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การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญศึกษา
ที่ตอบสนองต่อชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา
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พระวิสทิ ธิ ์ ฐิตวิสทิ ฺโธ และคณะ
Phra Wisit Thitavisittro and others
บทคัดย่อ
งานวิจยั การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ทีต่ อบสนองต่อชุมชน
และสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาทีส่ ามารถจัดการศึกษาตอบสนองต่อชุมชนและพระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิผล และ (2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขข้อกาจัดในการจัดการศึกษาให้กบั นักเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพถอดบทเรียนการดาเนินงานโรงเรียนปริยตั สิ ารคุณ จานวน
4 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมบาลีสาธิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่ โรงเรียนปริยตั ธิ รรมวัดกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนปริยตั ิธรรมวัด
หนองบัว ต.เจดีย์ อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย และ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสตร์ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่แล้วมาวิเคราะห์ขอ้ มูลมีผลการวิจยั ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง บูรณา
การหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหลักสูตรทางพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนมีการกระบวนการ
ปฏิบตั ิการจริงในชุมชน ใช้ส่อื ท้องถิ่น ในการเรียนรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนทัง้ ส่วนที่เป็ นภูมิ
ปั ญญาและเป็ นฐานระดมทรัพยากร
2. เป้ าหมายของการจัดการศึกษา พบว่าโรงเรียนปริยตั ธิ รรมทัง้ 4 แห่งมีเป้ าหมายเพื่อให้นักเรียน
เป็ นคนดี อยู่ในศีลคุณธรรม มากกว่าการแข่งขันทางวิชาการ เพราะนักเรียนทีเ่ ข้ าบวชเรียนส่วนใหญ่มฐี านะ
ยากจน มีปัญหาทางครอบครัว บางรูปไม่สามารรถอ่านออกเขียนได้ จึงทาให้มกี ารจัดการศึกษาตามลัก ษณะ
ของเด็ก เน้นการสามารถช่วยตนเองและอยู่ในสังคม และพุทธศาสนาได้


พระครูประวิตรวรานุยตุ , พระมหาชัยวิชติ ชยาภินนฺโท, ธวัชชัย จันจุฬา อาจารย์ประจาหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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3. การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา พบว่า แต่ละโรงเรียนแต่ละแห่งต่างมีแนวทางการ
ระดมทุนจากข้างนอกในลักษณะของการบริจาค จัดโครงการหรือกิจกรรมตามวันสาคัญทางพุทธศาสนา เช่น
จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น จัดผ้าป่ าสามัคคีจากศิษย์เก่า นอกจากนี้ยงั พบว่า ชุมชนทีอ่ ยู่รอบ
บริเวณวัดยังมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ น ทุนและทรัพยากรทางการศึกษา เช่น สนับสนุ นข้าปลา อาหาร ครู
สอน เป็ นต้น
4. ปั จจัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
พบว่า มี 4 ประการ กล่าวคือ (1) วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารต่อการจัดการศึกษา (2) งบประมาณสนับสนุ นการจัด
การศึกษา ซึ่งนับได้ว่ายังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการจัด
การศึกษา (4) ครูและบุคคลลากรทีท่ าหน้าทีใ่ นการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน ปั จจัยทัง้ 4 ประการทีก่ ล่าวนัน้
ถือว่ามีสว่ นสาคัญทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
คาสาคัญ รูปแบบการจัดการศึกษา, พระปริยตั ธิ รรม, การตอบสนอง, การสืบทอด, บุคลากรทางพุทธศาสนา

ABSTRACT
This educational research is about educational management model, Buddhist Scripture,
General Education Department that responds to the community and inherits Buddhist personnel
,there are 2 objectives: (1) To study the educational management model of the Buddhist Scripture
School, the general education department that can effectively manage education, respond to the
community and Buddhism, and (2) To study the elimination conditions in providing education with
students in the Buddhist Scripture School Pariyatti Dhamma School)Department of General
Education
This study is a qualitative research, removing 4 lessons of Prayat Sarnkhana School's
operation, consisting of Phra Piyathit Dhamma School Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Chiang Mai Campus, Prayatthamma School, Wat Kong Lom Subdistrict, Muang Haeng Subdistrict,
Wiang Haeng District, Chiang Mai Province, Pariyattham School, Nong Bua Temple, Chedi
Subdistrict, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province and Doi Saket Phadungsat School, Choeng
Doi Subdistrict, Doi Saket District, Chiang Mai Province Research as follows
1. The teaching and learning model found that teaching and learning was organized by
taking students as a center. Integration of the curriculum of the Ministry of Education together with
the Buddhist curriculum by allowing students to have real operational processes in the community,
use local media to learn create a process of participation with the community, both the wisdom and
the resource mobilization base.
