ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้
1. การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ โดยรวมและรายดานทัง้ 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ
3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป อยูใ นระดับปานกลางทุกดาน
2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางาน พบวา การมีสว นรวมของชุมชนทัง้ โดยรวมและรายดานทัง้ 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ
2) ดานงบประมาณ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานบริหารทัว่ ไป ไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานวิชาการ ไดแก
1) การจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
(1) ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการพิจารณาหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม (2) ควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขารวมพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐ (3) ควรใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการเปนกรรมการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน (4) ควรให
ชุมชนรวมเปนกรรมการประเมินตรวจสอบวางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเปนไป
ตามนโยบายของการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และ (5) ควรใหกรรมการสถานศึกษา
มีสว นรวมในการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
2) คุณสมบัตขิ องคนในชุมชนทีค่ วรเชิญใหเปนวิทยากร เพือ่ บรรยายในรายวิชา
ทีข่ าดแคลน ประกอบดวย (1) ควรเปนผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถทางดานวิชาการทีต่ รงกับรายวิชา
ทีข่ าดแคลนและเปนผูท ม่ี ปี ระสบการณทางดานการสอน (2) ควรเปนบุคคลทีจ่ บการศึกษาอยางนอย
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ไมต่ํากวาปริญญาตรี มีความสามารถ มีความชํานาญที่ตรงกับรายวิชาทีข่ าดแคลน (3) ควรเปนไป
ตามกฎเกณฑของกระทรวง คือ ตองมีความรูท างดานวิชาการทางการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา (4) ควรเปนทีย่ อมรับของชุมชนและเปนปราชญชาวบานทีค่ วามรูค วามสามารถ
และ (5) ควรเปนผูม คี วามรูค วามสามารถ ดานวิชาการหรือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
3) การมีสว นรวมของชุมชนในการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานวิชาการ
ใหกบั ชุมชน ประกอบดวย (1) ควรเผยแพรขอ มูลโดยผานวิทยุชมุ ชน กระดานขาวชุมชน แผนพับ
เสียงตามสาย ใบปลิว และปายประกาศของชุมชน (2) คนในชุมชนควรรวมมือรวมใจกันรับขอมูล
ขาวสารดานวิชาการ เพือ่ นําไปเผยแพรใหสมาชิกชุมชนรับทราบ และ (3) ชุมชนควรอาสารับเอา
ขาวสารของโรงเรียนไปประกาศชี้แจงใหสมาชิกในชุมชนใหรบั ทราบและอธิบายใหเกิดความเขาใจ
ในดานวิชาการ
2. ดานงบประมาณ ไดแก
1) การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ประกอบดวย
(1) ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียนประจําป หรือเมือ่ มีการใชจา ย
ตามความจําเปนของโรงเรียน (2) การบริหารงบประมาณควรใหคนในชุมชนรวมเปนกรรมการพิจารณา
(3) ชุมชนควรสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการในการบริหารงานดานงบประมาณ และการเบิกจาย
ของโรงเรียน (4) ชุมชนควรมีสวนรวมในการเปนกรรมการรวมพิจารณางบประมาณเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และ (5) ควรใหประธานชุมชนและสมาชิกชุมชน ทีม่ คี วามรู
ทางดานการเงินเขามาเปนกรรมการในการบริหารงบประมาณ เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
มีประสิทธิภาพมากขึน้
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ประกอบดวย
(1) ควรใหชุมชนมีสว นรวมในการหาปจจัยดวยการระดมทุนทอดผาปา จากผูม จี ติ ศรัทธา (2) ควรใหคน
ในชุมชนมีสว นรวมในการหาปจจัยสนับสนุนเพือ่ การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (3) ควรเปดโอกาส
ใหชมุ ชนออกไปแสวงหาแหลงทรัพยากรจากแหลงตางๆ เชน การหาเงินอุดหนุนจากบริษทั และ
รานคา (4) ชุมชนและโรงเรียนควรความรวมมือกันแสวงหาทรัพยากรจากแหลงตางๆ (5) ควรจัด
