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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารศูนย์ศกึ ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (3) เพื่อนาเสนอรูปแบบ
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 การ
วิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 15 รูป/คน พร้อมกับการสนทนากลุ่มเฉพาะผูท้ รงคุณวุฒ ิ 13 รูป/คน ส่วนการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้
แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างจานวน 390 รูป/คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิตเิ พือ่ หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปั จจุบนั การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 13 แบ่งการบริหารงานเป็ น 4 ด้านคือ วิชาการ บุคคล งบประมาณและบริหารงานทัวไป
่ โดย
พบว่าการบริหาร งานมีปัญหา ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ผูบ้ ริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
จัดการ ผูส้ อนขาดความรู้ ความชานาญ ขาดเทคนิควิธกี ารสอนทีท่ นั สมัย ด้านการบริหารงบประมาณ ได้รบั
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ต้องขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากภายนอกมาใช้
จ่าย ด้านการบริหารบุคคล พระวิทยากร และครูผูส้ อนไม่เพียงพอ ขาดความชานาญในการสอน ด้านการ
บริหารงานทัวไป
่ ในส่วนของอาคารทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนส่วนมากจะใช้ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ และ
ห้องเรียนของโรงเรียนภายในวัด
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสาหรับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พบว่า ต้อง
ทาการพัฒนาบนพื้นฐานการบริหารงาน 4 ด้าน เช่นกัน คือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ และ บริหารงาน
ทัว่ ไป ภายใต้ก ารมีส่ว นร่ว ม 4 ด้า น คือ 1) ร่ว มตัด สิน ใจ 2) ร่ว มปฏิบ ัติ 3) ร่ว มรับ ประโยชน์ 4) ร่ว ม
ประเมินผล โดยนาหลักพุทธธรรม อปริหานิยธรรม สังคหวัตถุ สาราณียธรรม มาส่งเสริม สนับสนุ น การ
บริหารงานในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ในหลักอปริหานิยธรรมควรมีการประชุมปรึกษาหารือ


อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

173

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ร่วมกันทุกฝ่ ายในการกาหนดหลักสูตร ด้านงบประมาณ ผูบ้ ริหารควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คิด
วางแผนจัดกิจกรรมในการหารายได้ ด้วยการให้ การเสียสละ หรือการเอือ้ เฟื้ อแบ่งปั นของๆ ตนเพื่อประโยชน์
แก่คนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการจัดอบรมให้ความรูเ้ พิม่ เติมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการเรียนการสอนของพระสงฆ์ พระวิทยากร และครูผู้สอนด้วยความสามัคคี เครื่องมือในการ
เสริมสร้างความสามัคคีมนี ้ าหนึ่งใจเดียวกันคือสาราณียธรรม ด้านการบริหารงานทัวไป
่ ปรับปรุงศูนย์ศกึ ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์ ให้เยาวชนและประชาชนศึกษาหาความรู้ หรือมาทา
กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
3. รูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมสาหรับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13 มีลกั ษณะ ดังนี้ การบริหาร งาน 4 ด้าน ด้วยความมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในการคิด การปฏิบตั ิ
การตัดสินใจ รับประโยชน์ และติดตามผลโดย บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม คือด้านวิชาการ จัดการเรียนการ
สอนด้วยหลัก ไตรสิกขา ให้เด็กเกิดพัฒนา 4 ด้าน บริหารงบประมาณ ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
บริหารงานบุคคลด้วยเมตตามโนกรรม การคิดดี การมองกันในแง่ดี เมตตาวจีกรรม การพูดแต่สงิ่ ทีด่ ี เมตตา
กายกรรม การทาความดีต่อกัน และบริหารงานทัวไป
่ ด้วยกิจกรรมเชิงพุทธ
คาสาคัญ: การพัฒนา, การบริหาร, การมีสว่ นร่วม, ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณt
สงฆ์ ภาค 13