2. The goal of education management found that all 4 Buddhist schools have a goal to
make students be good person in the moral precepts more than academic competition, because
most of the students who are ordained are poor ,they have family problems some images cannot be
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read and written. Therefore making education according to the characteristics of children that focus
on being able to help themselves and be in society and Buddhism.
3. Funding and resources to manage education found that each school has different funding
methods from outside in the form of donations Organize projects or activities according to Buddhist
important dates such as organizing a summer novice ordination project. Arrange a rapport from
alumni in addition, it was found that the communities around the temple area are also important in
supporting scholarships and educational resources, such as supporting fish, food, teachers, etc.
4. The important factors that influence the efficiency of educational management in the
ordinary department of Buddhist Scripture School found that there are 4 factors, namely (1) the
vision of the administrators on educational management (2) budget for educational management
which is still not enough to improve the quality of education (3) an environment that is conducive to
educational management (4) teachers and individuals who are responsible for managing learning for
students. Considered to be an important factor in the achievement of educational objectives.
Keywords education management, phra pariyatti dhamma, response, succession, Buddhist
personnel

บทนา
การศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยได้รบั อิทธิผลจากประเทศอินเดียตัง้ แต่อาณาจักรสุวรรณภูมิ
จนถึง สมัย สุโ ขทัย รัช การที่ 5 แห่ง กรุง รัต นโกสิน ทร์ พระบาทสมเด็จ พระปิ ย มหาราชได้ท รงวางหลัก
การศึกษาไว้ 3 ขัน้ คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวท ขัน้ ปริยตั ิเป็ นการศึกษาขัน้ วินัยให้มีความรู้ เกิด ความ
กระจ่างในคาสังสอนขององค์
่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขัน้ การปฏิบตั ิ เป็ นการเอาพระธรรมวินัยด้วย
กาย วาจา และใจ มาฝึ กปฏิบตั ิ ปฏิเวท เป็ นขัน้ ที่แสดงถึงผลของการปฏิบตั ิตามคาสังสอนขององค์
่
สมเด็จ
1
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อปี พ.ศ. 2554 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้สารวจจานวนโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาทัวประเทศ
่
พบว่ามีจานวนทัง้ สิน้ 414 โรง แบ่งเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 249 แห่ง (ต่ าว่า
120 รูป) โรงเรียนขนาดกลาง 147 แห่ง (212 – 300 รูป) ขนาดใหญ่ 18 แห่ง (301 ขึน้ ) รวมจานวนนักเรียน
ทัง้ สิน้ 52,026 รูป
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษานัน้ เป็ นการจัดการศึกษาในระบบ
ตามพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์2 คือประชากรของชาติให้เป็ นคนเก่ง ดีและมีความสุข และมี
1

มาณพ พลไพรินทร์, หลักการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิ ธรรม, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 2535), หน้า

1-4.
2

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน การขออนุญาตจัดตัง้ และขยายชัน้ เรียน โรงเรียน
พระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555), หน้า 1.
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ทัก ษะในการด ารงชีว ติ ในสัง คม ให้เ ป็ น สุข พัฒ นาภูม คิ วามรู ้ข องพระภิก ษุ -สามเณร ให้ท นั ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุค โลกาภิวตั น์ การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
สภาการศึก ษาของคณะสงฆ์ เป็ นองค์กรหลักที่ ควบคุม และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง การบริหาร
โรงเรียนอยู่ใ นความปกครองของคณะสงฆ์ในแต่ ละระดับได้ช่ว ยกันรับ ผิด ชอบดูแล จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ปี พ.ศ. 2551 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึก ษา (สมศ.) พบว่า โรงเรียนพระปริย ตั ิธ รรม แผนกสามัญศึก ษาทั ่วประเทศ จานวน 399 โรง
