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วัตถุประสงค์  
	 	 วารสารพิฆเนศวร์สาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผล
งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในสาขาศึกษาศาสตร์	 ภาษาศาสตร์	 รัฐศาสตร์	
การพัฒนาสังคม	 สาธารณสุขศาสตร์	 บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 	 ของนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา	 สถาบันองค์กรต่างๆ	 รวมทั้งนัก
วิชาการอิสระทั้งภาครัฐ	 	 และเอกชน	 โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	 ชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

เจ้าของ
	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	202	ถนนช้างเผอืก	ต�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	
	 จังหวัดเชยีงใหม่	50300	โทรศัพท์	053	885999	โทรสาร	053	885999

ที่ปรกึษา 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประพันธ์		ธรรมไชย	 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลณัฏฐ์		พลวัน	 คณบดบีัณฑติวทิยาลัย
บรรณาธกิาร
	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
	 อาจารย์รจนกร		แบ่งทศิ
	 นางศริพิร	ประณต

พิฆเนศวร์สาร
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม-มิถุนายน  2559

วารสารพฆิเนศวร์สาร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่
ได้ผ่านการพจิารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล	Thai-Journal	Citation	Index	(TCI)
กลุ่มที่	2	สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว
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กองบรรณาธกิาร
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส		สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.อนุรักษ์		ปัญญานุวัฒน์	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 ศาสตราจารย์	เกยีรตคิุณ	สุรพล		ด�ารหิ์กุล	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ		พงษ์วาท	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์ศริณิา		จติต์จรัส	 มหาวทิยาลัยศิลปากร
	 	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุตมิา		แสงเงนิ	 มหาวทิยาลัยมหิดล
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลณัฏฐ์	พลวัน	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์	ว่าที่ร้อยเอก	ดร.ขจร		ตรโีสภณากร	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์รจนกร		แบ่งทศิ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

.

r

11ๅ1สไธผ1ีไชภฏิเรึ IMพ
«WWIUJABHAT UNIVERSITYน

fVi



คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)
 

	 	 บทความวจิยั	 บทความวทิยานพินธ์และบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารพฆิเนศวร์สาร
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	ได้รับการตรวจอ่านและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส	สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกตุมณ	ี		มากม	ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรีะศักดิ์			ชมภูค�า	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมเกตุ		อุทธโยธา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		ภู่วภิาดาวรรธน์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูชพี		พุทธประเสรฐิ	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉันทนา		จันทร์บรรจง	 มหาวทิยาลัยนเรศวร
	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เฉลมิชัย		ปัญญาด	ี มหาวทิยาลัยแม่โจ้
	 9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ก�าชัย		อนันตสุข	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 10.	 รองศาสตราจารย์ศรวีไิล		พลมณ	ี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 11.	 รองศาสตราจารย์สมหมาย		เปรมจติต์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 12.	 รองศาสตราจารย์สมโชต	ิ	อ๋องสกุล	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 13.	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 14.	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 15.	 รองศาสตราจารย์สุเทพ		พงศ์ศรวีัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ		หาญวงศ์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวศิ		จติรวจิารณ์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 18.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศักดิ์		พงษ์เมษา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไกรศร		ลักษณ์ศริ	ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 20.	 อาจารย์	ดร.สุพนิ		ฤทธิ์เพ็ญ	 โรงเรยีนสารภวีทิยาคม
  

	 	 บทความที่น�ามาตีพิมพ์	 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก	 แล้วจัดให้มีคณะ
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง	(Peer	Review)	และประเมนิบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนด
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บทบรรณาธกิาร

	 พฆิเนศวร์สารฉบับนี้	ประกอบด้วยบทความ	12	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับอาเซยีน	ด้านพระพุทธ
ศาสนา	ด้านภาษาไทยและการประเมนิและการวจิัยการศกึษา
	 บทความเรือ่งแรก	เป็นบทความเกยีวกบัอาเซยีน	เรือ่ง	“ระดบัความเข้าใจประชาคมอาเซยีน
และความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้สญัญามาตรฐาน	FIDIC	ของวศิวกรรุ่นใหม่ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง”	
	 บทความเรื่องที่	2-5	เ	ป็นบทความด้านพระพุทธศาสนา	คอื	“การจัดการเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ”	 “กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียน 

วัดท่าตุ้ม	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน”	 “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ปัญหา 

การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์	ภาค	7”	และ	“ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณ
สัตว์ในพระพุทธศาสนา”
	 ส�าหรับบทความเรื่องที่	 6	จะเกี่ยวกับภาษาไทย	 เรื่อง	 “การศกึษาโครงสร้างและบทบาท
หน้าทีท่างสงัคมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่และพธิกีรรมเจ้าหลวงค�าแดง	อ�าเภอเชยีงดาว	จงัหวัดเชยีงใหม่”
	 บทความเรื่องที่	 7-9	 เป็นกลุ ่มการประเมินและการวิจัยการศึกษา	 ได้แก่	 เรื่อง	 
“การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 
สังกัดกรุงเทพมหานคร	 ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”	 “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในโรงเรียนและบรรยากาศในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”	 และ	 “การใช้กระบวนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการด�าเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน	 ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่”		
	 ส่วนบทความเรื่องที่	 10	 เป็นบทความสาขาวิชาภาษาไทย	 เรื่อง	 “การสร้างหนังสือเสริม
ประสบการณ์ภาษาไทย	เรื่อง	เทศกาลส�าคัญของจนี”	
	 บทความเรือ่งที	่11-12	เรือ่ง	“การพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นแกอ่าจารย์
โรงเรียนสาธิต	 แผนกอนุบาล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”	 และ	 “การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ท้องถิ่นของประชาชน	:	ศกึษาเฉพาะกรณตี�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดเชยีงใหม่”
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กระบวนการจัดการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมเชงิพุทธของโรงเรยีนวดัท่าตุ้ม
อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

