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นาย นุชา สระสม: การมีส่วนร่วมใน "การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน" ของโรงเรียนวัด 
สังกัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือทราบลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ

บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ การเลือกกรณีศึกษา การศึกษาการมีส่วนร่วมใน “การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ การตั้งสมมติฐานระหว่างวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยพหุวิธีการ การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการราย งาน
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 

ลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 ลักษณะ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจโดยยึดหลักความอาวุโส 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโดยให้เกียรติผู้ที่มี
บารมีหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนินการตาม
ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 4) การมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์ร่วมกัน 5) 
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตร โดยมีผลความส าเร็จของการมีส่วนร่วม
ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ 1) การส่วนร่วม
ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน คือ โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ด้านนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ
บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56252806 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : PARTICIPATION OF "BAN WAT RONGREAN MANAGE" 

MR.  NUCHA SRASOM :  THE PARTICIPATORY ON “ BAN WAT RONGREAN 
MANAGEMENT”  OF BUDDHIST MONASTIC SCHOOL UNDER THE BANGKOK 
METROPOLITAN ADMINISTRATION  THESIS ADVISOR :  SANGAUN INRAK, PH.D. 

The purpose of this research was to determine the characteristic of the 
participatory on “ Ban Wat Rongrean management”  of Buddhist monastic school 
under the Bangkok Metropolitan Administration, This research was a qualitative 
research.  The methodology used for this research were selected case study “ Wat 
Phra-In Song Chang Erawan School” , hypothesis setting, multiple data collection, 
data validation, data analysis and research report. 

The research finding were as follows : 

The participatory on “ Ban Wat Rongrean management”  of Buddhist 
monastic school under the Bangkok Metropolitan Administration consisted 5 
characteristics 1) Participation in decision-making based on seniority 2) Participation in 
planning by honoring spacious person 3) Participation in practicing based on religious 
beliefs 4) Participation in associate benefit 5) Participation in follow up and friendly 
evaluation. The success of the participatory on “Ban Wat Rongrean management” of 
Buddhist monastic school under the Bangkok Metropolitan Administration were 1)The 
participatory on “ Ban Wat Rongrean management”  of Wat Phra-In Song Chang 
Erawan School was based on School Standard and passed the BMA’ s Educational 
Quality Assurance; students , education management, learning society and identity of 
school 2)The participatory on “Ban Wat Rongrean management” of Wat Phra-In Song 
Chang Erawan School was as community expectations. 

 
 

 

 

 



  

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ที่เป็นก าลังใจและให้
ค าแนะน าที่มีประโยชน์ต่อผู้วิจัย รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.ไพรพรรณ ไชยสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ายิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่เมตตา มอบประสบการณ์อันมีค่าให้เสมอมา ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ที่ปรึกษาพิเศษของ
ผู้วิจัย ที่คอยให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าอาวาสวัด
อินทราวาส อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดอินทราวาสทุกท่าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่
กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการวิจัย 

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รุ่นพ่ีๆ และเพ่ือนๆ รุ่น 11/2 ทุกท่าน รวมทั้งรุ่นน้องๆ ที่คอยให้ก าลังใจ แนะน า และให้ความช่วยเหลือ
จนงานส าเร็จด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อนวล สระสม คุณแม่บุญเรือน สระสม ที่เคารพรัก ขอขอบคุณ
นางรัชพร สระสม เด็กหญิงสุกฤตา สระสม และเด็กชายนนทพัทธ์ สระสม ครอบครัวอันเป็นที่รัก และ
ญาติพ่ีน้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมเติมก าลังใจให้ผู้วิจัยในทุกเรื่องของชีวิตอย่างดีเสมอมา 
และขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ ธุรการของส านักงานภาคการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน
ที่ให้ค าแนะน า ให้การดูแลช่วยเหลือทุกสิ่งให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
อย่างสูง 

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมอุทิศด้วยความกตัญญูกตเวที แด่
บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ผู้วิจัยประสบ
ความส าเร็จมาถึง ณ วันนี้ 
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บทที่ 1 บทน า 
บทน า 

 
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเป็น

การจัดการศึกษา โดยชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาโดยการถ่ายทอด
ของพระสงฆ์เป็นหลัก รวมทั้งผู้อาวุโส พ่อแม่ ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ ได้ร่วมกันท าหน้าที่ให้การ
อบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ แก่บุตรหลานของตนเองด้วย จึงเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทั้งภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
วัด หรือพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เก่าแก่เคียงคู่กับชาติไทยมาช้านาน เป็นรากฐานของ
ระบบจริยธรรมของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันต่อ ๆ มา ด้วยเหตุนี้วัดและ
บ้านจึงมีบทบาทอย่างส าคัญในการเป็นเครื่องมือที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมไทยมาแต่ในอดีต 
(โรงเรียนวัดมหรรณพาราม, 2557: 90) หากย้อนรอยเรียงภาพการเปลี่ยนแปลงของการบริหาร ใน
การพัฒนาคนของการศึกษาไทยเป็นล าดับมาจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้พ้ืนฐานชีวิตเกิดจากบ้านคือคนใน
ครอบครัว ในชุมชนท้องถิ่นและจากวัดคือพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาอาชีพให้คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น อ่านออกเขียนได้สร้างมโนส านึกความดีงาม จรรยามารยาท พัฒนาการเป็นไปตามวัยสามารถอยู่
ในสังคมและประกอบสัมมาอาชีพอย่างเป็นสุขยั่งยืนสืบทอดยาวนาน การศึกษายุคนั้นจึงสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเป็นไปตามยุคสมัย โลกที่กว้างใหญ่ท าให้การติดต่อ
สัมพันธภาพของเชื้อชาติศาสนาระหว่างกันของนานาประเทศเกิดขึ้นได้ยากอันเนื่องจากการสื่อสาร
ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ระบบโรงเรียนจึงเกิดขึ้นตามแนวทฤษฎีการบริหารการศึกษาแบบ
ตะวันตก โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนแทนวัดและบ้าน เป็นสถาบัน
การเรียนรู้ที่ท าหน้าที่แตกต่างจากที่เคยเป็น และการแบ่งบทบาทหน้าที่ทางสังคมของ 3 สถาบันหลัก
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมชีวิตคนไทยเปลี่ยนไป สัมพันธภาพระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน 
กลายเป็นโลกที่กว้างใหญ่ การเกื้อกูลเอ้ืออาทรระหว่างกันดูเหมือนจะขาดหาย เกิดวิกฤติชีวิตของคน
ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เลวร้าย นักบริหารการศึกษาและนักวิชาการการศึกษาไทย
ต่างรวมตัวกันเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือการให้ชุมชนท้องถิ่นและทุกส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยถือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม สร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม สร้างวงจรการบริหารและการพัฒนาคนให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความเชื่อว่าบ้าน
และวัดเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญเช่นเดียวกับโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคน การพัฒนาคนของบ้านกับวัด
นั้นเน้นการปฏิบัติในเรื่องความเป็นคนไทยและคุณธรรมน าความรู้เสริมจากที่โรงเรียนสร้างพ้ืนฐาน
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การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี แต่ใช่ว่าโรงเรียนจะยกภาระทั้งหลายให้กับบ้านและวัดเสียทั้งหมด โรงเรียน
ยังคงเป็นหลัก เพราะกระบวนการการพัฒนาคนอย่างมีรูปแบบอยู่ที่โรงเรียนเป็นส าคัญ ในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษานั้น มีนักการศึกษาและนักวิจัยทั้งหลาย ค้นพบแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องไว้จ านวนมากและเป็นที่เชื่อได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ส าคัญของความส าเร็จในการน าองค์การไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด และโรงเรียนนั้น การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
โรงเรียนและชุมชนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพราะ 1) โรงเรียนเป็นแหล่ง
คัดเลือกคนให้ชุมชน 2) โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคนให้ชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแหล่งรวมวิชาสาขาต่าง ๆ                    
4) โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรม 5) โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของชุมชน 6) โรงเรียนและชุมชนมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นพลวัตสังคมที่ไม่มีวัน
เสื่อมสลาย (ชนะ สุ่มมาตย์, 2559) 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวความคิดที่มีมานาน
แล้ว รูปแบบที่คุ้นเคยคือ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน หรือที่เรียกย่อ ๆ 
ว่า “บวร” ผลการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์กรหลักทั้งสามของชุมชนแบบนี้มีส่วนดีอยู่
มากมายโดยเฉพาะประเด็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนและในประเด็นการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา อย่างไรก็ตามแม้จะมีการน าแนวคิดและ
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการ แต่สาระของกระบวนการเรียนรู้ (Educational substance process) ก็ยังคง
เหมือนเดิม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครอง
ประเทศ ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ ที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรา 50 และ 53 ที่
ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา อบรมในการศึกษาภาคบังคับโดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน (บุญสืบ สุขสมทิพย์, 2553) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้บัญญัติหลักส าคัญของการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 9(2) ให้มีการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(6) กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจาก
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
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องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่
ก ากับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบ
รู้ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและตามหมวด 5 
ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 36 
บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่
เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษาและการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ปกครองต้องน ากระบวนการการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด รวมทั้งที่
ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8 (2) คือให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (พนม พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, 2556: 109-123) ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหน
สถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมกับ
สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542: 22-24) 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีโรงเรียนในสังกัดที่
ต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
การด าเนินงานในโรงเรียนโดยการบริหารงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบจึง
เป็นปัจจัยส าคัญอันจะท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์โดยมีการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถาบันหนึ่งทางสังคมที่
มีส่วนช่วยในการพัฒนาคนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่สุดใน
การสร้างสรรค์คุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดขอบข่ายของการบริหารบุคลากรและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 
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และด้านการบริหารงานทั่วไป และจากขอบข่ายของงานบริหารโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 4 ด้านนั้น การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยิ่งในยุคที่มีการพัฒนาการศึกษาอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อันมีผลประโยชน์เชื่อมโยงมาจากบริบทของสังคมโลก การพัฒนาจะ
เข้ามามีส่วนช่วยให้การศึกษาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่าง
สมศักดิ์ศร ี(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556: 79) 

 
ปัญหาของการวิจัย 

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในวัด ซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส
ในอดีตได้ให้ความอนุเคราะห์ให้พ้ืนที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของทางราชการและบ้าน
หรือชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนั้น บ้าน วัด โรงเรียนจึง
เป็นหน่วยทางสังคมที่มีความส าคัญทั้งหมด วัดมีบ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ค้ าชูท านุบ ารุงพระ
ศาสนา บ้านก็มีวัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน โรงเรียนมีวัดที่ให้การสนับสนุนอบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุนให้ผู้
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยอาจเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู้ในเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็มี
พระและมีผู้น าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน การจัดการศึกษาโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และวัด
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีด าเนินการ หาแนวร่วมจาก
สถาบันที่มีอยู่ในชุมชนหรือบริเวณที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในจัดการด้าน
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ การบริหารงานในโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย
ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้โรงเรียนมีศักยภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาให้ทันต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต (อัขราธร สังมณีโชติ, 2550: 1-2) และในด้านการจัด
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนและวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจและมีปัญหาด้านการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
โรงเรียนมีส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อการที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส านักการศึกษา, 2557) ซ่ึงผลจากการวิจัยของศศิธร สุวรรณดี ที่ได้ท า
การวิจัยในเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับวัดและชุมชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมพบว่า การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
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โรงเรียนส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชนในภาพรวม และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่งผล 6 งานคือ งานการให้บริการชุมชน งานการรับความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน งานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน งานเกี่ยวกับการเป็น
คณะกรรมการของโรงเรียน งานการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคมหรือมูลนิธิฯลฯ และงานการประชาสัมพันธ์ 
(ศศิธร สุวรรณดี, 2547: 99) นอกจากนั้นจากรายงานการศึกษารูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พ.ศ.2557 ของกรุงเทพมหานคร พบว่าวัดและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนของกรุงเทพมหานครในระดับน้อย ถึงแม้จะมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีผู้แทนจากศาสนาที่มาจากวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่และเครือข่าย
ผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียนก็ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แต่พบว่าบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของแต่
ละโรงเรียนยังมีน้อยมาก การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือการให้ความร่วมมือมีเฉพาะแต่การ
อนุญาตให้น าชื่อมาร่วมในฐานะคณะกรรมการเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครยังไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  (กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส านักการศึกษา, 2557) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการจะท า
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติและสนับสนุนให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึ กษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัด และชุมชน เป็นกุญแจหรือหัวใจของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน รวมทั้งวัดได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง                        
ซึ่งเป็นความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนร่วม ท าให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมชื่นชมผลงานและร่วมประเมินผล ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ เกิดความรัก ความเอ้ืออาทรต่อโรงเรียนและผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งจะส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกิดการพัฒนาสู่ประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างสูงสุดในโอกาสต่อไป 
(พจนารถ วาดกลิ่น, 2556: 15) และการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถพัฒนางานในโรงเรียนให้
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้นั้น ปัจจัยหนึ่งที่
จะส่งผลต่อการน าพาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียนที่มีบทบาทส าคัญต่อการบริหาร
การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปรียบเสมือนลม
หายใจที่จ าเป็นของชีวิต ยิ่งในยุคที่มีการพัฒนาการศึกษาอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งหากผู้บริหารโรงเรียนเลือกใช้วิธการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง         
กับโรงเรียนย่อมเกิดความพอใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน (อัขราธร สังมณีโชติ, 
2550: 6) 
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ดังนั้น ในเรื่องของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งหมดนั้นมักจะเป็นไปตามผู้บริหาร

โรงเรียนนั้น ๆ ก าหนด ทั้งนี้หากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชน บ้าน วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครอง รวมทั้งบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ ก็จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะ
การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานในโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพ่ือทราบลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 
การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา
การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษ 
การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยจึงแยกเสนอเป็นสองตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 หลักการและทฤษฎีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพตามทฤษฎี เชิงรากหญ้า (Grass root 

Theory) หรือทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ของบาร์นีย์ เกรเซอร์ (Beaney Glaser) และ
แอนเซล์ม สเตราส์ (Anselm Strauss) (Strauss, 1967) และกรณีศึกษา (Case study) ซึ่งผู้วิจัย
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ท าการศึกษาจากกรณีศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนหนึ่ง และก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย มีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 



 

 
8 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สภาพการ 

มีส่วนร่วมใน 
“การบริหารแบบ 

บ้าน วัด โรงเรียน” 
(บวร) ของโรงเรียนวัด 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตามทฤษฎีระบบของ 

แคทซ์ และคาห์น  
(Katz and Kahn) และ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ของ 
โคเฮนและอัฟฮอฟ 

(Cohen and Uphoff) 

 

 
 

โรงเรียนวัด 
พระ 

อินทร์ 
ทรงช้าง
เอราวัณ 

 

 
การตั้งสมมติฐาน 
ระหว่าง 
วิจัย 
(Action 
Hypothesis) 
และ 
การเก็บ 
รวบรวม 
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 
น าเสนอผล 
การวิจัย 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์ 
ข้อมูล 

 
 
 

ตรวจสอบ 
ข้อมูล 

 

แผนภูมิที่ 1 วิธีด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยก าหนดขั้นตอนในการวิจัยตาม

แนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ (2559) ซึ่งมขีั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  
1. การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ

โรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 เป็นการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. การตั้งสมมุติฐาน 
 การวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ให้ความส าคัญในการตั้งสมมติฐานมากนัก ดังนั้นนักวิจัยเชิง

คุณภาพจึงมักไม่นิยมตั้งสมมติฐาน แต่จะมีการตั้งปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาและแนวคิดเชิง
ทฤษฎีกว้าง ๆ เท่านั้น บทบาทของนักวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะต้องเข้าไปศึกษาในปรากฏการณ์ที่เป็น
จริงอย่างลึกซึ้ง แล้วจึงจะรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข้อสรุปภายหลัง ข้อสรุปนี้อาจ
เรียกว่าเป็นสมมติฐานหรือทฤษฎีเบื้องต้น ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการวิจัยที่ได้สมมติฐาน
ขึ้นมาภายหลัง 

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก เช่น ชุมชน

ใดชุมชนหนึ่ง หรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่โตและซับซ้อนจนผู้วิจัยไม่สามารถ
มองเห็นโครงสร้างได้ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างที่รวมตัวกันโดยสถานการณ์จริง ๆ ไม่ผ่าน
การกลั่นกรอง โดยวิธี Biotic Situation โดยที่นักวิจัยพยายามเลือก “หน่วย” ของการวิจัยที่มี 
“ขนาด” ที่ตัวเองจะท าการวิจัยได้ “หน่วย” เหล่านี้คือองค์ประกอบจริง ๆ ของสังคมที่รวมตัวกันอยู่
ตามธรรมชาติ การเลือกหน่วยตัวอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการวิจัยเป็นเกณฑ์ หน่วย
เหล่านี้อาจจะประกอบด้วยหมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว หรือแม้แต่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้ เมื่อเลือก 
“หน่วย” ของการวิจัยได้แล้วนักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องศึกษาหน่วยของตนจนเกิดความเข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ การศึกษาหน่วยในเบื้องต้นอาจจะท าได้โดยอาศัยผู้เป็น Key Informant ซึ่ง
ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยที่เราจะวิเคราะห์นั้นดีพอประมาณต่อไปก็อาจจะเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ประกอบกับค าแนะน าจากผู้เป็น “Key 
Informant” วิธีการแบบ Expert Choice นี้ได้เปรียบการสุ่มตัวอย่างตรงที่ว่าผู้วิจัยสามารถเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจริง ๆ ของกลุ่มต่าง ๆ ได้แน่นอน (รัตนะ  บัวสนธ์, 2559: 12) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ส าคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้วิจัยเอง เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการใช้คน

สัมผัสกับคนโดยตรง นอกจากตัวผู้วิจัยแล้วยังอาจใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้ทุกชนิดจนถือว่าการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็น Multi-instrument Approach เครื่องมืออันหนึ่งที่มีประโยชน์ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ บันทึกภาคสนามของนักวิจัย บันทึกนี้จะระบุรายละเอียดต่าง ๆ นักวิจัยได้รับรู้ระหว่าง
การสังเกตหรือสัมภาษณ์  ได้แก่ กิจกรรมที่สังเกตพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นปฏิกิริยา เวลา บุคคล 
สภาพแวดล้อม ให้ผู้อ่านเห็นภาพเหมือนกับที่ผู้วิจัยเห็น 

5. วิธีรวบรวมข้อมูล 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะต้องท าการศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในทุก ๆ 

มิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นจริงให้มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ถ่องแท้ ดังนั้น วิธีรวบรวมข้อมูลที่นิยมการใช้มาก คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ นอกจากนั้นก็ยังมีวิธี
รวบรวมข้อมูลอย่างอ่ืนอีกคือ การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) การเก็บรวบรวมประวัติชีวิตการใช้
แบบสอบถามและแบบส ารวจ การให้คะแนนและการจัดล าดับ การใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เปิดเผย 
(Unobtrusive Measures) การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภาคสนาม เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
และกล้องถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

 5.1 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการหาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ใช้กันมานานแล้วใน
การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิชาการ เป็นวิธีการศึกษาข้อมูลวิธีหนึ่ง โดยอาศัยการรับรู้ หรือประสาท
สัมผัสของผู้สังเกตเป็นสื่อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วได้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

  5.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการสังเกต
ชนิดที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา ร่วมกระท ากิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นด้วยกัน ผู้สังเกตจะท าหน้าที่ 2 บทบาท ในบทบาทแรกก็คือจะเป็นคนสังเกต ในขณะเดียวกัน
บทบาทที่สองก็จะต้องเป็นผู้ที่รวมอยู่ในสังคมนั้นด้วย คือ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นและ
ด าเนินการตามหลักการสังเกตที่ส าคัญของคิดเดอร์ (Kidder) 4 ประการคือ 1) เป็นการตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด หรือขอบเขตของการวิจัยในทฤษฎีของการวิจัยครั้งนี้ 2) มีการวาง
แผนการสังเกตอย่างรอบคอบชัดเจน 3) มีการจดบันทึกผลการสังเกตอย่างเป็นระบบ และ 4) มีการ
ระมัดระวังในเรื่องของความตรงและความเที่ยงในการแปลผลการสังเกต (Kidder, 1981: 261-266) 

  5.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการ
สังเกตที่ผู้สังเกตไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเลย ผู้สังเกตเพียงแต่ท าการ
สังเกตอยู่วงนอกและจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเท่านั้น 

   จากนั้นตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของการสังเกต ซึ่งบุญธรรม                   
กิจปรีดาบริสุทธิ์ ได้สรุปถึงหลักในการพิจารณาความตรงและความเที่ยงในการสังเกตไว้ ดังนี้ 
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1. ความตรงและการตรวจสอบ ในการรวบรวมข้อมูลนั้นพยายามให้มี
ความตรงตามเนื้อหาเป็นส าคัญคือข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องถูกต้องครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย พยายามสร้างสมรรถนะของผู้สังเกตที่ดี เนื่องจากความสามารถของผู้วิจัยจะมีผลอย่าง
ยิ่งต่อความตรงของงานวิจัยครั้งนี้เพราะในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยที่ดีก็คือเครื่องมือที่ดีส าหรับ
งานวิจัย สมรรถนะของผู้สังเกตที่ดีจะท าให้เกิดความตรงในการสังเกตได้แก่ลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มี
ประสาทสัมผัสที่ไวและใช้การได้ดี พอมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็สามารถสังเกต
ได้ (2) ต้องมีความไวที่จะประเมินพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้อย่างถูกต้องแม่นย าและ
สม่ าเสมอ (3) ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการไปสังเกต (4) ต้องสามารถควบคุมความ
ล าเอียงส่วนตัว (Halo effect) ที่มีผลต่อการสังเกตได้เพราะความล าเอียงจะท าให้เกิดการเบี่ยงเบน
ของข้อมูล (5) ต้องมีความสามารถในการแยกประเด็นที่จะสังเกตและไม่สังเกตออกจากกันได้ รวมทั้ง
ต้องสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ส าคัญมากกับส าคัญน้อยออกจากกันได้ด้วย 

2. ความเที่ยงและการตรวจสอบ ความเที่ยงของการสังเกตเกิดจากความ
สอดคล้องของการสังเกต ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง 
วิธีการตรวจสอบความเที่ยงที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้ก็คือ การน าผลจากการสังเกตสองครั้งหรือมากกว่าใน
เรื่องเดียวกันไปเปรียบเทียบกัน ถ้ามีความสอดคล้องต้องกันสูง แสดงว่าการสังเกตนั้นมีความเที่ยงสูง
ส าหรับกรณีที่เกิดการสังเกตขึ้นพร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยก็ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตของผู้วิจัยกับผู้สังเกตคนอ่ืน ๆ แล้วด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้เมื่อผู้วิจัยเป็นผู้สังเกต
เอง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 47-49) 

 5.2 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ตามความคิดของ Van Dalen (1966: 
306) (แวน ดาเลน) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คือ สถานการณ์ที่บุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปมีบทบาทในการแสดงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการที่ผู้หนึ่งถามและอีกผู้หนึ่งตอบค าถาม  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่สองแบบตามแนวคิดของ เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) คือแบบเป็น
ทางการ (Formal Interview) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) จะถามข้อมูลรวม 3 
ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม ข้อมูลเชิงสถิติหรือส ามะโน และข้อมูลที่เป็นปัญหา (Kerlinger, 
1986: 441) 

  การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่ใช้กันทั่วไปในแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ 
เป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล เป็นการสนทนากันอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด การสัมภาษณ์นี้จะกระท า
ควบคู่ไปกับการสังเกตตามแนวคิดของสุภางค์ จนัทวานิช ซึ่งแยกการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 วิธี คือ 

  5.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured Interview or Formal Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดรูปแบบไว้
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เรียบร้อยแล้ว หัวเรื่องที่จะสัมภาษณ์ค าถามต่าง ๆ เป็นการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้เฉพาะส าหรับเรื่อง                         
นั้น ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ 

  5.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การสัมภาษณ์
แบบนี้สร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่า สังคมนั้นประกอบไปด้วยค่านิยมหลากหลายของคนหลายกลุ่ม                                 
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมนั้นได้ เพ่ือจะสามารถท าความเข้าใจกับค่านิยม
หลากหลายนี้ และเพ่ือท าความเข้าใจกับการเกิดความขัดแย้ง ผู้วิจัยจะต้องได้ข้อมูลมาจากการรับรู้ 
และการมองปัญหาของสมาชิกในสังคมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของค่านิยมนั้น วิธีการสัมภาษณ์แบบนี้
จะมีลักษณะเป็นการสนทนา พูดคุย ซักถามกันอย่างไม่มีแบบแผน การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งได้เป็น 
4 แบบย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 

   5.2.2.1 การสัมภาษณ์โดยเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ เป็นการสัมภาษณ์ใน
แบบทีม่ีความยืดหยุ่นมากเพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบาย 

   5.2.2.2 การสัมภาษณ์แบบมีจุดความส าคัญเฉพาะหรือการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจของผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ 

   5.2.2.3 การตะล่อมกล่อมเกลา หมายถึง การซักถามที่ล้วงเอาส่วนลึกของ
ความคิดออกมา ผู้วิจัยจะต้องใช้วาทศิลป์ เพ่ือให้ผู้ตอบเล่าเรื่องออกมาทั้งหมด 