ABSTRACT
The objectives of this research were; 1) To study the current management conditions and
problems of Buddhist Sunday Schools in clergy, Region 13 2) To develop the participatory
management of Buddhist Sunday Schools in clergy Region 13, and 3) To propose the participatory
management model of Buddhist Sunday Schools in clergy Region 13. The mixed research
methodology was used in the study. The qualitative data were collected from documents, research
works, in-depth interviews with 15 experts, and focus group discussions with 13 experts, then
analyzed by content analysis. The quantitative information was obtained by questionnaires from 390
samples and analyzed by frequency, percentile, mean and standard deviation. The findings were as
follows.
1. The current management conditions of Buddhist Sunday Schools in clergy, Region 13
were divided into 4 sections; academic, personnel, budget, and general management. The problems
were that; In academic management, the school administrators lacked of knowledge and
understanding in management, and teachers lacked of knowledge, experiences and techniques in
teaching. In budget, the granted budget was not sufficient for school management and more budgets
were raised from other sources. In personnel management, a number of teachers were not matched
with student number and the teachers lacked of teaching experiences. In general management,
preaching halls, ordination halls and temple school classrooms were mostly used for Buddhist
Sunday schools.
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2. The development of participatory management of Buddhist Sunday schools in clergy
Administrative Region 13 must be done in 4 aspects; academic, personnel, budget and general
management under 4 participatory components; 1) participatory decision, participatory action,
participatory advantage gaining, and participatory evaluation supported by principles of Aparihaniya
Dhamma, Samgahavatthu Dhamma, and Saraniya Dhamma. The academic management should be
enhanced and supported by the principles of Aparihaniya Dhamma, the budget by Samgahavatthu
Dhamma, and personnel management by Saraniya Dhamma. In general management, Buddhist
Sunday Schools should be improved into learning resources and religious activity centers for
children and people in general.
3. The participatory management model of Buddhist Sunday Schools in clergy, Region 13
consists of participatory thinking, doing, decision making, advantage gaining and evaluation in 4
aspects of management, integrated with Buddhist principles. Academic management is integrated
with the Threefold Training, budget management with sacrifice, honesty and transparency, personnel
management with loving-kindness and positive thinking, and general management with Buddhist
based activities.
Keywords: The development, participation, Buddhist Sunday Schools in clergy Region 13

บทนา
การศึกษาเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับทุกคนและเป็ นพืน้ ฐานสาคัญของสังคมในระบอบประชาธิปไตย เป็ น
สิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมที่ควรจะได้รบั โอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพระราชบั ญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2541 หมวดที่ 1 มาตราที่ 8 ความว่า การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับ
ประชาชนให้สงั คมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และสามารถพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาคนให้มคี ุณภาพจึงเป็ นเรื่องที่มคี วามจาเป็ นอย่างยิง่ โดยมีการศึกษาเป็ นกลไกที่สาคัญ
ทีส่ ุดในการพัฒนาคุณภาพของคนให้มคี วามสามารถพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยู่ในตัวคนได้อย่างเต็มที่ ทาให้เป็ น
คนที่รจู้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปัญหา รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว มีศลี ธรรม จริยธรรม คุณธรรม และสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข ศูนย์ศกึ ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็ นองค์กรเผยแผ่ทางพระพุทธ ศาสนาองค์กรหนึ่งทีพ่ ระสงฆ์จดั ตัง้ ขึน้ เป็ นการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ นอกระบบโรงเรียน เพื่อเป็ นแหล่งอบรมสังสอนเยาวชนให้
่
มคี วามประพฤติดงี าม มี
จิตสานึ กที่ดีมคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็ นแหล่งให้ค วามรู้ค วามเข้าใจตามหลักคาสอนทาง
1
พระพุทธศาสนา สามารถนาหลักธรรมคาสอนไปใช้เป็ นแนวทางการประพฤติในชีวติ ประจาวันได้
“ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ได้เกิดขึน้ ในประเทศไทย เมื่อปี พุทธศักราช 2501 โดยก่อตัง้
ครัง้ แรกทีม่ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิ ค, 2545).
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โดยนาแบบอย่างการศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลงั กาที่จดั การเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนในวัน
อาทิตย์มาเป็ นแนวทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ของเด็กและเยาวชนไทยเราและก็ได้แพร่หลายขยายสาขา
ออกไปทัวประเทศ
่
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศศรีลงั กา และประเทศไทยนัน้ มีปรารภ
เหตุทแ่ี ตกต่างกันของทีม่ า แต่มคี วามมุ่งหมายในแนวทางเดียวกัน คือ ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้มคี วาม
ใกล้ชดิ กับพระพุทธศาสนาเรียนรูห้ ลักธรรมคาสอนแล้วนาไปประพฤติปฏิบตั ิ เมื่อเติบโตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่กจ็ ะเป็ น
2
ผูใ้ หญ่ทม่ี จี ริยธรรมและคุณธรรมเป็ นแบบอย่างในสังคม
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็ นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุ นให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน เป็ นแหล่งเรียนรู้ ศีลธรรม ศึกษาอบรมบ่มนิสยั และสร้างจิตสานึกให้เห็นคุณค่า
ของพระพุ ท ธศาสนาแต่ แ รกเริ่ม นั บ เป็ นวิธีก ารในรู ป แบบประเพณี ไ ทยอย่ า งหนึ่ ง ที่ไ ด้ร ัก ษาสืบ ทอด
พระพุทธศาสนาให้ดารงมันคงอยู
่
่ได้ตงั ้ แต่อดีตจนปั จจุบนั ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทยเรา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ไม่ได้สอนเฉพาะเรื่อพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่ได้จ ั ดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาการ
ต่างๆ เข้ามาเสริมด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย เป็ นต้น เพื่อให้
เด็กและเยาวชนที่มใี จรักในวิชาการเหล่านี้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกื้อกูลกับวิชาที่เด็กเรียนในโรงเรียน
3
ประจา
ปั จจุบนั ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัวประเทศ
่
มีศูนย์ศึ กษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จานวน 3,830 ศูนย์ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ยดึ เอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีต่ นได้
ศึกษาอบรม ไปเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ได้ประสบผลสาเร็จเป็ นพลเมืองที่ดขี องประเทศทุกวงการ
นับว่าศูนย์ศกึ ษาฯ เป็ นสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสยั ปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจของ
เยาวชนได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจในระดับหนึ่ง
การจัดการศึกษาของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในระยะทีผ่ ่านมา พบว่า ด้านวิชาการ มี
การประชุมปรึกษาร่วมกันคิดตัดสินใจในการกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์น้อยมาก ด้านงบประมาณ
ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการคิดวางแผนในการจัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษา และสิง่ จาเป็ นอื่นๆ ด้าน
บุคคลากร ไม่มกี ารวางแผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร การบริหารทัวไปไม่
่
มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการคิดวางแผนกาหนดนโยบายงานบริหารทัวไป
่
เช่นอาคารสถานที่ เป็ นต้น โดยขาดความร่วมมือระหว่างศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กบั ชุมชน จาก
กลุ่มผูม้ สี ่วนร่วม คือ ผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครอง กรรมการของศูนย์ องค์กรในท้องถิน่ จึงไม่สามารถให้เด็กและ
เยาวชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเห็นความสาคัญในการมาเรียนทีศ่ นู ย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยงั ขาดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ จากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นร่วมต่างๆ ซึง่ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิชาการ ด้านบุคคลากร ด้าน
2