กิจกรรมระดมทุน ดวยการทอดผาปาเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณการเรียน การสอน และโตะเรียนและ (6)
ควรใหชมุ ชนมีสว นรวมในการแสวงหาแหลงเงินทุน เพือ่ นําไปใชจา ยในการบริหารจัดการโรงเรียน
3) การมีสว นรวมของชุมชนในการแตงตัง้ คณะกรรมการฝายการเงิน
เพือ่ ดูแลงบประมาณและการใชจายของโรงเรียน ประกอบดวย (1) ควรใหคนในชุมชนสงตัวแทน
รวมเปนคณะกรรมการควบคุมดูและฝายการเงิน (2) ควรมีตวั แทนชุมชนเขาไปเปนกรรมการรวม
เพือ่ เปนผูด แู ลตรวจสอบงบประมาณในการใชจา ยของโรงเรียนอยางเปนระบบ (3) ควรใหชมุ ชน
รวมเปนกรรมการในการเบิกจายเงินแตครัง้ เพือ่ ความเหมาะสมโปรงใสในการใชงบประมาณ และ
(4) ชุมชนควรสรรหาบุคคลจากชุมชนทีม่ คี วามรูใ นเรือ่ งการเงิน ใหมาเปนกรรมการฝายการเงิน
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3. ดานบุคลากร ไดแก
3.1 การมีสว นรวมของชุมชนในการสรรหาและคัดเลือกผูน าํ ทีจ่ ะประสานงาน
ระหวางชุมชนและโรงเรียน ประกอบดวย (1) การสรรหาผูน าํ ควรเกิดจากความไววางใจของชุมชน
(2) การสรรหาผูน าํ ชุมชนควรสรรหาจากประธานชุมชนที่มีความรูค วามสามารถ (3) ชุมชนควร
คัดเลือกผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถทางดานบริหาร ดานการติดตอประสานงานและการประชาสัมพันธ
เพือ่ เสนอใหโรงเรียนพิจารณา (4) ควรใหประธานชุมชน หรือสมาชิกชุมชนทีม่ คี วามสามารถใน
การตอประสานงานเขามาใหความรวมมือกับโรงเรียน และ (5) ชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชน
ทีม่ คี วามสามารถในการประสานงานและการเจรจาเพือ่ เปนตัวแทนของชุมชนในการประสานงาน
3.2 การมีสว นรวมของชุมชนในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ประกอบดวย (1) ชุมชนควรสงผูแ ทนเขารวมรับฟงเอาความรูท เ่ี ปนประโยชน เพือ่ นําไปใชกับ
ชุมชน (2) ชุมชนควรสงผูแ ทนของชุมชนเขารวมรับฟงการใชสอ่ื ตางๆ และ (3) ใหความรวมมือ
ในการจัดอาคารสถานทีห่ อ งประชุมเพือ่ ใหความสะดวกแกเจาหนาที่
4. ดานบริหารทัว่ ไป ไดแก
4.1 การมีสวนรวมของชุมชนในการการจัดสภาพแวดลอมใหกบั โรงเรียน
ประกอบดวย (1) ชุมชนควรรวมเปนกําลังในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามความตองการของ
ผูอ าํ นวยการหรือผูเ กีย่ วของในการจัดสถานที่ (2) สมาชิกในชุมชนควรเขารวมพัฒนาสถานที่ของ
โรงเรียนและสิง่ แวดลอมของโรงเรียนใหเกิดความรมรืน่ และไรมลพิษทางอากาศ (3) ชุมชนควรมี
สวนรวมในการจัดสถานทีแ่ ละจัดสวนเพือ่ ปลูกตนไมและการดูแลรักษา (4) ชุมชนควรรวมปรับภูมิ
ทัศนใหเกิดความรมรืน่ ตัดแตงกิง่ ตนไมบริเวณโรงเรียน และ (5) ชุมชนเปนสวนหนึง่ ในการใช
แรงงานในการจัดสถานทีแ่ ละการจัดสวนใหสวยงาม
4.2 การมีสว นรวมของชุมชนในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ประกอบดวย (1) ควรใหชมุ ชนใชหอ งเรียนของโรงเรียนในการอบรมวิชาชีพระยะสัน้ (2) ควรให
ชุมชนใชสถานทีใ่ นการประชุมกลุม ยอยของชุมชน และ (3) ควรใหชมุ ชนเขามาใชสถานทีใ่ นการ
ออกกําลังกายไดหรือนัง่ พักผอนในเวลาเย็นๆ
4.3 การมีสว นรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในวันหยุด หรือ
วันสําคัญทางศาสนา ประกอบดวย (1) ควรใหสมาชิกชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมใน
วันหยุดหรือวันสําคัญทางศาสนา (2) ชุมชนควรรวมเปนสวนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันเวียนเทียน เขาพรรษา และ (3) ชุมชนควรรวมจัดกิจกรรม
ปดกวาดสถานที่ และอํานวยความสะดวกภายในบริเวณการจัดงาน
4.4 การมีสว นรวมของชุมชนในการประชาสัมพันธกจิ กรรมของโรงเรียน
ประกอบดวย (1) ประธานชุมชนควรเปนผูป ระสานงานและประชาสัมพันธเชิญชวนคนในชุมชนได
เขารวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (2) ประธานชุมชนควรคัดเลือกคนในชุมชนเพือ่ เปนผูแ ทนใน
การเขารวมประชุมและนําขอมูลขาวสารเผยแพรใหกบั ชุมชนไดรับทราบ (3) คนในชุมชนควรให
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ความรวมมือกับโรงเรียนโดยการเปนตัวแทนนําขาวสารของโรงเรียนเขาไปประชาสัมพันธตามสือ่
ตางๆ ของชุมชน เชน เสียงตามสาย ปายประกาศหรือเปนธุระในการประชาสัมพันธใหกบั ชุมชน
และ (4) ควรใหชมุ ชนเปนผูป ระสานงานระหวางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดวยการประชาสัมพันธ
ตามวิทยุชมุ ชน เสียงตามสาย และกระดานขาว