THE  BUDDHIST  APPROACH TO THE PARTICIPATION IN EDUCATION
MANAGEMENT  PROCESS OF  WAT TATUM SCHOOL,

PASANG DISTRICT, LAMPHUN  PROVINCE 

สามารถ		เตจ๊ะวงค์1	,	สุนทร		สังฆพนิติ2	,	ไพฑูรย์	รื่นสัตย์3,	วโิรจน์	อนิทนนท์4
Samart	Tajawong1	,	Sunthorn	Sanghapinit2	,	Paitoon	Ruensat3	,	Viroj	Inthanon4

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตเชยีงใหม่	139	ถ.สุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่	50200
Mahachulalongkornrajavidyalaya	University,	Chiang	Mai	Campus,	139	Suthep	Road,	Muang,	

Chiang	Mai		50200

บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธ	 ของโรงเรียนวัด
ท่าตุ้ม		อ�าเภอป่าซาง		จังหวัดล�าพูน”		มวีัตถุประสงค์	1)	เพื่อศกึษาแนวคดิการจัดการศึกษาแบบ
มสี่วนร่วม	 	 2)	 เพื่อศกึษากระบวนการจัดการศกึษาแบบมสี่วนร่วมเชงิพุทธ	ของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม
และ	 	3)	 เพื่อศกึษาผลของกระบวนการจัดการศกึษาแบบมสี่วนร่วมเชงิพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม		
โดยเลอืกการวจิัยเชงิคุณภาพใช้วธิเีก็บข้อมูล	3	 วธิคีอื	 	 วธิจีัดการประชุม	 	 วธิกีารสังเกต	และวิธี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนวัดท่าตุ้ม
กับชุมชน	 3	 กลุ่ม	 	 มี	 3	 แนวคิดคือ	 แนวคิดเกี่ยวกับความเสียสละ	 	 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็น
กัลยาณมิตรและแนวคิดเกี่ยวกับผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ	 ส่วนกระบวนการจัดการศึกษา
แบบมสี่วนร่วมเชงิพุทธของโรงเรยีนวัดท่าตุ้มกับชุมชน	พบว่า	ชุมชนมสี่วนร่วมกับโรงเรียน	4	ด้าน	
คอื	1)	การมสี่วนร่วมในด้านร่วมวางแผน		2)	การมสี่วนร่วมในด้านคดิและตัดสนิใจ		3)	การมีส่วน
ร่วมในด้านร่วมด�าเนินการหรือลงมือปฏิบัติ	 	 และ	 4)	 การมีส่วนร่วมในด้านร่วมประเมินผลการ
ด�าเนนิงาน

1	 นักศกึษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ	สาขาวชิาพระพุทธศาสนา	
2-3	อาจารย์	ดร.	ภาควชิาพระพุทธศาสนา
4		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควชิาพระพุทธศาสนา

พ.
ซสี
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	 ผลที่เกิดจากกระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม		
พบว่า	 	 ผลที่ได้รับมี	 2	 ลักษณะคือ	 ลักษณะที่เป็นรูปธรรมอันได้แก่	 โรงเรียนได้อาคารเรียน
หลังใหม่	และมคีอมพวิเตอร์ใช้สอนทุกห้องเรยีน		ส่วนลักษณะที่เป็นนามธรรม	อันได้แก่	ความภาค
ภูมิใจที่โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง	 และนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที่หก	สอบเข้าเรยีนต่อระดับมัธยมศกึษาในโรงเรยีนที่มชีื่อเสยีงของจังหวัดล�าพูน
	 ผลพลอยได้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน	 3	 กลุ่ม	 พบว่า	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกจิของโรงเรยีน	4	ด้านหลัก		คอื		1)	ด้านวชิาการ		2)	ด้านงบประมาณ		3)	ด้านบรหิารงาน
บุคคล		และ	4)	ด้านบรหิารงานทั่วไป		และยังพบอกีว่าชุมชนมสี่วนร่วมมากที่สุดคอื		“ด้านบริหาร
งานท่ัวไป”	 	 ด้านวิชาการและด้านงบประมาณมีส่วนร่วมรองลงมา	 	 ส่วนด้านบริหารงานบุคคล		
ชุมชนมสี่วนร่วมน้อยที่สุด
	 ข้อค้นพบที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	 ชุมชน	 3	 กลุ่มได้มีบทบาทเชิงบริหารร่วมกับ
โรงเรียน	 และยังเข้ามามีส่วนร่วมลงมือท�าด้วยตนเอง	 ส่วนการใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา		
ที่น�ามาอธิบายปรากฏการณ์การมีส่วนร่วม	 มีหลายหมวดธรรมที่ชุมชนน�ามาใช้	 ในการให้ความ
ร่วมมอืช่วยเหลอืโรงเรยีน	 	คอื	 1)	สังคหวัตถุ	 4	 	2)	ทศิ	6	 	3)	อปรหิานยิธรรม	7	 	4)	สาราณีย
ธรรม	6		และ	5)	กัลยาณมติรธรรม	7