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานผ่านการประเมินมีจานวน 333 โรง ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านการประเมินมีจานวน 66
โรง ด้านผู้เรียนที่ไม่ได้มาตรฐานมีดงั นี้ (1) ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ (2) ความรู้และทักษะ
ที่จาเป็ นตามหลักสูตร (3) ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (4) รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (5) ทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้และ (6) มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต ด้านครู ที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ (1) ความเพียงพอของครูและ (2) ความสามารถของครู ด้าน
ผู้บริห ารที่ไ ม่ได้มาตรฐาน คือ (1) การบริหารวิชาการโดยเฉพาะการมีหลัก สูตรที่เหมาะกับ ผู้เรีย นและ
ท้องถิ่น (3) สื่อการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ(4)การส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 3
แม้ว่า โรงเรีย นพระปริย ตั ิธ รรมได้ร บั ความนิย มจากเด็ก ผู ้ช ายเข้า มาบวชเรีย นหนัง สือ เพื่อ ให้
เข้า ถึง โอกาสการศึก ษาสูง สุด โดยเฉพาะเด็ก ที่ข าดโอกาสทางการศึก ษา ฐานะยากจน และมีปั ญ หา
ทางด้านครอบครัว เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนทุกด้าน อีกนัยยะหนึ่งก็เพื่อตอบแทนพระคุณของ
บิดามารดา นอกจากนี้การบวชยังเป็ นเกราะป้ องกันหลายอย่างที่ทาให้เด็กเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข ต่า งๆ แต่ปั จ จุบ นั กลับ พบว่า จานวนผู ้เ ข้า มาบวชเรีย นในโรงเรีย นพระปริย ตั ิธ รรมลดลงเมื่ อ
รัฐบาลได้ขยายโอกาสทางการศึกษาจากมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ส่งผลโดยตรงต่อประชากรสามเณรที่จะเข้ามา
บวชเรียน จนบางโรงเรียนต้องปิ ดตัวลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่โรงเรียนปริยตั ิธรรมประสบปั ญหาหลาย
ประการ จาการศึกษาของ พระสมบูร ณ์ วิลา 4 วิจ ยั พบว่า การบริห ารงานโรงเรียนพระปริย ตั ิ ธ รรมแผนก
สามัญ ศึก ษา ประสบปั ญ หาหลายประการที่สาคัญ คือ รูป แบบการจัด การศึก ษาไม่เ ป็ น ไปตามระบบ
โรงเรีย นที่ด ี ส่ว นใหญ่ จัดการศึกษาตามอัต ภาพ แนวทางการดาเนินงานไม่ชดั เจน โรงเรียนขาดความ
พร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่บุคลากร สื่อ อุปกรณ์การเรียน การส อนเกี่ยวกับ
หลัก สูต ร พระสาย แวงคา 5 วิจยั พบว่า ปั ญ หาการบริห ารงานวิชาการในโรงเรีย นพระปริย ตั ิธ รรมแผนก
สามัญศึกษามีปัญหาคือ แผนงานที่วางไว้ขาดงบประมาณและคนรับผิดชอบโดยตรง ขาดการติดตามและ
ประเมินผลงานตามแผนงานวิช าการที่ว างไว้ ขาดการประชุมเกี่ย วกับการจัดทาแผนงานวิชา การอย่า ง
สม่าเสมอ รูปแบบการจัดการศึกษา ไม่เป็ นไปตามระบบโรงเรียนที่ด ี ส่วนใหญ่จดั การศึกษาตามอัตภาพ
3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน, แนวทางการกระจายอานาจกรบริ หารและ การจัดการ

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด , 2550), หน้า 4-5.
4
พระสมบูรณ์ วิลา, ปัญหาการปฏิ บตั ิ งานของโรงเรียนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญ จังหวัดนครพนม, ค้นคว้า
อิสระการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544).
5
พระสาย แวงคา, ปัญหาการบริ หารงานวิ ชาการในโรงเรียนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ,
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544).
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แนวทางการดาเนินงานไม่ชดั เจน โรงเรียนขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่
บุคลากร สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
สภาพปั ญหาต่างๆ นัน้ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาบุคคลากรทางศาสนาและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของชาติ ประกอบกับการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลทาให้เด็กเข้ามาบวชเรียนน้อยลง สภาพปั ญหา
ดังกล่าวผูบ้ ริหารฝ่ ายสงฆ์กพ็ ยายามแก้ไขปั ญหาต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จดั
ประชุมกลั ่นกรองร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีสมเด็จ
พระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษา เป็ น ประธาน ณ วัด บวรนิเ วศวิห าร ที่ป ระชุม ได้ผ ่า นความเห็น ชอบและประกาศใช้ ประกาศ
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 จานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1.
ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา 2. ประกาศคณะกรรมการฯ
ว่าด้วยพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา 3. ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยขนาดของโรงเรียน กรอบ
อัตรากาลังพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา 4.ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระ
ปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา 5. คณะกรรมการ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา และ 6. ประกาศคณะกรรมการฯ ว่ าด้วยระบบการประกัน คุณภาพการศึก ษา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
หากจะว่าไปแล้วการประชุมครัง้ นี้ สะท้อนวิกฤติโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมทัวประเทศก
่
าลังเผชิญอยู่
เป็ นเหมือนการยกเครื่องปฏิรูปการศึกษาโรเรียนพระปริยตั ธิ รรมทีเ่ รือ้ รังมานาน และมีปัญหาหลายด้านดังที่
กล่าวไว้เบือ้ งต้น เป็ นมาตรการชัดเจนว่าหากโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมไม่มกี ารพัฒนาระบบการศึกษาแล้ว ก็
จาเป็ นจะต้องปิ ดโรงเรียนเพื่อประหยัดงบประมาณ
สอดคล้อ งกับ สานัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ กองพุ ท ธศาสนศึก ษาที่ร ับ ผิด ชอบงานด้า น
การศึกษาพระปริยตั ิธรรม ได้สรุปสภาพปั ญหาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมว่า ขาดทิศทางการพัฒนาที่มคี วาม
ชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารจัดการ ขาดการจัดการศึกษาทีด่ แี ละเหมาะสมต่อการสร้างศาสน
ทายาทเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา ขาดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เด่นชัด ขาดการสร้างอัตลักษณ์ที่ชดั เจนของ
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
จากวิกฤติปัญหาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ก็พบว่ ามีโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
หลายแห่งจัด การเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ สามารถผลิตบุคลากรให้กบั ทางพุทธศาสนาที่มคี ุณภาพ มี
กระบวนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน ไม่เพียงเน้นการเรียนจบเพื่อไปเรียนต่อ
หรือ ทางานในระบบ แต่เน้น ให้ผู้เรีย นสามารถอยู่ในชุม ชน เป็ น ผู้นาชุม ชน เป็ น ผู้นาคณะสงฆ์ใ นชุม ชน
โดยโรงเรีย นเหล่า นี้ม กี ารพัฒ นาหลัก สูต รท้อ งถิ่น และสามารถจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ เด็ก และเยาวชน
ดัง นั น้ ผู ้ว จิ ยั จึง มีค วามสนใจที่ทาการวิจ ยั เรื่อ ง การจัด การศึก ษาพระปริย ตั ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษาที่
ตอบสนองชุมชนและพระพุทธศาสนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพระปริย ตั ิธรรมที่สามารถจัด การศึกษาเพื่อ ตอบสนองต่อ ชุม ชนและพัฒนาบุค คลากรทางพุท ธ
ศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิด ประโยชน์ต่อ การพัฒนาสถาบันการศึก ษาของสงฆ์ใ ห้สามารถ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และเป็ นองค์กรที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนอย่าง
แท้จริง
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนปริย ติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาที่สามารถจัด
การศึกษาตอบสนองต่อชุมชนและพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขข้อกาจัดในการจัดการศึกษาให้กบั สามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
และแนวทางการพัฒนาให้โรงเรียนปริยตั ธิ รรมให้มปี ระสิทธิผลตอบสนองต่อชุมชนและพุทธศาสนา
กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั

ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research) เพื่อให้เห็นประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานของการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองต่อพุทธศาสนาและชุมชน พร้อมกันนี้ผวู้ จิ ยั ได้ถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาที่ มปี ระสิทธิผลจานวน 4 แห่ง (best
practice) ซึง่ ศึกษาความสาเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ศึกษาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมความสอดคล้องกับบริบท
วัฒนธรรมประเพณีชุมชน โดยมีสดั ส่วนทัง้ หลักสูตรมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรท้องถิน่
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ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วยภาคทฤษฏี ภาคปฏิบตั ิ และวิชาเลือกเสรีท่นี ักเรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของตนเอง โดยหลักสูตรต้องตอบสนองต่อเป้ าหมายสูง สุดของการจัด
การศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน เช่น การระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาและเกิดประโยชน์สงู สุด การพัฒนาบุคคลกร การบริหารงบประมาณ การมี
ส่วนร่วมกับบุคลากรและชุมชนในการจัดการศึกษา
3. ด้า นสภาพแวดล้ อ มของโรงเรีย น และอุป กรณ์ การจัด การเรียนการสอน ศึกษาถึง การสร้า ง
บรรยากาศในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างเงื่อนไขให้นักเรียนแสวงหาความรูต้ ลอดเวลา จัด
พืน้ ที่ และมีอุปกรณ์สาหรับการเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างเหมาะสมและพียงพอ
4. ด้านบุคลากรและผูส้ นับสนุ นการเรียนรูข้ องนักเรียน ศึกษาถึงบทบาทของครูอาจารย์ทท่ี าหน้าที่
เช่น ความเอาใจใส่นักเรียน จบสายตรงตามสาขาวิชาที่ตนเองได้เรียนมา นอกจากนี้ยงั สืบค้ นในเรื่องการ
เข้าใจปรัชญาและเป้ าหมายของการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมต่อครูทเ่ี ข้ามาสอน
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น
3 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การถอดองค์ความรู้ คือกระบวนการสกัดความรูจ้ ากโรงเรียนปริยตั ธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อ
การตอบสนองต่อชุมชนและพุทธศาสนา ศึกษาถึงเงื่อนไข ปั จจัยทีท่ าให้ประสบความสาเร็จ และเงื่อนไขทีท่ า
ให้เกิดความล้มเหลว โดยมีเทคนิคการถอดบทเรียน 3 อย่างได้แก่ การสรุปบทเรียน AAR (After Action
Review) การติดตามประเมินผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงาน (Outcome Mapping) และ การประเมิน
เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) โดยมีเครื่องมือหลักในการศึกษา ดังนี้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ถึงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน รูปแบบการเรียน
การสอน เทคนิควิธกี าร กระบวนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับชาวบ้านในชุมชน การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการเรียนการสอน การประเมินตรวจสอบคุณภาพของนักเรียน การวิเคราะห์และการได้มาของ
หลักสูตรของโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้ าหมายหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
ชาวบ้านในชุมชน ครูผสู้ อน และนักเรียน
การสังเกตการณ์ (Observation) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมสังเกตรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการมีสว่ น
ร่วมระหว่างชุมชน กระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เพื่อยืนยันกับข้อมูลทีไ่ ด้มา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนว
ทางการพัฒนาของโรงเรียนในอนาคต ตลอดถึงสะท้อนปั ญหาอุปสรรค ข้อกาจัดของการจัดการศึกษาใน
ลักษณะนี้
ขัน้ ที่ 2 การนาผลการศึกษาไปทดลองปฏิบตั ิ เมื่อผูว้ จิ ยั สรุปผลการศึกษาโรงเรียนต้นแบบแล้ว จะมี
การนาผลการศึกษาไปทดลองปฏิบตั ใิ นกลุ่มโรงเรียนปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 5 แห่ง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อขยายผลในกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจานวน 1 ครัง้ โดยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการร่วมกัน พัฒนากลไกการหนุ นเสริมจากโรงเรียน
ต้นแบบ โดยในการจัดการประชุมครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะจัดทาคู่มือสาหรับการดาเนินงานที่ชดั เจ น สามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริงแจกสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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ขัน้ ที่ 3 การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนปริยตั ธิ รรมทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายจานวน 5
แห่ง โดยจะมีการติดตามภายหลังจากทีโ่ รงเรียนเข้าร่วมประชุมกับผูว้ จิ ยั ผ่านไปแล้ว 3 เดือน เพื่อให้เห็นการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการทางาน การเรียนการสอน การพัฒนาสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ หมาะสม จากแบบเดิม โดย
ผู้วจิ ยั จะใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย คนใน
ชุมชน และเวทีระดมความคิดจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย

การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างครอบคลุมแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ จาแนก แยกแยะข้อมูล โดยนาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมมาร่วมวิเคราะห์และอภิปรายผล
จากการศึกษาดังกล่าว

ผลการศึกษา
1. รูปแบบการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองต่อชุมชนและพุทธศาสนา