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ คนพบทีส่ ามารถอภิปรายได ดังนี้
1. การมี สวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทัว่ ไป
พบวา การมีสวนรวมของชุมชน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนีอ้ าจเปนเพราะวาการบริหาร
โรงเรียนสวนใหญดาํ เนินการโดยผูบ ริหารโรงเรียนและคณะครู ทีป่ ฏิบตั หิ นาที่ในดานงานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปเองโดยสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรพร อุตพันธ (2550: 181-189)
ที่พบวา ผูปกครอง ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสวนใหญจะไมคอ ยได
เขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา กลาวคือ 1) โรงเรียนไมไดเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
และ 2) ชุมชนสวนใหญคดิ วาเปนเรือ่ งของโรงเรียนจึงไมเขามายุง เกีย่ ว เพราะถือวามีผบู ริหารและครู
เปนผูร บั ผิดชอบอยูแ ลว
นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของพระบัณฑิต ศรีชยั (2548: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา
การบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยภาพรวม อยูใ นระดับ
ปานกลางและงานวิจยั ของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูแ ทนองคกรชุมชน ศิษยเกา
และผูป กครอง มีสว นรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง
และสอดคลองกับงานวิจยั ของปรัชญา มัน่ ทน (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน มีสว นรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง และงานวิจยั ของนงชนก
ตุม ฉาย (2546: 130) ทีพ่ บวา ความตองการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ
(2548: 95-98) พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาทโดยรวม อยูใ นระดับ
ปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา
1.1 ดานวิชาการ มีสว นรวมอยูใ นระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนยังไมมแี นวทางทีช่ ดั เจนในการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในกาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดหาสื่อและเทคโนโลยี การกําหนดขอบขายเนื้อหาวิชาชีพทองถิ่นใหแกสถานศึกษา การ
แนะนําวิทยากรและปราชญชาวบานมาใหความรูแ กผเู รียน และการตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะ
แนวทางและรวมตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน จึงทําใหการมีสว นรวม
ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูใ นระดับปานกลาง
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูแ ทนองคกรชุมชน ศิษยเกา
และผูป กครอง มีสว นรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานวิชาการ อยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจยั ของปรัชญา มัน่ ทน (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสว นรวมในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ อยูใ นระดับปานกลาง และงานวิจัย
ของพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานวิชาการ อยูใ นระดับปานกลาง และงานวิจยั ของ นงชนก ตุม ฉาย
(2546: 130) ที่พบวา ความตองการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนนทบุรี ดานวิชาการ อยูใ นระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดานวิชการ อยูใ นระดับปานกลาง
1.2 ดานงบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการใหชุมชนเขามามีสว นรวมในการจัดสรรงบประมาณ การระดมทุน
เพือ่ พัฒนาสถานศึกษา การใชจา ยเงินทีไ่ ดจากการรับบริจาค การวางแผนขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคกรทองถิ่น และการจัดหาผลประโยชนในสินทรัพยของโรงเรียน และการตั้งคณะทํางาน
เพือ่ เสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียน จึงทําให
การมีสว นรวมของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูใ นระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจยั ของเสนอ เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูแ ทนองคกรชุมชน
ศิษยเกา และผูป กครอง มีสว นรวมในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานงบประมาณ
อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา มั่นทน (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสว นรวมในการจัดการศึกษา ดานงบประมาณ อยูใ นระดับ