   5.2.2.4 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายถึง การสัมภาษณ์โดยก าหนด
ตัวผู้ตอบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดีลึกซ้ึง กว้างขวางเป็นพิเศษเหมาะสม
กับความต้องการของผู้วิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2557: 75-79) 

   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553) ได้ก าหนดขั้นตอนการสัมภาษณ์โดย
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลและประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ การก าหนดนัดหมายเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่สัมภาษณ์ การเลือกประเภทการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์                                 
การเตรียมค าถามแบบสัมภาษณ์และวัสดุอุปกรณ์ และ การทดลองเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ 

2. ขั้นการสัมภาษณ์  ได้แก่  การแนะน าตัวและวัตถุประสงค์ในการ
สัมภาษณ์และการด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยมรรยาทที่เหมาะสม สุภาพเรียบร้อยและได้เนื้อหาข้อมูล
ครบตามแบบสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ครั้งนั้น 

3. ขั้นการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ การบันทึกผลการสัมภาษณ์
ในทันทีในแบบสัมภาษณ์ ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และบันทึกเนื้อหาโดยวิธีสรุปความ 
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ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกควรบันทึกตามข้อเท็จจริง ไม่มีอคติและไม่ใส่
ความคิดเห็นของตนเองลงไปด้วย อาจมีการทบทวนผลการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม และ
สรุปผลการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์ ได้แก่ การขอบพระคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ เรื่อง
ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้แก่ 
ความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงตามข้อเสนอ ดังนี้  ความตรงตามเนื้อหา ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหา และความเที่ยง ตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้องของการตอบด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ซ้ า หรือการทบทวนเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปแล้ว โดยน าผลทั้งสองครั้งมาหาความสอดคล้อง
ของการตอบโดยการหาความคงที่ในการทดสอบ ถ้าพบว่ามีความคงที่สูงก็แสดงว่าการสัมภาษณ์นั้นมี
ความเที่ยงสูง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 57-62) 

 5.3 การศึกษาประวัติชีวิต (Life History) เป็นระเบียบวิธีในการศึกษาประวัติของ
บุคคลหรือของกลุ่ม โดยการสืบสาวปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และปัจจัย
ภายใน ซึ่งได้แก่ ความนึกคิดของตัวบุคคลหรือกลุ่มนั้น การศึกษาอาจท าโดยศึกษาเรื่องราวตลอดชีวิต 
หรือช่วงเวลาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตก็ได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557: 113-114) 

 5.4 การใช้เครื่องมือที่ไม่เปิดเผย (Unobtrusive Measures) มีข้อมูลประเภทหนึ่งที่
น ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมในสนามโดยตรง ข้อมูล
เหล่านี้ได้แก่ เอกสาร สถิติ ตัวเลข และข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามปกติในสังคม แยกได้เป็น                            
2 ประเภท คือ  

  5.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยตามปกติธรรมชาติ ได้แก่ การสึกกร่อนหรือการ                           
สึกหรอ และส่วนที่เหลืออยู่หรือส่วนที่เพ่ิมเข้ามา  

  5.4.2 ข้อมูลสถิติและบันทึกต่าง ๆ สถิติท่ีมีการบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 
  5.4.3 ข้อมูลที่อาจสังเกตเห็นได้ง่าย ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่แล้วแต่อาจไม่มีผู้ใด

ให้ความสนใจมาก่อน 
6. การวิเคราะห์เอกสาร 
 คือการเก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้อง

ตรงกัน และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยศึกษาเอกสารสองประเภทตามข้อเสนอ
ของ เอคแมน (Ekman) ซึ่งได้แก่ 1) เอกสารที่เป็นทางการ อาทิ หนังสือราชการ บทความในวารสาร
ทางวิชาการ และวารสารอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงกรณีศึกษา สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุมต่าง ๆ เอกสารการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เอกสารที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ สรุปผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน บันทึกข้อความ ร่างแผนพัฒนาการศึกษา สถิติที่รวบรวมไว้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุม ฯลฯ 
(Ekman, 1988: 204-205)  
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7. การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ (Unobtrusive Methods)  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยนิยมใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 

การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติด้วยการเพ่ิมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (non-
participant observation) ให้มากยิ่งขึ้น และใช้วิจารณญาณเพ่ิมเติมขึ้นหลังจากที่ได้พิจารณา
หลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติแล้ว การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความร่วมมือ
ของกรณีศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเทคนิคท่ีไม่แปลกปลอมจากสภาพโดยปกติเพราะผู้วิจัย
ต้องเข้ามาสังเกตปรากฏการณ์และเข้าร่วมในกิจกรรมที่กรณีศึกษาจัดขึ้นอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยปกติข้อมูลประเภทนี้แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ใช้เป็นหลักในการเก็บ
ข้อมูลในครั้งนี้ คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยทางกายภาพ 2) ข้อมูลเชิงบันทึกหรือสถิติต่าง ๆ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่างสม่ าเสมอ เช่น บันทึกการประชุม แบบรายงานผลการประเมิน
โครงการต่าง ๆ 3) ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้โดยตรง เช่น บรรยากาศในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
การแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย และพฤติกรรมของผู้อื่นที่มีผลมาจากทัศนคติ เป็นต้น 

8. การตรวจสอบข้อมูล 
 คือการที่ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ 

และการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมา
ตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 8.1 การตรวจสอบความตรง 
  8.1.1 ความตรงภายใน (Internal Validity) วิธีการตรวจสอบความตรงภายใน

นั้น เมอร์เรียม (Merriam) เสนอไว้ กล่าวคือ การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการก าหนดสมมติฐาน 
มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรื่องที่วิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นการขจัดอคติในการท าวิจัยของ
ผู้วิจัย(Researcher’s biases) มาตั้งแต่ต้น นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองของผู้วิจัยมาโดย
ตลอดท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพราะการสังเกตระยะยาวหรือการสังเกตซ้ า
ในปรากฏการณ์เดิม (Long-term observation or repeated observation) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม
เพ่ือให้เกิดความตรงภายในมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยก็ได้อาศัยวิธีการในการตรวจสอบสามประการคือ 1) การ
ใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้น
ถูกต้องหรือไม่ ด้วยการเปรียบข้อมูลเดียวกันที่เก็บมาได้จากเวลา สถานที่ หรือบุคคลที่แตกต่างกัน 
หากข้อมูลยังสอดคล้องกันอยู่ก็แสดงว่ามีความตรงภายใน 2) การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบถามซ้ า 
(Member checks - taking data and interpretations) คือการพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาได้หาก
ข้อมูลใดเป็นที่สนใจผู้วิจัยก็จะตรวจสอบความตรงภายในด้วยการสอบถามอีกครั้งหนึ่ง และ 3) การ
สอบวัดเปรียบเทียบ (Peer - examination) โดยการสอบถามนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่
ผู้วิจัยสงสัยเพื่อเปรียบเทียบความตรงของข้อมูล 
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  8.1.2 ความตรงภายนอก (External Validity) ได้แก่ การพิจารณาว่าผลของ
การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องหนึ่งจะสามารถประยุกต์ให้สัมพันธ์กับสถานการณ์อ่ืนได้หรือไม่ เรื่องนี้
ผู้วิจัยด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่เมอร์เรียม (Merriam) เสนอไว้ หลังจากศึกษาข้อคิดของนักวิจัยท่าน
อ่ืน ๆ หลายท่านเกี่ยวกับตรวจสอบความตรงภายนอก กล่าวคือในการน าเสนอข้อมูลของงานวิจัย
จะต้องกว้างขวางและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้
เป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ถ่ายโอนหรือกล่าวพาดพิงถึงได้ นอกจากนี้ในการน าเสนอข้อมูลของ
งานวิจัยครั้งนี้ยังได้เสนอรายละเอียดในเรื่องที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอนเพ่ือให้ผู้สนใจอ่ืน ๆ 
สามารถเปรียบเทียบกับงานศึกษาของเขาได้ (Merriam, 1988: 90-91)  

 8.2 การตรวจสอบความเที่ยง 
  ในการตรวจสอบความเที่ยงนั้น เมอร์เรียม (Merriam) ได้เสนอรายละเอียดของ

การตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลของการวิจัยดังต่อไปนี้ คือ 1) ผู้วิจัยแสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่า
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยอย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและ
จากแหล่งใดบ้าง 2) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบความตรงภายในของการวิจัย 3) นักวิจัยผู้อ่ืนสามารถท าการ
สอบทาน (Audit trail) งานวิจัยครั้งนี้โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้วิจัยที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของวิธี
วิทยาการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา เพราะต้องเชื่อว่างานวิจัยที่ได้สอบทาน หรือพร้อมที่จะได้รับการสอบ
ทานคืองานวิจัยที่วางใจได้ ซึ่งเมอร์เรียม (Merriam) ได้รวบรวมไว้ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สภาพสังคมที่ศึกษา (Setting) คือการพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเป็นอย่างไร สามารถให้ค าอธิบายสภาพดังกล่าวได้อย่างไร พฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็น
อย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้ผู้สังเกตเข้าใจสภาพของสังคมท่ีกรณีศึกษาเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น 

2. การมีส่วนร่วมในสังคม (Participants) คือการพิจาณาว่าในสังคมนั้น
ประกอบด้วยใครบ้าง บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะใดและมี
ความสัมพันธ์กับกรณีศึกษาอย่างไร การสังเกตเช่นนี้จะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่
ดีและการขัดแย้งในสังคมได้ชัดเจนขึ้น 

3. กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Activities and Interactions) คือการ
พิจารณาว่าบุคคลต่าง ๆ ในสังคมมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง กิจกรรมนั้น ๆ ประสานสัมพันธ์กับกิจกรรมของ
บุคคลอ่ืน ๆ อย่างไร ลักษณะการสัมพันธ์เหล่านั้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง กรอบแนวคิด
ทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตจะช่วยในการจดบันทึกความสัมพันธ์เหล่านี้และตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการวิจัยได ้

4. ความถี่และห้วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์  (Frequency and 
duration) คือการสังเกตสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วเกิดซ้ าอย่างไรหรือไม่ การ
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เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น มีวงรอบของการเกิดหรือไม่หรือเกิดเพียงครั้งเดียว หรือมีการเกิด
สถานการณ์เป็นอย่างไร การสังเกตในจุดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องความเที่ยงในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในการจัดการศึกษาได้ 

5. องค์ประกอบที่อาจมีความหมายหรือให้ความนัยได้ (Subtle factors) คือการ
พิจารณาที่องค์ประกอบบางอย่างในสังคมที่ด าเนินอยู่ตามปกติดูไม่ส าคัญอะไรมากนัก แต่อาจส่อ
ความนัยที่ส าคัญบางอย่างส าหรับการสังเกตได้ อาทิ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นทางการหรือเกิดขึ้น
โดยปัจจุบัน สัญลักษณ์บางอย่างหรือถ้อยค าที่แฝงความหมายอะไรบางอย่างระหว่างคู่สนทนา ภาษา
ท่าทางที่ใช้สื่อความหมายได้ อาทิ การแต่งกาย การรักษาระยะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
บุคคลหรือบุคคลกับกลุ่ม เป็นต้น และอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นทั้ง  ๆ ที่โดยปกติจะต้องเกิดขึ้น 
(Merriam, 1988: 97-98) 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาเรียม นิลพันธ์ ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากใน

กระบวนการวิจัยโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ วิธีการสร้าง
ข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักจะไม่ใช้สถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ หรือถ้าใช้
สถิติก็ไม่ได้ถือว่าวิธีการทางสถิติเป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่จะถือเป็นข้อมูลเสริม ด้วยเหตุนี้ผู้วิเคราะห์
ข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการวิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีอย่าง
กว้างขวาง มีความเป็นสหวิทยาการอยู่ในตัวเอง เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป วิธีหลักในการวิเคราะห์แบบนี้มี 3 ชนิด คือ 
การวิเคราะห์แบบอุปมาน การจ าแนกชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล 

  9.1.1 การวิเคราะห์แบบอุปมาน (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้าง
ข้อสรุปข้อมูล จากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น พิธีกรรม การท ามาหากิน ความเป็นอยู่
ในสังคม ฯลฯ 

  9.1.2 การวิเคราะห์โดยจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จ าแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ ซึ่งยังแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ใช้แนวคิดทฤษฎี และแบบไม่ใช้ทฤษฎี  

   แบบใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกชนิดใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยยึดแนวคิดทฤษฎี
เป็นกรอบในการจ าแนก เช่น การกระท า กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ โดยยึดแนวคิดร่วมใน
กิจกรรมและสภาพสังคม 

   แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ  การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสม
กับข้อมูล อาจใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยก็ได้ ผู้วิจัยจะจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย  ๆ  
ตามประเภทที่สัมพันธ์กันแบบแผนวิถีชีวิตที่นักวิจัยสังเกตเห็น 



 17 

 

  9.1.3 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ
การใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการน าข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมชาติ 

 9.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา คือ เทคนิคการ
วิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของข้อความ หรือเอกสาร โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ 
และเน้นสภาพวัตถุวิสัยโดยอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี 

10. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงาน คือ การเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยว่าได้

ค้นพบความจริงหรือได้ความรู้ใหม่ ๆ ประการใดบ้าง การเขียนรายงานการวิจัยแตกต่างไปจากการ
เขียนเรียงความหรือบทความอ่ืนทั่ว ๆ ไป เพราะการเขียนเรียงความหรือบทความเป็นการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น หรือสร้างจินตนาการไปลักษณะต่าง ๆ กัน แต่การเขียนรายงานการวิจัยนั้น 
จะต้องรายงานไปตามความเป็นจริงและตามข้อมูลที่ได้รับ และวิเคราะห์แปลความหมายออกมาด้วย
ความซื่อสัตย์และปราศจากอคติ 

 มาเรียม นิลพันธ์ (2557: 289-290) กล่าวว่า การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น 
จะเขียนในลักษณะข้อความพรรณนา (Description) และพรรณนาเชิงวิ เคราะห์  (Analytical 
Description) ซึ่งได้จากการตีความหมายข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ส าหรับเทคนิคการเรียนรายงาน
เพ่ือให้ข้อมูลของตนมีความน่าเชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ ในขั้นแรกจะต้องเตรียมเนื้อหาของรายงานที่มี
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ แล้วจึงก าหนดว่ารายงานนี้ต้องการให้ใครอ่าน เพ่ือจะได้เขียน
ให้สอดคล้องกับประเภทของผู้ อ่าน หลังจากนั้นก็วางเค้าโครงของรายงานแล้วจึงลงมือเขียน                                
การน าเสนอรายงานต้องเน้นความถูกต้องรัดกุม ชัดเจน มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงโดยหลักเหตุผลเป็น
ประเด็นส าคัญ  

ตอนที่ 2 การปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัยตามวิธีการและตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญรวมทั้งหมด 7 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 1) การเลือกกรณีศึกษา 2) การศึกษาการมี
ส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3) การ
ตั้งสมมุติฐานระหว่างวิจัย 4) การรวบรวบข้อมูลด้วยพหุวิธีการ 5) การตรวจสอบข้อมูล 6) การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ 7) การรายงานผลการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ดังนี้  
1. การเลือกกรณีศึกษา 
 ในการเลือกกรณีศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 

ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ การเลือกกรณีศึกษาเป็น
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ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีความ
เหมาะสมที่สุดส าหรับเรื่องที่จะศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษาขึ้นเพ่ือให้สามารถคัดเลือกกรณีศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับค า
จ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งกรณีศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานครที่
บริหารจัดการศึกษาแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ (บวร) ได้อย่างโดดเด่น และเน้นหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ส าหรับรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในการเลือกกรณีศึกษา ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของกรณีศึกษาเพ่ือการวิจัยไว้ 5 ข้อ คือ 

1. เป็นโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่โดดเด่นและ
ได้รับรางวัลในระดับกรุงเทพมหานคร หรือระดับประเทศเป็นโรงเรียนวัดขนาดกลางที่อยู่ ในกลุ่มกรุง
ธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. เป็นโรงเรียนที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง และเอาใส่ใจต่อ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

4. เป็นโรงเรียนที่เคยมีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารดีเด่นด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ในระดับกรุงเทพมหานคร หรือระดับประเทศ 

ส าหรับการคัดเลือกกรณีศึกษาตามเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อข้างต้น ผู้วิจัยด าเนินการด้วยวิธีที่
เมอร์เรียม (Merriam) เสนอไว้ กล่าวคือ ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเลือก
กรณีศึกษาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพียงโรงเรียนเดียวที่เหมาะสมกับการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พยายามค้นหาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็มีอยู่หลาย ๆ โรงเรียนด้วยกัน แต่ละโรงเรียนก็มีบริบทที่แตกต่างกันมาก บางโรงเรียนเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
หลายโรงเรียนที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานครในการวิจัยครั้งนี้
ได้เป็นอย่างดี แต่ก็อยู่ในกลุ่มเขตที่ตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจเลือก
กรณีศึกษาของผู้วิจัยนั้นอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการเลือกกรณีศึกษาเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้และข้อก าหนด
พิเศษของตัวผู้วิจัยเอง เพราะผู้ตัววิจัยเพ่ิงได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ งในเขตบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท าให้มีข้อจ ากัดในการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างมาก 
นับเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสมของผู้วิจัยในครั้งนี้ด้วย แต่นับเป็นความ
โชคดีของผู้วิจัยที่โรงเรียนในสังกัดของแต่ละส านักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีโรงเรียนที่มีความ
โดดเด่นในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยู่หลายโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการ



 19 

 

บริหารที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงผู้วิจัยเองก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเลือกโรงเรียนใดมาเป็นกรณีศึกษาใน
การวิจัยในครั้งนี้ดี ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมในการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาให้เหมาะสมและ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เช่น เรื่องของเดินทางไปเก็บข้อมูลของผู้วิจัย ขนาด
โรงเรียนที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ต้องมีผู้บริหารโรงเรียนที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้วิจัยเป็นอย่างดี เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนที่อาจเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นในกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มเดียวกับผู้วิจัย หรือเป็น
ผู้บริหารที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยมาก่อน มาเป็นอันดับต้น  ๆ และในวันที่ 14 กันยายน 
2559 ผู้วิจัยได้เข้าไปแสดงความยินดีและแสดงคิดเห็นกับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครที่ผู้วิจัยเคยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของ
โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลด้านการจัดการสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และก็ยังมีโรงเรียนอื่น ๆ เช่นโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) ก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน รวมทั้งผู้บริหารของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ยังได้รับการยกย่องเป็นผู้บริหารดีเด่นรางวัลสิงห์เข็มทองด้าน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจากกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนท่านนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
อีกทั้งยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เช่นเดียวกับผู้วิจัย และบริบทโดยรวมของโรงเรียนก็ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดของการวิจัยและ
ข้อก าหนดพิเศษของผู้วิจัยมากที่สุด ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นาม
สมมติ)เป็นกรณีศึกษาในเบื้องต้นของการวิจัยในเรื่องการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน”ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่มีความเหมาะสมที่สุด
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ 

2. การศึกษาการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) 

 เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของผู้ปกครอง 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ นักการเมืองท้องถิ่น องค์กร
ภายนอก ฯลฯ ด้วยทฤษฎีเชิงระบบตามแนวคิดของแคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ซึ่งกล่าวว่า 
วิธีการเชิงระบบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) โดยอยู่ภายใต้บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษา แต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษาและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ ตัวป้อนในระบบการศึกษานั้น 
คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น าสู่ระบบที่ส่งผลอยู่ด้วยกัน ประกอบด้วย 
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1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทรัพยากรที่ใช้ได้แก่ เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 2) กระบวนการ ได้แก่ ลักษณะ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร 3) ผลผลิต ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพ
ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และคุณภาพของการจัดการศึกษาที่
ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของชุมชน ซึ่งหากโรงเรียนใดมีปัจจัยน าเข้าที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานก็จะท าให้ผลผลิตคือนักเรียน ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนมีคุณภาพ ในกระบวนการต่าง ๆ ต้องอาศัยสภาวะแวดล้อมเป็นตัวแปรภายนอกที่ส าคัญ
ประกอบด้วย สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้ระบบการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ถ้ามีสิ่งที่
ต้องปรับปรุงหรือบกพร่องต้องมีการย้อนกลับเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตาม
องค์ประกอบของทฤษฎีเชิงระบบดังนี้ 

1. ศึกษาบริบทของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (context) 

2. ศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (input) 

3. ศึกษาการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ (กระบวนการ (process) 

4. ศึกษาผลส าเร็จของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (output) 

5. ศึกษาข้อมูลย้อนกลับของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (Feedback) 

โดยผู้วิจัยได้เข้าศึกษาประวัติโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจากสอบถาม                                
การพูดคุย การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สมุดหมายเหตุประจ าวัน แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ มาตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 มาแล้วในช่วงก่อนการอนุมัติหัวข้อจากทางบัณฑิตวิทยาลัย แต่เป็นการศึกษา
ประวัติโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ตามเว็บไซต์ของทางโรงเรียน และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการกับอดีตผู้บริหารโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในช่วงมีการแข่งขันกีฬากอล์ฟของ
ชมรมกอล์ฟข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยและผู้บริหารโรงเรียนท่านนั้นเป็นสมาชิกของ
ชมรมอยู่ โดยสามารถสรุปเป็นข้อมูลเป็นประวัติย่อ ๆ ของกรณีศึกษาได้ดังนี้ โรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณ เป็นโรงเรียนวัดขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
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บริหารแบบมีส่วนร่วมที่โดดเด่นและได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนวัดที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง และเอาใส่ใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเป็นโรงเรียนที่ เคยมี
ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารดี เด่นด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในระดับ
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ และในการศึกษาประวัติของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ อย่างเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังสถานที่ของกรณีศึกษาด้วยตัวเองหลังจากที่ได้รับ
การอนุมัติหัวข้อวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2560 โดยการนัดหมาย
ล่วงหน้ากับท่านผู้อ านวยการโรงเรียนรวม สี่ ครั้ง กับอดีตท่านผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งครั้ง และยัง
เดินทางไปตามชุมชน วัด และบ้านหรือที่ท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษา
และสัมภาษณ์ตลอดจนเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นส่วนใหญ่ 

3. การตั้งสมมุติฐานระหว่างวิจัย (Action hypothesis) ในการตั้งสมมติฐานของการ
วิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนที่ส าคัญรวมทั้งหมด 4 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 1) การตั้งสมมุติฐานระหว่างวิจัย 2) การ
รวบรวบข้อมูลด้วยพหุวิธีการ 3) การตรวจสอบข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด
จ าแนกตามแต่ละสมมติฐานดังต่อไปนี้  

 โดยก่อนที่ผู้วิจัยจะศึกษาวิจัยในเรื่องการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด 
โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ผู้วิจัยได้สนใจการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครโดยเริ่มจากศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของชุมชนในรูปแบบ 
“บ้าน วัด โรงเรียน” ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) คือ              
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision - making) 2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
(Implementation) 3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) และ 4.การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) (Cohen & Uphoff, 1977: 6) ซึ่งตอนเริ่มแรกของการเสนอหัวข้อในครั้ง
แรกนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครแต่เพียงเท่านั้น และได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย  (Action 
Hypothesis) ครั้ งที่  1 ดั งนี้  “การมี ส่ วน ร่ วมของชุ มชน ในการบริห ารโรงเรี ยน วัด สั งกั ด
กรุงเทพมหานครเป็นไปตามรูปแบบและแผนที่ทางราชการก าหนด” 

 แต่จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสัมผัสกับโรงเรียนวัดพรอินทร์ทรงช้างเอราวัณและในการ
เข้าไปพูดคุยเบื้องต้นถึงแนวทางการท าวิจัยของผู้วิจัยกับทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยพหุวิธีการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
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ในช่วงแรกของการท าวิจัย สรุปได้ว่า ในการวิจัยเชิงคุณภาพของผู้วิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว
นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะความส าเร็จต่าง ๆ นั้นยังมีรูปแบบและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญในการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่สามารถตัดออกจากตัวแปรหรือปัจจัยของ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของกรณีศึกษาในครั้งนี้ได้ นั้นก็คือ การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ 
การให้การยอมรับในสถานะต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การได้รับอนุเคราะห์จากทาง
พระสงฆ์หรือวัดที่กรณีศึกษาตั้งอยู่ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับล าดับความอาวุโสและอ านาจบารมี
ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงกลับมาวางแผนการวิจัยใหม่อีกครั้งให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงตัวแปร
ส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จ โดย
กลับมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน ากับผู้วิจัยให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาซึ่งมีอยู่ทั่วไปที่ใช้แนวปฏิบัติของการบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางของนักทฤษฎีทั้งในและต่างประเทศ ชาติไทยของเรามีการจัดการศึกษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน และถึงจะมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาครั้งใหญ่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่การศึกษาของไทยก็คงหลงเหลือแนวทางปฏิบัติที่ด าเนินมาตั้งแต่โบราณกาล 
คือ วัด ที่เป็นสถานที่ในการให้การศึกษาในสมัยก่อนก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาของเรา
มาจนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเกินกึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนวัด และมีรูปแบบการมี ส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของแต่ละที่ที่แตกต่างกัน ควรให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยถึงการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการศึกษาที่เป็นแนวทางของชาติไทยมาแต่เก่าก่อนจะน่าสนใจกว่ามาก เพราะการจัด
การศึกษาของไทยในสมัยอดีตมาก็มีวัดเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่คนไทยมาแต่โบราณ ผู้วิจัยจึงเสนอ
แนวคิดของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของไทยในรูปแบบ บ-ว-ร คือ บ้าน วัด และ
โรงเรียน เป็นขอบเขตส าหรับการวิจัยแทนทฤษฎีเดิม เพราะรู้สึกว่าจะเหมาะสมกับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก เป็นการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมที่
สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และยังสอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันที่ต้องการให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคมของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยอีกครั้งเป็นครั้งที่สองดังนี้ 