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ธรรมคู่มือการดาเนิ นงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิ ตย์ ปี งบประมาณ 25, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551).
3
กรมการศาสนา ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, ประวัติความเป็ นมา, [ออนไลน์]. สืบค้น
เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2560 จากเว็ปไซต์ https://www.dra@m-culture.go.th/ dra_learn/main.php?filename=about_us
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งบประมาณ การบริหารงานทัวไป
่ ดังผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา” พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขัน้
พื้น ฐาน โดยรวมมีส่ว นร่ว มอยู่ใ นระดับ มาก รูป แบบการบริห ารจัด การงานวิช าการแบบมีส่ว นร่ว มของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม 4 ขัน้ ตอน คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) ด้านการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ 3) ด้านการมีสว่ นร่วมในรับผลประโยชน์ 4) ด้านการมีสว่ นร่วม
ประเมินผล
ในส่วนของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ก็พบปั ญหา
โดยรวมก็คอื ขาดการมีสว่ นร่วมตัดสินใจในการประชุมเพื่อกาหนดเป้ าหมายของการเรียนการสอน การมีสว่ น
ร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อหารายได้และร่วมเป็ นกรรมการหารายได้ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากคนในชุมชน
งบประมาณจึงเพียงพอต่อการบริหาร ผูป้ กครองไม่เห็นประโยชน์ของการมาเรียนทีศ่ นู ย์ฯ จึงไม่สง่ ลูกหลานมา
เรียน ผูน้ าชุมชนไม่ให้ความสาคัญต่อการเรียนการสอนของศูนย์
จากความสาคัญในเบื้องต้น ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 เพื่อเป็ นแนวทางในการวาง
กรอบการบริหารรูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 13 โดยค านึ ง ถึง โอกาสในการเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาและสร้า ง ศาสนทายาทที่ม ีค วามรู้
ความสามารถในการบริหารการศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ให้ทนั
การเปลีย่ นแปลงของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 13