ปานกลางและงานวิจัยของพระบัณฑิต ศรีชัย (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา การบริหารโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานงบประมาณ อยูใ นระดับปานกลาง และ
งานวิจัยของ นงชนก ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ดานงบประมาณ อยูใ นระดับปานกลาง
สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
ดานงบประมาณ อยูใ นระดับปานกลาง
1.3 ดานบุคลากร มีสว นรวมอยูใ นระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเปนเพราะวา
โรงเรียนยังไมมีนโยบายโดยตรงในการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ทางการศึกษาอืน่ การสรรหาคัดเลือกวิทยากรหรือปราชญชาวบานมาใหความรูแ กผเู รียน การให
ชุมชนเขามามีสว นรวมในการเปนกรรมการในคณะทํางานตางๆ เพือ่ เสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจ
เกีย่ วกับการดําเนินงานดานบุคลากรของโรงเรียน จึงทําใหการมีสว นรวมของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน อยูใ นระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจยั ของเสนอ
เถาวชาลี (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูแ ทนองคกรชุมชน ศิษยเกา และผูป กครอง มีสว นรวมในการ
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บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
งานวิจยั ของปรัชญา มัน่ ทน (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีสว นรวม
ในการจัดการศึกษา ดานบุคลากร อยูใ นระดับปานกลาง และพระบัณฑิต ศรีชยั (2548: บทคัดยอ)
ที่พบวา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ดานบุคลากร
อยูในระดับปานกลางและงานวิจัยของ และงานวิจัยของ นงชนก ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา
ความตองการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ดานบุคลากร อยูใ นระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98) พบวา บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดานบุคลากร อยูใ นระดับปานกลาง
1.4 ดานบริหารทัว่ ไป มีสว นรวมอยูใ นระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเปนเพราะวา
โรงเรียนยังไมมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในงานดานกิจกรรมของโรงเรียน
งานดานกิจการนักเรียน การรณรงคประชาสัมพันธกจิ กรรมทางการศึกษาแกชมุ ชน การยกยองผูม ี
อุปการคุณแกโรงเรียน และการตัง้ คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะแนวทางและรวมตัดสินใจเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานดานบริหารทั่วไปของโรงเรียน จึงทําใหการมีสว นรวมของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชนอยูใ นระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจยั ของเสนอ เถาวชาลี
(2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ผูแ ทนองคกรชุมชน ศิษยเกา และผูป กครอง มีสว นรวมในการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของปรัชญา มั่นทน (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสว นรวมในการจัดการศึกษา ดานบริหารทัว่ ไป อยูใ นระดับปานกลาง และงานวิจยั ของ นงชนก
ตุมฉาย (2546: 130) ที่พบวา ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ดานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ
พระบัณฑิต ศรีชยั (2548: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา การบริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 6 ดานบริหารทัว่ ไป อยูใ นระดับปานกลาง สวนปริยภัทร สุขเทียบ (2548: 95-98)
พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการปฏิบตั งิ านตามบทบาท ดานบริหารทั่วไป อยูใ นระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางาน พบวา ทัง้ โดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 ระดับการศึกษา พบวา ทั้งโดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน
ตางก็ตอ งทําหนาทีข่ องตนคือ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความไมเขาใจบทบาทหนาทีข่ องตน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของภัทรพร อุตพันธ (2550: 186) ทีพ่ บวา ปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการ
มีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใตคอื ปจจัยดานเศรษฐกิจ กลาวคือ
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โครงสรางอาชีพสวนใหญอยูใ นภาคการคาขาย การรับจางและการรับราชการทําใหไมมเี วลาวางมามี
สวนรวมกับโรงเรียน นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของสุจนิ ต กลัดประสิทธิ์ (2550: บทคัดยอ)