 สมมติฐานของการวิจัยครั้งที่ 2 “การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบราชการ” 

 จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียนเป็นกรณีศึกษาตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดและเข้า
ศึกษาวิจัยในกรณีศึกษา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยพหุวิธีการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลใน
กรณีศึกษาสักระยะ พบว่า การศึกษาวิจัยในการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” 
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ของกรณีศึกษายังไม่เป็นไปตามสมมติฐานใหม่ที่ตั้งไว้อีก ผู้วิจัยจึงก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพไปในรูปแบบการวิจัยทฤษฎีเชิงรากหญ้า (Grass root Theory) หรือทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) ของ Beaney Glaser and Anselm Strauss (1967) (บาร์นีย์ เกรเซอร์ และ
แอนเซล์ม สเตราส์) ที่เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากมุมมองและการให้ความหมายของคนจาก
ปรากฏการณ ์น าข้อมูลที่ได้มาสร้างมโนทัศน์ (concept) และหาความเชื่อมโยงจากมโนทัศน์ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีส าหรับอธิบายและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือน าเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยของกันยารัตน์  
แย้มศรีแก้ว ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนของโรงเรียนดีศรีต าบล 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว, 2558: 262) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
สมมติฐานของการวิจัยเป็นครั้งสุดท้าย ดังนี้  

 สมมติฐานของการวิจัยครั้งที่  3 “การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีระบบและมี
ลักษณะเฉพาะตามสภาพของชุมชน” 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยพหุวิธีการ 
 ก่อนที่ผู้วิจัยจะเข้าเก็บข้อมูลตามพหุวิธีอย่างเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษา

ข้อมูลในเบื้องต้นตั้งแต่การตั้งสมมติฐานในครั้งแรกแล้ว เพราะผู้วิจัยได้รับอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์จาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2560 ข้อปฏิบัติ
เร่งด่วนที่จะต้องกระท าในขณะนั้นคือ การติดต่อกับกรณีศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณในขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเข้าสังเกตการณ์การมีส่วน
ร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการก่อนตามความ
เหมาะสม ซึ่งในการเริ่มด าเนินการช่วงแรก ๆ มีปัญหามาก เพราะผู้วิจัยเพ่ิงได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อเข้ามารับต าแหน่งใหม่ๆ ก็จะต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งเรียนรู้อุปนิสัย ใจคอของบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนก่อนเป็นอันดับ
แรก จึงไม่ค่อยมีเวลาในการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องของกรณีศึกษาเท่าที่ควร จึงต้องโทรศัพท์
นัดหมายกับทุกท่านที่ผู้วิจัยต้องการสัมภาษณ์ บางครั้งก็มีการยกเลิกการนัดหมายบ้างเพราะผู้วิจัยติด
ภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่จะให้ข้อมูลติดธุระเร่งด่วน และนับว่าเป็นความโชคดี
ของผู้วิจัยที่ผู้บริหารโรงเรียนของกรณีศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของภาคการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกับผู้วิจัย ท่านจึงเข้าใจถึงปัญหาในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย
เป็นอย่างดี และคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างมาก อาทิ การนัดหมายผู้
ที่จะให้สัมภาษณ์แทนผู้วิจัยในหลาย ๆ ครั้ง การพาผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงที่ท างาน การให้สัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง การอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ครู



 24 

 

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งการแจ้งข้อมูลก าหนดการการประชุมผู้ปกครอง                             
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรณีศึกษาการประชุมกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองให้ผู้วิจัยทราบเพ่ือเข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ  ๆ ในการวิจัย                           
ซึ่งผู้วิจัยก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนท่านนั้นมา ณ โอกาสนี้ 

 เมื่อถึงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขออนุญาตเข้าศึกษา เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับผู้บริหาร
โรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ
ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวของ
ผู้วิจัยเอง และการเข้าสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกรณีศึกษาจัดขึ้น รวมระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประมาณ 3 เดือน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1 การวิเคราะห์ เอกสาร ในการวิเคราะห์ เอกสารนั้น ผู้ วิจัยได้ เก็บรวบรวม                                
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องตรงกัน และใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยศึกษาเอกสารสองประเภทตามข้อเสนอของ Ekman 
(1988: 204-205) (เอคแมน) ซึ่งได้แก่ 1) เอกสารที่เป็นทางการ อาทิ สมุดหมายเหตุประจ าวัน 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) หนังสือราชการ บันทึกข้อความ บทความ
ในวารสารทางวิชาการ และวารสารอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สิ่งพิมพ์
ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมต่าง ๆ เอกสารการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน เกียรติบัตรที่ โรงเรียนได้รับ รายนามผู้มี อุปการคุณของโรงเรียน ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค าสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน 2) เอกสารที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
ส าเนาเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถิติที่รวบรวมไว้ 
ข้อมูลที่ได้จากการประชุม ภาพถ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  

  ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
วิเคราะห์และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเอกสาร 
อ่านและวิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร สรุปข้อความ
ประกอบการเขียนรายงานผลการวิจัยตามหลักการที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อจ ากัดในการศึกษาเอกสาร
ประการหนึ่งคือ การรู้จักความควรไม่ควรและความเหมาะสมพอดี เนื่องจากเอกสารบางอย่างมีชั้น
ความลับและเอกสารบางประเภทผู้วิจัยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือไม่ การติดต่อเพ่ือ
ศึกษาเอกสารบางอย่างบางรายการจึงต้องขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนเสียก่อน ซึ่งก็ได้รับการ
อ านวยความสะดวกจากท่านเป็นอย่างดี 
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 4.2 การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ (Unobtrusive Methods)  
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือ การศึกษาหลักฐาน
หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติด้วยการเพ่ิมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant 
observation) ให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้เริ่มเข้าศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติกับ
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้าสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลกรของโรงเรียนเป็นเวลา
สามวัน และภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน กิจกรรมทางศาสนาที่ทาง
โรงเรียนร่วมกับวัดและชุมชนจัดขึ้น กิจกรรมที่ทางวัดและชุมชนจัดขึ้นที่ทางโรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วม 
โดยใช้วิจารณญาณเพ่ิมเติมขึ้นหลังจากที่ได้พิจารณาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติแล้ว 
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความร่วมมือของกรณีศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะ
เป็นเทคนิคที่ไม่แปลกปลอมจากสภาพโดยปกติเพราะผู้วิจัยได้เข้ามาสังเกตปรากฏการณ์และเข้าร่วม
ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง คือผู้วิจัยได้ใช้เป็นหลักในการเก็บข้อมูลใน
ครั้งนี้ โดยแบ่งข้อมูลออกตามลักษณะต่าง ๆ เป็น 3 ประเภท 1) ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยทางกายภาพ 
(Physical Tracs) 2) ข้อมูลเชิงบันทึกหรือสถิติต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น บันทึกการประชุม แบบรายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ 3) ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่
สังเกตได้โดยตรง เช่น บรรยากาศในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง พระ และบุคลากรทางการศึกษาหลาย ๆ 
คนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และพฤติกรรมของผู้อื่นที่มีผลมาจากทัศนคติของแต่ละคน 

 4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เทคนิคการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ใช้มากนัก ทั้งนี้
เพราะผู ้วิจัยมีโอกาสได้เข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จ านวนหนึ่งครั้งเท่านั้น  เข้าร่วมสังเกตในการ
ประชุมผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายที่ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจัด
ขึ้นอีกหนึ่งครั้ง และเข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในการประชุมเตรียมงานการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน ตลอดจนการสังเกตความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตามหลักการสังเกต 4 ประการคือ 1) เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิด หรือขอบเขตของการวิจัยในทฤษฎีของการวิจัยครั้งนี้ 2) มีการวางแผนการสังเกต
อย่างรอบคอบชัดเจน 3) มีการจดบันทึกผลการสังเกตอย่างเป็นระบบ และ 4) มีการระมัดระวังใน
เรื่องของความตรงและความเที่ยงในการแปลผลการสังเกต ซึ่งผู้วิจัยยึดหลักในการพิจารณาความตรง
และความเท่ียงในการสังเกต ดังนี้ 

  1. ความตรงและการตรวจสอบ ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนี้ ผู้วิจัย
พยายามให้มีความตรงตามเนื้อหาเป็นส าคัญคือข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องถูกต้องครบถ้วนและตรงกับ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พยายามสร้างสมรรถนะของผู้สังเกตที่ดี เนื่องจาก
ความสามารถของผู้วิจัยจะมีผลอย่างยิ่งต่อความตรงของงานวิจัยครั้งนี้เพราะในการวิจัยเชิงคุณภาพ
นั้นผู้วิจัยที่ดีก็คือเครื่องมือที่ดีส าหรับงานวิจัย สมรรถนะของผู้สังเกตที่ดีจะท าให้เกิดความตรงในการ
สังเกตได้แก่ลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีประสาทสัมผัสที่ไวและใช้การได้ดี พอมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแม้
จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็สามารถสังเกตได้ (2) ต้องมีความไวที่จะประเมินพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่
พบเห็นได้อย่างถูกต้องแม่นย าและสม่ าเสมอ (3) ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการไป
สังเกต (4) ต้องสามารถควบคุมความล าเอียงส่วนตัว (Halo effect) ที่มีผลต่อการสังเกตได้เพราะ
ความล าเอียงจะท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของข้อมูล (5) ต้องมีความสามารถในการแยกประเด็นที่จะ
สังเกตและไม่สังเกตออกจากกันได้ รวมทั้งต้องสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ส าคัญมากกับส าคัญน้อย
ออกจากกันได้ด้วย 

  2. ความเที่ยงและการตรวจสอบความเที่ยงของการสังเกตเกิดจากความ
สอดคล้องของการสังเกต ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบความ
เที่ยงที่ผู้วิจัยใช้ก็คือ การน าผลจากการสังเกตสองครั้งหรือมากกว่าในเรื่องเดียวกันไปเปรียบเทียบกัน 
ถ้ามีความสอดคล้องต้องกันสูง แสดงว่าการสังเกตนั้นมีความเที่ยงสูงตามทฤษฎีทางการสังเกตของ
เมอร์เรียม (Merriam) คือ (1) สภาพสังคมของโรงเรียน คือผู้วิจัยพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียนเป็นอย่างไร สามารถให้ค าอธิบายสภาพดังกล่าวได้อย่างไร พฤติกรรมต่าง  ๆ 
ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานั้นเป็นอย่างไร ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจสภาพสังคมของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น (2) การมีส่วนร่วม คือผู้วิจัยได้พิจารณาว่า
การมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้านวัด โรงเรียน” นั้นประกอบด้วยใครบ้าง บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้น
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะใดและมีความสัมพันธ์กับกรณีศึกษาอย่างไร การสังเกตครั้งนี้
ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่ดีและเห็นความขัดแย้งในโรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น (3) 
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน คือการพิจารณาว่าบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียนมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง 
กิจกรรมนั้น ๆ ประสานสัมพันธ์กับกิจกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ อย่างไร ลักษณะการสัมพันธ์เหล่านั้น
ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตจะช่วยในการจด
บันทึกความสัมพันธ์เหล่านี้และตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ (4) ความถี่และห้วงระยะเวลา
ของการเกิดสถานการณ์ คือการสังเกตสถานการณ์ว่ามีการเกิดขึ้นแล้วเกิดซ้ าอย่างไรหรือไม่ ท าให้
ทราบว่าการเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ มีวงรอบของการเกิด หรือเกิดเพียงครั้งเดียว หรือมีการเกิด
สถานการณ์เป็นอย่างไร การสังเกตในจุดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องความเที่ยงในการมีส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ (5) องค์ประกอบที่อาจมีความหมายหรือให้ความนัยได้ (Subtle factors) คือการพิจารณาที่
องค์ประกอบบางอย่างในสังคมของบ้าน วัด และโรงเรียนที่ด าเนินอยู่ตามปกติดูไม่ส าคัญอะไรมากนัก 
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แต่อาจส่อความนัยที่ส าคัญบางอย่างส าหรับการสังเกตได้ อาทิ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นทางการ
หรือเกิดขึ้นโดยปัจจุบัน สัญลักษณ์บางอย่างหรือถ้อยค าที่แฝงความหมายอะไรบางอย่างระหว่างคู่
สนทนา ภาษาท่าทางที่ใช้สื่อความหมายได้ อาทิ การแต่งกาย การรักษาระยะของความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง โรงเรียนกับวัด และผู้บริหารโรงเรียนกับครู เป็นต้น และอะไรบางอย่างที่ไม่
เกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่โดยปกติจะต้องเกิดขึ้น 

 4.4 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสัมภาษณ์ตามความคิดของเคอร์
ลิงเจอร์ Kerlinger (1986: 441) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ คือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ โดยได้ถามข้อมูลรวม 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม ข้อมูลเชิงสถิติหรือ
ส ามะโน และข้อมูลที่เป็นปัญหาตามข้ันตอนในการสัมภาษณ์ 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ การศึกษา
ข้อมูลและประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ การก าหนดนัดหมายเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์                         
การเลือกประเภทการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ การเตรียมค าถามแบบ
สัมภาษณ์และวัสดุอุปกรณ์ และ การทดลองเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

2. ขั้นการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แนะน าตัวเองและบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์และการด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยมรรยาทที่เหมาะสม สุภาพเรียบร้อยและได้เนื้อหา
ข้อมูลครบตามแบบสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

3. ขั้นการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้บันทึกผลการสัมภาษณ์ในทันทีใน
แบบสัมภาษณ์ ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และบันทึกเนื้อหาโดยวิธีสรุปความ ถ้าเป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกควรบันทึกตามข้อเท็จจริง ไม่มีอคติและไม่ใส่ความคิดเห็น
ของตนเองลงไปด้วย อาจมีการทบทวนผลการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม และสรุปผลการ
สัมภาษณ์ทุกครั้ง 

4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้ขอบพระคุณผู้ ให้การสัมภาษณ์ และการ
ตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์  ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยง
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ทีผู่้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง  

ผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ
บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ดังต่อไปนี้ 1) เจ้าอาวาสวัดพระอินทร์
(นามสมมติ) 2) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอินทร์ 3) ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน 4) อดีตผู้บริหาร
โรงเรียน 5) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในเขตตลิ่งชัน 8) ข้าราชการครู 9) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 10) ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 11) ผู้ปกครอง 12) พ่ีเลี้ยง/ลูกจ้าง 13) พระ 14) ผู้น าชุมชน 15) ข้าราชการ
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กรุงเทพมหานครสามัญ 16) เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง

ช้างเอราวัณ ด้วยตัวของผู้วิจัยเอง คือ 1) ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการกับผู้บริหารโรงเรียน อดีต
ผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ข้าราชการครู และ 2) ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ กับผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้าราชการครู พ่ีเลี้ยง/ลูกจ้าง ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชันที่มาเป็น
วิทยากรโครงการป้องกันยาเสพติด ผู้น าชุมชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นรวม 19 คน รวมเป็นการสัมภาษณ์ 23 ครั้ง รวมทั้งการใช้
เทคนิค “การเงี่ยหูฟัง” คือการรับฟังข้อมูลจากการสนทนาของผู้อ่ืนโดยไม่ต้องตั้งค าถามเอง ท าให้
ผู้วิจัยสามารถประติดประต่อเรื่องราวที่ก าลังศึกษาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้แบ่งออกได้เป็นสี่ลักษณะตามแนวทางของ 
สุภางค์ จันทวานิช (2557: 75-79) คือ 1) แบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ(Open-ended Interview) 
โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตนไปได้อย่างอิสระ 
ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีหรือขอบเขตของการวิจัยที่
ชัดเจน  2) แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยู่แล้ว
เป็นพิเศษ โดยไม่ปล่อยให้ผู้ให้สัมภาษณ์หันเหไปสนทนาในเรื่องอ่ืน ๆ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ต้องใช้
สมาธิและความสามารถในการสัมภาษณ์เป็นอย่างมากเพ่ือไม่ให้ผู้ให้ภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
หรือไม่อยากให้ความร่วมมือกับผู้สัมภาษณ์ 3) แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เป็นการสัมภาษณ์
เพ่ือล้วงความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติจริงที่มีต่อเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้เกิดเมื่อ
ผู้วิจัยต้องการจะทราบทัศนคติหรือเรื่องราวในทางลบที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีต่อกรณีศึกษา 4) แบบ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview) เพ่ือสัมภาษณ์บุคคลพิเศษที่มีข้อมูลที่ดี 
ลึกซึ้งและกว้างขวางเป็นพิเศษในเรื่องท่ีก าลังศึกษาวิจัย 

ในเรื่องของประเด็นของการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน อดีตผู้บริหาร พระสงฆ์ ข้าราชการครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งจะ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิด ถึงลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ
บ้านวัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย พ่ีเลี้ยง/ลูกจ้าง 
ผู้ปกครอง ซึ่งผู้วิจัยได้น ารูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะ
ความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนจากงานวิจัยของกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว มาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้
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สัมภาษณ์กลุ่มที่สองในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ได้แก่ 1) การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 2) การมีผู้น าหรือตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียนที่เข้มแข็ง 3) การ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 4) การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในจุดมุ่งหมาย บ้าน วัด โรงเรียน                            
5) การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์บ้าน วัด โรงเรียน 6) การยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนและตนเอง 7) การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 8) มีการยอมรับผู้น าร่วมกัน                                
9) ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน 10) มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการ
โต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร 11) การเปิดกว้างทางความคิดในการเจรจาตกลง 12) การ
เจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกัน 13) การสร้างข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการ 14) ข้อตกลงในความร่วมมือควรมีเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภารกิจและ
กระบวนการของการมีส่วนร่วม 15) มีการหาข้อตกลงที่สมานฉันท์ให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น 16) การเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือต้องมี
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 17) การมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นของสายบังคับบัญชา 18) การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 19) การมีมุมมองต่อปัญหาที่ต่างกัน 20) การ
ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 21) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ เผชิญปัญหา แก้ปัญหา
และตัดสินใจร่วมกัน 22) การร่วมกันเป็นพันธมิตร ไม่ใช่ลักษณะผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
23) การตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งบันทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน 24) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน 25) การแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ช านาญ ทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน 26) การยอมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดร่วมกัน 
27) การเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 28) ความร่วมมือท าให้เกิดนวัตกรรมร่วมกัน 29) การเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน 30) การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน 31) การสร้างความก้าวหน้าแก่องค์กร 32) การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 33) การมีแนวคิดที่คล้ายกัน 
34) การกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน 35) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย 36) การประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  37) การมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 39) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 40) มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยง
พร้อมร่วมช่วยกันแก้ไข 41) ความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงร่วมกัน 42) มิการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง 43) มีความชัดเจนในผลประโยชน์ร่วมกัน 44) มี
การขยายวงกว้างของผลประโยชน์ 45) มีการประสานผลประโยชน์ส่วนตนเข้ากับประโยชน์ส่วนรวม 
46) มีหลักความไว้วางใจ 47) มีความใกล้ชิดหรือการพบปะกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความไว้วางใจ 48) มี
การสร้างสัมพันธภาพในองค์กรต่าง ๆ 49) มีความจริงใจและและเชื่อถือกัน 50) มีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน 51) มีการนับถือกันและกัน 52) มีภาวะในการเป็นผู้น าในการประสานงานต่าง ๆ 53) มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 54) มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย 55) มีความหลากหลายในบทบาท
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หน้าที่ของคณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 56) มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอก
เครือข่ายความร่วมมือ 57) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน                        
58) มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่าเทียมกัน 
59) มีการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากการประชุมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 60) มีการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ 61) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 62) มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วยการ
ช่วยเหลืองบประมาณอย่างเพียงพอเหมาะสมในการด าเนินงานต่าง ๆ 63) มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
มีส่วนร่วม 64) สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือที่ดี 
65) มีบทบาทร่วมกันในสังคม 66) มีการสร้างสภาพแวดล้อม/เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทุกฝ่าย 67) มีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในงานจนบรรลุเป้าหมาย 68) ผู้น าของแต่ละภาค
ส่วนต้องมีลักษณะภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 69) มีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกต้องและชอบ
ธรรม 70) ผู้น ามีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง 71) มีการพ่ึงพากันในระดับที่เหมาะสม              
72) มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน 73) โรงเรียน
มีการสนับสนุนความรู้และการใช้เทคโนโลยีแก่บ้าน วัด และชุมชน 74) มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 75) บุคลากรยอมรับในผลที่ถูกประเมิน 76) มีความเหมาะสมของผู้
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน 77) มีการวัดผลและเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึง
พอใจ 78)มีความสามารถในการเชื่อมโยงขอบเขตขององค์กร 79) มีความชัดเจนในการก าหนด
นโยบายการมีส่วนร่วมและความร่วมมือซึ่งกันและกัน 80) มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกให้กับบุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง 81) มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความเป็นมาขององค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 82)มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน 83) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
84) มีการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก 85) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตน 86) มีความสมัครใจและเห็นพ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือ 87) มีความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 88) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 89) มีการ
ประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา 90) มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง 91) มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 92) มี
การพ่ึงพากันในระดับที่เหมาะสม 93) มีการศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ 94) มีการ
ส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ 95) มีวิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาความร่วมมือ 96) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 97) มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กรในการสร้างความ
ร่วมมือร่วมกัน 98) มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร 99) มีการ
สร้างความตระหนัก/ความเชื่อในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 100) มีผู้น าที่มี
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ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 101)มีการสรรหา
แกนน าที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 102) มีอารมณ์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่จะสร้าง
ความส าเร็จ 103) มีการให้ความส าคัญต่อปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะมี
ผลกระทบร่วมกัน 104) มีการชี้ให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออย่างชัดเจน 105) ผู้น า
เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 106) มีการลงมือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน 107) มีการสร้าง
วัฒนธรรมการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับบ้าน วัด โรงเรียน 108) มีการบริหารงานด้วย
หัวใจเพ่ือส่วนรวม 109) มีการประกาศนโยบายร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 110 มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ 111) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและเห็น
ความส าคัญของท้องถิ่น 112) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็น
ของชุมชน 113) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระสงฆ์ 
ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ 114) มีการใช้หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลัก
จริยธรรม 115) มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง 116) มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม 117) มีความจงรักภักดี/ยึดมั่นต่อ
องค์กร 118) ใช้หลักความคุ้มค่าในการด าเนินการ 119) มีคุณธรรมในการด าเนินการเป็นทีม 120) มี
การทบทวนสภาพของความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 121) มีการสร้างบรรยากาศทาง
กายภาพที่ส่งเสริมความร่วมมือมีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา 122) มีการสร้างสิ่งที่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม 123) มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย และ 124) มี
คุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม (กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว, 2558: 248) โดยเลือกประเด็นในการ
สัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์ให้มากที่สุด ส าหรับปัญหาของผู้วิจัยในการสัมภาษณ์แต่ละ
ครั้งนั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของการนัดหมายสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัย 
กับผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมักจะมีการยกเลิกบ่อยครั้ง ทั้งจากทางผู้ให้สัมภาษณ์และจากตัวของผู้วิจัยเอง 
ทั้งนี้เพราะทุกคนต่างมีภารกิจตามภาระหน้าที่หลักของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น บางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์
อาจมีภารกิจเร่งด่วนจนไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ได้ เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ตัวแทนของวัด หรือ
พระสงฆ์ที่จะให้สัมภาษณ์ติดกิจนิมนต์บ้าง หรือทางผู้วิจัยเองบางครั้งก็ติดภารกิจทางราชการด่วนไม่
สามารถไปสัมภาษณ์ได้ตามที่นัดหมายไว้ ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคในด าเนินการสัมภาษณ์บ้างพอสมควร 
ภายหลังผู้วิจัยจึงได้วางแผนการสัมภาษณ์โดยประสานกับทางท่านผู้อ านวยการสถานศึกษาให้เป็นผู้
ประสานงานการนัดหมายการสัมภาษณ์แทนผู้วิจัย ซึ่งก็ได้ขอความกรุณาจากผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นอย่างดี จึงท าให้การด าเนินการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น อุปสรรคที่เคยมีลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับ
การจดบันทึกการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้ ให้สัมภาษณ์จริง มีการ



 32 

 

บันทึกภาพการให้สัมภาษณ์และการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นอย่างดีเพราะทราบว่าผู้วิจัยขอสัมภาษณ์เพ่ือท าวิจัยประกอบ
การศึกษาที่ เป็นการเชิดชูหรือยกย่องสถานศึกษาที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังท าการสอบถามสาธารณะ (Incidental Interview) เกี่ยวกับความเห็นของบุคคล
ทั่วไปที่มีต่อโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

5. การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการการตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของ

ข้อมูลตามที่เมอร์เรียม (Merriam) เสนอไว้ ดังนี้ 
 5.1 การตรวจสอบความตรง 
  5.1.1 ความตรงภายใน (Internal Validity) ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความตรง

ภายใน คือ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการก าหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรื่องที่วิจัยไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นการขจัดอคติในการท าวิจัยของตัวผู้วิจัยเอง (Researcher’s biases) มาตั้งแต่ต้น 
นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองของผู้วิจัยมาโดยตลอดท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง เพราะการสังเกตระยะยาวหรือการสังเกตซ้ าในปรากฏการณ์ เดิม (Long-term 
observation or repeated observation) นั่นเอง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความตรงภายในมาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยก็ได้อาศัยวิธีการในการตรวจสอบประการคือ 1) การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ด้วยการเปรียบข้อมูล
เดียวกันที่เก็บมาได้จากเวลา สถานที่ หรือบุคคลที่แตกต่างกัน หากข้อมูลยังสอดคล้องกันอยู่ก็แสดงว่า
มีความตรงภายใน 2) การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบถามซ้ า (Member checks - taking data and 
interpretations) คือการพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาได้หากข้อมูลใดเป็นที่สนใจผู้วิจัยก็จะตรวจสอบ
ความตรงภายในด้วยการสอบถามอีกครั้งหนึ่ ง และ 3) การสอบวัดเปรียบเทียบ (Peer - 
examination) โดยการสอบถามนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่ผู้วิจัยสงสัยเพ่ือเปรียบเทียบ
ความตรงของข้อมูล 

  5.1.2. ความตรงภายนอก (External Validity) ได้แก่ การพิจารณาว่าผลของ
การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องหนึ่งจะสามารถประยุกต์ให้สัมพันธ์กับสถานการณ์อ่ืนได้หรือไม่ หลังจาก
ศึกษาข้อคิดของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ หลายท่านเกี่ยวกับตรวจสอบความตรงภายนอก กล่าวคือเป็นการ
น าเสนอข้อมูลของงานวิจัยทีก่ว้างขวางและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องสามารถ
ใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ถ่ายโอนหรือกล่าวพาดพิงถึงได้ นอกจากนี้ในการ
น าเสนอข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ยังได้เสนอรายละเอียดในเรื่องที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน
เพ่ือให้ผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเปรียบเทียบกับงานศึกษาของเขาได้   
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 5.2 การตรวจสอบความเที่ยง ผู้วิจัยจึงด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตามข้อเสนอ
ของเมอร์เรียม Merriam (1988: 90-91) ดังต่อไปนี้ คือ 1) ผู้วิจัยแสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยอย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและจาก
แหล่งใดบ้าง 2) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความ
เที่ยงเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบความตรงภายในของการวิจัยในครั้งนี้ 3) นักวิจัยผู้อ่ืนสามารถท า
การสอบทาน (Audit trail) งานวิจัยครั้งนี้โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้แสดงไว้ในรายละเอียดของวิธี
วิทยาการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากส าหรับการท าวิจัยเชิง

คุณภาพของผู้วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้สถิติมาเป็นหลักใน
การวิเคราะห์ แต่จะใช้เป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น ผู้วิจัยจึงท าการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง
โดยศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้รอบรู้ในสหวิทยาการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถที่จะสร้างข้อมูลเป็น
กรอบแนวคิดรวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 6.1 การวิเคราะห์ เนื้อหา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ เอกสารอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่
องค์ประกอบส าคัญสามประการคือ มีความเป็นระบบ มีสภาพเป็นวัตถุวิสัย และอิงขอบเขตของการ
วิจัย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การตั้งกฎเกณฑ์ส าหรับการเลือกเอกสารและ
หัวข้อที่จะท าการวิเคราะห์ 2) การวางเค้าโครงของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นชนิดเพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะห์ 3) การค านึงถึงบริบทของเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารของกรณีศึกษาท าให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง 4) วิเคราะห์เฉพาะกับเนื้อหาที่ปรากฏเท่านั้นโดยไม่กระท ากับเนื้อหาเป็นความนัย
แฝงอยู่ 5) สรุปใจความที่ช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์ความถี่ของค าหรือเนื้อหาที่สนใจได้แม่นย าซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบ่ง
ออกได้ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การจ าแนกชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล 

  1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมด้วยพหุวิธีการ โดยผู้วิจัยได้ตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้จาก
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการรวบรวมข้อมูลและให้ความ
ระมัดระวังในการตัดสินข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  

  2. การวิเคราะห์โดยจ าแนกชนิดข้อมูล เป็นการจ าแนกข้อมูลเป็นชนิด โดยวิธี                            
2 แบบ คือ  

   2.1 แบบใช้ทฤษฎี คือ ผู้วิจัยได้จ าแนกชนิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
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ช่วงเวลาของการท าวิจัย โดยยึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการจ าแนก การกระท า กิจกรรม 
ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสภาพสังคมหรือสถานการณ์ และก าหนด
แนวทางในการจ าแนกส าหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พยายามตอบค าถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่วิเคราะห์มี
รูปแบบอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด และจะมีผลกระทบต่อเรื่องอ่ืน ๆ อย่างไร เนื่องจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้เน้นเรื่องการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน การหาสาเหตุของปรากฏการณ์จึงเป็น
กระบวนการต่อเนื่องซึ่งต้องท าอยู่ตลอดเวลาโดยผู้วิจัย ท าให้มีการเปลี่ยนสมมติฐานเบื้องต้นหลาย
ครั้งนับตั้งแต่เริ่มการท าวิจัย 

   2.2 แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสม
กับข้อมูล โดยใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นชนิดง่าย ๆ 
ตามประเภทที่สัมพันธ์กันแบบแผนวิถีชีวิตที่สังเกตเห็นโดยแบ่งชนิดของเหตุการณ์ ระยะเวลาที่
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม และน ามาพิจารณาหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือดูความสม่ าเสมอของการเกิดข้อมูลต่าง  ๆ จนสามารถอธิบายสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

  3. การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเหตุการณ์หลาย ๆ 
เหตุการณ์ที่ได้จ าแนกชนิดของข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบกันกับข้อมูลเดิม ใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือ
วิเคราะห์เช่นนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปเชิงนามธรรมและสามารถสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไปได้ 

7. การเขียนรายงาน 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ

เพ่ือหาความตรง และความเที่ยง วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป วิเคราะห์
แบบอุปนัย วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล และวิเคราะห์โดยการเปรียบข้อมูล แล้วน าเสนอ
รายงานโดยวิธีพรรณนา และพรรณนาเชิงวิเคราะห์โดยเตรียมเนื้อหาของรายงาน ให้รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนตามเนื้อหาของการวิจัยครอบคลุมถึงปัญหาของงานวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลที่ได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยได้เน้นการเสนอผลการวิจัยที่มีข้อมูลต่าง ๆ 
ในเชิงลึกที่ถูกต้อง เน้นความรัดกุม และตรงประเด็น มีคุณค่า ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยและที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามพหุวิธีการข้างต้นเพ่ือน ามาตรวจสอบข้อมูลใน
ด้านความตรงและความเที่ยง และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียงน าเสนอเป็นรายงายการวิจัยในเชิง
พรรณนาและพรรณนาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาท าการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณ ทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 
2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการ

ต่าง ๆ ทีบ่้าน วัด ชุมชน โรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในด้านต่าง ๆ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  

2. โรงเรียนวัดสั งกั ดกรุง เทพมหานคร หมายถึ งโรงเรียนประถมศึกษาสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหรือมีชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด ที่มีความโดดเด่นด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

3.  การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เป็นการเปิด
โอกาสให้สามสถาบันหลักในชุมชน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ได้ เข้ามามีส่วนร่วมหรือร่วมมือกันใน
การบริหารจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่ทุก
ฝ่ายคือบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ตกลงร่วมกัน 
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บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสรุปสาระส าคัญน าไปสู่กรอบ
แนวคิดในการวิจัยและน าเสนอสาระส าคัญจ าแนกได้ 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) หลักการและประวัติการวิจัย
เชิงคุณภาพ 2) หลักการมีส่วนร่วมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน 4) โรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
หลักการและประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
หลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในทางสังคมศาสตร์มีทฤษฎีที่ส าคัญอยู่สองทฤษฎีคือ (1) ปฏิฐานนิยม (Positivism) เป็น
ทฤษฎีที่มุ่งหาความจริงและสาเหตุของปรากฏการณ์สังคมโดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ ทฤษฎีนี้เป็น
ที่มาของการวิจัยเชิงปริมาณ (2) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เป็นทฤษฎีที่มุ่งหาความ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยให้ความสนใจแก่ความคิดความรู้สึกและแรงดลใจของมนุษย์ ทฤษฎีนี้คือ
ที่มาของการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพคือการวิจัยประเภทที่
สนใจศึกษาคุณลักษณะและความหมายของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมจาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะส าคัญได้แก่การมองจากหลายมิติ 
(multi dimension) การเห็นภาพรวม (holistic) การเฝ้าสังเกตเป็นระยะเวลานาน และการไม่ใช้
เกณฑ์ของผู้วิจัยในการตัดสินปรากฏการณ์หรือให้ความหมายแก่พฤติกรรมของผู้ถูกวิจัยหรือ
กรณีศึกษา (phenomenology) ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรมบาง
ประการและข้อมูลที่มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งไม่อาจจัดท าในรูปปริมาณได้ ข้อมูลเหล่านี้มีอาทิ  
ความรู้สึกนึกคิด โลกทัศน์ ประวัติชีวิต ค่านิยม และประสบการณ์ หรือปัญหาในการด าเนินชีวิตบาง
ประการ รวมทั้งอุดมการณ์ต่าง ๆ ด้วย การใช้ค าว่า “คุณภาพ” ส าหรับการวิจัยนี้ไม่ได้หมายถึง 
“มาตรฐาน” หากแต่หมายถึงคุณลักษณะและความหมายของปรากฏการณ์เป็นส าคัญ 

ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพนี้บางคนก็เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยเชิง
ลักษณะนิยม ในภาษาอังกฤษเองก็มีชื่อเรียกการวิจัยชนิดนี้หลายชื่อด้วยกัน อาทิ ethnographic 
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research, anthropological research, naturalistic research, field research,  
phenomenological research และ interpretive research 
 
ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการวิจัย เชิ งการวิจัย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ไว้ดังนี้   

สุภางค์ จันทวานิช (2557: 13) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพว่า คือการ
แสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์นั้น วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยม
หรืออุดมการณ์ของบุคคลนอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะ
ยาว ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีหลักในการรวบรวม
ข้อมูลและเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  

มาเรียม นิลพันธ์ (2557: 269) ให้ความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพว่า คือ การวิจัยที่
สนใจศึกษาคุณลักษณะและความหมายของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม จาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การมองหลายมิติ การ
เห็นภาพรวม การเฝ้าสังเกตเป็นเวลานาน ค าว่า “คุณภาพ” ในชื่อของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นศัพท์
ทางวิชาการที่สื่อความหมายถึงคุณลักษณะและความหมายของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคม มิได้หมายถึง “มาตรฐาน” ดังศัพท์เข้าใจกันอยู่ทั่วไป ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพนี้บางคน
ก็เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยเชิงลักษณะนิยม  

การวิจัยเชิงคุณภาพมีการเรียกชื่อแบบอื่นอีกหลายอย่างที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
1. การวิจัยที่ด าเนินไปตามสภาพธรรมชาติ (Naturalistic Research) 
2. การวิจัยที่ ให้ความหมายแก่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (Phenomenological 

Research) 
3. การวิจัยเชิงมนุษยวิทยา (Anthropological Research) 
4. การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธ์ (Ethnographic Research) 
5. การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  
บ๊อกแดน และ บิคเลน (Bogdan & Biklen, 1982) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพจะ

ศึกษาเรื่องราวตลอดจนสภาพแวดล้อมของเรื่องราวที่จะศึกษาอย่างละเอียดและเป็นการศึกษาชนิด
ติดตามระยะยาว (Longitudinal study) ท าให้เกิดตัวแปรเป็นจ านวนมากในการวิจัย ด้วยเหตุนี้การ
วิจัยลักษณะนี้จึงต้องท ากับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กรวมทั้งยังเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกตรงกรอบแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้น ๆ (theoretical sampling) อีกด้วย  
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สุภางค์ จันทวานิช (2557: 14) ได้อธิบายลักษณะส าคัญของการวิจัยคุณภาพได้ดังนี้ 
1. เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยมองจากหลายแง่มุม คือ จะต้องศึกษา

ปรากฏการณ์นั้นจากแง่มุม หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายมากกว่ายึดแนวคิดอันใดอันหนึ่งเป็น
หลัก ไม่พิจารณาปรากฏการณ์อย่างเป็นเสี่ยงเสี้ยว หรือดูเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ให้ดูเห็นเป็นภาพเต็มรูป  

2. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก เพ่ือให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์สังคมซึ่งมีความเป็นพลวัต การวิจัยคุณภาพจึงใช้วิธีศึกษาติดตามเป็นเวลายาวนาน การ
วิจัยจึงมักกินเวลาเป็นปีเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นแปลงในระยะต่าง ๆ 

3. ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพ่ือให้เข้าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ นักวิจัยคุณภาพจึงศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง เป็นการวิจัย
ภาคสนาม (Field research)  

4. ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย ด้วยเหตุที่การศึกษาปรากฏการณ์สังคมเป็น
การศึกษามนุษย์ นักวิจัยคุณภาพจึงให้ความส าคัญและเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเพ่ือนมนุษย์ เห็นได้
จากการที่นักวิจัยคุณภาพจะเข้าไปสัมผัสกับคนเหล่านั้น สร้างความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจ 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่น าข้อมูลของผู้วิจัยไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้วิจัย 

5. ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย ในการศึกษาชุมชนหรือการศึกษาเฉพาะ
กรณี เพ่ือให้เห็นภาพรวมในครั้งแรก นักวิจัยเชิงคุณภาพจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ชุมชนหรือกรณีที่ศึกษา ในลักษณะของการพรรณนา ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพลมฟ้าอากาศ แบบแผนการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่นการท ามาหากิน ความเชื่อ
ทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนในการวิเคราะห์นักวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (induction) คือการน าข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็นข้อสรุป
เชิงนามธรรม 

6. เน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในการศึกษา
ปรากฏการณ์สังคม นักวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นความส าคัญของตัวแปรด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดและ
ความหมายที่มนุษย์ก าหนดขึ้น ซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์ และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่
แสดงออกมา จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะอธิบายปรากฏการณ์ได้  

ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เทเลอร์ และบอกแดน (Taylor and 
Bogdan) ได้เสนอไว้ว่า วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยลักษณะส าคัญต่อไปนี้ 

1. เป็นการวิจัยที่เน้นลักษณะอุปมาน (inductive) เป็นส่วนใหญ่ คือการสรุปหลักการ
จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการหาค าตอบ ไม่ใช่การทดลองค าตอบ
(ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ก่อน) ค าตอบจะได้จากการพิจารณาภาพรวมที่ได้จากการน าข้อมูลต่าง  ๆ                         
มาเรียงปะติดปะต่อกัน 
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2. เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยมองภาพรวมของสถานการณ์ ตัวบุคคล กลุ่มบุคคลร่วมกันในฐานะ
เรื่องท่ีก าลังศึกษา ไม่ใช่มองแต่ละเรื่องส าหรับการศึกษา 

3. ผู้วิจัยจะต้องมีความไวต้องการรับรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะมากระทบหรือส่งผลกระทบ
ต่อตัวอย่างที่เขาก าลังศึกษา 

4. ผู้วิจัยจะต้องพยายามที่จะท าความเข้าใจกับตัวอย่างที่เขาศึกษาโดยสภาพแท้จริงที่
ตัวอย่างหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นอยู่ก่อนการวิจัยหรือเป็นอยู่ตามปกติวิสัย 

5. ผู้วิจัยจะต้องไม่น าความเชื่อ มุมมอง หรือฐานะหน้าที่ของตน เข้าไปตัดสินสภาพการณ์
หรือตัวอย่างที่ศึกษา หากแต่จะต้องถือว่าสภาพที่เกิดขึ้นทุก ๆ อย่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นสิ่งที่
จะต้องสืบค้นหาความจริงต่อไป 

6. ผู้วิจัยต้องเชื่อม่ันว่าทุกมุมมองหรือทุกอย่างที่พบในการศึกษามีคุณค่าอยู่ในตัวของมัน 
7. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเชิงมนุษยนิยม ถือว่าคุณค่าต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

เป็นสิ่งมีคุณค่าและควรค่าแก่การท าความเข้าใจทั้งสิ้น 
8. ผู้วิจัยจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อความตรง (Validity) ในการศึกษาเชิงคุณภาพเพราะว่า

ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้อยู่ใกล้ชิดกับโลกที่ก าลังศึกษาอย่างแท้จริงผู้วิจัยจะได้รับข้อมูล
ที่ตรงต่อความเป็นจริงโดยไม่ผ่านเครื่องกรองแสงทางความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น มโนทัศน์ ค าจ ากัดความ
ส าหรับการวิจัย หรือการประเมินค่า เป็นต้น 

9. ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สภาพการณ์และบุคคลทั้งหลายที่ท าการศึกษา ล้วนมีคุณค่าต่อ
การวิจัยทั้งสิ้น 

10. ในที่สุดอาจสรุปได้ว่า ผู้วิจัยส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ฝีมือในการเลือกใช้เครื่องมือในการค้นคว้าหาความจริงต่าง ๆ ส าหรับการหาค าตอบของการวิจัย 
วิธีการต่าง ๆ จึงต้องสนับสนุนผู้วิจัย ไม่ใช้ผู้วิจัยอยู่ใต้อิทธิพลของเครื่องมือกระบวนการและเทคนิคใน
การวิจัยแบบต่าง ๆ (Bogdan & Biklen, 1982: 8-9) 

 
ประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ประวัติการวิจัยเชิงคุณภาพในต่างประเทศ การสังเกต การสัมภาษณ์ และวิธีการ                                    
เชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการบันทึกประวัติศาสตร์การศึกษาภาคสนามและการจด
บันทึกเริ่มมาตั้งแต่ เฮโรโดตัส จนถึงสมัยของมาร์โคโปโล งานศึกษาทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับครอบครัว
และชุมชนของชาวยุโรป โดยเฟรดเดอริค เลอเพล ในปีคริสต์ศักราช 1855 จัดได้ว่าเป็นงานที่มี
อัจฉริยภาพในการวิจัยด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง และในทางมานุษยวิทยา                        
โบแอส และมาลินอฟกี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการวิจัยภาคสนามของการศึกษาวิจัยในทาง
มานุษยวิทยาอันใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ดีการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีบทบาทลดน้อยลงอยู่ชั่ว
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ระยะหนึ่งจนถึงปีคริสต์ศักราช 1927 โดยการริเริ่มของโทมัส และซานานิคกิ ด้วยการใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพในทางสังคมวิทยา เขาสามารถเสนองานวิจัยเกี่ยวกับชาวนาเชื้อสายโปแลนด์ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็นการจุดความนิยมยุคใหม่ต่องานวิจัยเชิง
คุณภาพได้อย่างน่าชมเชย 

 ปัจจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มกลับมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้ง งานวิจัยในเชิงสังคม
วิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวจึงหันมาสนใจการวิจัยเชิงคุณภาพมากข้ึน 

2. ประวัติการวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทย หากจะถือเอาวิธีการสังเกตและการจด
บันทึกเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ งานของชาวต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อกับชาว
ไทยในภารกิจต่าง ๆ หลายฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีของงานวิจัยประเภทนี้ในประเทศไทย อาทิ จดหมาย
เหตุของลาลูแบร์ และผลงานของสังฆราชปัลเลอกัวส์ เป็นต้น งานของเบเนดิค เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
ประจ าชาติของคนไทยตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างของงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง และถ้าจะนับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพอย่างแท้จริงในปัจจุบันก็น่าจะได้แก่งานวิจัยของ ลอรีสตัน ชาร์ป ในการศึกษาหมู่บ้านบาง
ชันในประเทศไทยเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศที่ไหลบ่า
เข้าสู่ชุมชนในชนบทของประเทศไทย และในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มี
นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันเป็นจ านวนมากเข้ามาท าการวิจัยเชิงคุณภาพใน
ประเทศไทยจนมีผู้กล่าวว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็น “ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของการวิจัยเชิง
มานุษยวิทยาในประเทศไทย” 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (Qualitative Research in Education) 

พ้ืนฐานทางแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา เกิดขึ้นมาจากการ
พัฒนารวมกันของสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านชาติพันธ์วรรณนา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา 
ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ส าหรับศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและปรากฏการณ์ที่
เป็นการกระท าของบุคคลแต่ละคนไว้ส าหรับใช้เป็นแนวทางศึกษา ตีความ อธิบาย และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่กล่าวมา โดยแนวคิดทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenology) ปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) และวัฒนธรรม 
(Culture)  

รัตนะ  บัวสนธ์ (2559: 12) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพทาง
การศึกษา (Qualitative Research in Education) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทางการศึกษาภายใต้
สภาพการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยนักวิจัยเข้าไปอาศัยอยู่ร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
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บุคคลต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางการศึกษาแล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
การศึกษาอย่างลุ่มลึก รอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์ระดับลึก เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวจากพ้ืนฐานการให้ความหมาย
ของบุคคลที่เป็นคนในสถานการณ์ทางการศึกษา ตลอดจนบริบทที่เก่ียวข้อง  
 
การศึกษารายกรณี (Case Study) 

เบส และ คานห์ (Best  & Kahn, 1982: 92) กล่าวไว้ว่า การศึกษารายกรณีเป็นวิธีการใน
การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลเชิงสังคม เพ่ือน ามาเสนอสภาพความเป็นจริงเชิงสังคมของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หน่วยในการศึกษาของการศึกษารายกรณีนั้น อาจจะเป็นบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล สถาบัน
ทางสังคม หรือแม้แต่ชุมชนก็ได้ จุดมุ่งหมายในการศึกษาก็เพ่ือที่จะท าความเข้าใจวงจรชีวิต  (Life 
cycle) หรือช่วงใดช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตของหน่วยที่จะศึกษา ส่วนแนวทางในการศึกษานั้นจะเป็น
การศึกษาแบบเจาะลึกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอธิบายสถานภาพปัจจุบันของ
หน่วยที่ศึกษาหรือมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของหน่วยที่ศึกษา การศึกษารายกรณี
เป็นการศึกษาระยะยาว การศึกษารายกรณีเป็นการศึกษาระยะยาว (Longitudinal approach) เพ่ือ
น าเสนอพัฒนาการของสิ่งนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

โดยปกติแล้วอาจแบ่งการศึกษารายกรณีออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1) การศึกษารายกรณี
ทางชาติพันธุ์วรรณนา 2) การศึกษารายกรณีเพ่ือการประเมินผล 3) การศึกษารายกรณีทางการศึกษา 
และ 4) การศึกษารายกรณีในเชิงปฏิบัติการ 
 
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รัตนะ  บัวสนธ์ (2559: 12) ได้อธิบายขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ 
ดังนี้ คือ 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3) การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) การเขียนรายงาน  

1. การตั้งสมมุติฐาน 
 การวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ให้ความส าคัญในการตั้งสมมติฐานมากนัก ดังนั้นนักวิจัยเชิง

คุณภาพจึงมักไม่นิยมตั้งสมมติฐาน แต่จะมีการตั้งปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาและแนวคิดเชิง
ทฤษฎีกว้าง ๆ เท่านั้น บทบาทของนักวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะต้องเข้าไปศึกษาในปรากฏการณ์ที่เป็น
จริงอย่างลึกซึ้ง แล้วจึงจะรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข้อสรุปภายหลัง ข้อสรุปนี้อาจ
เรียกว่าเป็นสมมติฐานหรือทฤษฎีเบื้องต้น ดังนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการวิจัยที่ได้สมมติฐาน
ขึ้นมาภายหลัง 
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2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก เช่น ชุมชน

ใดชุมชนหนึ่ง หรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่โตและซับซ้อนจนผู้วิจัยไม่สามารถ
มองเห็นโครงสร้างได้ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างที่รวมตัวกันโดยสถานการณ์จริง  ๆ ไม่ผ่าน
การกลั่นกรอง โดยวิธี Biotic Situation โดยที่นักวิจัยพยายามเลือก “หน่วย” ของการวิจัยที่มี 
“ขนาด” ที่ตัวเองจะท าการวิจัยได้ “หน่วย” เหล่านี้คือ องค์ประกอบจริง ๆ ของสังคมที่รวมตัวกันอยู่
ตามธรรมชาติ การเลือกหน่วยตัวอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการวิจัยเป็นเกณฑ์ หน่วย
เหล่านี้อาจจะประกอบด้วย หมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว หรือแม้แต่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้ เมื่อเลือก 
“หน่วย” ของการวิจัยได้แล้วนักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องศึกษาหน่วยของตนจนเกิดความเข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ การศึกษาหน่วยในเบื้องต้นอาจจะท าได้โดยอาศัยผู้เป็น Key Informant ซึ่ง
ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยที่เราจะวิเคราะห์นั้นดีพอประมาณต่อไปก็อาจจะเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ประกอบกับค าแนะน าจากผู้เป็น  “Key 
Informant” วิธีการแบบ Expert Choice นี้ได้เปรียบการสุ่มตัวอย่างตรงที่ว่าผู้วิจัยสามารถเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจริง ๆ ของกลุ่มต่าง ๆ ได้แน่นอน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ส าคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้วิจัยเอง เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการใช้คน