1.1 ผูเ้ รียน /นักเรียน จากการศึกษาพบว่าเด็กทีเ่ ข้าเรียนในในโรงเรียนปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา คือ กลุ่มเด็กทีย่ งั ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาตามระบบปกติทวไป
ั ่ จัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
1.1.1 เด็กที่มฐี านะยากจน เช่น มีรายได้ต่อครอบครัวต่ า มีอาชีพรับจ้างทัวไป
่
เป็ นแรงงานในภาคเกษตร เป็ นต้น
1.1.2 ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ย่าร้าง ในกลุ่มนี้จะเป็ นเด็กที่มปี ั ญหาเป็ นด้าน
ครอบครัว
1.1.3 เด็กขาดทะเบียนราษฎร์ เป็ นกลุ่มที่ไม่มกี ารแจ้งเกิดในประเทศไทย หรือ
เกิดความขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการทาข้อมูลของทางราชการ ซึง่ ในกลุ่มนี้ไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไป
เรียนตามระบบปกติทวไปเพราะไม่
ั่
มหี ลักฐานแสดงในการเป็ นคนไทย
สรุป สามเณรทีบ่ วชเข้ามาเรียนในโรงเรียนปริยตั ธิ รรมนัน้ ต่างก็มคี วามบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามทีไ่ ด้กล่าวมา การบวชเรียนเป็ นโอกาสทีจ่ ะทาให้เด็กได้ศกึ ษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเด็กทัวๆ
่ ไป การ
บวชเรียนถือว่าเป็ นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่อกี ด้วย โรงเรียนปริยตั ธิ รรมจึงถูกมองจากคนบางกลุ่มว่า
เป็ นโรงเรียนสงเคราะห์และทาให้บางคนไม่อยากเข้ามาเรียนเพราะไม่อยากให้คนอื่ นมองว่าตนเองเป็ นคนมี
ปั ญหา แต่ทงั ้ นี้ผวู้ จิ ยั ยังได้ พบว่า มีนกั เรียนบางส่วนทีไ่ ม่อยู่ในเกณฑ์ทก่ี ล่าวมา แต่เข้ามาบวชเรียนด้วยความ
ศรัทธาและความชอบทีอ่ ยากจะเรียนทัง้ ทางโลกและทางธรรม แต่ทงั ้ นี้กถ็ อื ว่าเป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยมากเมื่อเทียบ
กับเด็กนักเรียนทัวไป
่
2. การบริหารจัดการ จากการศึกษาของของผูว้ จิ ยั ในโรงเรียนทัง้ 4 แห่ง พบว่าการบริหารจัดการ
นัน้ มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและพืน้ ฐานของผูบ้ ริหารแต่ละคน สามารถสรุปได้เป็ น 3 แนวทางดังนี้
2.1 การบริหารจัดการเชิงเดีย่ ว ในกลุ่มผูบ้ ริหารลักษณะนี้จะมีอานาจตัดสินใจสูงสุด พบว่า
จุดแข็ง คือ การบริหารจัดการสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที แต่ทงั ้ นี้กพ็ บว่ามี
จุดอ่อน คือ ในการมีสว่ นร่วมจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแท้จริง ทาให้ขาดความเป็ นเจ้าของ การบริหารจัดการแบบ
นี้เหมาะสาหรับผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรูร้ อบด้านและเข้าใจรากเหง้าของปั ญหาแท้จริง
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2.2 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ว มจากผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง ในการบริหารจัดการแบบนี้ใ ห้
ความสาคัญกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องฝ่ ายต่างๆ แล้วค่อยตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวธิ กี ารสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้เ กี่ยวข้อ งเพื่อให้การจัดการเรื่อ งนัน้ บรรลุว ัตถุ ประสงค์มีเ ทคนิค แตกต่ า งกัน ไปตามความถนัด ของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน เช่น การให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยกับคนที่ ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม หาก
ประมวลแล้วสามารถสรุปกระบวนการมีสว่ นร่วม ดังนี้
2.2.1 ขัน้ ร่วมคิดในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนหรือ
การจัดกิจกรรม คือ มีการประชุมเพื่อหารือแต่ละฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อระดมความคิด ในการตัดสินใจ จากฝ่ ายที่
เกีย่ วข้องทุกคน
2.2.2 ขัน้ ร่วมดาเนินการ คือ มีการแบ่งบทบาทหน้าทีก่ ารทางานของแต่ละฝ่ าย
ออกไปอย่างชัดเจน ตามความถนัด เพื่อให้งานออกมาดีและบรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
2.2.3 ร่วมรับผลทัง้ ด้านดีและไม่ดี นัน้ หมายความว่าทุกคนทีม่ สี ่วนร่วมตัง้ แต่ต้น
เมื่อ ร่ ว มตามกระบวนการทัง้ หมดอย่ า งเต็ม ความสามารถแล้ว แม้ว่ า ผลจะออกมาทางบวก คือ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ หรือทางลบคือเผชิญปั ญหาจนไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ทุกคนจะต้อง
รับรูแ้ ละไม่มใี ครทีเ่ ป็ นพระเอกแต่เพียงผูเ้ ดียว หรือตกเป็ นจาเลยในแต่ละครัง้
3. เงื่อนไขข้อจากัดในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึงเงื่อนไขข้อจากัดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึก ษา ที่ท าให้เ กิดการจัด การศึก ษาอย่ า งเหมาะสม ซึ่ง จากการศึก ษาพบว่ า เงื่อ นไข
ข้อจากัดดังนี้
3.1 งบประมาณในการจัดการศึกษา เนื่องจากงบประมาณนัน้ ไม่เพียงต่อการนามาบริหาร
จัดการโรงเรียน โดยเฉพาะค่าตอบแทนครูผสู้ อน ที่ต้องนางบประมาณทีส่ นับสนุ นรายหัวนักเรียนมาใช้เป็ น