ทีพ่ บวา คณะกรรมการศูนยการเรียนรูช มุ ชน ทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีสว นรวมในการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูชุมชน ไมแตกตางกัน และศรีสงา โภคสมบัติ ( 2549: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการศูนย
การเรียนชุมชนทีม่ วี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาตางกัน มีการปฏิบตั งิ านโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
แตไมสอดคลองกับบพิตร ออมไทสง (2546: 47) ทีก่ ลาววา ระดับการศึกษากับการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษามีสวนสําคัญเนื่องจากการศึกษามีสวนทําใหคนเกิดความคิด ความรูจักตนเอง รูจ กั ชีวติ เขาใจ
สังคมและสิง่ แวดลอมทีต่ นเองอาศัยอยูแ ละมีสว นรวมอยูด ว ยไดดขี น้ึ และงานวิจยั ของ จิราพร ตัง้
สุวรรณ (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกันมี
สวนรวมในการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และภัทรา
ภรณ นันทวงศ (2545) ทีพ่ บวา ผูป กครองนักเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี มีสว นรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคลองกับงานวิจยั ของชัยณรงค ใจแปง และพยอม วงศสารศรี (2550)
ทีพ่ บวา ผูป กครองทีม่ ีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสว นรวมจัดการศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2.2 ประสบการณในการทํางาน พบวา ทัง้ โดยรวมและรายดาน 4 ดาน ไมแตกตางกัน
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน
ตางก็ตองทําหนาที่ของตนคือ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของสุจินต กลัดประสิทธิ์ (2550: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา คณะกรรมการศูนย
การเรียนรูช มุ ชนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีสว นรวมในการดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ชุมชน ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจยั ของศรีสงา โภคสมบัติ ( 2549: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนที่มีประสบการณการเปนกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตางกัน
มีการปฏิบตั งิ านโดยรวมและรายดานไมแตกตาง แตไมสอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน
(2546:10) ทีก่ ลาววา บุคคลทีอ่ ยูใ นอาชีพนานกวายอมมีความสามารถในการปฏิบัติตอเรื่อง
นั้นๆ มากกวาผูที่มีประสบการณนอยกวาเพราะประสบการณในอดีตมีสวนสําคัญที่จะชวยให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผปู ฏิบตั งิ านไดเรียนรูแ ละเขาใจวาสิง่ ใดดี สิง่ ใดไมดี สิง่
ใดควรเลีย่ งหรือไมควรเลีย่ งสามารถพิจารณาและวิเคราะหแกปญหาที่เผชิญไดดี สอดคลองกับ
งานวิจัยของยุวนิตย ศรศิลป (2551: บทคัดยอ) ที่พบวา ผูบ ริหารสถานประกอบการทีม่ ปี ระสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีสว นรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และเพ็ญแข จันทรแจม (2546: บทคัดยอ) ทีพ่ บวา ประสบการณในการทํางานทีต่ า งกัน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีสว นรวมในสถานศึกษาดานระบบริหารงาน ดานหลักสูตร และดาน
กระบวนการเรียนการสอนแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั ิ และขอเสนอแนะในการวิจัย
ตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั ิ
1.1 หนวยงานหรือผูท เ่ี กีย่ วของควรมีการกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาโรงเรียน
1.2 หนวยงานหรือผูท เ่ี กีย่ วของควรมีการกําหนดแผนและมาตรการใหชดั เจน
เพือ่ เปดโอกาสใหชมุ ชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ตอไป
2.1 ควรทําศึก ษากับรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
ซึง่ อาจเปนแบบอยางสําหรับผูบ ริหารโรงรียนนํามาประยุกตกบั การบริหารของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2.2 ควรศึกษาภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ตี อ การมีสว นรวมของชุมชน
2.3 ควรศึกษาแนวทางการมีสว นรวมของชุมชน เพื่อใหไดวธิ กี ารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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รายชือ่ ผูเ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม
1. ดร.พระราชธรรมเวที (โกเมส เขมธมฺโม)
2. พระมหาสุชาติ อนาลโย
3. พระมหาสรอย ธิทธฺ เิ มธี
4. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ

5. ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนมัง่

ผูช ว ยเจาอาวาส
วัดราชโอรสาราม
เลขาเจาอาวาส
วัดราษฎรบรู ณะ (ชางให)
เลขาเจาอาวาส
วัดเอีย่ มวรนุช
กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถาม
เรือ่ ง การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามทัง้ หมด มี 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสภาพเปนจริงของการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม ใน 4 ดาน คือ 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร และ 4) บริหารงานทัว่ ไป
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว นรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
โปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ คําตอบของทานเปนประโยชนตอ ผูบ ริหารโรงเรียน
และผูบ ริหารการศึกษาในระดับสูงขึน้ ไปในการพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมตอไป
ขอขอบคุณอยางสูงทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม

พระมหาเติม โทบุรี
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย ลงใน ( ) และเติมขอความทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน
1. สถานภาพ
( ) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( ) ประธานชุมชน
( ) สมาชิกชุมชน
2. โรงเรียน .................................................................................
3. การศึกษาสูงสุดของทาน .........................................................
4. ประสบการณในการทํางานเกีย่ วกับการศึกษา ..................... ป
(โปรดปดเศษของปทเ่ี ทากับหรือมากกวา 6 เดือน เปน 1 ป)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับสภาพเปนจริงการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมใน 4 ดาน คือ 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร และ 4) บริหารงานทั่วไป
คําชีแ้ จง ขอใหทา นพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวขีดเครือ่ งหมาย ลงในชองระดับสภาพเปนจริง
มากนอยเพียงใดในบริบทโรงเรียนของทาน
ตัวอยาง

ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

ดานวิชาการ
1

โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาใหชมุ ชนไดรบั รู
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

ดานวิชาการ
1

2

3
4

5
6

7

8
9

โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนมีแผนกลยุทธทร่ี ะบุถงึ การนํา
แหลงเรียนรูม าใชในการจัดการเรียน
การสอน
โรงเรียนมีการเผยแพรความรูเ กีย่ วกับ
พระปริยตั ธิ รรม
มีการหาขอมูล สภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน จากผูเกีย่ วของ
เชน กรรมการสถานศึกษา ผูท รงคุณวุฒิ
คนในชุมชน นํามาจัดทําเนือ้ หาความรู
เกีย่ วกับทองถิน่
มีการเชิดชูปราชญชาวบาน หรือ
ผูท รงคุณวุฒใิ นทองถิน่
มีการสํารวจแหลงบริการสือ่ และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทีค่ รูและผูเ รียน
สามารถใชประโยชนได
ผูเ กีย่ วของไดมสี ว นรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การใชหลักสูตรสถานศึกษา
วิทยากรและปราชญชาวบาน
ใหความรวมมือมาใหความรูแ กผเู รียน
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากแหลงสื่อ
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สําหรับการเรียนการสอน
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

10 โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากชุมชน
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของชุมชน
11 โรงเรียนใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ
และความเห็นของชุมชนเกีย่ วกับ
เนือ้ หาวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอน
12 โรงเรียนมีการวางแผน ประสานงานกับ
แหลงเรียนรู ในชุมชนสําหรับใหผูเรียน
ไดศึกษาไมนอ ยกวา 2 แหง
13 โรงเรียนมีการนําผูเรียนไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูใ นชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง
14 โรงเรียนมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกบั หนวยงานทางการศึกษา
ตางๆ องคกรเอกชนคนในชุมชน
เพือ่ หาความรวมมือทางวิชาการ
15 ผูเรียนมีความรูใ นเรือ่ งตางๆ มีผลงาน
จากการเรียนรูเ กีย่ วกับชุมชนทีโ่ รงเรียน
ตั้งอยู
ดานงบประมาณ
16 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
คนในชุมชนมีสว นรวมในการวิเคราะห
แหลงทรัพยากรบุคคล หนวยงาน
องคกรทีม่ ศี กั ยภาพใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
17 โรงเรียนมีการเชิญกรรมการสถานศึกษา
ผูเ กีย่ วของ คนในชุมชนระดมความคิด
เกีย่ วกับการจัดหาปจจัยเพือ่ พัฒนา
โรงเรียน
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

18 โรงเรียนมีการรับฟงขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน
19 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชนมีสว นชวยวางแผน จัดกิจกรรม
รายได ระดมทุน แรงงาน จัดสรร และ
ดูแลการใชจา ยงบประมาณของโรงเรียน
20 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ เปนทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) สําหรับ
ผูเรียน เพียงพอ
21 โรงเรียนไดงบประมาณจากรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ สนับสนุนงานหองสมุด
หองปฏิบตั กิ าร สือ่ การเรียน เพียงพอ
22 โรงเรียนมีการรายงาน เผยแพรขอ มูล
การใชจายเงินงบประมาณ และเงินบริจาค
เพือ่ การศึกษา
23 โรงเรียนรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การจัดหาผลประโยชนในสินทรัพย
ของโรงเรียน
24 มีการเผยแพรการจัดหาผลประโยชน
ในสินทรัพยของโรงเรียน เชน ติดประกาศ
ประกาศทางหอกระจายขาวของวัด
และชุมชน
25 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ คนใน
ชุมชน มีสวนชวยในการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสนิ ของโรงเรียน
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