ค�าส�าคัญ :  	การมสี่วนร่วมเชงิพุทธ,	การใช้หลักธรรมในการมสี่วนร่วม
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ABSTRACT

	 The	 dissertation	 entitled	 “The	 Buddhist	 Approach	 to	 the	 Participation	 in	 Education	
Management	Process	of	Wat	Tatum	School,	Pasang	District,	 Lamphun	Province”	 consists	3	
objectives	as:	1.)	to	study	the	concept	of	educational	participation	management,	2)	to	study	
the	 process	 of	 Buddhist	 participatory	management	 of	 Tatum	 School	 and	 	 3)	 to	 study	 the	
results	 of	 the	 Buddhist	 participatory	 education	management	 of	Wat	 Tatum.	 This	 research	
was	conducted	by	the	qualitative	research	and	data	were	collected	from	the	Working	Group	
Meeting,	Observation	and	In-depth	Interview	method.	
	 The	results	revealed	that	the	participation	in	educational	management	of	Wat	Tatum	
School	and	 three	communities	was	 found	 three	concepts	viz.,	1)	 the	concept	of	generosity,	
2)	 the	concept	of	 friendship	or	Kalyanamitta	and	3)	 the	concept	of	public	 consciousness	or	
public	mind.	Regarding	to	the	participation	in	educational	management	of	Wat	Tatum	School	
and	the	communities,	it	was	found	that	those	communities	have	participated	in	4	aspects	as:	
1)	 participation	 in	 planning,	 2)	 participation	 in	 the	 conception	 and	 decision	 making,		
3)	 participation	 in	 the	 operation	 or	 proceeding	and	4)	 participation	 in	 the	evaluation	 of	 the	
operation.			
	 However,	the	participation	in	educational	management	of	Wat	Tatum	School	resulted	
in	2	manners	viz.
	 The	outgrowth	at	the	base	of	the	three	communities	participating,	it	was	found	that	
the	people	of	those	communities	have	participated	in	4	aspects,	In	addition,	they	also	have	
participated	in	the	4	missions	of	the	school	viz.,	1)	Academic,	2)	Budget,	3)	Human	Resource	
Management	and	4)	General	Administration.	It	was	also	found	that	the	school	has	built	new	
buildings	and	every	room	is	equiped		with	computers	for	multimedia		teaching.	The	school		is	
very	proud	that	is	has	won	the	gold	award	for	progress	and	sends	its	graduates	to	the	best	
secondary	schools		in	Lamphun	Province.
	 Moreover,	the	authority	of	the	Educational	School	Committees	by	the	law	is	referred
to	 the	management	 role	 with	 school,	 but,	 in	 fact,	 they	 did	 not	 limit	 their	 administrative	
authorities,	but	also	took	part	in	actions.	According	to	the	Buddhist	Doctrines	concerning	the	
participatory	 in	 the	education	management,	 they	are:	-	Sangahavatthu:	virtues	making	 for	
group	integration	and	leadership,	Disa:	directions,	Aparihaniyadhamma:	things	leading	never	
to	decline	but	only	to	prosperity,	Saraniyadhamma:	states	of	conciliation	and	Kalyanamitta-
dhamma:	qualities	of	a	good	friend

Keyword :		The	Buddhist	Approach	to	the	Participation	,	Education	Management	Process
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บทน�า
	 พระพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่องว่า
เป็นบรมครู	 ทรงมีวิธีการจัดการศึกษาและ
การสอนที่ล�้าเลิศ	 ทรงเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์แต่ละคน	 สามารถประยุกต์หลักธรรม
และให้การปรึกษาที่เหมาะสม	 สามารถสั่ง
สอนสาวกให้เข้าใจและพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยอดเยี่ยม	 ดังปรากฏให้เห็นในคัมภีร ์ทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆมากมาย	 ซึ่งพระนาม
หนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย	
และพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเสมอ	 คือค�าว่า	
พระบรมศาสดา	 หรือ	 พระบรมครู	 ซึ่งแปลว่า
พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม	 หรือผู้เป็นยอดของครู	
ปราชญ์และพุทธศาสนิกชนได้ยกย่องเทิดทูน
พระองค์ในฐานะทรงเป็นนักการสอน	 	 และ
นักบรหิารจัดการศกึษาที่ยิ่งใหญ่
	 การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
มีความผูกพันและใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา	
ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นระบบการศึกษา	 ระบบ
การด�าเนินชีวิตที่ชัดเจน	 ดีงาม	 ในทุกๆชั้น	 ทุก
ระดับของการด�าเนินชีวิต	 เพราะการศึกษา
มีบทบาทและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคนเพื่อให้คนใช้ความรู้ความสามารถไป
พัฒนาสังคมประเทศชาติให้เกิดความส�าเร็จ
ต่อไป1	 	 	 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยให้ความส�าคัญกับการศึกษาของชาติตาม	
พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2442	
แก้ไขเพิ่มเตมิ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ก�าหนด
ให้มีการปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษาไว้
ในหมวด	 5	 การบริหารและการจัดการศึกษา	
มาตรา	39		ระบุว่าการศกึษาเป็นกระบวนการ