สัมผัสกับคนโดยตรง นอกจากตัวผู้วิจัยแล้ว ยังอาจใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้ทุกชนิดจนถือว่าการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็น Multi-instrument Approach เครื่องมืออันหนึ่งที่มีประโยชน์ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ บันทึกภาคสนามของนักวิจัย บันทึกนี้จะระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักวิจัยได้รับรู้ระหว่าง
การสังเกตหรือสัมภาษณ์  ได้แก่ กิจกรรมที่สังเกตพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นปฏิกิริยา เวลา บุคคล 
สภาพแวดล้อม ให้ผู้อ่านเห็นภาพเหมือนกับที่ผู้วิจัยเห็น 

4. วิธีรวบรวมข้อมูล  
 เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะต้องท าการศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในทุก ๆ 

มิติ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ ดังนั้น วิธีรวบรวมข้อมูลที่นิยมการใช้
มากคือ การสังเกต การสัมภาษณ์ นอกจากนั้นก็ยังมีวิธีรวบรวมข้อมูลอย่างอ่ืนอีกคือการตะล่อมกล่อม
เกลา (Probe) การเก็บรวบรวมประวัติชีวิตการใช้แบบสอบถามและแบบส ารวจ การให้คะแนนและ
การจัดล าดับ การใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เปิดเผย (Unobtrusive Measures) การใช้อุปกรณ์ภาคสนาม 
เช่นเครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และกล้องถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ 

 4.1 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการหาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ใช้กันมานานแล้วใน
การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิชาการ เป็นวิธีการศึกษาข้อมูลวิธีหนึ่ง โดยอาศัยการรับรู้  หรือประสาท
สัมผัสของผู้สังเกตเป็นสื่อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วได้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
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  4.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการสังเกต
ชนิดที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา ร่วมกระท ากิจกรรมหรือเหตุ การณ์ต่าง ๆ                               
ที่เกิดขึ้นด้วยกัน ผู้สังเกตจะท าหน้าที่ 2 บทบาท บทบาทแรกก็คือ จะเป็นคนสังเกตในขณะเดียวกันก็
จะต้องเป็นผู้ที่รวมอยู่ในสังคมนั้นด้วย คือ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้น 

  4.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการ
สังเกตที่ผู้สังเกตไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเลย ผู้สังเกตเพียงแต่ท าการ
สังเกตอยู่วงนอกและจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเท่านั้น 

 4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าใช้กันทั่วไปใน
แขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ เป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ ภายใต้กฎเกณฑ์                           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นการสนทนากันอย่างมีจุดมุ่งหมายและเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดนั้นการสัมภาษณ์นี้ควรจะกระท าควบคู่ไปกับการสังเกต ซึ่งสุภางค์ จันทวานิช ได้แยกการ
สัมภาษณ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

  4.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured Interview or formal interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดรูปแบบไว้เรียบร้อย
แล้ว หัวเรื่องที่จะสัมภาษณ์ค าถามต่าง ๆ เป็นการสัมภาษณ์ที่ เตรียมไว้เฉพาะส าหรับเรื่องนั้น ๆ                          
ในสถานการณ์นั้น ๆ 

  4.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง (Unstructured Interview  or 
Informal Interview) การสัมภาษณ์แบบนี้สร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่า สังคมนั้นประกอบไปด้วย
ค่านิยมหลากหลายของคนหลายกลุ่ม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมนั้นได้ เพ่ือจะ
สามารถท าความเข้าใจกับค่านิยมหลากหลายนี้ และเพ่ือท าความเข้าใจกับการเกิดความขัดแย้ง ผู้วิจัย
จะต้องได้ข้อมูลมาจากการรับรู้ และการมองปัญหาของสมาชิกในสังคมกลุ่มต่าง  ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ค่านิยมนั้น วิธีการสัมภาษณ์แบบนี้จะมีลักษณะเป็นการสนทนา พูดคุย ซักถามกันอย่างไม่มีแบบแผน  
การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งได้เป็น 4 แบบย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 

   4.2.2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็น
การสัมภาษณ์แบบไม่จ ากัดค าตอบ การสัมภาษณ์แบบนี้มีความยืดหยุ่นมาก เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเองไปเรื่อย ๆ  

   4.2.2.2 การสัมภาษณ์แบบมีจุดความส าคัญเฉพาะ (Focus Interview) 
หรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีจุด
สนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ 

   4.2.2.3 การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) หมายถึง การซักถามที่ล้วงเอา
ส่วนลึกของความคิดออกมา คือสัมภาษณ์ชนิดที่ต้องการล้วงความจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุด
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เท่าท่ีจะมากได้ ผู้วิจัยจะต้องใช้วาทศิลป์ เพ่ือให้ผู้ตอบเล่าเรื่องออกมาทั้งหมด 
   4.2.2.4 การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant Interview) 

หมายถึง การสัมภาษณ์โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคน เป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดี
ลึกซึ้ง กว้างขวางเป็นพิเศษเหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2557: 75-79) 

 4.3 การศึกษาประวัติชีวิต (Life History) เป็นระเบียบวิธีในการศึกษาประวัติของ
บุคคลหรือของกลุ่ม โดยการสืบสาวปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และปัจจัย
ภายใน ซึ่งได้แก่ ความนึกคิดของตัวบุคคลหรือกลุ่มนั้น การศึกษาอาจท าโดยศึกษาเรื่องราวตลอดชีวิต 
หรือช่วงเวลาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตก็ได้ 

 4.4 การใช้เครื่องมือที่ไม่เปิดเผย (Unobtrusive Measures) มีข้อมูลประเภทหนึ่งที่
น ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมในสนามโดยตรง ข้อมูล
เหล่านี้ได้แก่ เอกสาร สถิติ ตัวเลข และข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามปกติในสังคม ข้อมูลเหล่านี้
แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

  4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยตามปกติธรรมชาติ ได้แก่ การสึกกร่อนหรือการ                           
สึกหรอ และส่วนที่เหลืออยู่หรือส่วนที่เพ่ิมเข้ามา  

  4.1.2 ข้อมูลสถิติและบันทึกต่าง ๆ สถิติท่ีมีการบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 
  4.1.3 ข้อมูลที่อาจสังเกตเห็นได้ง่าย ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่แล้วแต่อาจไม่มีผู้ใด

ให้ความสนใจมาก่อน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากในกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะในการ

วิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ วิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือ
ข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ถือว่าวิธีการทางสถิติเป็นวิธี
วิเคราะห์หลัก แต่จะถือเป็นข้อมูลเสริม ด้วยเหตุนี้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการวิจัย                               
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีอย่างกว้างขวาง มีความเป็นสหวิทยาการอยู่ใน
ตัวเอง เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 
และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 
  วิธีหลักในการวิเคราะห์แบบนี้มี 3 ชนิด คือ การวิเคราะห์แบบอุปมาน การจ าแนก

ชนิดของข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล 
  5.1.1 การวิเคราะห์แบบอุปมาน (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้าง

ข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น พิธีกรรม การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ใน
สังคม ฯลฯ 
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  5.1.2 การวิเคราะห์โดยจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จ าแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ ซึ่งยังแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ใช้แนวคิดทฤษฎี และแบบไม่ใช้ทฤษฎี  

   1. แบบใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกชนิดใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยยึดแนวคิด
ทฤษฎีเป็นกรอบในการจ าแนก เช่น การกระท า กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ โดยยึดแนวคิด
ร่วมในกิจกรรมและสภาพสังคม 

   2. แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสมกับข้อมูล อาจใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยก็ได้ ผู้วิ จัยจะจ าแนกข้อมูลเป็น
ชนิดง่าย ๆ ตามประเภทที่สัมพันธ์กันแบบแผนวิถีชีวิตที่นักวิจัยสังเกตเห็น 

  5.1.3 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ
การใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการน าข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม 

 5.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  การวิเคราะห์เนื้อหา คือ เทคนิคการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของ

ข้อความ หรือเอกสาร โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ และเน้นสภาพวัตถุวิสัยโดยอิงกรอบ
แนวคิดทฤษฎี 

6. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงาน คือ การเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยว่า ได้ค้นพบ

ความจริงหรือได้ความรู้ใหม่ ๆ ประการใดบ้าง การเขียนรายงานการวิจัยแตกต่างไปจากการเขียน
เรียงความหรือบทความอ่ืนทั่ว ๆ ไป เพราะการเขียนเรียงความหรือบทความเป็นการเขียนเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น หรือสร้างจินตนาการไปลักษณะต่าง ๆ กัน แต่การเขียนรายงานการวิจัยนั้น จะต้อง
รายงานไปตามความเป็นจริงและตามข้อมูลที่ได้รับ และวิเคราะห์แปลความหมายออกมาด้วยความ
ซื่อสัตย์และปราศจากอคติ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเขียนในลักษณะข้อความ
พรรณนา ซึ่งได้จากการตีความหมายข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ส าหรับเทคนิคการเรียนรายงานเพ่ือให้
ข้อมูลของตนมีความน่าเชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ ในขั้นแรกจะต้องเตรียมเนื้อหาของรายงานที่มีเนื้อหา
สาระครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ แล้วจึงก าหนดว่ารายงานนี้ต้องการให้ใครอ่าน เพ่ือจะได้เขียนให้
สอดคล้องกับประเภทของผู้อ่าน หลังจากนั้นก็วางเค้าโครงของรายงานแล้วจึงลงมือเขียน การน าเสนอ
รายงานต้องเน้นความถูกต้องรัดกุม ชัดเจน มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงโดยหลักเหตุผลเป็นประเด็น
ส าคัญ 
 
ประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

มาเรียม นิลพันธ์ (2557: 289-290) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 
1. ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ของสังคมอย่างลึกซึ้ง 
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2. ใช้ในการท าวิจัยที่ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
3. ใช้ในการศึกษากระบวนการ (Process Evaluation) 
4. ใช้ในการท าวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับนามธรรม 
5. เหมาะส าหรับการวิจัยในสังคมที่มีผู้ไม่รู้หนังสือหรือต้องสื่อสารกันคนละภาษา 
6. ใช้ผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจและการวางแผนได้ดี 
7. ได้พบข้อเท็จจริงใหม่ ๆ และสร้างสมมติฐาน 
8. ใช้ในการท าวิจัยและพัฒนา (R & D)  

 
ข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนมากจะน าไปอ้างอิง (Generalization) ทั่วไป
ไม่ได้ เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี 

2. ในการวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สมควรท า
วิจัยลักษณะเช่นนี้ 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลานาน และศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย ๆ ดังนั้น ถ้ามีประชากรที่จะศึกษาเป็นจ านวนมาก มีงบประมาณและเวลาจ ากัดไม่
สมควรศึกษาในลักษณะเช่นนี้ 

4. การวิจัยเชิงคุณภาพมักจะขาดความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ ในสายตาของ
นักวิจัยประเภทอ่ืน เพราะข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ใช้วิธีการตีความหมายโดยผู้วิจัยเองซึ่งลักษณะ
เป็นอัตนัย แต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยเชิงคุณภาพก็มีวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อถือได้
ของข้อมูลอยู่แล้ว โดยเน้นทางจริยธรรมและประสิทธิภาพของตัวผู้วิจัย โดยเฉพาะการตีความหมาย
ของข้อมูล 

5. นักวิจัยเชิงคุณภาพ จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในวิชาการหลายแขนง เพราะการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการตีความหมายของข้อมูลจะต้องใช้การพิจารณาจากหลายมิติ และใช้พ้ืนฐานความรู้หลายสาขา 

6. ขณะที่ท าการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชุมชนเล็ก ๆ การเลือกเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเป็นกุญแจ (Key Incident) ตลอดจนการเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง จากเหตุการณ์
นั้นจนถึงกับน าไปใช้ตีความหมายปรากฏการณ์ทั้งหมดได้เป็นกระบวนการที่ท าได้ยาก (มาเรียม 
นิลพันธ์, 2557: 269) 
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หลักการมีส่วนร่วมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
แนวคิดและทฤษฎีของการมีส่วนร่วม  

หลั กการมี ส่ วน ร่ วมและการบริห ารแบบมี ส่ วน ร่ วม  เป็ น แนวคิ ดและทฤษฎี                     
ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร ที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้เคยเสนอไว้ ดังนี้ 

ทวีศักดิ์ แก้วพิพัฒน์ (2550: 20) ได้รวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ สมยศ นาวีการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยคณะบุคคลว่า 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยคณะกรรมการจะกระท าได้ดีกว่าบุคคลเดียว แต่คณะกรรมการเป็น
สื่อกลางที่ดีที่สุดในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้ร่วมกันแก้ปัญหาให้มี
ผู้บริหารแข่งขันอ านาจหน้าที่ระหว่างกันอาจท าให้การตัดสินใจล่าช้า ซึ่งอาจสืบเนื่องจากการประชุม
แต่ละครั้งต้องใช้เวลามาก และการบริหารโดยองค์คณะบุคคลเป็นการบริหารแบบมีส่วนรวมที่มี
ลักษณะของการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ
ของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหาร แบ่งอ านาจหน้าที่ของการบริหารของพวกเขาให้กับ
ผู้บังคับบัญชา และต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่
ส าคัญขององค์กร ไม่ใช่แต่เพียงสัมผัสปัญหาหรือการแสดงความห่วงใยเท่านั้น และการมีส่วนร่วมและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย บรรยากาศในการปฏิบัติงานจะเกิดความสามัคคีปรองดองมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันมีความเป็นระเบียบ สิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดพลัง  

ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา (2551: 20) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่า เป็นผลมา
จากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความต้องการ และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้อง ต้องกัน
ของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนร่วมปฏิบัติการได้ จะต้องมีการตระหนัก
ว่าปฏิบัติการทั้งหมดน าโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท าผ่านองค์กร  

เฟลกิน ลิงค์ (Felkins PK. Linked, 2002: 44) ให้แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่าการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้  1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพมีส่วน
ร่วม (freedom to participate) 2) ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม (ability to participate) 
และ 3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (willingness to participate) นอกจากนี้ เงื่อนไข
ดังกล่าว 3 ประการแล้ว ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอ่ืน ๆ อีกดังนี้ 1) ประชาชน
ต้องไม่เสียเงินค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินเท่าที่เขาประเมินค่าผลตอบแทนที่จะได้รับ 2) ประชาชน
ต้องสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องทั้ง 2 ฝ่าย 3) ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วม 4) ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคมหากจะมีส่วนรว่ม  

โอคเลย์ (Oakley, 1984: 4) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะ คือ เป็นการ
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ให้การช่วยเหลือ เป็นการให้อ านาจและเป็นงานขององค์กรโดยกล่าวถึงความส าคัญของการให้อ านาจ
ว่าเป็นความหมายของการมีส่วนร่วม การให้อ านาจเป็นการเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะหรือลด 
ความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมจึงมีความสัมพันธ์กับการให้อ านาจองค์กร เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐาน การให้อ านาจมักจะเป็นมาตรฐานส าคัญของการให้ความช่วยเหลือด้วย ดังนั้น การ
ช่วยเหลือ การให้อ านาจ และงานองค์กร จึงมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายคนที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทั้งนักวิชาการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม อาทิเช่น 

เอรวิน  (Erwin, 1976: 7 -8) ได้ ไห้ ความหมายเกี่ ยวกับการมีส่ วนร่วมไว้ ว่ า คือ 
กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่ 
เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

อาร์มสไตน์ (Amstein, 1969: 21) ให้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ
นั้นผู้เข้าไปร่วมจะต้องมีอ านาจและการควบคุมอย่างแท้จริงในอันที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
บังเกิดผลขึ้นมามิใช่เพียงแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเฉย ๆ  

ดักจ์ลาห์ (Douglah, 1970: 90) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) 
ว่าเป็นค าที่มีความหมายกว้างและใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้ในการอ้างอิงถึงการมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้ค านี้ใน
ความหมายของการเข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง นักสังคม
วิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ใช้ค านี้ในความหมายของการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977: 6) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน
ทัศนะของการพัฒนาชนบทว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน 4 
ประการ ได้แก่ การมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจว่า จะท าอะไร และท าด้วยวิธีการอย่างไร มีส่วนใน
การด าเนินโครงการตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่ม
กิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนาและมีส่วนในการ
ประเมินโครงการ  

หวัง (JP. Whang, 1981: 91 -92) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กระบวนการเข้าไปด าเนินงานของบุคคลหรือของกลุ่มเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของตนหรือ
เพ่ือให้การสนับสนุนทางด้านก าลังงาน หรือทรัพยากรต่อสถาบัน หรือระบบที่ครอบคลุมการด าเนิน
ชีวิตของพวกเขา  

เคท เดวิส (Keith Davis, 1981: 23) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม (Involvement) ว่า
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หมายถึง การร่วมงานที่มีการเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและอารมณ์ ผลการเกี่ยวข้องกันท าให้การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อกลุ่มด้วย  

มิดเกลย์ และคณะ (Midgley, Jane sA., Hardiman Hall M., & Narine, 1986: 25) 
อ้างถึงข้อตกลงของสภาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economics and 
Social Council States) ที่ได้อภิปรายเรื่องการมีส่วนร่วม และสรุปว่าการมีส่วนร่วมนั้นต้องการการมี
ส่วนเกี่ยวข้องตามแบบประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมัครใจใน 3 ประการคือ เป็นเรื่องที่สนับสนุน
ต่อการพัฒนา มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นผลจากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาคกัน และมีความ
เชื่อถือในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ก าหนดนโยบายและแผนรวมทั้งการน าโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ  

โอคเลย์ และ มาร์สเดน (Oakley P. & Marsden D., 1984: 19-21) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมโดยกว้างว่า หมายถึง การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ การให้ประชาชนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์
จากโครงการ ส่วนความหมายที่ระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะ
เข้ามาร่วมแก้ปัญหาของเขา ให้เขาเป็นผู้มีความริเริ่มและมุ่งใช้ความพยายาม และความเป็นตัวของ
ตัวเองเข้าด าเนินการและควบคุมทรัพยากร ตลอดจนระเบียบในสถาบันต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงสภาพของการมีส่วนร่วมที่เน้นให้กลุ่มด าเนินการ และมีจุดส าคัญที่จะให้การมีส่วน
ร่วมนั้นเป็นการปฏิบัติอย่างแข็งขัน มิใช่ เป็นไปอย่างเฉยเมยหรือมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีเท่านั้น  

ยาเดอฟ (Yadav, 1980: 87) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าเป็น
การร่วมมือของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ ซึ่งกระบวนการความร่วมมือของ
ประชาชนนั้นต้องประกอบด้วย 1) การเข้าร่วมในการตัดสินใจ 2) การเข้าร่วมในการด าเนินการ
วางแผน 3) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผล 4) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์  

กุสตาโว (Gustavo, 1992: 4) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นโดยปกติทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันว่า 
หมายถึง การเข้าไปมีหน้าที่หรือมีส่วนรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วน
ร่วมมีความชัดเจนลึกลงไปมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเมื่อการมีส่วนร่วมนี้ เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวม  

เฟรฟ (Fevre, 2000: 94-110) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บน
เงื่อนไขของการเปลี่ยนการท างาน กลไกการพัฒนามาจากพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน
มีบทบาทเป็นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอ านาจ (Empowerment) ในการ
ก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนในการริเริ่ม วางแผนและ
ด าเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่และอนาคตของเขา  
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ค็อก และ คัลเวล (Cox E & Caldwell P., 2000: 43-73) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า คือ
การด าเนินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดไว้ คือ 

1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการ เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
3. ร่วมวางแผนนโยบายหรือวางแผนโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและ

สนองความต้องการ 
4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้

ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป  
ไฟน์ (Fine, 2001: 32) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้

มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงทางหาทางเลือกและ
การตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควร
เข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

เฟลกินส์ (Felkins PK, 2002: 45-47) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการที่
ส่งเสริมชักน าสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมรับผิดชอบ สละเวลา แรงงาน วัสดุ และอ่ืน ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาที่จะมีผลกระทบมาถึงตัวไปสู่
ความร่วมมือแห่งการด ารงชีวิตในสังคมเดียว  

อดัม และ รอนซีวิด (Adam F . & Roncevic B ., 2003: 155) ได้ให้ความหมายไว้คือ 
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาโดยร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วม
แก้ปัญหาของตนเองเป็นการส่วนร่วม ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชน
แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม ในการสนับสนุนติดตามผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร  

กรูเทอร์ และ แวน (Grootaert & Van Bastelaer T., 2002: 123 -125) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท า และเกี่ยวข้องกับมวลชนใน
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรกในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคมและ
การจัดสรรทรัพยากร ประการที่สองในการกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ  

ส ห ป ระช าช าติ  (United Nation. Department of Internation Economic and 
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Social Affair, 2009: 5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุก
คนของชุมชน และสมาชิกในสังคมที่กว้างกว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน  

วันชัย โกลละสุต (2560) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ ทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วน
ของบุคคลในแต่ละระดับการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และ
ควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วน ๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทางเพ่ือการปฏิบัติด้านเดียว หรือ
การน าเสนอซึ่งความคิดในการด าเนินการตามกระบวนการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ปรัชญา เวสารัชช์ (2560) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่ประชาชนได้ใช้ความพยายาม
หรือใช้ทรัพยากรบางอย่างของตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ใน
กิจกรรมการพัฒนานั้น ๆ การมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา
และเป็นผู้กระท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งวิธีการที่น าไปสู่การพัฒนาและ
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย  

ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2560) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ 
การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ  

จากการศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วม ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วน
ร่วม หมายถึง กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทุกระดับที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนทั้งในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมประเมินผล การด าเนินงาน แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตัดสินใจและร่วม
ปฏิบัติและร่วมท างานร่วมกันตลอดจนร่วมรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นทั้งประโยชน์และผลกระทบ
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
 
หลักการมีส่วนร่วม  

สาคร มหาหิงคุ์ ได้อธิบายหลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะ
มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมี
คุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations)                          
ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าการตัดสินใจ
นั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบ
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ธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ และถ้าเห็นว่าการตัดสินใจนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะต้องมี “การปรึกษาหารือ” ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในระดับที่สูง
ขึ้นมาอีกเล็กน้อย คือได้รับฟังความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาท ากันบ่อย ๆ                             
ในระดับนี้คือ “การท าประชาพิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ต้องเน้นย้ าว่า
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องท าตั้งแต่เริ่มคิดและตระหนักถึง เช่น 
ตระหนักว่ามีปัญหาเรื่องจ านวนขยะที่เพ่ิมขึ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่ทิ้งขยะ จึงจัดการให้คนมามี
ส่วนร่วมเพ่ือคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน กระบวนการมีตั้งแต่จัดเวทีคุยกันในกลุ่มเล็ก เคาะประตูบ้าน 
ใช้แบบสอบถาม แล้วประมวลข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือตัดสินใจ การตัดสินใจก็ต้องฟัง
ประเด็นต่าง ๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบค าถามให้ได้ทุกประเด็น การตัดสินใจต้องมีคุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับได้ หากไม่ท ากระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ แต่มาท าเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็น
อย่างเป็นทางการครั้งเดียวหรือสองครั้ง ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แต่ละฝ่าย คือ ฝ่าย
สนับสนุนและฝ่ายค้านมาแสดงจุดยืน ตอกย้ าความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มายืนยันว่าฉันถูก เธอผิด 
เวทีนี้จึงมักจะไม่เหมาะที่จะเป็นเวทีแห่งการมาพูดคุยกัน และหากมีข้อขัดแย้งกันมาก การ
ปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆ จะไม่เหมาะสมจ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่
ระดับสูงกว่า คือการร่วมเจรจาหาข้อยุติ หรือเจรจาโดยมีคนกลางก ากับกระบวนการ (mediation) 
คนกลางที่มาก ากับกระบวนการจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ผู้ที่จะท าหน้าที่ตัดสินใจ
คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายหรือคู่เจรจา หาทางออกที่ดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรู้ร่วมกันจนทุก ๆ 
ฝ่ายพอใจ ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แม้จะดูดีที่แต่ละคนสามารถ
ลงมติแต่ละคนทีละคนได้ แต่การลงมติลงได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา” หรือ “ไม่เอา” 
อาจจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกขึ้นอีก ถ้าสังคมยังไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 

“กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู้มีอ านาจที่แต่เดิม
มักจะใช้อ านาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีแล้ว ผู้มีอ านาจชอบ ที่จะใช้
อ านาจเหนือ เช่น แม่ซึ่งมีอ านาจมากกว่าลูก ก็มักจะใช้อ านาจเหนือลูก สั่งให้ลูกกลับบ้านก่อนค่ า 
มาถึงวันหนึ่งลูกซ่ึงโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะขอกลับบ้านดึก เพราะจะไปงานวันเกิดเพ่ือน แม่
ก็ยังใช้อ านาจเหนือให้กลับบ้านภายในหกโมงเย็น ถามว่าลูกสาวจะยังเชื่อและปฏิบัติตามไหม ตาม
ทฤษฎีแล้วหากผู้มีอ านาจยิ่งใช้อิทธิพลเหนือไปเรื่อย ๆ อ านาจนั้น ๆ ก็จะใช้ไม่ได้ เพราะอ านาจที่มี
หรือไม่มีนั้นไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ “ไม่มี” “อ านาจ” อย่างเดียว แต่อยู่ที่คนอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้างหรือที่
เราใช้อ านาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเราเหมาะสมที่จะมีอ านาจเหนือหรือไม่ ซึ่งบางครั้งส าคัญกว่าด้วย
ซ้ าไป ฉะนั้นแทนที่แม่จะใช้อ านาจเหนือ หันมาใช้อ านาจร่วมกัน ลงมาพูดคุยกับลูก หาทางออกที่
ดีกว่าแทนการสั่งอย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟังแม่ต่อไป การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่
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ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็น
เจ้าของ และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม และรวมถึงตกลงยอมรับ ได้อย่างสมัครใจ 
เต็มใจ และสบายใจ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม หลังจากพยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ หรือวางระเบียบให้
นักเรียนปฏิบัติ แต่การยอมรับก็ยังไม่ได้ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได้ชวนนักเรียนในห้องให้ร่วมกัน 
“ตระหนัก” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนักเรียน การไม่มีระเบียบใน
ห้องเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได้ระเบียบปฏิบัติประจ าห้องที่ครู
รับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว้ในห้อง ปรากฏว่าได้รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอย่างดีกว่ากฎกติกาที่
ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอย่างเช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่สามารถจะน าไปใช้ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพต่อไป  (สาคร 
มหาหิงค,์ 2560) 