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั เรื่องนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบ
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทาการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บ ั น และปั ญหาการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางการวิจยั ไว้เป็ น
2 ส่วนได้แก่ 1) ศึกษาเอกสาร 2) การสัมภาษณ์
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ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร 2) การสัมภาษณ์ 3) การยก
ร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ศพอ. ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 4) การ
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของ ศพอ. ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13
ขัน้ ตอนที่ 3 นาเสนอรูป แบบการบริหารแบบมีส่ว นร่วมของศูนย์ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวัน
อาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 มี 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 2) นาเสนอรูปแบบ
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
2.1 ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 คือผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง
4
กรรมการของศูนย์ จานวนทัง้ สิน้ 16,020 รูป/คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง กรรมการของศูนย์ จานวน
16,020 รูป/คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จากสูตรจะได้
ประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชัน้ ของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13 รวม 390 รูป/คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.1 แบบศึกษาเอกสาร ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องการ
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13 จากเอกสาร และผลงานการวิจยั ทีเ่ คยมีผดู้ าเนินการวิจยั เอาไว้
3.2 เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและ
ผูป้ กครอง ที่มตี ่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ด้านการบริหารสถานศึกษา ใน 4 ด้าน 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านบุคลากร 3)
ด้านงบประมาณ 4) ด้านบริหาร และด้านการมีส่วนร่วม ใน 4 ด้าน 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2)
ด้านการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ 3) ด้านการมีสว่ นร่วมในรับผลประโยชน์ 4) ด้านการมีสว่ นร่วมประเมินผล
3.3 แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) การสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการ (ForMal Interview) จาก
ผูบ้ ริหาร ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาค 13 จานวน 15
รูป/คน ด้วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
3.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ค่ี วามเกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้บริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต ย์เป็ นการสนทนา
พูดคุยกันประมาณ 10 รูป/คน เพื่อแสวงหาความคิดเห็นทีส่ อดคล้องในบางประการ และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
4

กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลสถิ ติจากเอกสารโครงการจัดประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การผูบ้ ริ หารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์เพื่อเฉลิ มฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า งบประมาณปี 2555.
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การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 13 ทีม่ คี วามสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การศึก ษาเอกสาร โดยการรวบรวมจากหนั ง สือ วารสารบทความ งานวิจ ัย ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13
4.2 การแจกแบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องสภาพการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค 13
4.3 การศึกษาจากภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการเก็บบันทึกด้วย
ภาพถ่าย เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลความจริงที่ถูกต้องมาก
ทีส่ ดุ
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ผูว้ จิ ยั หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามโดยการใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 1) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง ที่มตี ่อการพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ใช้การ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic induction) โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนกอย่างเป็ นระบบ จากนัน้ นามาตีความหมาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ทีร่ วบรวมได้ โดยทาไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทัง้ นี้เพื่อจะได้ศกึ ษาประเด็นต่างๆ ได้ลกึ ซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มคี วามชัดเจนก็จะตามไป
เก็บข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อตอบคาถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อมูลเชิง
คุณภาพได้นามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี และ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13 ทีเ่ ป็ นตัวแทนแต่ละศูนย์ เพือ่ นามาประกอบการทาแบบสนทนากลุม่ (Focus Group)