เรียนรู้	 	 เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	
สติปัญญา	 มีความรู้	 มีคุณธรรมมีจริยธรรม	
และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข	2
	 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ส�าคัญต่อการเรียนรู้	 พระพุทธเจ้า
ทรงให้ความส�าคัญกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้มาก	 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 ที่จัดการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
มีความก้าวหน้า	 โดยยึดกรอบนโยบายด้าน
การศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พื้นฐาน	(สพฐ.)	เป็นเครื่องมอืและเป็น
แนวทางหรือเป็นนโยบายในการบริหารจัดการ
ศึกษา	 ให้มีคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับ
ที่มาตรฐานการจัดการศกึษา3	
	 โรงเรยีนวัดท่าตุ้ม	เป็นโรงเรยีนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาล�าพูน	เขต	1	ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 จัดการศึกษาตั้งแต ่ระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โดย
โรงเรียนวัดท่าตุ้ม	 	 มีมาตรฐานในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาและการจัดการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง

1	 สริกิร		มณรีนิทร์,	แนวทางการด�าเนนิงานโรงเรยีน
	 วถิพีุทธ,	(กรุงเทพมหานคร		:กระทรวงศกึษาธกิาร,	
	 2546),	หน้า	9

2	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 แนวทางการจัดการศึกษา,	
	 (กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
	 ศกึษาขัน้พื้นฐาน,	2545),	หน้า		14.
3	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตโต),	 แนวทาง
	 การด�าเนนิงานโรงเรยีนวถิพีุทธ,	 (กรุงเทพมหานคร:	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	
	 2546),	หน้า	61-93.
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	 ในประเด็นที่ ท� า ให ้กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าตุ ้ม	
ประสพความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
ศึกษา	 	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศกึษา	ตามทีก่ฎหมาย
รับรองเอาไว้	 	 การมีส่วนร่วมจึงมีลักษณะที่
เกดิความทุ่มเท		หรอืการเสยีสละอย่างแท้จรงิ	
เป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับความร่วมมือในภาพรวม	
จึงกลายเป็นจุดแข็ง	 ส่งผลต่อกระบวนการ
บริหาร	 	 และการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรยีนด้วย4

	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะท�าการศึกษากระบวนการจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียน
วัดท่าตุ้ม	 	 อ�าเภอป่าซาง	 	 จังหวัดล�าพูน	 เพื่อ
เป็นการแสวงหาสาเหตุหรือค้นหาต้นเงื่อน
ที่ เป ็นจุดแข็ง	 ที่ เป ็นแนวคิดทางการศึกษา
ด้านทางโลก	 และทางธรรมจนสามารถสร้าง
ความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสถาน
ศกึษา	บุคลากร	และชุมชน	เพื่อน�าผลจากการ
ศึกษาวิจัยมาปรับประยุกต์ส�าหรับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน	 ให้ครบทุกมิติ	 ทั้งด้านการเป็น
คนเก่ง	 คนดี	 และเป็นคนที่มีความสามารถ
ด�าเนนิชวีติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
	 1.		 เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการ
ศกึษาแบบมสี่วนร่วม
	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียน
วัดท่าตุ้ม

	 3.		 เพื่อศึกษา	 ผลของกระบวนการ
จัดการศึกษาแบบมีส ่วนร ่วมเชิงพุทธของ
โรงเรยีนวัดท่าตุ้ม

วธิดี�าเนนิการวจิัย
	 กระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ใช้วิธี
เชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	และวิจัย
เชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ได้ก�าหนด
วธิดี�าเนนิการวจิัยออกเป็น	 	6	 	ขั้นตอน	 	ดังนี้
	 ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารต�ารา
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
	 ศกึษาค้นคว้าความรู้		แนวคดิ		ทฤษฎี
คัมภีร์พระไตรปิฎก	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสารต�าราได้กล่าวแล้วในขอบเขตของ
แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารเพื่อน�าองค์ความรู้
ทั้งหมดที่ได้	 มาประมวลเป็นองค์รวมเพื่อใช้
เป็นเครื่องมอืชิ้นหนึ่งในการศกึษาวิจัย
 ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
	 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกการ
วิจัยเชิงคุณภาพ	 จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยจาก
กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	 	 ที่ปฏิบัติหน้าที่และ
ท�าหน้าที่	ในปีการศกึษา	2555	คอื
	 กลุ่มที่	1	 คณะกรรมการสถานศึกษา
	 	 ขั้นพื้นฐาน	 และคณะกรรมการ
	 	 ที่ปรึกษาของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม
	 	 จ�านวน	12	คน
	 กลุ่มที่	2	 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนกับ
	 	 ชุมชนบ้านท่าตุ้มจ�านวน	4	คน
	 กลุ่มที่	3	 กลุ ่มบุคลากรของโรงเรียน
	 	 วัดท่าตุ้ม	และพระสงฆ์วัดท่าตุ้ม
	 	 ทีส่อนวชิาศลีธรรมให้แก่นักเรยีน
	 	 โรงเรียนวัดท่าตุ้ม	 จ�านวน	 5	
	 	 รูป/คน