26 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การรับบริจาคเงินและสิง่ ของ
เพือ่ ชวยเหลืองานดานตางๆ ของโรงเรียน
27 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
ตัวแทนคนในชุมชน ใหความสนใจ
บริจาคเงินและสิง่ ของสนับสนุนงาน
ของโรงเรียน
28 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ขอมูลเกีย่ วกับการรับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชวยเหลือโรงเรียน
29 โรงเรียนมีการจัดทําปายชือ่ รูปภาพ หรือ
การประกาศเกียรติคณ
ุ ของผูม อี ปุ การคุณ
ในบริเวณโรงเรียน
ดานบุคลากร
30 บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถ
ในการเปนวิทยากรใหความรูแ กชมุ ชน
ในโอกาสตางๆ
31 ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียนไดรว มเปน
กรรมการ หรือคณะทํางานในงาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน
32 ผูบริหาร/บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรม
ทีช่ มุ ชนจัดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ปนทางการ
และไมเปนทางการ
33 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
ตัวแทนคนในชุมชนมีสว นชวยชีแ้ นะ
สรรหาวิทยากรและปราชญชาวบาน
มาชวยสอน
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

34 โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูล การประกาศ
เกียรติคณ
ุ วิทยากรและปราชญชาวบาน
ทีม่ าชวยสอน
35 โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน การเผยแพร
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
36 โรงเรียนมีการเชิญผูเ กีย่ วของ คนในชุมชน
เขารวมพิธี ยกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรของโรงเรียน
37 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
ตัวแทนคนในชุมชนมีสว นกําหนด
แนวทางการสรางขวัญกําลังใจแกครู
และบุคลากรของโรงเรียน
38 โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็น การรับ
ฟงขอเสนอแนะเกีย่ วกับสวัสดิการของครู
และบุคลากร
39 โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับ
สวัสดิการของครูและบุคลากร
ของโรงเรียนผานทางชองทางตางๆ
40 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การสรางขวัญกําลังใจของครูและบุคลากร
41 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
ตัวแทนคนในชุมชนมีสวนสนับสนุน
การจัดสวัสดิการของครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

42
43

44

45
46

47

48

49

50

ดานบริหารทัว่ ไป
กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของมีสว น
รวมในการศึกษาสภาพปญหาของชุมชน
โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเ กีย่ วของในการ วางแผน
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบ/อนุมัติ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบตั กิ ารประจําป
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปทไ่ี ดจดั ทําไว
โรงเรียนมีทะเบียนขอมูลบุคคล
หนวยงาน องคกรทีใ่ หการสนับสนุน
สถานศึกษา
โรงเรียนมีขอ มูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรชุมชนทีถ่ กู ตอง
และเปนปจจุบนั
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ รณรงคกจิ กรรม
ทางการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ รณรงค
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติของโลก
ทางชองทางตางๆ
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติ ของโลก
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

51 โรงเรียนไดรบั ความรวมมือจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกรรมการสถานศึกษา
ผูเ กีย่ วของ คนในชุมชนจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสําคัญ
ของชาติ ของโลก
52 โรงเรียนมีการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับ
อาคารสถานทีแ่ ละการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในโรงเรียน
53 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
คนในชุมชนมีสว นเสนอแนะ ตัดสินใจ
เกีย่ วกับการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมในโรงเรียน
54 โรงเรียนมีการประกาศเผยแพรขอมูล
เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน
55 กรรมการสถานศึกษา ผูเ กีย่ วของ
คนในชุมชนรับรู การเลือกตัง้ ประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
56 โรงเรียนเปดโอกาสใหคนในชุมชน
มาใชหอ งสมุดทีอ่ า นหนังสือ ทีพ่ กั ผอน
ออกกําลังกาย
57 โรงเรียนอํานวยความสะดวกดานสถานที่
วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรมวิชาชีพ
บริการแกชุมชน
58 โรงเรียนเปนแกนนําของชุมชนในการจัด
กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
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ขอ