ค่าตอบแทนครูผสู้ อน ทีเ่ หลือก็จะใช้ค่าอาหารเพล ค่าน้าค่าไฟ ค่าอุปกรณ์การเรียนเป็ นต้น
3.2 สิง่ แวดล้อมและบริบทรอบๆ โรงเรียน ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดการศึกษา
ของนักเรียน จากการศึกษาพบว่า สิง่ แวดล้อมต่างๆ ที่นัน้ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึน้ และเอื้อให้เกิด
ความสนใจในการศึกษา โดยโรงเรียนแต่ละแห่งก็ให้ความสาคัญกับการสร้างสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ เงียบ
สงบ เหมาะกับการอ่านหนังสือ หรือการทางานทางวิชาการ
3.3 หลักสูตรการเรียนรู้ แม้ว่าจะมีหลักสูตรสาเร็จรูปจากส่วนกลางทีก่ าหนดรายวิชาชัดเจน
แต่ อย่ างไรก็ตามโรงเรียนก็ต้อ งมีการปรับ ประยุกต์ห ลักสูต รให้เหมาะกับผู้เรีย น เพราะถือว่า ผู้เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดถึงหลักสูตรเสริมต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูๆ้ ได้
จริง
3.4 การมีส่ ว นร่ ว มรอบชุ ม ชน มีส่ ว นส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ การจัด การศึก ษาให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ เพราะโรงเรียนปริยตั ธิ รรมเป็ นโรงเรียนของชุมชน และใช้ทรัพยากรชุมชน ดังนัน้ การทีจ่ ะทาให้
บรรลุเป้ าหมายในการจัดการศึกษาได้ จะต้องไม่ลมื ฐานชุมชนทีอ่ ยู่รอบโรงเรียน เพราะเมื่อนักเรียนจบไปแล้ว
จะอยู่ในสังคมและทาประโยชน์ต่อชุมชนได้
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การอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1) ข้อมูลทัวไปของโรงเรี
่
ยนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งกลุ่มออกเป็ น 14 กลุ่ม ในการ
ดูแล มีโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ ากว่า 120 รูป จานวน 215 โรง โรงเรียนขนาดกลาง มี จานวนนักเรียน
ตัง้ แต่ 121-300 รูป จานวน 159 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวนนักเรียนตัง้ แต่ 301 ขึน้ ไป จานวน 27
โรง ได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณเป็ นไปตามจานวนนักเรียนหรือรายหัว นักเรียน และเงินงบประมาณ
แบ่งเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ (1) งบบุคลากร (2) งบดาเนินการ และ(3) งบลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
พบว่า เงินงบประมาณทีไ่ ม่เพียงพอเป็ นการจัด สรรตามรายหัว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะโรงเรียนที่จานวนนักเรียนน้อยก็จะได้รบั จัดสรรน้อยไป
ด้วย ด้านบุคลากรครูมกี ารเข้าออกบ่อยครัง้ การสอนไม่ต่อเนื่อง ครูสอนไม่ตรงวุฒทิ ่จี บการศึกษามา การ
วัดผลประเมินผลไม่ได้มาตรฐาน ตัว นักเรียนมีพน้ื ฐานทางการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน สือ่ การเรียนการสอนไม่ได้
รับการพัฒนาเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ ห้องสมุดมีจานวนหนังสือทีน่ ้อยกว่ามากเฉลีย่ ประมาณ 500
เล่มเป็ นส่วน ใหญ่ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาไม่มี แหล่งเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ การ
ไป ทัศนศึกษาก็มนี ้อยเพราะต้องนาเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นทีง่ บประมาณไม่พอ ส่งผลให้การประเมินผล การ
เรียนการสอนของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาหรือสมศ. ของโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษารอบที่ 1 แตกต่างมากทีส่ ดุ มีโรงเรียนทีผ่ ่านการประเมิน เพียงร้อยละ 6.69 ส่วนรอบ
ที่ 2 ได้รบั รองมาตรฐานเพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 54 เท่านัน้ ดังนัน้ การได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณจึงมี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เพราะเป็ นการจ่ายตามราย
หัว ของนัก เรีย นแต่ ละปี จ านวนสามเณรเพิ่ม ขึ้น ในระดับที่ต่ างใน ขณะเดียวกัน จ านวนเงิน งบประมาณมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้
ภาพรวมจานวนนักเรียนและจานวนเงินอุดหนุ นของโรงเรียนพระปริย ัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
การบริหารจัดการในองค์กรไม่ได้มาตรฐาน ทัง้ งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ งานบุคคล รวม
ไปถึงงานบริหารงานทัวไป
่ เนื่องจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาเป็ น
รูป แบบการสงเคราะห์กุลบุตรทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา และเก็บตกเด็กทีม่ ี ปั ญ หาต่า ง ๆ เช่น ปั ญ หา
ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ปั ญหาความยากจน ปั ญ หาเด็ก ขาดความเอาใจใส่ ในการเรีย น เป็ น ต้น ทาให้
ผู้จดั การศึกษาที่เป็ นเจ้าอาวาสรับ อาสาเข้า มามีส่ว นร่ว มในการจัด การศึก ษา เริ่ม แรกก็เ ป็ น การลองผิด