ผลการวิ จยั
1. สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 พบว่า
1.1 สภาพปั จจุบนั และปั ญหาด้านการบริหารวิชาการ พบว่า ผูบ้ ริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการและดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับนักเรียน ผูส้ อนขาด
ความรู้ ความชานาญ ไม่มเี วลาทุ่มเทให้กบั นักเรียนเท่าทีค่ วร พระวิทยากรและครูผสู้ อนขาดเทคนิควิธกี าร
สอนทีท่ นั สมัยและเหมาะสม การนิเทศในศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มนี ้อยมาก การสอนของพระ
วิทยากรและครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยายเป็ นส่วนใหญ่ รวมทัง้ ยังขาดอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอน
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ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับยุคปั จจุบนั
ในส่วนของการจัดประชุมมีน้อยเกินไประหว่างทางศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กบั องค์กรต่างๆ ในชุมชน จึงไม่ทราบถึงความต้องการของชุ มชนที่ต้องการให้
เยาวชนเรียนวิชาการด้านใด
1.2 สภาพปั จจุบนั และปั ญหาด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า การบริหารจัดการงานของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แม้จะได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากกรมการศาสนาแต่กม็ จี านวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ต้องขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้จ่าย เช่น เทศบาล
อบต. อบจ. แต่กม็ ปี ั ญหาเรื่องการทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายซึง่ ไม่ตรงนโยบายกับการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานนัน้ ในการบริหารจัดการได้จากการบริจาค เนื่องจากเป็ นการบริการสาธารณะ จึงไม่มกี ารเก็บ
ค่าเล่าเรียนจากผูป้ กครอง วัดใดมีบุคลากรดี มีทุนดี ก็ทาได้ดมี นคงถาวร
ั่
วัดใดขาดบุคลากร ขาดทุนทรัพย์วดั
นัน้ ก็ดาเนินไปอย่างยากลาบาก
1.3 สภาพปั จจุบนั และปั ญหาด้านการบริหารบุคคล พบว่า พระวิทยากรและครูผสู้ อนไม่เพียงพอ
ผูส้ อนส่วนใหญ่เป็ นพระแม้จะมีความรูด้ า้ นศาสนาเป็ นอย่างดี แต่กข็ าดความชานาญในการสอนตามวิทยาการ
แผนใหม่ ขาดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่ หาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองเท่าทีค่ วร
ขาดการวางยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ครูสอนทีเ่ ป็ นบรรพชิตส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมันคง
่
การดาเนินกิจกรรมไม่ม ี
ความต่อเนื่อง มีการลาสิกขาและย้ายวัดทุกปี เป็ นต้น ทาให้การบริหารจัดการเป็ นการดาเนินการให้สาเร็จ
ลุลว่ งผ่านไปเป็ นปี ๆ การคัดเลือกหรือทดสอบผูท้ จ่ี ะมาทาหน้าทีใ่ นการสอนทาได้น้อยมาก บุคลากรผูอ้ าสามา
สอนได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการน้อย ส่วนมากจะสอนด้วยความศรัทธา เสียสละ
1.4 สภาพปั จจุบนั และปั ญหาด้านการบริห ารงานทัวไป
่
พบว่า ในส่วนของอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้อมส่วนมากจะใช้ศาลาการเปรียญ ในพระอุโบสถและห้องเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในวัด ในส่วนของงบประมาณเพื่อการนี้ยงั ไม่มโี ดยตรง แต่มกั จะมีเงินอุดหนุ นบูรณะวัด
หรือบางแห่งไม่มแี หล่งเงินทุนสาหรับพัฒนาด้านอาคารสถานทีเ่ ลย ซึ่งเป็ นปั ญหาเรื่องความเป็ นเอกเทศใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในของประชาชนนัน้ มองว่าวัดสามารถเป็ นที่พ่งึ และเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนได้ แต่ยงั ขาดผูใ้ ห้ความร่วมมือสนับสนุ นในการดาเนินงานอย่างจริงจัง ระหว่างหน่ วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานระหว่างศูนย์ศกึ ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผูบ้ ริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และทางราชการสมควรจะได้
ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจเยีย่ มอย่างจริงจัง
2. พัฒนารูปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 พบว่า
2.1 ด้านการบริหารวิช าการ ศูนย์ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิต ย์
ควรมีก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือร่วมกันตามหลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ พระอาจารย์ทส่ี อน ครู และผูน้ า
ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาหลักเกณฑ์ในการกาหนดหลักสูตร และเป้ าหมายด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในการศึกษาทางด้านหลักธรรมและศาสนาเป็ นหลักการจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
ปั ญญา) การเรียนการสอนไม่ควรมุง่ เน้นเฉพาะทางด้านวิชาการอย่างเดียว เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ได้ศกึ ษา
วิชาการในโรงเรียนปกติในวันธรรมดาก็มากพอแล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายได้ ควรมีการร่วมกันหากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มคี วามสนุ กสนาน เด็กมีสว่ นร่วมและแสดงออก โดยแฝงความรูค้ ติธรรมใน
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กิจกรรมเหล่านัน้ โดยมุง่ หวังให้เด็กและเยาวชนสามารถนาหลักธรรมทีไ่ ด้จากการอบรมสังสอนไปใช้
่
ปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจาวันได้ เป็ นแหล่งเรียนรูศ้ ลี ธรรมของชุมชนเกิดจากความพร้อมร่วมมือจากทุกภาคส่วน วัด โรงเรียน
อบต. อบจ. ชุมชน ท้องถิน่ ให้ความสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุ น ประสานความร่วมมือ วัด บ้าน โรงเรียน
ชุมชน ต้องเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรม
2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ ผูบ้ ริหารควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วัด โรงเรียน
อบต. อบจ. ชุมชน ท้องถิน่ คิดวางแผนจัดกิจกรรมในการหารายได้ ด้วยการให้ การเสียสละ หรือการเอือ้ เฟื้ อ
แบ่งปั นของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานใน
ชุมชนของตนเอง ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมหารายได้ ให้ผบู้ ริหารและตัวแทนครูได้รว่ มเป็ นกรรมการของแต่ละ
ฝ่ าย ในการปฏิบตั งิ าน จัดให้มกี ารประเมินผลการดาเนินงานการศึกษาปี ละครัง้ และรายงานผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ โดยส่งแบบรายงานสถิตขิ อ้ มูล (แบบ ศพอ.2) ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเป็ นข้อมูล
สนับสนุ นด้านงบประมาณ ให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการประซาสัมพันธ์ ประสานงาน ขอความช่วยเหลือจาก
บุคลากรในท้องถิน่ หรือหน่วยงานต่างๆ ให้มาช่วยเหลือกิจกรรมในศูนย์ฯ โดยเสียสละกาลังกาย หรือกาลัง
ทรัพย์ตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตอ้ งมีการจัดอบรมให้ความรู้
เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนของพระสงฆ์ พระวิทยากร และครูผู้สอนด้วยความสามัคคี
เครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมนี ้ าหนึ่งใจเดียวกันคือสาราณียธรรม ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในด้านวิชาการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ มีความประพฤติปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม เป็ นผูน้ าท้องถิน่ ทุกด้านเป็ นที่
พึง่ ของประชาชน และสามารถสอนเยาวชนและประชาชน โดยนาหลักธรรมมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ หรือสอน
ให้ประชาชนมีศรัทธาปฏิบตั ธิ รรมตามคาสอนของพระพุทธองค์ ทาให้ชวี ติ เขามีความสุข จิตใจสงบ มีสมาธิใน
การประกอบสัมมาชีพ ขอความร่วมมือครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการให้ความรูว้ ชิ าทีน่ ักเรียนไม่เข้าใจจากโรงเรียนทีเ่ รียนอยู่ประจา และมีการ
มอบเกียรติบตั รยกย่องเพือ่ สร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่บุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในศูนย์ฯ
2.4 ด้านการบริหารงานทัวไป
่
ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกนัน้ การปรับปรุงศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่สี มบูรณ์ คือการทาศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ให้เยาวชนและประชาชน ทุกอาชีพทุกระดับมีความศรัทธา ดึงดูดใจคนให้เข้ามาในศูนย์ศกึ ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ หรือมาทากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมทัง้ ในและนอกห้องเรียน มีพระพุทธรูปประจาศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และ
ห้องเรียน มีป้ายนิเทศ คาขวัญ เกีย่ วกับจริยธรรมและคุณธรรม เป็ นต้น
3. ผลการนาเสนอรูปแบบการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ว มของศูนย์ศึก ษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิ ตย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 พบว่า
จากการทาวิจยั รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ได้องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ รวมทัง้ เอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นเอกสารในขัน้ ทุตยิ ภูม ิ โดยมีขอ้ มูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ ดังนี้