ในบางครั้งหลักการมีส่วนร่วมนั้นมีความเหมือนและคล้ายคลึงกับหลักการบริหารจัดการ
ความร่วมมือกันของชุมชน ซึ่ง กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว (2558: 248) ได้ศึกษาการบริหารจัดการความ
ร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักการสร้างความร่วมมือ ประกอบไปด้วย 1) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 2) มี
บทบาทร่วมกันในสังคม 3) มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 4) ผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน 5) มีการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร และระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน 6) มีแนวคิดที่คล้ายกัน 7) มีการสรรหาแกนน าที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  8) มีการ
บริหาร งานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม 9) มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับ
บ้าน วัด โรงเรียน และ 10) มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความ
ร่วมมือ 

2. หลักการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย 1) มีการร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 2) มี
การตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งปันการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน                                 
3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองเพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน 4) มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความช านาญทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน 5) มีการท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 6) มีการ
ประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และ 7) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วม
กิจกรรมทางการศึกษา  

3. หลักการจัดการสัมพันธภาพ ประกอบด้วย 1) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนและตนเอง 2) มีความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องตามข้อตกลงที่เกิด
ร่วมกัน 3) มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 4) มีการให้
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ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ และ 5) มีการเปิดกว้างทางความคิดในการ
เจรจาตกลง 

4. หลักการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน 2) มีการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันเพ่ือลดต้นทุนการท างาน 
3) มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม และ4) มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและ
ข้อผิดพลาดร่วมกัน  

5. หลักการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย 1) มีความจงรักภักดี/ยึดมั่นใน
องค์กร 2) มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความ
ทัดเทียมกัน 3) มีการใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4) มีการประกาศนโยบายร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทกฝ่าย 

6. หลักการเสริมสร้างบรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย 1) มีการสร้างสภาพแวดล้อม/
เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  2) มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน                                     
3) การรวมกันเป็นพันธมิตร ไม่ใช่ลักษณะของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
 
รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977: 219-222) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า 
คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่
เกี่ยวข้องการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรการบริหารและการประสานความร่วมมือ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนิน
โครงการนั้นจะได้ค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด 
เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย
ผลประโยชน์โครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของ
โครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น 
สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Prefernces) และความคาดหวัง
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(Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้ 
จิณณวัตร ปะโคทัง (2550: 113) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมและรูปแบบการมี

ส่วนร่วม ไว้ดังนี้  
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนความต้องการในการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนด าเนิน 
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การประชุม การแสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูล

และตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
5. การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีกระบวนการมีส่วนร่วม 5 ประการ คือ 
1. การระดมความคิด (Brainstorming Participation) คือการคิดค้นและวิเคราะห์

ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการร่วมคิดที่มาจากทุกฝ่าย 
2. การร่วมวางแผน (Planning Participation) คือ การน าสิ่งที่ร่วมคิดมาก าหนดเป็น

แผนปฏิบัติการร่วมกันด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
3. การร่วมมือท า (Talking Action Participation) คือ การน าแผนงานที่ได้ไปร่วมกันท า

หรือแบ่งงานกันรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 
4. การร่วมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) คือการร่วมกันติดตาม

ผลงานที่ท าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 
5. การรับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits Participation) เป็นการร่วมกับ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าซึ่งจะน าไปสู่ความสัมพันธ์
ที่ดีสมานฉันท์และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2552: 199) ได้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาของชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้

สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างาน 
และร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรที่จะต้องใช้ 

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ แรงงานเงินทุน 
หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม 

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ                          
ที่เกิดขึ้นได้ทันท ี 

โกวิทย์ พวงงาม (2553: 8)  ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ควรจะม ี4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ                        
ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็น
อย่างดีแล้ว การด าเนินต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น 
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าใช้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตัวเอง ท าให้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบ
ความยากล าบาก  

สรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การให้โอกาสประชาชน กลุ่มองค์กรและบุคคลต่าง ๆ 
ในชุมชนเป็นฝ่ายตัดสินใจก าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลัง
อ านาจให้แก่ประชาชน/กลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถ
ก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีโดยมี
รูปแบบการมีส่วนร่วม ที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในการลงทุน 
การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ และการส่วนร่วมในขั้นประเมินผล
โครงการ 
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ปัจจัยและกรรมวิธีในการมีส่วนร่วม 
โกวิทย์  พวงงาม (2552: 34-35) ได้รวบรวมปัจจัยและกรรมวิธีในการมีส่วนร่วม โดย

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. การเข้าร่วมประชุมอภิปรายเป็นการเข้าร่วมถกปัญหาหรือเนื้อหาสาระของแผนงาน

หรือโครงการพัฒนา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
2. การถกเถียงเป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพ่ือให้ทราบถึง

ผลดีผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ความเป็นอยู่ของเขา 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน า ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ถูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนด้วย 

4. การส ารวจเป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง  ๆ                           
อย่างทั่วถึง 

5. การประสานงานร่วมเป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนของ
กลุ่มเข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

6. การจัดทัศนศึกษาเป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุด
ด าเนินการก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น ารวมทั้งประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

8. การไต่สวนสาธารณะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9. การสาธิตเป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและ,ชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผลเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสินใจ
ต่อโครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที  

โคลอมโบ และคณะ (Colombo M., Mosso C., & De Piccoli N., 2001: 457-464) ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนั้น ก็คือการที่ได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้ามามี
ส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันหรือจากการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วย  

โบวล์ (Bowles S. & Gintis H., 2002: 419-436) ได้ศึกษาและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 1) การร่วมประชุม 2) การออกความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะ 3) การตีปัญหาให้กระจ่าง4) การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน 5) การออกเสียง
เลือกตั้งการบริจาคเงิน 6) การบริจาควัตถุ 7) การช่วยเหลือด้านแรงงาน 8) การใช้โครงการให้เป็น
ประโยชน์อย่างถูกต้อง 9) การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ และ 10) การท างานกับผู้น าและการ
เปลี่ยนแปลง  
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

แมคดา (John H. Macda, 1982: 8) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้                              
3 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมเชิงแข่งขันประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการริเริ่ม และติดตามใน 
กระบวนการ ก าหนดความต้องการ ร่วมกิจกรรม สนใจในผลจากการพัฒนา 

2. การมีส่วนร่วมเชิงไม่แข่งขัน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจะไม่ค านึงถึง 
ความส าคัญ นโยบาย ไม่มีความสนใจจากผลการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 

3. การมีส่วนร่วมแบบเฉื่อยชา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากถูกบังคับ ภาวะจ า
ยอม จากสภาพแวดล้อม บุคคล หรือธรรมชาติ การปฏิบัติงานของประชาชนจะเฉื่อยชา  

ปรารณทัตต์ แสนวิเศษ ( 2555: 69) ได้สรุปถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การจัดการศึกษาม ี4 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมด าเนินการ 
3. การมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ การด าเนินการของโรงเรียน 
4. การมีส่วนร่วมในการรับบริการและรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน  
พอสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจ

ก าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชน/กลุ่ม
องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการ
ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วย
ตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ                               
การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจาก
พลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานพัฒนาต่าง ๆ บรรลุส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ 

อภิญญา เวชยชัย (2544: 20) ได้พูดถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการ
พัฒนาการศึกษาท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 
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แนวคิดท่ี 1 แนวคิดการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียน โดยผู้ปกครองและ
ชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการ เน้นการท างานร่วมกันอย่าง
เสมอภาค เรียนรู้ร่วมกันมากกว่าความร่วมมือที่เป็นพิธีการ หรือเป็นความร่วมมือที่ฝ่ายผู้ปกครอง 
ชุมชนเป็นฝ่ายให้ และโรงเรียนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว 

แนวคิดท่ี 2 แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม โดยธรรมชาติ ยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติมากกว่าเป็นแบบทางการและควรเป็น
ความสัมพันธ์แบบสองทางมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึก
ทักษะในการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

แนวคิดท่ี 3 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสองทาง ท าให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูล ข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลจริง โปร่งใส มีการใช้การสื่อสารหลายรูปแบบมีความจริงใจ ใช้ภาพที่
ง่าย ไม่เป็นทางการ และมีการสื่อสารที่สม่ าเสมอ  

จารุพงศ์ พลเดช (2559) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการคือ 
ประการที่ 1 ผู้บริหารควรแบ่งอ านาจหน้าที่ในการบริหารให้ผู้ปฏิบัติ คนในองค์กรหรือ

ทีมงาน เพราะต้องการให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์กรที่เป็นรูปธรรม 
ประการที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคนและ องค์กร

ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าของการตัดสินใจ 
ประการที่ 3 คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุด คือคนที่ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 
ประการที่ 4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนในองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(Stakeholder) ในฐานะสมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารตั้งแต่ ตังแต่การมีส่วน
ร่วมคิด(ตัดสินใจ) วางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามผล ผลการมีส่วน
ร่วมในแต่ละเรื่องนั้นมีความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง (Reinforcement) ในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติหรือทีมงานโดยเฉพาะในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และส่วนร่วมวางแผน ซึ่งถือเป็น
หัวใจของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการศึกษา หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยปัจจัยและทรัพยากรจากหลายแห่งมาประกอบกัน ซึ่ง
แหล่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือชุมชน โดยปกติชุมชนกับโรงเรียนจะมีความสัมพันธ์พ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน คือ โรงเรียนจะต้องอยู่ในฐานะ “โรงเรียนของสังคม” หากพิจารณาองค์การทางสังคมในรูป
เชิงระบบจะพบว่าชุมชนเป็นระบบใหญ่ซึ่งมีโรงเรียนเป็นระบบย่อยภายใน และโรงเรียนเป็นสถาบัน
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ของชุมชนซึ่งมีบทบาทภาระหน้าที่ทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ชุมชนจึงควรมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียนและรับผิดชอบให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียนด้านต่าง ๆ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 3) 

เมตต์ เมตต์การุณจิต อ้างถึงใน ปรารภ หลงสมบูรณ์ (2552: 31) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการศึกษา หมายถึง การเปิดโอกาสให้ ประชาชนหรือภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการศึกษาไม่ว่าจะมีส่วนร่วม ในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผล ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
แก้ไขปัญหาด้วยความเสียสละและเต็มใจ สมัครใจ มากกว่าจะถูกขอร้องแกมบังคับ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจะช่วยให้การตัดสินใจละเอียดถี่ถ้ วนมีโอกาสผิดพลาดน้อย
ก่อให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานซึ่งถ้าหากประชาชนมี แนวคิดเช่นนี้เป็นส่วนมากก็จะท าให้สังคมเข้มแข็ง
และจะเป็นฐานส าคัญของการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยต่อไป  

รุ่งรัดดาพร เวหะชาติ (2550: 195) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องใน
การจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน  

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการศึกษา หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ร่วมสนับสนุนส่งเสริม ร่วมด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกิจการใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงชุมชน
และมีสิทธิรับประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศกึษา 

การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย
เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วน
ร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่าย             
ที่ดีที่สุด 

กรูเทอร์ด (Grootaert C., 2001: 9-29) ได้กล่าวว่าความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1. ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไป

อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลที่มีความรอบรู้อาชีพที่หลากหลาย 
2. ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมาก

เกินไป ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่องค์กรได้ 
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3. การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มาก
หรือน้อยเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 

4. ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้
การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การรวมตัวกันของบุคคลเป็นคณะกรรมการจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง สามารถ
อ านวยการให้งานด าเนินไปด้วยดี ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากเท่าใดย่อมรู้ดีว่าตนก าลังมีปัญหาอะไรและควรแก้ปัญหาอย่างไร  

วีนสตรา (Veenstra G., 2002: 54-74) ได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้นการด าเนินการ
พัฒนาจึงควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดและพัฒนาการศึกษา ท าให้ระบบ
การศึกษา สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 

2.1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดความจ าเป็นพ้ืนฐานจะช่วยให้กลุ่มที่ถูกกีดกัน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมได้มีโอกาสเสนอสิ่งที่ตนเองต้องการต่อผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้จัดท านโยบาย
การพัฒนาการศึกษา และมีโอกาสได้รับการพัฒนายกฐานะให้สูงขึ้น 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้รัฐระดมทรัพยากร สรรพก าลังในท้องถิ่น เช่น 
ความรู้ ทักษะ แรงงานและทุนที่ต้องใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐ 

2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยปรับปรุงการกระจายอ านาจและการขยาย
โอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมให้เหมาะสมตรงตามเป้าหมายมากขึ้น 

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน จะมีผลต่อความต้องการทางต้านจิตวิทยาของ
ประชาชน จากการได้มีอิทธิพลในการตัดสินใจให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้าน
การศึกษาที่มีผลกระทบต่อบุตรหลาน 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา จะแสดงการช่วยเหลือตนเอง 
(self-help) และการพึ่งตนเอง (self-reliance) ได ้

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการพัฒนาอย่างจริงจังทุกขั้นตอนจะช่วยให้
ประชาชนในชุมชนมีพลังต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการยอมรับ และการใช้ความคิดวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ในขณะที่โรงเรียนสามารถรวบรวมแนวคิด ภูมิปัญญาของชุมชนมาปรับใช้ในกระบวนการบริหาร
โรงเรียนร่วมกับชุมชน 

6. การมีส่วนของประชาชน ในกระบวนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนจะท าให้ ชุมชน
สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่และช่วยท าให้การศึกษาของโรงเรียนเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาเชิง
นวัตกรรม ที่เหมาะกับปัญหาของชุมชนได้มากกว่าการให้บุคคลภายนอกมาช่วยแก้ปัญหา  

แวนและริจเคน (Van Asselt Marjolein B.A. & Rijkens-Klomp N., 2002-184) 
กล่าวถึงลักษณะของการท างานร่วมกันที่มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
เหมาะสม และเป็นความต้องการของกลุ่มการ ติดต่อสื่อสารชัดเจนและเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสอง
ทาง สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผู้น าใช้ภาวะผู้น าให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทีมการ
ตัดสินใจ ต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกัน การบริหารความขัดแย้งเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมาชิก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมในบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” นั้นสอดคล้องกับปัญหาในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งย่อมมีอุปสรรคและปัญหาที่ถือเป็นเรื่อง
ปกติโดยเฉพาะการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแต่ปัญหาของการมีส่วนร่วมในการ
ท างานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งได้มีผู้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 99-103) ได้สรุปถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไว้ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

2. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
3. การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
5. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 
6. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือ

หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถท างานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน  

เรณุมาศ รักษาแก้ว (2560) จ าแนกอุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 3 ระดับ คือ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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1. อุปสรรคที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งร่วมศูนย์อ านาจไม่ว่าจะเป็นตาม
นโยบายกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวางแผน และการด าเนินงานซึ่งทัศนคติ ค่านิยมและทักษะ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยชินต่อการกระท าและการติดต่อสื่อสารในคนกลุ่มเดียวกัน การใช้ภาษาที่คิดว่า
ประชาชนต้องเข้าใจการด าเนินงานการประเมินผลโครงการขององค์กรรัฐ ยังมีฐานความคิดว่า
โครงการนั้นประสบความส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงการพัฒนาประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ส่วนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนโดยตรง 

2. อุปสรรคที่เกิดจากชุมชน เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความพร้อม
และมีข้อบกพร่องในหลายประการ เช่น ขาดองค์กรท้องถิ่นที่เหมาะสมขาดบุคคลที่ ท างานเพ่ือ
ประชาชนอย่างเต็มที่ขาดทักษะการท างานขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีท าให้ประชาชนไม่ได้รับความรู้ ที่
เพียงพอ ก่อให้ให้เกิดปัญหาการสื่อความหมาย การท าความเข้าใจ การขอความคิดเห็นความคิดริเริ่ม
ใหม่ ๆ นอกจากนี้ความแตกต่างในกลุ่มชนและผลทางเศรษฐกิจในชุมชน ก่อให้เกิดการแตกแยก
ทางด้านความคิดที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาค่อนข้างมาก 

3. อุปสรรคที่เกิดจากสังคมจะเกิดขึ้นในระดับความสัมพันธ์ของสังคม ซึ่งพิจารณาได้ใน        
3 ด้านคือ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง และด้านระบบราชการ ซึ่งผลจากอุปสรรคท้ัง 3 ด้าน จะส่งผล
ให้ประชาชนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทางราชการแต่อย่างใด   

ชูชาติ พ่วงสมจิตร อ้างถึงใน สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554: 12) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนว่าเกิดจากปัจจัย 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง
การปกครอง 

2. กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ ความเสื่อมศรัทธา ความไม่ผูกพันกับชุมชน การไม่มี
เวลาว่าง ขาดความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน และความขัดสนส่วนบุคคล 

3. กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบด้วย 
3.1 ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนได้แก่ ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน  บุคลากรฝ่ายบริหารไม่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้บริหารไม่อยู่บริหารโรงเรียน                              
จ าบุคคลที่ช่วยเหลือโรงเรียนไม่ได้ ท างานโดยไม่ปรึกษาหารือ ไม่เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน 
ครูมีทัศนคติไม่ดีต่อชุมชน ประพฤติตัวไม่เหมาะสม และกีดกันการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3.2 วิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนน้อยลง โรงเรียนท าให้
ประชาชนเดือดร้อน แต่งตั้งผู้ที่มาท างานกับชุมชนไม่เหมาะสม ไม่ตอบแทนชุมชน ไม่ก าหนดบทบาท
ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
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3.3 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ได้แก่ ความโดดเด่นด้านวิชาการของโรงเรียน
ลดลงและไม่มีผลงานที่ประสบความส าเร็จเสนอให้ชุมชนชื่นชม 

3.4 ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ข่าวทางลบของโรงเรียนความสัมพันธ์กับวัดไม่ดี การขาด
บุคลากรที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนและขาดทีมงานที่ดี  

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ 
2. บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าการคัด

สรรอย่างแท้จริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ขาดทักษะและประสบการณ์ในวิธีการท างานร่วมกัน 
4. สถานศึกษาส่วนหนึ่งคิดว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้สนับสนุน

มากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คิดว่ามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือปฏิบัติตามที่

สถานศึกษาร้องขอ 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภาระงานมาก การประชุมขาดความต่อเนื่อง

และพร้อมเพรียง 
7. ระบบข้อมูลขาดคุณภาพท าให้การตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม 
8. ปัจจุบันสถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสูง แต่คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานบางส่วน ยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่จะต้องมีการก ากับส่งเสริมและสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 

จากการศึกษาจะพบว่าปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือบริหารจัดการ
นั้นมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน คือ ตัวองค์กร บุคลากร วัฒนธรรมในการ การ
ปฏิบัติงานของคนองค์กร ปัจจัยภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สภาพชุมชน สังคมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วม 

 
การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเฮน และ อัฟฮอฟ 

โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977: 30-58) กล่าวว่าองค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วมประกอบไปด้วยมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

มิติที ่ 1 ทฤษฎีทางสังคม ซึ่งอยู่เบื้องหลังแนวคิดการมีส่วนร่วมจะแสดงให้เห็นถึง
ค่านิยมและความเชื่อพ้ืนฐานของนักทฤษฎี นักวางแผน นักปฏิบัติการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการมี
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ส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลให้ถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ คุณลักษณะของการมีส่วนร่วมตลอดจนผลของการมี
ส่วนร่วม 

มิตทิี ่ 2 คุณลักษณะของการมีส่วนร่วม ซึ่งการท าความเข้าใจกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้นจะต้องพิจารณาว่า 

1. การมีส่วนร่วมนั้น ๆ อยู่ในขั้นตอนใด 1) มีส่วนในการด้านปัญหา สาเหตุ
ของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา 2) ร่วมด าเนินการในกิจกรรมพัฒนา 3) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา 4) ร่วมประเมินผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา 

2. องค์ประกอบของผู้ เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมอาจจะเป็นผู้น า ชาวบ้าน 
เจ้าหน้าที่ทางราชการหรือเอกชน เป็นต้น 

3. การจ าแนกการมีส่วนร่วม พิจารณาจุดเริ่มต้นของโครงการจากคนภายนอก 
ผู้น ากลุ่มอิทธิพล หรือเกิดจากปัญหาและความต้องการตามแบบชาวบ้านและเข้าร่วมด้วยความเห็นใจ
หรือเพราะความเกรงใจ เป็นต้น 

มิติที ่ 3 บริบทของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ 
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ รวมถึงค่านิยม เจตคติ ตลอดจนความสามารถของบุคคล นอกจากนี้
ลักษณะต่าง ๆ ของกิจกรรมเช่น ความซับซ้อนในการบริหารงาน การใช้เทคโนโลยี และความเด่นชัด
ของกิจกรรมจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

มิติที ่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพิจารณาทั้งแง่ผลเชิงรูปธรรม
และนามธรรมที่มีต่อบุคคลและชุมชน 

โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) ได้เสนอข้อพิจารณาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดความต้องการ 
1.1 การก าหนดล าดับก่อนหลัง การเริ่มต้นและการก าหนดสิ่งที่จะต้องกระท า 
1.2 การแสวงหาความต้องการจ าเป็นและล าดับก่อนหลังของผู้ร่วมงานอ่ืน 
1.3 การด าเนินการต่อเนื่องและการแสวงหาสิ่งที่จะต้องกระท าเพ่ิมเติม 
1.4 การปฏิบัติงานด้วยการพิจารณาผู้ร่วมงานการประชุมปรึกษาหารือ  
1.5 การติดต่อประสานประโยชน์อย่างสร้างสรรค ์

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
2.2 การสนับสนุนด้านบุคลากร 
2.3 การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
2.4 การสนับสนุนด้านบริหารจัดการ 
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2.5 การประสานงาน 
2.6 การเข้าร่วมในโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
3.1 การได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุที่เป็นรายได้หรือทรัพย์สิน 
3.2 การได้รับผลประโยชน์ทางสังคมด้านการเรียนรู้และการได้รับการบริการที่ดี 
3.3 การได้รับผลประโยชน์ทางสังคมด้านความสุข ความพึงพอใจ 
3.4 การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้านความนิยมนับถือตนเอง 
3.5 การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้านการได้มีโอกาสใช้อ านาจทางสังคม 
3.6 การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้านความมั่นใจในตนเอง 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
4.1 การประเมินผลการท างานของสถานศึกษา 
4.2 การประเมินผลกระทบจากการท างานของสถานศึกษา 
4.3 การประเมินผลกิจกรรมทางสังคม 
4.4 การประเมินความเห็นสาธารณะ 
4.5 การประเมินความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องความชอบ 
4.6 การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารงาน  

 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative management) 

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม นั้น นอกจากผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาแล้ว สิ่งส าคัญของความส าเร็จของการจัดการศึกษาก็คือบุคลากรที่อยู่ใน
โรงเรียนนั้น ๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การเปิดโอกาสให้บ้าน หรือผู้ปกครอง ชุมชน 
รวมทั้งพระ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของโรงเรียนก็จะท าให้การจัดการศึกษา
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่นักวิชาการต่าง ๆ ที่ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

มุทิตา แพทย์ประทุม (2550: 120) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
การร่วมมือและการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในทุก ๆ ด้านของประชาชน โดยเริ่มตั้ งแต่การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการ
รับประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  

พรภิมล ศรีโมสาร (2555: 13) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามหลักของการกระจายอ านาจ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับผิดชอบและด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อนักเรียน อันจะส่งผลไปถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป  
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2555: 124) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรที่อาศัยหน้าที่ทางการบริหาร
อย่างน้อย 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์กร การน าและการควบคุม ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
กระบวนการดังกล่าว ใช้ทักษะทางการบริหาร แสดงบทบาทหน้าที่กับระดับการศึกษารวมทั้งยังต้อง
เข้าใจสภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน การที่จะพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาเป็นกระบวนการให้คนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารที่ดีพอโดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้สังคมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  

สายฝน วิบูลรังสรรค์ (2550: 85-86) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมว่าการที่ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาโดยมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น  

จิณณวัตร ปะโคทัง (2550: 113) ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่
บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กร ด าเนินการร่วมกันมีความเกี่ยวข้องกันจนเกิดความ
ผูกพันต่อสมาชิกองค์กรเพื่อให้เกิดผลทั้งตนเองและหน่วยงานหรือองค์กร  

วรินทร  บุญยิ่ง (2553: 13-14) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือไว้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งช่วยกันท ากิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตลอดทุกข้ันตอน คือ ขั้นร่วมคิด ขั้นร่วมวางแผน ขั้นร่วม
ด าเนินการ ขั้นร่วมแก้ปัญหา และข้ันร่วมรับผลงาน  

ลัสสิเอ้อ (R.N Lussier, 1996: 11) ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการตั้งวัตถุประสงค์และ
วางแผนที่จะท างานให้ส าเร็จ  