ลองถูก ถ้า เปลี่ย นเจ้า อาวาสรูป ใหม่จ ะส่ง ผลต่ อ การจัด การเรีย นการสอนทัน ที ในกรณีเ จ้า อาวาสท่า น
ไม่ไ ด้เ น้ น การศึก ษารูป แบบนี ้ ผู ้อ านวยการไม่ม ีอ านาจการบริห าร อ าน าจการ บริห ารอยู ่ที่ผู ้ร บั
ใบอนุ ญาตหรือเจ้าอาวาสซึ่งเป็ นผู้จดั การโดยตาแหน่ ง ต้นสังกัดเองที่ดูแลการจัด การศึกษาไม่ได้จบสาย
ตรงทางการศึกษา จึงเข้ามาลองผิดลองถูกเหมือนกัน บางครัง้ จึงทาให้การจัดการศึกษาหลงทิศทาง บาง
โรงเรียนถึงขนาดมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ แต่ กลับลืมปรัชญา ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับธรรม
วินัยบาลีท่จี ะสืบทอด ศาสนทายาท
เมื่อการบริหารวิชาการ งานบุคคล การบริหารงานทัวไปไม่
่
ได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ก็ส่งผล
ต่อคุณภาพทางการศึกษา รวมไปถึง ผลกระทบต่อ เงินงบประมาณที่ได้รบั จากรัฐบาล เนื่ องจากผลการ
สอบทัง้ เอเนต (ANET) โอเนต (ONET) การรับรอง มาตรฐานทางการศึกษาดังที่กล่าวแล้ว ไม่ได้ทาให้
การศึกษาเด่นชัดปรัชญาการศึกษาของตนเอง การของบประมาณหรือการเรียกร้องสิทธิก์ ็เป็ นไปได้ยาก
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เช่น กัน ปั จ จุบ นั แม้จ ะอยู่ภ ายใต้ม หาเถรสมาคม แล้วก็ตาม แต่รูปแบบการบริหารที่ยงั คงเดิมอยู่เพียงแต่
นโยบายให้โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาต้องเรียนวิชาเน้นอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น วิชาภาษา
บาลี เรียงความแก้กระทู้ เป็ นต้น
2) ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารทรัพยากรการเงินสาหรับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ ศึกษา
จากการผลการวิจ ัย ยัง พบว่ า ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การบริห ารทรัพ ยากรการเงิน คือ ภาวะผู้น าของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา การมีสว่ นร่วมของชุมชน การกระจายอานาจการบริหาร และความมีอสิ ระ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินทีเ่ หมาะสม จะต้องผสมผสานระหว่างภาวะผูน้ า ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเด่นทีส่ ุด กับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ ด้อยทีส่ ุดเพื่อมาเสริมสร้างการบริหารทรัพยากรการเงิน
ได้อย่างเหมาะสม เพราะโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีลกั ษณะเฉพาะพิเศษเป็ นรูปแบ บ
โรงเรียนสงเคราะห์แบบอยู่ประจาสถานศึกษาจึงต้องแสดงทักษะความรูค้ วามสามารถในการบริหารทรัพยากร
การเงินและทางานเชิงรุ ก ในการจัด เตรีย มวิธีระดมทุน จากแหล่ง ต่ า งๆ และชุ มชนจะต้องเข้า มาร่ว มกับ
โรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียน ซึง่ จะทาให้การพัฒนาโรงเรียนเป็ นไปอย่างยังยื
่ น
กรณีการระดมทุน เช่น การทอดผ้าป่ าเพื่อการศึกษาชุมชนถือเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญที่สุด และถือเป็ น
วิธีการระดมทุน ที่นิยมที่สุด รองลงมา คือได้รบั การอุปถัมภ์ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาคือประชาชน
สุดท้ายคือการ ได้รบั การสนับสนุนจากชุมชน เป็ นต้น
การมีสว่ นร่วมไม่ใช่เฉพาะด้านทรัพยากรการเงินอย่างเดียว ชุมชนยังสามารถเข้าไปให้ความรูใ้ นวิชา
ที่ขาด แคลน และร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมทัง้ กาลังกายและกาลังทรัพย์รวมไปถึงกาลังทางสติปัญญา
โรงเรียนขนาดกลาง การนารูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินโดยมีผู้นาการศึกษากับการมี ส่วนร่วมกับ
ชุมชนมาผสมสานร่วมกัน ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ แต่การทีใ่ ห้ ชุมชนเข้ามากาหนด
บทบาทการมีส่วนร่วมจะทาให้เกิดภาพบ้านวัดโรงเรียนประสานสามัคคี ร่วมกัน บริหารโรงเรียนเป็ นการ
สร้างศาสนทายาทให้ดารงพระพุทธศาสนา ทาให้วดั ไม่ขาดพระภิกษุในการ จาพรรษา เป็ นผูน้ าในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนจึงควรเข้ามามีสว่ นร่วมทัง้ พลังสติปัญญาและ กาลังทรัพย์ โรงเรียนขนาดใหญ่ การนา
รูปแบบไปใช้จะมีประโยชน์เพราะเป็ นการสร้างให้ชุมชนรู้สกึ เป็ นเจ้าของโรงเรียนจึงให้การอุปถัมภ์และให้
คาแนะนาสนับสนุ นทัง้ ปั จจัยส่วนตัวพร้อมชักชวนให้ผู้ มีจติ ศรัทธาเข้ามาร่วมอุปถัมภ์ประชาสัมพันธ์ให้คน
ทัวไป
่
การจัดการศึกษาของ โรงเรียนซึง่ มีอตั ลักษณ์เน้นการสร้างศาสนทายาท จะนาไปสู่ความยังยื
่ นและ
เป็ นโรงเรียนทางเลือก ของคนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) การวิเคราะห์ความเป็ นธรรมของค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาที่สะท้อนเงินงบประมาณ ทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้กบั โรงเรียนลักษณะสงเคราะห์และ โรงเรียนที่เน้น
การสร้างศาสนทายาทอีกรูปแบบหนึ่ง
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