181

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

3.1 ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ตงั ้ โดยวัด โรงเรียน องค์กรต่างๆ ต้องได้รบั ความ
ร่วมมือจากราชการ โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้ศนู ย์ และจากชุมชน
3.2 ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รบั ความร่วมมือจาก บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กร
ต่างๆ ในชุมชน เช่น กรมการศาสนา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล การปกครองส่วน
ท้องถิน่
3.3 การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมทัง้ 4 ด้าน 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วม
ประเมินผล
3.4 การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัง้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
งบประมาณ 3) ด้านบุคคลากร 4) ด้านการบริหารงานทัวไป
่
3.5 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) ควรมีการนา กิจกรรม
ในทางพระพุทธศาสนามาจัดทาให้สอดคล้อง สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมี การอบรม
คุณธรรมแก่ นักเรียน ทุกระดับขัน้ ด้านความรู้ และปฏิบตั ิจริง ควรจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่าย อบรมธรรมะ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น บวชซีพราหมณ์เพื่อ'ฝึกจิตให้สงบ และฝึกสมาธิ เป็ นต้น เพื่อให้พฒ
ั นา เยาวชน
และประชาชนผู้เรียนให้มที กั ษะในการดารงชีวติ ต้องมีการพัฒนา เด็กเยาวชน และประชาชนทัวไป
่ อย่ าง
ยังยื
่ นต้องพัฒนาทัง้ ด้าน คือ1) การพัฒนาด้านกาย 2) การพัฒนาด้านอารมณ์ 3) การพัฒนาด้านสังคม 4)
การพัฒ นาด้า นปั ญ ญา ผู้เ รีย นต้อ งเป็ นคนที่ม ี ความรู้ มีส ติปั ญ ญา มีเ หตุ ผ ล มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม มีพลานามัยทีส่ มบูรณ์ มีทกั ษะใน การประกอบอาชีพ มีความรูค้ วามสามารถพึง่ ตนเองได้ เป็ นสมา
ซิกทีด่ ขี องสังคม ครอบครัวอบอุ่น ชุมซนเข้มแข็ง และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ
3.6 ในการบริหารแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้หลักธรรมคือ 1) อปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไม่เป็ นทีต่ งั ้
แห่งความเสื่อมเป็ นไปเพื่อความเจริญฝ่ ายเดียวสาหรับหมู่ชนหรือผู้บริ หารบ้านเมือง 2) สังคหวัตถุธรรม 4
ประการ คือ หลักธรรมที่เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผูอ้ ่นื ผูกไมตรี เอื้ อเฟื้ อ เกื้อกูล สาราณียธรรม 6 คือ
หลักธรรมอันเป็ นทีต่ งั ้ แห่งความระลึกถึง เป็ นหลักธรรมทีจ่ ะเสริมสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ต่อกันและกันอยู่
เสมอในยามทีร่ ะลึกถึงกัน ซึง่ จะเป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมนี ้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึน้ ด้วย
หากสังคมใดต้องการทีจ่ ะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็ นปึ กแผ่นให้เกิดขึน้
สรุปว่า ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องมีการประสานความร่วมมือ กระจายอานาจสู่
ท้องถิน่ ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทัง้ ต้องพัฒนาระบบการวางแผนและ ให้ม ีแผนยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกระดับทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร และสร้างความเข้มแข็งของภาคี
ต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารการศึกษา ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบที่ 1: รูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จากวัตถุประสงค์การวิจยั ดังกล่าวพบผลการวิจยั ดังนี้
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ขาดการประชุมส่วนร่วมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
กับองค์กรต่างๆ ในชุมชน ในการวางแผนตามนโยบายของการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับ
เจริญ ราชโสภา ที่กล่าวว่า รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม 6 ขัน้ ตอน คือ การมีสว่ นร่วมปรึกษาหารือ การมีสว่ นร่วมวางแผน การมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมปฏิบตั กิ าร การมีสว่ นร่วมติดตามและประเมินผล และการมีสว่ นร่วมปรับปรุง
5
และพัฒนา