4	 โรงเรียนวัดท่าตุ้ม,	 “รายงานการประเมินตนเอง”	
	 (Self	Assesment	Report	=		SAR),	2545.
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	 ข้ันตอนที ่3  วธิเีกบ็ข้อมูลภาคสนาม
โดย
	 1.	วธิจีัดประชุม	/	ประชุมสัมมนา
	 2.	วธิจีัดประชุมเชงิปฏบิัตกิาร
	 3.	วธิสีัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
	 4.	วธิสีังเกตอย่างมสี่วนร่วม
	 5.	วธิสีังเกตอย่างไม่มสี่วนร่วม
	 6.	วธิบีันทกึประจ�าวัน
	 ข้ันตอนที่  4 ก�าหนดและสร้าง
เครื่องมอืเก็บข้อมูล
	 เครื่ องมือที่ ใ ช ้ ในการเก็บข ้อ มูล
ประกอบด้วยเครื่องมือหลัก	 เครื่องมือรอง	
และเครื่องมอืเสรมิ			มดีังนี้
	 1.		 เครื่องมอืหลัก
	 	 1.1		ประเด็นค�าถามหลัก	 ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้	๓	ข้อ
	 	 1.2.	แนวการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างและการสัมภาษณ์เชงิลกึ
	 	 1.3.	ประเด็นค�าถามย่อย	 คือ	
แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
	 2.		 เครื่องมอืรอง
	 	 2.1		สมุดบันทกึการประชุม	และ
การประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการ
	 	 2.2		แบบ บันทึ กการประ ชุม
สัมมนา	 อย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบของ
การวจิัย
	 	 2.3	 แบบบันทึกการประชุมเชิง
ปฏบิัตกิารอย่างไม่เป็นทางการ
	 	 2.4	 แบบบันทึกการสังเกตอย่าง
ม	ีส่วนร่วม			
	 	 2.5		แบบบันทึกการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ	 โดยจะบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
	 	 2.6	 แบบ บันทึ กการประ ชุม
ผู้ปกครองนักเรียน	 	 โดยใช้วิธีบันทึกอย่าง
ละเอียด	 ในลักษณะค�าต่อค�าที่ ผู ้ปกครอง

มสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็น			
	 	 2.7		แบบบันทึกการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา	 โดยใช ้ วิ ธี บันทึก
ข้อมูล	เช่นเดียวกับการบันท�าการประชุมของ
ผู้ปกครองนักเรยีน
	 	 2.8	 แบบ บันทึ กการประ ชุม
เชิงปฏิบัติการระหว่างบุคลากรในโรงเรียน	
ผู ้ปกครองนักเรียน	 คณะกรรมการสถาน
ศึกษา	 กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนและ
ชาวบ้านในชุมชนในเขตบรกิารของโรงเรียน
	 	 2.9	สมุดบันทกึประจ�าวัน	
	 3.		 เครื่องมอืเสรมิ
	 	 3.1	 กล้องบันทกึภาพ
	 	 3.2		เครื่องบันทกึเสยีง
	 	 3.3		สื่อ	วัสดุ		อุปกรณ์และ
เครื่องเขยีน
 ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจสอบข้อมูล
	 เนื่องจากเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพ
จึงได ้ใช ้วิธีตรวจสอบข ้อมูลแบบสามเส ้า	
(Triangulation)	 คือการตรวจสอบข้อมูลที่ได้
จากต่างบุคคล	ต่างเวลา	หรอืต่างสถานที่		โดย
ไปสัมภาษณ์บุคคล	 จ�านวน	 	 3-5	 	 คน	 	 โดย
ใช้ประเด็นสัมภาษณ์เดียวกัน	 แต่สัมภาษณ์
คนละเวลา	คนละสถานที่			เพื่อตรวจสอบว่า
ข ้อ มูลที่ ได ้มาจากบุคคลที่ ไปสัมภาษณ ์
สอดคล้องตรงกันหรอืไม่อย่างไร	
 ขั้นตอนที่ 6   การวเิคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยได้ก�าหนดวิธี
วเิคราะห์ข้อมูล		4		วธิ	ี	คอื
	 1.		 วเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบระหว่าง
ข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจสอบ
	 2.		 วเิคราะห์เชงิอปุมาอปุมัย/อนุมาน
	 3.		 วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น	 จุดด้อย
ของข้อมูล
	 4.		 วิเคราะห์ด้วยวิธีสร้างภาพจาก
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชงิประจักษ์
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	 โดยน�าข้อมูลที่ผ ่านการตรวจสอบ
แบบสามเส้า	 มาวิเคราะห์ตามวิธีที่ก�าหนด
ส่วนจะใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียง
วิธีเดียว	 	 ข้อมูลบางชุดใช้วิธีวิเคราะห์มากกว่า	
1	 วิธี	 	 และหรือข้อมูลบางชุดจ�าเป็นต้องใช้วิธี
วเิคราะห์ทัง้		4		วธิผีสมผสานกันซึ่งจะทราบว่า
ข้อมูลชุดใดวิเคราะห์ด้วยวิธีใดก็ต่อเมื่อมีการ
จัดเก็บและมีข ้อมูลครบถ้วนแล้วจัดท�าให้
เป็นรูปแบบที่เข้าใจ