โรเบิรต์ และ ไอวิง (Robert & lrving, 1961: 59-63) ได้สรุปแนวคิดว่าการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเป็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมกับลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
อาจจะเป็นไปโดยทางตรง และลักษณะเป็นทางการ ซึ่งจะมีผลประโยชน์เป็นแรงผลักดันให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามในกรณีมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเป็นไปโดยทางอ้อมไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมอาจจะไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ก็ได้ 
แนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการติดสินใจเกิดขึ้นโดยตัวผู้บริหารเมื่อเวลาที่ต้องการประสานสิ่งต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นการควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด
ไว้ ผู้บริหารจะเป็นผู้ผลักดันผลส าเร็จให้แก่องค์กรโดยผ่านผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งจะเป็นผู้ดูแลผล 
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ประโยชน์ขององค์กร ซึ่งในประเด็นเรื่องผลประโยชน์นี้เองที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม  

แอนโทนี่ (William P. Anthony, 1978: 12) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (participative management) ไว้อย่างชัดเจนว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์มาช่วยแก้ปัญหาทางการบริหาร โดยผู้บริหาร
ยอมแบ่งอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส าคัญคือต้องพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ส่วนร่วมตัดสินใจอย่างแท้ในเรื่องที่ส าคัญขององค์กร ไม่ใช่เพียงการรับรู้ และสัมผัสปัญหาเพียงผิวเผิน  

เฮาส์ และ เดสเลอร์ (House R.J. & Dessler G., 1974: 19) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
ผู้น าแบบมีส่วนร่วม สรุปว่าผู้น าแบบมีส่วนร่วมจะใช้การวิธีปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาและน า
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และใน
การตัดสินใจ แต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
โดยมีความคิดเบื้องต้นว่า การเพ่ิมความเพียรพยายามของผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงที่ไม่ได้ก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบไว้ชัดเจน (unstructured task) แต่จ าเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายของงาน การวางแผน และปฏิบัติงานนั้น จะท าให้เขาได้เรียนรู้งานและบทบาทที่ถูกคาดหวัง
และเกิดความชัดเจนในบทบาทเพ่ิมขึ้น เกิดความเพียรพยายามที่สูงขึ้น และในท านองเดียวกันใน
สถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการความมีอิสระและความส าเร็จในงานสูง และการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ จะมีแนวโน้มที่จะไปเพ่ิมปริมาณงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจให้เกิดความเพียร
พยายามและความพึงพอใจสูงขึ้นด้วย  
 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  
เทนเนนบอม และสมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt, 1961: 98) ได้เสนอแนะหลักของ

ผู้น าตามขนาดของการใช้อ านาจหน้าที่ โดยเริ่มจากการเป็นผู้น าแบบเผด็จการไปสู่การเป็นผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย ลักษณะของผู้น าจะแตกต่างกันไปตามวิธีการใช้อ านาจหน้าที่และการเปิดโอกาสบังคับ
บัญชามีอิสระในการท างาน ตามแนวคิดนี้ ผู้น าจะไม่มีพฤติกรรมที่เป็นเผด็จการเต็มที่หรือมีการปล่อย
ให้มีอิสระสระในการท างานจนเกินไป  

ลิเคอร์ท (Rensis Likert, 1961: 21) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยสรุปสาระส าคัญไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
เปิดโอกาสให้ผู้บังคับชาถกเถียงปัญหาได้ 
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ประการที่ 2 ผู้บั งคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ ใต้บั งคับบัญชาให้ เกิดก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององค์กร 
กระตุ้นให้เกิดทัศนคติในการเกื้อกูลองค์กร น าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ประการที่ 3 ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีความคล่องตัว เป็นไปโดยอิสระ               
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ข่าวสารภายในองค์กรมีความถูกต้องเพียงพอ เชื่อถือได้  

ประการที่ 4 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและ
โดยกว้างขวางเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์ 

ประการที่ 5 การตัดสินใจต่าง ๆ กระท าโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์กร 
ประการที่ 6 เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน

ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น และถูกต้องตามความประสงค์อย่างแท้จริง 
ประการที่ 7 การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุม

กันเอง และเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมด้วยวิธีต าหนิหรือดุด่าว่ากล่าว 
ประการที่ 8 ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา

โดยการส่งเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
เฮาส์ (House, 1971: 11) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้น าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วน

ร่วมในบริหารไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการบริหารที่เน้นไปที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (sharing of 
information) การแบ่ งปั น อ านาจ (sharing of power) และการแบ่ งปั น อิทธิพล (sharing of 
influence) ภายใต้ องค์ กรต่ อผู้ ใต้บั งคับบัญ ชา พฤติ กรรมผู้ น า ในลักษณ ะนี้ จะปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน และยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อ
การกระท าและการตัดสินใจของตนเอง นอกจากนั้นยังใช้วิธีการปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื้องต้นว่าการเพ่ิมความเพียรพยายามของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน และการปฏิบัติงานนั้น หากเขา ได้
เรียนรู้งานและบทบาทเพ่ิมข้ึน ก็จะท าให้เกิดความชัดเจนต่อบทบาทและความพึงพอใจมากข้ึน  

แอนโทนี (William P. Anthony, 1978: 10-13) ได้ระบุถึงลักษณะส าคัญของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการดังนี้ 

ประการที่ 1 ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (subordinate Movement) 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจของ
ตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล และ ค านึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก 

ประการที่ 2 สิ่งที่ตัดสินใจต้องเป็นเรื่องส าคัญ (involvement in important decisions 
or issues) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การตัดสินใจในเรื่องส าคัญ โดยความส าคัญดังกล่าวเป็นความส าคัญของทั้งองค์กร และตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา การที่ผู้บริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไม่ส าคัญหรือไม่เกี่ยวข้องมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมลักษณะเช่นนี้ ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประการที่ 3 มีการแบ่งอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการ
แล้วการแบ่งอ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ท าให้อ านาจ ของผู้บริหาร
ลดลง แต่การแบ่งอ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กลับท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบงานมากขึ้น ถ้าผู้บริหารกลัวการเสียอ านาจส่วนนี้ และไม่ยอมแบ่งอ านาจการตัดสินใจ
ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้  

สมยศ นาวีการ (2551: 34) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไว้ 4 ประการดังนี้ 

ประการที่ 1 การไว้เนื้อเชื่อใจกัน ได้แก่ การยอมรับ ไว้วางใจ รับผิดชอบ ยินดีที่จะ
ร่วมมือ คบหาสมาคม เปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ประการที่ 2 การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแนวดิ่ง และ แนวขนาน เพ่ือจูง ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงาน และพัฒนางานต่าง ๆ เพ่ือ
ผลส าเร็จของงาน  

ประการที่ 3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักและ                           
มีความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการตัดสินใจนั้น ๆ 

ประการที่ 4 การท างานเป็นทีม หมายถึงการท างานโดยรวมเอาบุคคลหลายฝ่ายซึ่ง
จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งการศึกษาวัตถุประสงค์และการเข้าใจ ศึกษาการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งร่วมกัน การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสารเพ่ือความมุ่งขององค์กร  

สแวนเบอร์ก (Swanberg, 1996: 93) ได้ท าการศึกษาถึงองค์ประกอบส าคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมสรุปได้ดังนี้ 

ประการที่ 1 การไว้วางใจกัน (trust) เป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ทีผู่้ร่วมงานหรือบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยหากได้รับการไว้วางใจกัน
ช่วงเวลาในการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะรับการคุ้มครองจากผู้บริหารภาระงาน
ทั้งหมดหรือการตัดสินใจผู้บริหารจะให้โอกาสเท่าที่เป็นได้ ผู้บริหารที่ให้อ านาจและให้ความไว้วางใจ
แก่ผู้ร่วมงาน จะแสดงให้เห็นถึง ความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน 

ประการที่ 2 ความยึดมั่นผูกพัน (commitment) บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ 
ปฏิบัติงาน ต้องการความยึดมั่น ผูกพัน ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ ฝึกอบรมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติควรจะมีความยึดมั่นผูกพัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้จากการพัฒนาการให้โอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมกัน ผู้บริหารที่มีความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร การยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเกิดจากการ



 71 

 

ที่ผู้ปฏิบัติรู้ถึงเป้าหมายขององค์กร และมี โอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร 
ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร 
อุตสาหะ ท าให้เกิดผลผลิตในการท างานมากขึ้น 

ประการที่ 3 การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (goals and objectives) ความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีการท างานร่วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายขององค์กรย่อมจะขจัด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทาง
เดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันผลผลิตหรือผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ 

ประการที่ 4 ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (autonomy) เป็นภาวะที่เป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในการท างาน ความมีอ านาจหน้าที่ และความสามารถในการรายงานส าหรับ
งานของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการ
ตัดสินใจในงานของตนเอง ซึงจะท าให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติติงานอย่างเต็มที่เต็มความ
รับผิดชอบที่ตนได้รับ 

ประการที่ 5 ลักษณะด้านอ่ืน ๆ (other characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ควรที่จะต้องมีปัจจัยที่ครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน แต่ควรจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ มิใช่บังคับ
บรรยากาศองค์กร ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่จะจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในเป้าหมาย หรือ
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเพ่ิมขึ้นโดยมีผู้ให้การสนับสนุน โดยจะต้อง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความกระตือรือร้น สภาพแวดล้อมในองค์กรถือได้ว่ามีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพึงระลึกว่าเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริง ผู้บริหารควรจะต้องรับฟังขอเสนอแนะต่าง  ๆ และให้การ
สนับสนุนส่งเสริม  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (ม.ป.ป.: 212-113) กล่าวว่ารูปแบบการถ่ายโอนอ านาจโดยทั่วไป
มีแนวด าเนินการส าคัญ ๆ อยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การแบ่งอ านาจ (deconcentration) เป็นการจัดสรรหรือการถ่ายโอน 
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่หน่วยงานระดับล่างในสายบังคับ
บัญชาของรัฐบาลกลางหรือจากส่วนกลาง เพ่ือความสะดวกในการด าเนินกิจการ 

รูปแบบที่ 2 การมอบอ านาจ (delegation) หมายถึง การที่ผู้บริหารที่อ านาจสูงสุดใน
หน่วยงานส่วนกลางจัดสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจไปยังผู้บริหารระดับล่างของ
องค์กร เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามล าดับขึ้นไปเป็นการ
มอบอ านาจไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในควบคุม เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบให้ผู้ ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รูปแบบที่ 3 การโอนอ านาจหรือการให้อ านาจ (devolution) หมายถึง การถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่  ในการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือระดับบนไปยังระดับล่างอย่างสมบูรณ์ โดยมี 
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนอ านาจอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับล่างจึงมีอ านาจ ในการ
ก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เช่น การโอนอ านาจให้เทศบาลจัด
การศึกษา 

รูปแบบที่ 4 การให้เอกชนเข้าด าเนินการ (privatization) หมายถึง การยกหรือมอบ
อ านาจให้เอกชนเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการไปให้เอกชนด าเนินการแทน หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ลงทุนในการด าเนินการบางส่วน  
 
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

สมยศ นาวีการ อ้างถึงใน พจนารถ วาดกลิ่น (2556: 23) กล่าวถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมPM(Participative Management) ว่ามีประโยชน์ดังนี้ 

1. การตัดสินใจได้ดีกว่า PM ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจในองค์กรให้ดีขึ้น การ
แก้ปัญหาด้วยกลุ่มท าให้การวิเคราะห์ปัญหาและการสร้างทางเลือกได้ดีกว่า ความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการตัดสินใจมีมากกว่า เพราะว่าพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ถ้าหาก
ว่า PM ไม่ท าให้การตัดสินใจดีขึ้นแล้ว PM คงจะไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

2. ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นPM ช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นคือ ผลผลิต
ตามมากจากการปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้น การตัดสินใจที่ดีท าให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น 
เนื่องจากว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการตัดสินใจ พวกเขาย่อมมีความผูกพัน
ต่อผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง บรรลุถึงเป้าหมายมากขึ้น ความผูกพันน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างาน                          
ที่สูงขึ้น 

3. ก าลังใจและความพอใจงานที่ท ามีมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจที่ดี และมีประสิทธิภาพการ
ท างานที่สูงขึ้นเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม ท าให้ก าลังใจและความพอใจงานที่ท าของพนักงานสูงขึ้น 
พนักงานส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการ PM สร้างความพอใจให้กับพวกเขามาก สิ่งเหล่านี้ท าให้พวกเขา
พอใจงานที่ท ามากขึ้น พนักงานมีความพอใจงานที่ท ามากข้ึน เนื่องจากพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขา
เป็นส่วนส าคัญขององค์กร 

4. การออกจากงาน การขาดงาน และความเฉื่อยชาน้อยลง PM ช่วยลดการเฉื่อยชา การ
ขาดงาน และการออกจากงานน้อยลง เนื่องจากพนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ ความผูกพัน
ต่องานและความพอใจงานที่ท ามีมากขึ้นพวกเขามีความรู้สึกห่างเหิน คับอกคับใจและความไม่พอใจ                      
ที่น าไปสู่ความเฉื่อยชา การออกจากงานและการขาดงานค่อนข้างมากเป็นอาการโดยทั่วไปของความ
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ไม่พอใจของพนักงานอย่างหนึ่ง การลดความไม่พอใจด้วยการใช้ PM สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 
5. การติดต่อสื่อสารและการยุติการขัดแย้งดีกว่า องค์กรทุกแห่งมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กร ถ้าหากว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างถูกต้อง PM  ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารในการยุติการขัดแย้งอย่างเปิดเผยได้ ความขัดแย้งถูกยุติภายในกรอบของการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารทุกคนต้องเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่คาดหวังไว้ในการใช้ PM ก่อนที่จะ
รับวิธีการนี้ไว้พวกเขายังต้องประเมินค่าใช้จ่ายและประโยชน์เหล่านี้เป็นระยะในขณะที่พวกเขาก าลัง
ใช้ PM อยู่ด้วยการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์เหล่านี้ ไม่ได้เป็นงานที่ง่ายเลยและจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึง กระบวนการหลายอย่างในกรณีของผู้บริหารและองค์กร ส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ที่ได้จาก 
PM จะมากกว่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า PM เป็นวิธีการที่จ าเป็นต่อผู้บริหาร 
แต่ละคนและองค์กรแต่ละแห่งและผู้บริหารแต่ละคนเท่านั้นที่สามารถพิจารณาถึงความมีประโยชน์
ของ PM ภายในสถานการณ์โดยเฉพาะของพวกเขา  

แอนโทนี่ (William P. Anthony, 1978: 27-29) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความคิดเห็นหลากหลาย ท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่ าการ
คิดเพียงคนเดียว 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ท าให้เกิดการต่อต้าน
น้อยลง ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถให้
ทดสอบพบว่า สิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 3) เปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ตลอดจนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ เกี่ยวข้อง มีโอกาสได้ใช้
ความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกันเกิดความมีน้ าใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานมากข้ึน 5) การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นการตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึนและ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูงตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  

ส าหรับ เดวิส (Keith Davis, 1981: 45) สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ การ
มีส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ได้รับความคิดเห็นมากข้ึน มีแรงจูงใจมาก
ขึ้น มีความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้นับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น มีความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงานลดการขาดงานและมีการสื่อสารดีขึ้น  

กอร์ดอน (Gordon & Gareth R. Jones, 1999: 17) สรุปคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว้
ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการยอมรับต่อความคิดของฝ่ายบริหารได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือ
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ระหว่างฝ่ายบริหารได้มากขึ้นลดอัตราการเปลี่ยนแปลง ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้อง
ใจต่าง ๆ ลงท าให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นและมีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีขึ้น  

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะเห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์ คือมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ลด
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ิมก าลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับและมี
ความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนจากแนวคิดของนักวิชาการที่
กล่าวข้างต้น สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ประโยชน์ที่เกิด
กับหน่วยงาน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื่อสารในหน่วยงานดีขึ้น ความ
ขัดแย้งลดลง ต้นทุนลดลงในขณะที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและหน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงได้ดีขึ้น                                         
2) ประโยชน์ที่เกิดกับผู้บริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเนื่องจากได้ข้อมูลและความคิดจากทุกฝ่ายและ
แสดงถึงความสามารถในการบริหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ 3) ประโยชน์ที่ เกิดกับพนักงานโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ ฝ่ายบริหารและระหว่างพนักงานด้วยกันเองดีขึ้น พนักงานมีความ
ไว้วางใจกันสูง สามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบและผูกพันกับ
หน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และทุกคนให้
ความส าคัญกับการให้อ านาจในการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผู้น า ของผู้บริหารและการเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการไว้วางใจกันความผูกพันต่อองค์กรและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 

 
การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) (The Ban Wat Rongrean Management) 

 
สถาบันทางสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครับ วัด โรงเรียน และองค์กรอ่ืน  ๆ                         

ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการจัดระบบระเบียบของสังคมให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่าง  ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน เป็นการบริหารในรูปแบบของ
ความร่วมมือกันของสามประสานองค์ในชุมชนเพ่ือที่บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชน 
 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นค าที่ได้ยินมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่พบว่าสภาพสังคมที่มี
ปัญหาจากภาวะต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความรู้ ความคิด วิถีชีวิต



 75 

 

ที่เปลี่ยนไป และส่วนที่ส าคัญคือ เด็กและเยาวชนที่ขาดความเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ เพื่อน าไปใช้
ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยวุฒิภาวะที่ยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นการจัดการศึกษาเป็นระบบส าคัญของสังคมที่จะพัฒนาคนให้ก้าวทันและรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้ขีดจ ากัด ทั้งนี้การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคน เพ่ือพัฒนาประเทศนั้น
จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งการปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องใช้ระยะเวลาและไม่เพียงแต่ การด าเนินการของ
โรงเรียนตามล าพัง เนื่องจากวิถีชีวิตนั้นประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของระบบของสังคม และส าหรับ
สังคมไทยตั้งแต่อดีตมามีความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมกันหล่อหลอม
ขัดเกลาสร้างสรรค์ปัญญาให้เป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่เราควรต้องน้อมน าความเป็นวิถีชีวิตแบบไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างลงตัวของบ้าน วัด 
และโรงเรียน น าแนวทางดังกล่าวกลับมาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นคน
ดีมีคุณภาพ (กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว, 2558: 121) 

ความเป็นมาของค าว่า “บวร” 
การพัฒนาตามระบบโครงสร้างทางสังคม บ้าน วัด โรงเรียน รวมเรียกย่อ ๆ ว่า “บวร” ค าว่า 

“บวร” ตามพจนานุกรมค านี้มีความหมาย หมายถึงประเสริฐหรือล้ าเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นค าราชาศัพท์ที่
ใช้กันในราชส านักและแม้จะฟังดูห่างไกล แต่แท้จริง “บวร” อยู่ใกล้ชิดเกี่ยวพันกับคนไทยมากที่สุด                          
ยิ่งถ้าทราบถึงแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีชื่อ “บวร”จะยิ่งเข้าใจความหมาย 

“บวร” นอกจากมีความหมายข้างต้น ด้วยพระอัจฉริยภาพในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมองค านี้ด้วยความลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ยิ่งไปกว่านั้นทรงใช้
อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ภายในสังคมแบบไทยๆ ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยในมุมกว้างอย่าง
ครอบคลุมยากจะหาผู้ใดในแผ่นดินคิดได้เสมอเหมือน ค าว่า “บวร” เกิดจากการน าอักษรสามตัว มา
เรียงกันต่อกันจนเกิดเป็นค าที่มีความหมายตามแนวพระราชด าริอักษรทั้งสามตัวซึ่งมีความหมายใน
ตัวเองเป็นความหมายที่ผูกพันและคุ้นเคยตลอดมาเริ่มจาก 

บ. ใบไม้ แทนความหมายด้วยค าว่า บ้าน ซึ่งบ้านคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้ 
บ้านให้ความรักความอบอุ่นผูกพัน แม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันที่เล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม
ใหญ่ๆ เป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กที่มีความหมายส าคัญมาก 

ว. แหวน แทนความหมายด้วย ค าว่า วัด วัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคน
ไทยมาแต่ครั้งอดีต เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้
ประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว 
ส าหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาปรึกษากัน กลับจาก
วัดก็ได้ค าสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการ
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นับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลาม คริสต์ ล้วนมีหลักค าสอนให้ผู้คนประพฤติ และปฏิบัติดี
โดยนัย ว. แหวนจึงหมายรวมถึงศาสนาต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีแผ่นดินไทย 

ร. เรือ แทนความหมายด้วยค าว่าโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมี
แบบแผน ส าหรับเยาวชนซึ่งเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจจะดูหนักอยู่บ้างใน
ปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนต้องดูแลเหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตน นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องให้
ความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่ รวมถึงท าให้ศิษย์เป็นคนดีแก่สังคม จากค าจ ากัดความ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากค าว่า “บวร” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9  ทรงมองเห็นซึ่งหากให้ความส าคัญกับสามสิ่งนี้ดังที่พระองค์ทรงมองสังคมไทยที่ประเสริฐดีเลิศ 
ในความหมายของค าว่า “บวร” ก็จะบังเกิดขึ้น และการท าให้ “บวร” ประสานกันอย่างลงตัวไม่ได้
เป็นเรื่องยากหรือต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแต่ปัจจุบันลืมมองสังคมไทยที่อบอุ่นแบบอดีต ส่ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนนั้นผูกพันกันมานานตั้งแต่สังคมไทยยังไม่มีโรงเรียน วัด
ต้องรับภาระในการให้ความรู้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการสอนให้ท าความดี วัดจึงผูกพันกับชุมชน
มากกว่าปัจจุบัน ความสัมพันธ์ลักษณะนี้จึงไม่ได้หมายถึงวัดในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ใน
ชุมชนศาสนาอ่ืนหากมีที่ประกอบศาสนกิจก็ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจคอยชี้น าคนในชุมชนให้ท าความดี
เช่นเดียวกัน ด้วยสถานภาพสังคมปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านวัตถุ เศรษฐกิจ แต่สภาพ
จิตใจของความเป็นมนุษย์กลับดูเลวร้ายลง ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนเรื่อย ๆ ในภาวะดังกล่าว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยอยู่เสมอจึงพระราชทานแนวพระราชด าริที่มีชื่อว่า 
“บวร” กระตุ้นเตือนให้พัฒนาโดยใส่ใจในฟันเฟืองเล็ก ๆ ทางสังคมที่ก าลังละเลยไปมากทั้งบ้าน วัด 
โรงเรียน เพ่ือให้เกิดความผูกพันกันในสังคมแบบเดียวกับที่เคยมีมาในอดีตเพ่ือให้ประเทศเติบโตอย่าง
มีรากฐานอันจะท าให้ประเทศเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป 

พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 
และจากพระราชด ารัสและแนวพระราชด าริ “บวร” หลายหน่วยงานเกิดแนวคิดในเรื่องตามรอยพระ
ยุคลบาท “บวร” รับสนองพระราชด าริ หวังให้ภาพวิถีชีวิตดีงามแบบไทยๆ คงอยู่สืบชั่วลูกหลาน 
โครงการพระราชด าริได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ “บวร” ของ
กองทัพภาคที่ 1 ได้จัดท าหลายโครงการ อาทิ สานสัมพันธ์ชุมชนระหว่างบ้าน - วัด - โรงเรียน 
โครงการ 1 ค่าย 1 วัด 1 ชุมชน โครงการแหล่งข่าวประชาชน โครงการแข่งกีฬาครอบครัวและแข่ง
กีฬาภายในหน่วยงาน โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสถาบันครอบครัวคือ บ้าน สถาบันศาสนาคือ วัด และสถาบันการปกครอง คือ ภาครัฐ 
เพ่ือประสานพลังสามัคคีในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมไทยให้น่าอยู่และเกิดความร่มเย็น (ภูวณัฐสร์ 
หนูมาก, 2549: 12-13) 
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พระมหาสุเทพ สุวณฺโน กล่าวว่า บ ว ร: เป็นโมเดลการขับเคลื่อนรณรงค์ทางสังคมไทย
แบบดั้งเดิม “บวร” เป็นกระบวนการทางประชาสังคมรูปแบบหนึ่งที่รวมเรียกว่า “บ้าน วัด โรงเรียน” 
โดยเป็นการน าเอารูปแบบและแนวคิดการพัฒนาที่อาศัยสถาบันหลักส าคัญ 3 สถาบันในชุมชน ได้แก่
สถาบันการปกครอง ซึ่ งหมายถึง บ  (บ้ าน) สถาบันทางศาสนา ซึ่ งหมายถึง ว (วัด ) และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งหมายถึง ร (โรงเรียน) มาผนึกก าลังกันจัดตั้งเป็นองค์กรเพ่ือน ามารองรับและ
ด าเนินการต่าง ๆ ของทางราชการและของชุมชน (พระมหาสุเทพ สุวณฺโน, 2559) 