5

เจริญ ราชโสภา, “การพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการวิ ชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา”,
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2554)
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2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จากวัตถุประสงค์การวิจยั ดังกล่าวพบผลการวิจยั ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตอ้ งดาเนินการให้
มีการประสานความร่วมมือกระจายอานาจสูท่ อ้ งถิน่ ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุมซน องค์กรพัฒนาเอกซน
หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกซนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทัง้ ต้องพัฒนาระบบการ
วางแผนและให้ม ีแ ผนยุท ธศาสตร์ท่ีส อดคล้อ งสัม พัน ธ์เ ชื่อ มโยงกัน ทุ ก ระดับ ทัง้ ระดับ นโยบายและระดับ
ปฏิบ ัติก ารและสร้า งความเข้ม แข็ง ของภาคีต่ า งๆ ให้เ ข้า มามีส่ว นร่ว มในการบริห ารการศึก ษา มีค วาม
สอดคล้องกับ ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ทีก่ ล่าวว่า รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) รู ป แบบการมีส่ ว นร่ ว มกับ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล 2) รู ป แบบการมีส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของผูป้ กครอง 4) รูปแบบการ
มีสว่ นร่วมของศิษย์เก่า 5) รูปแบบการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย (ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนชุมชน และผูแ้ ทนกรรมการนักเรียน) 6)รูปแบบการมีสว่ นร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน บทบาทการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การมีสว่ นร่วม 4 ลักษณะ คือ 1) การมีสว่ น
ร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่ว มในการสนับสนุ นและร่วมดาเนินงาน 3) การมีส่วนร่วม
ควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียน 4) การมีสว่ นร่วมในการรับบริการและรับความช่วยเหลือจาก
โรงเรียน
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จากวัตถุประสงค์การวิจยั ดังกล่าวพบผลการวิจยั ดังนี้
การนาเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนเข้า
มามีสว่ นร่วมทัง้ 4 ด้าน 1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ 3) การมีสว่ นร่วมรับ
ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมประเมิน ในการการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัง้ 4 ด้าน
คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านบุคคลากร 4) ด้านการบริหารงานทัวไป
่ ด้วยการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) ควรมีการนากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนามาจัดทาให้
6
สอดคล้อง สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการอบรมคุณธรรมแก่ นักเรียน ทุกระดับขัน้ ด้าน
ความรู้และปฏิบตั ิจริง ควรจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่าย อบรมธรรมะ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชชี
พราหมณ์เพื่อฝึ กจิตให้สงบ และฝึ กสมาธิ เป็ นต้น เพื่อให้พฒ
ั นา เยาวชนและประชาชนผูเ้ รียนให้มที กั ษะใน
การดารงชีวติ ต้องมีการพัฒนา เด็กเยาวชน และประชาชนทัวไป
่ อย่างยังยื
่ นต้องพัฒนาทัง้ ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาด้านกาย 2) การพัฒนาด้านอารมณ์ 3) การพัฒนาด้านสังคม 4) การพัฒนาด้านปั ญญา ผูเ้ รียนต้องเป็ น
คนทีม่ ี ความรู้ มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม มีพลานามัยทีส่ มบูรณ์ มีทกั ษะใน
การประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถพึ่งตนเองได้ เป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคม ครอบครัวอบอุ่น ชุม ชน
เข้มแข็ง และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมีความสอดคล้องกับ ปรีชา กันธิ
ยะ ทีก่ ล่าว่าสภาพการบริหารโรงเรียนทีพ่ ระมีสว่ นร่วมในการสอนศีลธรรมประกอบด้วยปรัชญา คือ คุณธรรม
นาความรู้ สร้างทักษะอาชีพ พัฒนาสังคม วิสยั ทัศน์ คือ เสริมสร้างคุณธรรมความรูพ้ ฒ
ั นามาตรฐานอาชีพ
6

ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริ หารโรงเรียนที่พกั มีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, 2552).
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อนุรกั ษ์สบื ทอด ศาสนาพิธี พัฒนาคนดีมคี ุณธรรม และความสมานฉันท์ให้สงั คมเป็ นสุขตามหลักธรรมคาสอน
ทางศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านพันธกิจมุ่งที่จะปลูกฝั งและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
บูรณาการระบบศาสนาวัฒนธรรมร่วมกับระบบการศึกษาพัฒนาจิตใจ และความสามารถให้เยาวชนร่วมพัฒนา
สังคม และมีส่วนร่วมและเป้ าหมายมุ่งที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม โดยอบรมปลูกฝั ง
7
คุณธรรมจริยธรรมทีเ่ ด็กและเยาวชนสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 การบริหารวิชาการ ผูบ้ ริหารต้องกาหนดนโยบายในการบริหารให้ชดั เจน มีการประเมินผล
และวัดผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทุก
ภาคส่วน ได้แก่ คณะสงฆ์ ภาครัฐ และประชาชน
1.2 การบริหารงบประมาณ ผูบ้ ริหารควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร และกากับดูแลการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ข องเจ้า หน้ า ที่ก ารเงิน และงบประมาณอย่ า งเคร่ง ครัด ให้ป ฏิบ ัติง านตามภารกิจ ที่ไ ด้ม อบหมาย
ประสานงานกับบุ ค ลากรทุ กฝ่ าย โดยเน้ น การเบิก - จ่า ย การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากร เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
1.3 การบริหารบุคคล ผู้บริหารต้องให้ค วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเรียนการสอน กากับดูแล
บุคลากรให้ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบที่ตงั ้ ไว้ มีการวางแผนและกาหนดวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน มีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
1.4 การบริหารงานทัวไป
่ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการบริหารงานทัวไปทั
่
ง้ งานอาคาร
สถานที่ การพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์สานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ให้พร้อมใช้
งานอยูเ่ สมอ
2. ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
2.1 การบริหารวิชาการ ผูบ้ ริหารมีการวางแผนงานวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในปั จจุบนั
2.2 การบริหารงบประมาณ ผูบ้ ริหารมีการจัดการเงินงบประมาณทัง้ รายรับ รายจ่าย ของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มเี อกสารหลักฐานการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้ าที่รบั ผิดชอบ
เฉพาะเพือ่ ทาหน้าที่
2.3 การบริห ารบุ ค คล ผู้บริห ารมีก ารวางแผนกาหนดอัต ราก าลังของครู อาจารย์ผู้ส อน ให้
เหมาะสมได้สดั ส่วนต่อจานวนนักเรียน มีการสรรหาและแต่งตัง้ อัตรากาลังของบุคลากรในส่วนต่างๆ
7

ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, ”การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา:
การสร้างทฤษฎีจากฐานราก”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555).
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2.4 การบริหารงานทัวไป
่ ผู้บริหารควรจัดการแนวทางการพัฒนาการจัดทาข้อมูล สารสนเทศ
อย่างเป็ นระบบ มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ งานพัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ ให้มรี ะบบทีช่ ดั เจน
จัดทาข้อมูลครู อาจารย์ และนักเรียนให้เป็ นปั จจุบนั
3. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรศึกษาความสาคัญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
3.2 ควรศึกษาการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
3.3 ควรศึก ษาการมีส่ว นร่ ว มของประชาชน หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ม ีต่ อ การจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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