ผลการวจิัย
	 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมเชงิพุทธ		ของโรงเรยีนวัดท่าตุ้มกับ	3	กลุ่ม		
พบว่า	ม	ี3	แนวคดิคอื
	 (1)	 แนวคิดเกี่ยวกับความเสียสละ
พบว่า	 	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่มได้ให้ความร่วม
มือช่วยเหลือโรงเรียน	 	 ด้วยการเสียสละเวลา
ส่วนตัวมาร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน		
อาทิ	 	 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน	 ร ่วม
กิจกรรมงาน	 วันเด็ก	 ร่วมงานท�าบุญทอด
ผ ้าป ่าโรงเรียน	 	 เสียสละก�าลังกายด ้วย
การร่วมลงมือลงแรงกับโรงเรียน	 ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด	ี
รวมทั้งสละก�าลังทรัพย์ด้วยการบริจาคเงินให้
โรงเรยีน	
	 (2)	 แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บความ เป ็ น
กัลยาณมิตรพบว่า	 กลุ ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ ่ม
แสดงพฤติกรรมด้วยท่าทีเป็นกัลยาณมิตร		
ต่อครู	 	 นักเรียน	 และผู้บริหารโรงเรียน	 ชุมชน
ให้ความเป็นกันเอง	 ให้ข้อเสนอแนะและค�า
แนะน�าต่างๆ	 กับโรงเรียน	 	 ด้วยการพูดคุย
สนทนา	 ซักถามและให้ค�าปรึกษาอย่างอ่อน
โยน	และเสนอตัวเองร่วมแก้ปัญหาและแสวงหา
ความต้องการจ�าเป็นที่โรงเรียนประสบความ
ขาดแคลน
	

	 (3)		แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ	 พบว่า	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	
ให้ความร่วมมือ	 	 ช่วยเหลือ	 	 ส่งเสริม	 และ
สนับสนุนการด�าเนินกิจการตามภารกิจหลัก
ของโรงเรียน	 4	 ภารกิจ	 ทั้งที่โรงเรียนได้มีการ
ร้องขอและไม่มีการร้องขออย่างเต็มความ
สามารถ	 กล่าวคือ	 ถึงแม้โรงเรียนไม่มีการ
ร้องขอไปแต่ถ้าชุมชนทราบว่า	โรงเรียนมีความ
ต้องการปรับปรุงพัฒนาด้านใด	 ชุมชนจะรวม
ตัวกันเข้ามาช่วยงานโรงเรียน	 โดยที่โรงเรียน	
ไม่ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนใดๆ		
	 กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้มกับกลุ่มเป้า
หมาย	3	กลุ่ม	พบว่า	กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
กับโรงเรยีน	4	ด้าน		คอื
	 (1) การมีส ่วนร ่วมในด้านร ่วม
วางแผน พบว่า	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่มมีส่วน
ร่วมในด้านร่วมวางแผนกับโรงเรียน	 	 เช่น	 เข้า
ร่วมประชุมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทุกครั้ง	 	 โดยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการสถาน
ศึกษาของโรงเรียน	 	 ถ้าไม่ติดภารกิจจ�าเป็น		
ทุกคนเข้าร่วมประชุมกับโรงเรยีนไม่เคยขาด
	 พฤตกิรรมที่ชุมชนแสดงออกด้านการ
มีส่วนร่วมวางแผนกับโรงเรียน	 คือ	 มีการซัก
ถาม	วพิากษ์วจิารณ์	ให้ค�าปรกึษาให้ค�าแนะน�า
กับโรงเรียนในเชิงสร้างสรรค์	 และโรงเรียน
สามารถน�าข้อเสนอแนะ	 ค�าแนะน�าต่างๆ	 ไปสู่
การปฏิบัติได้จริง	 	 และเกิดผลประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม
	 (2)  การมีส่วนร่วมในด้านร่วมคิด
และตัดสินใจ พบว่า	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่ม
มีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการระดมความคิด		
เพื่อคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหา	 และคิดค้นหา
แนวทางในการพัฒนานักเรียน	 พัฒนาครูและ
บุคลากร	 และพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียน	
ในเวลาเดียวกันชุมชนได้มีส ่วนร่วมในการ
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ตัดสินใจด้วยการออกเสียงประชามติในที่
ประชุม	 เพื่อร่วมตัดสินใจเลือกทางเลือกทาง
ใดทางหนึ่ง	 จากที่มีการเสนอทางเลือกหลาย
แนวทางในที่ประชุม	 (3) การมีส่วนร่วมใน
ระดับร่วมด�าเนินการหรือลงมือปฏิบัติ	 พบ
ว่า	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	 มีส่วนร่วมในด้าน
การร่วมด�าเนนิการหรอืลงมอืปฏบิัตทิัง้	4	ด้าน
โดยเฉพาะการปรับปรุงภมูทัศน์	อาท	ิการลงมอื
สร้างรั้วโรงเรียน	 การลงมือสร้างและปรับปรุง
สนามเด็กเล่น	 สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน		
เพื่อให้นักเรียนใช้เดินได้สะดวกสบายขึ้น	 และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น	 (4) การมีส่วนร่วมในระดับ
ร่วมประเมินผลการด�าเนินงาน พบว่า	 กลุ่ม
เป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	 	 มีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการด�าเนินงานของโรงเรียนร่วมกับชุมชน		
เช่น		ชุมชนมกีารอภปิรายซกัถามโรงเรยีน		เรือ่ง
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปีงบประมาณ	 	 มีการพูดในเชิงวิพากษ์
วิจารณ์ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน	 ข้อดี-ข้อด้อย		
ของผลงานบางเรื่องที่ปรากฏเป็นรูปธรรม	
	 นอกจากนี้ยังพบว่าการมีส่วนร่วม	 4		
ด้านของกลุ่มเป้าหมาย	 	 สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของโรงเรยีนอกี	4	ด้าน		