การมีสว นรวมของชุมชน

ระดับสภาพเปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ดุ

59 โรงเรียนมีการประสานงาน รับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากกรรมการ
สถานศึกษา ผูเ กีย่ วของคนในชุมชน
เกีย่ วกับการพัฒนาโรงเรียน
60 โรงเรียนมีการสือ่ สารกับชุมชน เชน
การจัดประชุมผูป กครอง ผานผูเ รียน
ผานคนในชุมชน เอกสาร เสียงตามสาย
61 ชุมชนตระหนักและรับรูค วามเปนผูน าํ
ของผูบ ริหารโรงเรียน
62 ชุมชนตระหนักและรับรูโ รงเรียน
เปนของชุมชน
63 โรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหกรรมการสถานศึกษา
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ คนในชุมชนไดรบั รู
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
คําชีแ้ จง โปรดเขียนขอเสนอแนะทีท่ า นคิดวาจะชวยสงเสริมหรือพัฒนาการมีสว นรวมของชุมชน
ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในดาน 1) วิชาการ 2) งบประมาณ 3) บุคลากร
และ 4) บริหารงานทัว่ ไป โดยกรุณาเขียนเปนประเด็นสัน้ ๆ ดานละอยางนอย 2 ขอ ถาที่ไมพอ
โปรดเขียนตอดานหลัง

1. ขอเสนอแนะดานวิชาการ
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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2. ขอเสนอแนะดานงบประมาณ
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะดานบุคลากร
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะดานบริหารงานทัว่ ไป
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทาน
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แบบสัมภาษณ
การมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ-นามสกุล...................................................................อายุ...........ป
2. สถานภาพ
 2.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 2.2 ประธานชุมชน
3. วุฒกิ ารศึกษา ………………………………………………………….
4. ประสบการณในการทํางานเกีย่ วกับการศึกษา ……………ป..............เดือน
5. สัมภาษณวันที่...........เดือน....................พ.ศ....................
6. สถานทีส่ มั ภาษณ ……………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 ทานมีขอ เสนอแนะอยางไรในการมีสว นรวมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานวิชาการ
1.1 ชุมชนควรมีสว นรวมอยางไรบาง ในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
1.2 คนในชุมชนทีโ่ รงเรียนควรเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาทีข่ าดแคลนควร
มีคณ
ุ สมบัตอิ ยางไร
………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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1.3 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานวิชาการใหกบั ชุมชน
อยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. ดานงบประมาณ
2.1 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนอยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2.2 คนในชุมชนควรมีสว นรวมกับโรงเรียนในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ
อยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2.3 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการแตงตัง้ คณะกรรมการฝายการเงิน เพื่อดูแล
งบประมาณและการใชจา ยของโรงเรียนอยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ดานบุคลากร
3.1 คนในชุมชนควรมีสวนรวมอยางไรในการสรรหาและคัดเลือกผูน าํ ทีจ่ ะมาชวย
ประสานงานระหวางชุมชนและโรงเรียน
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3.2 คนในชุมชนควรมีสว นรวมอยางไรในการอบรมการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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4. ดานบริหารทัว่ ไป
4.1 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการการจัดสภาพแวดลอมใหกบั โรงเรียน อยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4.2 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ของโรงเรียน
อยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4.3 คนในชุมชนควรมีสว นรวมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมในวันหยุด หรือวันสําคัญ
ทางศาสนายางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4.4 คนในชุมชนควรมีสว นรวมในการประชาสัมพันธกจิ กรรมของโรงเรียนอยางไร
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

ประวัตยิ อ ผูว จิ ยั
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ประวัตยิ อ ผูว จิ ยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป จ จุบนั
ตําแหนงหนาทีก่ ารงานปจจุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2554

พระมหาเติม โทบุรี
3 ธันวาคม 2511
อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
วัดบางขุนเทียนนอก 1 หมู 7 แขวงบางขุนเทียนนอก
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
รองเจาอาวาสวัดบุพพนิมติ อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
วัดบางขุนเทียนนอก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เปรียญธรรม 3 ประโยค
จาก สํานักเรียนคณะจังหวัดปตตานี วัดราษฎรบรู ณะ (ชางให)
นักธรรมเอก
จาก สํานักเรียนคณะจังหวัดปตตานี วัดราษฎรบรู ณะ (ชางให)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาพระพุทธศาสนา
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