	 ด้านวิชาการ	 พบว่า	 กลุ่มเป้าหมาย	
มีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	 	 และ
เป็นผู้ติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน	
ชุมชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านอาสาเป็นวิทยากร
สอนนักเรยีน
 ด้านงบประมาณ พบว่า	กลุม่เป้าหมาย
มีส ่วนร่วมในการระดมทุนจากภายในและ
ภายนอกชุมชน	 	 รวมทั้งสละทรัพย์ส่วนตัว
บริจาคให้แก่โรงเรียน		และร่วมลงขันกันเป็น
เงินค่าจ้างครูช่วยสอนทุกเดือน		ตลอดปีการ
ศกึษา
	 ด้านบุคลากร พบว่า	 กลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมจัดหาบุคลากรมาเป็นครูช่วยสอน
เพื่อแก ้ป ัญหาขาดแคลนครูและครูสอน
ไม่ครบชัน้		ให้ค�าแนะน�าผู้บรหิารโรงเรยีนในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ	 และการรับ
ย้ายบุคลากร
	 ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่ากลุ่ม
เป้าหมาย	 	 มีส่วนร่วมด้านนี้มากที่สุดและ
มากกว่าด้านอื่นๆ	อกี	3	ด้าน	ดังกล่าวข้างต้น
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ	 สรุปเป็นแผนภูมิ
ดังต่อไปนี้	
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	 ผลของกระบวนการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม
กับชุมชน	 	 3	 กลุ ่ม	 พบว่า	 ผลที่ได้รับมี	 2	
ลักษณะ	คอื
	 (1)	 ผลที่ได้รับที่เป็นรูปธรรมพบว่า						
ผลที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับ	 กลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	 ที่ปรากฏเป็นรูป
ธรรม	 คือ	 	 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอยู ่ในสภาพดี	 	 พร้อมใช้จัด
การเรยีนการสอนได้อกียาวนาน	
	 นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ชุมชนเข้ามา
ใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชนเท่าที่
ต้องการอย่างคุ้มค่า		

แผนภูมทิี่ 6  แสดงรูปแบบ “กระบวนการจัดการศกึษาแบบมสี่วนร่วมเชิงพุทธ
ของโรงเรยีนวัดท่าตุ้ม”

	 (2)	 ผลที่ได้รับที่เป็นนามธรรม	พบว่า
ผลทีไ่ด้รับจากการมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมาย
3	 กลุ ่มในลักษณะของนามธรรม	 เกิดกับ
ทัง้	2	ฝ่าย	
	 1.	 ผลที่ได้ในเชิงนามธรรมที่เกิดกับ
ฝ่ายโรงเรยีน	พบว่า	ครู	นักเรยีน	และผู้บริหาร
มีความสุขใจ	 และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนด้วย
ความปลอดภยัสะดวกและราบรืน่	ซึง่เป็นผลมา
จากคุณลักษณะอันดใีนตัวของชุมชน	ที่มีความ
เสียสละ	 มีความเป็นกัลยาณมิตร	 มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ	 	 อาสาเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างจรงิใจและเต็มศักยภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ทิศ 6

I
เ-

กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม

->

กรรมการ

สถานศึกษา

กรรมการ

ที่ปรึกษา

-

>

ผู้ปกครอง
นักเรียน +
ชุมชน
จ

บุคลากรชุอง
โรงเรียน

และพระสงฆ์

«- / การมีส่วนร่วมเชิงพุทธ คุณภาพโรงเรียนในภาพรวม

1
สังคหวัตถุ 4 สาราณียธรรม 6

T
อปริหานิยธรรม 7

บทบาทการมีส่วนร่วม

ตามแนวคิด 3 ลักษณะ

ร่วมวางแผน ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชม

นำเสนอแนวคิด

ทางพัฒนา
การศึกษา

ให้คำแนะนำโครงการ

กิจกรรมพัฒนาการศึกษา

คำขวัญ/วิสัยทัศน์

แผนปฏิบัติการประจำปี

ร่วมอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นต่างๆ

I
กลยุทธ์

ร่วมลงมติในเรื่องต่าง
โครงการ/กิจกรรม

1
กัลยาณมิตรธรรม 7

ร่วมประเมินผล «-

->

ทิศ 6
พัฒนาวินัยนักเรียน

สังคหวัตถุ 4
การทอดผ้าป่า

สาราณียธรรม 6
ปรับปรงภฺมิทัศน์

อปริหานิยธรรม 7
การจัดประชุม

กัลยาณมิตรธรรม 7
งานศิษย์เก่าคืนถิ่น

>
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	 2.	 ผลที่ได้รับในเชิงนามธรรมที่เกิด
กบัฝ่ายชุมชน		พบว่า	ชุมชนมคีวาม	“ภาคภมูใิจ”
ที่มสี่วนช่วยเหลอืโรงเรยีน		ส่งเสรมิ	สนับสนุน
ในการพัฒนาโรงเรยีน	 	 ชุมชนม	ี “ความสุขใจ”	
ที่เห็นโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ดี	 และชุมชนมี
ความรู้สกึ	“ดใีจ”		ที่นักเรยีนที่จบชัน้	ป.6	ของ
โรงเรยีน	สามารถสอบเรยีนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในโรงเรยีนประจ�าจังหวัดที่มชีื่อเสยีงได้
	 พิจารณาจากข ้อ มูลชี้ ให ้ เห็นว ่ า	
กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิง
พุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม	 	 เห็นว่ามีความ
จ�าเป็นที่ต้องน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้าไปอธิบายปรากฏการณ์	 และน�าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเสมอ	 	 และสามารถ
ใช้ได้ทั้งทางตรงโดยมีความเข้าใจและทางอ้อม		
อาจไม่มีความเข้าใจว่าเป็นการใช้ธรรมะก็ตาม
การด�าเนินงานจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
จะไม่ประสบความส�าเร็จได ้	 หากทุกภาค
ส่วนในชุมชนไม่ใช ้หลักธรรมในการปฏิบัติ
ควบคู่ไปด้วย	 ถึงแม้จะปรากฏว่ามีหลักธรรม
ที่สามารถน�ามาใช้ประกอบการปฏิบัติหลาย
หมวด	 	 แต่ชุมชนส่วนมากได้ใช้ธรรมปฏิบัติ
ทุกคนจริง	 	 ในอีกมุมหนึ่งยิ่งเป็นการยืนยันว่า
หลักธรรมส�าคัญในการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหลักทิศ	 6	 สังคห
วัตถุ	 4	 สาราณียธรรม	 6	 อปริหานิยธรรม	 7		
และกัลยามติรธรรม	7	 	ประการ	 	 เป็นต้น	ถงึ
ชุมชนจะรับรู้ว่าใช้หลักธรรมด้วยหรือไม่ก็ตาม	
ในแง่มุมทางการปฏิบัติหรือการใช้ธรรมเหล่า
นี้ถือว่ามีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญอย่าง
สูงยิ่ง

อภปิรายผล
	 กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมเชิงพุทธ	 ของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม	 	 อ�าเภอ
ป่าซาง	 	จังหวัดล�าพูนพบว่า	กลุ่มเป้าหมาย	3	

กลุม่มส่ีวนร่วมกบัโรงเรยีน	3	ลกัษณะ		คอื		เกดิ
จากผู้มคีวามเสยีสละ		มคีวามเป็นกลัยาณมติร		
และเป็นผู้มจีติอาสา		เข้ามามส่ีวนร่วมในภารกจิ
ของโรงเรยีน	4	ด้าน		คอื		ด้านวชิาการ		ด้าน
งบประมาณ	 ด้านบุคลากร	 และด้านบริหาร
ท่ัวไปและยังพบอีกว่าชุมชนทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีส่วน
ร่วม	4	 ระดับ	คอื	 	 ระดับการวางแผน	 	 ระดับ
การคดิและตัดสนิใจ	ระดบัร่วมลงมอืปฏบัิตแิละ
ร่วมประเมินผลการด�าเนินการเช่นนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรยีนกลุม่ตัวอย่างด�าเนนิการ		ผลเป็น
จัดการศึกษาตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542		ฉบับแก้ไขปรับปรุง	
พ.ศ.	2545		มาตรา	40		ได้ก�าหนดให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในเชิงบริหารร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน		
นั่นคอื		ร่วมวางแผน		ร่วมคดิและตัดสนิใจ
	 แต่ในความเป็นจรงิที่ค้นพบ	 	ชุมชนมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนนอกเหนือบทบาทหน้าที่		
หรือมีส่วนร่วมมากกว่าบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่ก�าหนดดังกล่าว	 	 น่ันคือ	 ร่วมลงมือ
ปฏิบัติและร่วมกับโรงเรียนในการประเมินผล
การด�าเนินการของโรงเรียน	 รวมทั้งร่วมแสดง
ความยินดี	 ความภาคภูมิใจในความส�าเร็จ
ของนักเรียนด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของนายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 (2552)	 ที่กล่าว่า
การที่คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ลูกหลาน	 ได้ร่วมพัฒนา
โรงเรียนจนเกิดความภาคภูมิใจและรู ้สึก
เป็นเจ้าของโรงเรียน	 ซึ่งนับเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการศึกษา	 และมาช่วยแบ่งเบา
ภาระในโรงเรียนไปท�าอีกทางหนึ่ง	 ประการ
ส�าคัญการมีส่วนร่วมนอกเหนือหรือมากกว่า
บทบาทหน้าที่	 	จงึเป็นการสะท้อนคุณลักษณะ
ของชุมชน	 3	 ประการโดยแท้	 คือ	 	 “เสียสละ	
กัลยาณมติร		จติอาสา”
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