เวปไซต์ ครูบ้านนอกได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “บวร” ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  จากผล
การศึกษา และการสังเกตการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนณรงค์ทางสังคมในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ในอดีตที่
ผ่านมาพบว่า การขับเคลื่อนรณรงค์ทางสังคมหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน โดยทั่วไป
มักนิยมใช้ตัวแบบภาคีความร่วมมือของสถาบันหลักทางสังคมที่เรียกว่า “บ ว ร” ซึ่งเป็นตัวแบบ
ดั้งเดิม (Classical Model) ที่ใช้ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานหลายสิบปี ทั้งนี้ตัวแบบดังกล่าวเป็น
การประสานสัมพันธ์และกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง “บ้าน วัด และโรงเรียน” ในระดับชุมชน 
บ้าน ในที่นนี้มีความหมายถึง “หมู่บ้าน” และ “แกนน าชุมชน” รวมถึงแกนน าที่เป็นทางการซึ่งอยู่ใน
ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านันเป็นต้น ส่วน วัด หมายถึง “สถาบันศาสนาและแกนน าด้านศาสนา”                                
ที่อยู่ในอาณาบริเวณของพ้ืนที่ชุมชนที่ท าการรณรงค์ และโดยทั่วไปในสังคมชุมชนของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชนบท วัดจึงหมายถึง พระภิกษุสงฆ์ และเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
และโน้มน้าวชักจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายได้แก่ โรงเรียน ก็มีความหมายถึง “สถาบันการศึกษา
และแกนน าทางความคิด อันได้แก่ “ครู อาจารย์” ในพ้ืนที่   

ทั้งนี้ ภายใต้ตัวแบบ “บ ว ร” ดังกล่าว ถือเป็นกลไกที่ท างานภายใต้ระบบคิดที่อาศัยผู้น า
ทางความคิดหลักของชุมชน 3 ส่วนประสานกัน หรือเรียกว่า “สามประสานแกนน า” ซึ่งแกนน าทั้ง
สามส่วนหากพิจารณาในเชิงมนุษยวิทยาชุมชนถือว่า เป็นตัวแทนของทรัพยากรอ านาจ (Power 
Resource) ของชุมชน ตัวแบบนี้เชื่อว่าตัวแทนของทรัพยากรอ านาจดังกล่าวมีบทบาทในการชักจูงใจ
หรือโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมายของการรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ ทัศนคติ รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่กลุ่ม
แกนน าในการรณรงค์ต้องการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป ภายใต้ตัวแบบ
ดังกล่าว จึงต้องอาศัยความเข้าใจอันดีและการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของแกนน าชุมชนทั้ง 3 ส่วน
ดังกล่าว ภายใต้บริบทสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในชนบทหรือสังคมที่อยู่นอกเขตเมือง ตัวแบบ 
“บวร” ยังสามารถท างานค่อนข้างได้ผลในหลายพื้นท่ี   

บ-ว-ร คือ การรวมตัวของหน่วยทางสังคมที่ส าคัญที่สุดเพ่ือความเจริญงอกงาม บ่งบอกถึง
วัฒนธรรมอันจะเกิดจากความดีงามของคนทุกคนที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งสามสิ่งไปพร้อม ๆ กัน 
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บ้าน อาจหมายถึงชุมชน หน่วยทางสังคมที่ส าคัญหน่วยหนึ่ง ในบ้านอาจมีผู้ใหญ่บ้านหรือ
ก านัน เป็นผู้น า ผู้น าเหล่านี้จะพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม ทางด้านกายภาพต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน
หรือชุมชน  

วัด หน่วยทางสังคมอีกหน่วยหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง ในอดีตวัดคือศูนย์รวมของทุก ๆ สิ่งตั้งแต่เกิด
จนตายกว็่าได้ เกิดก็ไปวัดให้พระตั้งชื่อลูกตั้งชื่อหลานให้ หากลูกหลานเป็นชายก็จักให้บวชเรียน เขียน 
อ่าน พอโตขึ้นหน่อยจะออกเหย้าออกเรือนพระก็เป็นผู้ดูฤกษ์พานาทีให้อีกไปจนวาระสุดท้ายก็สงบนิ่ง 
ณ มุมอันสงบของวัด  

โรงเรียน หน่วยทางสังคมสุดท้ายที่จะกล่าวถึง โรงเรียนตั้ งขึ้นเป็นทางการครั้งแรกในปี 
2414 สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ในสมัยก่อนหน้านั้น วัดคือสถานบันการศึกษาของชุมชน แม้การจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นมาแล้ว ชาวบ้านในชนบทก็ยังไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน เนื่องจากว่ายังแปลกใหม่อยู่ 
เนิ่นนานหลายปีกว่าชาวบ้านจะเข้าใจและยอมส่งบุตรหลานเข้าในระบบโรงเรียน ถ้าสังเกตจะเห็นได้
ว่าโรงเรียนก็แยกตัวออกมาจากวัด วัดกับโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่ใกล้เคียงกันในด้านการท างาน 
กล่าวคือ การให้ความรู้ สติปัญญาและจิตวิญญาณ วัดมีพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิในด้านความรู้ พระสงฆ์อาจ
มีความรู้นอกเหนือจากทางธรรม คือก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านอาจเป็นช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ 
มาก่อน ความรู้นี้ท่านอาจน ามาพัฒนาวัดหรือน ามาสอนญาติโยม เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้ 
โรงเรียนเช่นกันสร้างปัญญา วิธีการสมัยใหม่ เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวในสังคมในยุคปัจจุบัน  (ครูบ้าน
นอก, 2559) 

ความหมายของ “บวร” 
คมสันติ์ จันทร์อ่อน กล่าวว่า “บวร” ไม่ได้มีความหมายตามพจนานุกรมไทยที่แปลว่า 

ประเสริฐ, ล้ าเลิศ เท่านั้น แต่มันมีที่มาจาก ตัว บ คือ บ้าน บ้านที่มีชาวบ้าน มีคนอาศัยอยู่ผู้ที่จะสืบ
สานวัฒนธรรม ศาสนา และซึมซับค าสอนจากพระสงฆ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้
ยั่งยืนยาวนานอย่างถึงแก่นแท้  ตัว ว คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ์ ผู้ที่อาสาจะละกิเลสทางโลกมาศึกษา
พระธรรม เพ่ือเผยแผ่หลักพุทธศาสนาให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการด ารงชีวิตอย่างสงบ เป็นสุข และตัว ร 
คือ โรงเรียน เดิมทีแหล่งที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้นั้นคือวัด ต่อมาได้แยกออกมาเป็นโรงเรียนที่
เป็นสถานให้การศึกษาโดยตรงต่อทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ยังมีชื่อวัดเป็น
ชื่อโรงเรียนอยู่ ฉะนั้นค าว่า “บวร” จึงไม่ใช่เพียงค าประกอบที่ใช้เรียกสถานที่ต่าง ๆ เท่านั้นมันมีที่
มาถึงสังคมที่เกื้อกูล ส่งเสริม ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคมนั้น ๆ ความเจริญที่แท้จริงของ
สังคมท่ีจะมีความสุขจึงจะสมบูรณ์แบบ (คมสันติ์ จันทร์อ่อน, 2560) 

ธนพรรณ ธานี ได้กล่าวถึงการก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” คือการน าเอา
รูปแบบและแนวคิดการพัฒนาแบบ “บวร” (บ้าน - วัด - โรงเรียน) เป็นแนวคิดที่มุ่งพยายามที่จะ
น าเอาองค์กรหรือสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาอันได้แก่การ
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น าเอาสถาบันที่ส าคัญในชุมชน 3 สถาบัน ได้แก่ (ธนพรรณ ธานี (2545) อ้างถึงใน ภูวณัฐสร์ หนูมาก, 
2549: 13-15) 

1. สถาบันการปกครอง  (บ = บ้าน) 
2. สถาบันศาสนา  (ว =  วัด) 
3. และสถาบันการศึกษา  (ร = โรงเรียน) 
องค์ประกอบของ “บวร” 
การผนึกก าลังจัดตั้งเป็นองก์การที่เรียกว่า “บวร” เพ่ือน ามารองรับและด าเนินการต่าง ๆ 

นั้น ค าว่า “บวร” เป็นค าย่อ ที่น าเอาพยัญชนะต้นของค าว่า บ้าน วัด โรงเรียน มาบัญญัติเป็นค าใหม่ 
โดยมีองค์ประกอบของ “บวร” ดังต่อไปนี้ 

1. สถาบันการปกครอง (บ้าน) ซึ่งประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขต าบล เกษตรต าบล เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐใน
รูปอื่น ๆ ด้วย 

2. สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
และกลุ่ม หรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายถึงองค์กรหรือ สถาบันทาง
ศาสนาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย 

3. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
และองค์กรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย (ภูวณัฐสร์ หนูมาก, 2549: 15) 

ความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านและชุมชนจึงเป็นทุนทางจิตวิญญาณ (Spiritual capital) 
ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันตั้งแต่เกิดจนตาย “บ้าน 
วัด โรงเรียน” จึงเป็นทุนมรดกทางสังคมที่มีมาคู่สังคมไทย สถาบันทั้ง 3 จึงมีความสัมพันธ์ในทาง
สังคม และเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ลักษณะ
ชุมชมที่ปรากฏในสังคมไทยจึงมักประกอบด้วย “บ้าน” (ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนและระบบ
ชีวิตที่ก่อเกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย) “วัด” (สถาบันศาสนาซึ่งเป็นตัวขัดเกลาและบ่มเพาะ
วัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน) “โรงเรียน” (สถานบันเป็นตัวเพ่ิมเติมความรู้และถ่ายทอด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ) สถาบันทั้ง 3 จึงเป็นสถาบันส าคัญในทางสังคมที่จะสามารถน ามาเป็นกลไก
ที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดเครือข่าย น าสู่ภารดรภาพและสังคม
สมานฉันท์ อันเป็นจุดหมายปลายทางของการพัฒนาการศึกษาและสังคมได้อีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น 
ประชาสังคมแบบ “บวร” จึงหมายถึง การน าเอาสถาบันในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา
และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจแก้ปัญหาตนเอง และชุมชน 
ก าหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและบริหารจัดการการศึกษาชุมชนของคนใน



 80 

 

ท้องถิ่นท่ีร่วมกันเป็นเจ้าของ (ธนพรรณ ธานี (2545) อ้างถึงใน ภูวณัฐสร์ หนูมาก, 2549: 14) 
พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ในขณะที่ด ารงต าแหน่ง

เลขาธิการคณะธรรมยุต กล่าวว่าคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระราชด ารัสไว้เหนือเกล้าฯ โดยเอาโจทย์ที่ตรัส
ว่า เด็กไทยหัวใจเสื่อม สมองเสียเป็นตัวตั้ง แล้วน าเอาเรื่องของ “บวร” หรือ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” มา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม นั่นคือให้พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เน้นย้ ากับผู้ปกครองที่เข้า
วัดว่าต้องท าให้บ้าน ที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้ ให้ความรักความอบอุ่น ผูกพันกับเด็กให้มากที่สุด 
เพราะบ้าน แม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคม
ใหญ่ๆ เป็นฟันเฟ่ืองชิ้นเล็กท่ีมีความหมายส าคัญมาก ขณะที่วัด เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของ
คนไทยมาแต่ครั้งอดีต เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้ประพฤติถูก
ท านองคลองธรรมอีกท้ังวัดนั้นนอกจากจะเป็นสถานที่ ประสอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว ชาวบ้านยัง
ใช้วัดเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนพบปะกันใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาปรึกษากันและได้ค าสอนดี  ๆ จาก
พระสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ให้สามารถ
น าไปใช้ดับทุกข์ร้อนต่าง ๆ กลับไปบ้านมากมายโดยค าสอนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นให้คนประพฤติ
และปฏิบัติดี ส่วนโรงเรียนจะต้องให้ความรู้ทางวิชาการเต็มที่ รวมถึงท าหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์
เป็นคนดีของสังคมเมื่อใดที่ วัด - บ้าน – โรงเรียน สามารถสอดประสานกันได้ ความหวังที่จะให้ 
“บวร” เป็นจุดสกัดภัยมืดที่ค่อย ๆ ซึมลึกกัดกร่อนจิตวิญญาณของเยาวชนไทยก็จะบังเกิดข้ึน และการ
จะให้ “บวร” สามารถประสานกันอย่างลงตัวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือต้องลงทุนอะไรมากเลย 
เพียงแต่ปัจจุบันสังคมไทยลืมมองความอบอุ่นแบบอดีต และความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนว่า
ผูกพันกันมานานตั้งแต่สังคมไทยยังไม่มีโรงเรียน วัดต้องรับภาระในการให้ความรู้กับชุมชน ควบคู่ไป
กับการสอนให้ท าความดี ดังนั้นต้องกระตุ้นเตือนให้คนกลับมาพัฒนา โดยใส่ใจในฟันเฟืองเล็ก ๆ ทาง
สังคมที่ก าลังละเลยไปมากทั้งบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้เกิดความผูกพันกันในสังคมแบบเล่นที่เคยมีมา
ในอดีต เพ่ือให้ประเทศชาติเติบโตอย่างมีรากฐาน อันจะท าให้ประเทศเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป 
ส าหรับทุกวัดที่มีโรงเรียนก็ควรต้องกลับไปเน้นเอาใจใส่วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมากขึ้นและ
หากคณะสงฆ์จะกลับไปสู่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาทั้งด าเนินการเรื่องของ“บวร”ให้เป็นรูปธรรมทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้องควร ที่จะให้การสนับสนุนกับแบบเต็มร้อย เราอยากเห็นสังคมไทยเต็มไปด้วยคนที่มี
ความรู้พร้อมทั้งมีศีลธรรม มีจิตใจดีงาม พร้อมจะเอ้ือเฟ้ือเผยแผ่ความเจริญของตัวให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมความเจริญทางวัตถุที่มุ่งเน้นเฉพาะการแข่งขันแก่งแย่งผลประโยชน์จากมันสมองที่ชาญฉลาด 
แต่กลับไร้ซึ่งจิตส านึกที่ดี คือ สัญญาณอันตรายของความล่มสลายของประชาชนแนวคิด “บวร” จึง
เป็นแนวคิดที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับสังคมคนไทยมานาน เกิดจากอักษรสามตัวเรียงต่อกันเกิดเป็นค าที่มี
ความหมายตามแนวพระราชด าริ “บวร” กระตุ้นเตือนให้พัฒนาโดยใส่ใจในฟันเฟืองเล็ก ๆ ทางสังคม
ที่ก าลังละเลยไปทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความผูกพันกันในสังคมที่เคยมีมาในอดีต
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ประเทศชาติเติบโตอย่างมีรากฐานเข้มแข็งและมั่นคงการศึกษาที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งส่วนวิชาการ
และส่วนศีลธรรมจรรยานั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะรากฐานและปัจจัยเครื่องส่งเสริมให้บุคคล
สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริง คือ เมื่อทุกคนมีความรู้พร้อมทั้งมีศีลธรรมอันดีงาม ย่อมสามารถ
ท างานหาเลี้ยงชีพและมีชีวิตอยู่โดยสวัสดี ครอบครัวให้ดีขึ้นเป็นล าดับ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถเผื่อแผ่
ความดีความเจริญของตัวให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้อีกด้วย ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งบ้าน วัดและ
โรงเรียนจึงควรที่จะร่วมมือร่วมความเพียรพยายามกันด าเนินงานด้านการศึกษาต่อไปโดยเต็มก าลัง
เพ่ือพัฒนาคนให้ได้ผลอย่างแท้จริง สังคมจักได้เจริญมั่นคงอยู่อย่างสงบสุขตลอดไป (พระพรหมเมธี 
อ้างถึงใน ภูวณัฐสร์ หนูมาก, 2549: 13-15)  

การก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” 
การก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” คือการน าเอารูปแบบและแนวคิด บ้าน 

วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพยายามที่จะน าเอา องค์กร หรือ สถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อันได้แก ่การน าเอาสถาบันที่ส าคัญในชุมชน 3 สถาบัน ได้แก่ 

1. สถาบันการปกครอง (บ้าน) ซึ่งประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อบต. อสม. สาธารณสุขต าบล เกษตรต าบล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก บาสิกา 
และกลุ่ม หรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา 

3. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ประกอบ ด้วย ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  คณะครู 
นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ 

สถาบันส าคัญในทางสังคม “บวร” จะสามารถเป็นกลไกท่ีก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน ในการน าสู่ภราดรภาพและสังคมสมานฉันท์ อันเป็นความมุ่งหวังของ
การเชื่อมโยงชุมชนให้มีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี (นพวรรณ  พงษ์เจริญ, 2559) 

ภูวณัฐสร์ หนูมาก (2549: 13-15) ได้สรุปแนวคิดในเรื่องของ “บวร” ว่าหมายถึง 
กระบวนการในการสร้างส านึกรับผิดชอบและความร่วมมือของบุคคล และองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหา                         
ต่าง ๆ ในเรื่องของศีลธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดถึงการจัดสรรทรัพยากร และการ
บริหารจัดการศึกษาของชุมชนและสังคม ซึ่งอาจน ามาประยุกต์ในการดึงเอาสถาบันต่าง ๆ คือ 
สถาบันครอบครัว สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาอีกทางหนึ่งด้วยเพ่ือพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
อบายมุขและสิ่งมอมเมาทางสังคมทั้งหลาย  
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การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
ในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) นั้นถ้าย้อนหลังไปในอดีตนับหลายร้อยปี

มาแล้วที่สังคมไทยมี “วัด” เป็นศูนย์กลางของการจัดการพัฒนา “บ้าน” หรือชุมชนไทยเมื่อครั้งใน
อดีตมี “วัด” เป็นศูนย์รวมจิตใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน “บ้าน” หรือชุมชนจะร่วมกับวัด โดยการสนับสนุนที่ส าคัญจากโรงเรียน ร่วมกัน
ด าเนินการจัดการศึกษาในลักษณะสามประสาน “บ้าน วัด โรงเรียน” ซ่ึงอริยา พรหมสุภา ได้กล่าวถึง
การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ว่า เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หรือ“บวร” ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักของชุมชน เมื่อมีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและที่ส าคัญนั้น
ต้องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่นับถือ และในตัวผู้น า เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้
บุคคลและสังคม (อริยา พรหมสุภา, 2559) 

หลักการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
หลักการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารตาม

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสาม
สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือร่วมมือกันในกระบวนการตัดสินใจใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดจากการบริหารการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ตามหลักการในการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

1. มีการจัดสรรหน้าที่และอ านาจ ในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน คนในองค์กร หรือ
ทีมงาน เพ่ือต้องการให้มีทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

2. การก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริง และ
ผลักดันให้คนในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร 

3. รับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนและลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในการท างาน 
4. ท าให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพ่ือผนึกก าลังและ

ศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งการท างานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตาม
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (เจริญ หมื่นใจ, 2559) 

ซึ่งมีความเหมือนและสอดคล้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียน ซึ่งกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว ได้ศึกษาการบริหารจัดการความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. หลักการสร้างความร่วมมือ ประกอบไปด้วย 1) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน                                 
2) มีบทบาทร่วมกันในสังคม 3) มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 4) ผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน 5) มีการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร และระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน 6) มีแนวคิดที่คล้ายกัน 7) มีการสรรหาแกนน าที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 8) มีการ
บริหารงานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม  9) มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับ
บ้าน วัด โรงเรียน และ 10) มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความ
ร่วมมือ 

2. หลักการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย 1) มีการร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน                              
2) มีการตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งปันการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน                                        
3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองเพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน 4) มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความช านาญทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน 5) มีการท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 6) มีการ
ประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และ 7) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วม
กิจกรรมการการศึกษา  

3. หลักการจัดการสัมพันธภาพ ประกอบด้วย 1) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนและตนเอง 2) มีความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องตามข้อตกลงที่เกิด
ร่วมกัน 3) มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 4) มีการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ และ 5) มีการเปิดกว้างทางความคิดในการ
เจรจาตกลง 

4. หลักการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน 2) มีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเพ่ือลดต้นทุนการท างาน 
3) มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม และ4) มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและ
ข้อผิดพลาดร่วมกัน  

5. หลักการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย 1) มีความจงรักภักดี/ยึดมั่นใน
องค์กร 2) มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความ
ทัดเทียมกัน 3) มีการใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4) มีการประกาศนโยบายร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทกฝ่าย 

6. หลักการเสริมสร้างบรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย1) มีการสร้างสภาพแวดล้อม/
เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  2) มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน                                       
3) การรวมกันเป็นพันธมิตร ไม่ใช่ลักษณะของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (กันยารัตน์ แย้มศรี
แก้ว, 2558: 248) 
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สรุป การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เป็นการ
เปิดโอกาสให้สามสถาบันหลักในชุมชน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่
ทุกฝ่ายคือบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ตกลงร่วมกัน 

กระบวนการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
ส าหรับขั้นตอนและกระบวนการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) นั้น คือการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยสามองค์กรในชุมชน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น คือการด าเนินการบริหารร่วมกันของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ โดยมี
รูปแบบการด าเนินการและมีองค์ประกอบของการบริหารงานอย่างหลากหลายเน้นรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามรูปแบบของการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพที่
ตนเองมี เพ่ือเป็นแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ทางชุมชน ทาง
วัด และทางหน่วยงานที่มีอยู่ภายในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีการด าเนินการที่เน้นไปทางใน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของวัด และชุมชนเข้ามาส่วนร่วมเป็นหลัก โดยการก าหนดให้มีระบบการ
บริหารภายในโรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนมีครูรับผิดชอบร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
พ้ืนที่ของโรงเรียน และส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนภายใต้รูปแบบ “บ้าน วัด 
โรงเรียน” หรือ (บวร) และ “บ้าน โรงเรียน มัสยิด” (บรม) ซึ่งจะท าให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ โดยทางโรงเรียนก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในเรื่องของ
ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยกระท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะเพ่ือค้นหาปัญหาและการตัดสินใจในการก าหนดภารกิจของการ
จัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การปรับปรุงพันธกิจและการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนร่วมกัน 

2. การวางแผนการด าเนินงาน โดยจากการที่คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) และคณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่าน ๆ มาและ
มีการร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
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เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและการระดมทรัพยากรที่
จะต้องใช้ในการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยมีการพบปะ
พูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการทั้งหลายที่เสียสละ
เวลามาร่วมด้วยช่วยกันจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น  

3. การลงมือปฏิบัติและด าเนินการ โดยทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการด าเนินการและการจัด
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นหลัก โดย
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน การระดมทุนเพ่ือการศึกษา
หรือเข้าร่วมบริหารงานจัดการทรัพยากร การประสานงานกันและการด าเนินการทางด้านวิชาการที่
หลายท่านเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชน 

4. การติดตามและประเมินผล เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทาง
โรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ในรูปแบบของการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพภายใน การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น และการประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการ
จัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด 
โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด (โรงเรียนวัดอินทราวาส, 2558: 62) 

การส่งเสริมการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
หลักการส าคัญของการส่งเสริมการบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สอดคล้องกับ

หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิดจะมีอิทธิพล

ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว 
3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน ความร่วมมือ 

ความซื่อสัตย์และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุน
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นโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง

ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้นการให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติจะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงานและน าไปสู่การ
เข้าร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ดี 
6. หลักการสร้างพลังชุมชนการรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท า

ให้งานเกิดประสิทธิภาพ (ชิต นิลพานิช และ กุลธน ธนาพงศธร, 2552: 362) 
ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก

มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนไว้ 2 ประการคือ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน 
1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
1.3 การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ 
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ

ท างานที่เหมาะสม 
2. การพัฒนาผู้น าเครือข่ายเพ่ือให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถที่มีจะ

ช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี 
ดังนี้ 

2.1 แลกเปลี่ยน ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่

จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด

กระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน (ส านักมาตรฐานการศึกษา, 2546: 78-79) 

สรุปการส่งเสริมการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน ประกอบด้วย หลักการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หลักการขจัดความขัดแย้ง หลักการสร้างค่านิยมด้าน
ความซื่อสัตย์อดทน ความร่วมมือการพ่ึงพาตนเอง หลักการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องหลักการท างาน
เป็นทีมและหลักการสร้างพลังชุมนุมหรือหน่วยงาน 
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รูปแบบและลักษณะของการจัดการศึกษาแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
เนื่องจาก บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน มีหน้าที่จัดการศึกษาและอบรมสั่ง

สอนให้แก่บุตรหลานของชุมชน นั้น ๆ เมื่อเด็กจบออกมาต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นเอง ด้วยเหตุนี้
สถาบันต่าง ๆ ของชุมชนจึงสมควรมีสิทธิที่จะรับรู้ และมีส่วนได้และส่วนเสียจากผลผลิตของโรงเรียน 
จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ที่มีข้อ
ผูกพันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้รวบรวมลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้
ที่เกี่ยวข้องไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ เป็นการอาสาสมัครหรือรวมกลุ่ม
กันอัตโนมัติเพ่ือแก้ปัญหาของกล่มหรือตนเองซึ่งไม่ได้รบความช่วยเหลือจากภายนอกกลุ่ม 2) การมี
ส่วนร่วมแบบชักน า เป็นการเข้ามาร่วมด้วยความเห็นชอบหรือได้รับสนับสนุนจากรัฐจะพบในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งถูกบังคับให้เข้ามาร่วมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้
การด าเนินงานตามนโยบายโดยตรง จะเกิดผลเสียจนในที่สุดไม่ได้รับการสนับสนุน จากประชาชน 
(Uniteds Nation, 1981: 41) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ก าหนดให้ การจัดการศึกษาของรัฐ
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครที่เน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งบ้านและวัดก็เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน เพ่ือพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งของการ
แสวงหา ความรู้จึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้ง
มวล ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้                         
ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติมเป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกภาคเรียนและก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก ชุมชนและ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.1 การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้อง
มี วิสัยทัศน์ซึ่งท าได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐในชุมชนร่วมแสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนาให้สถานศึกษาเป็นสถาบันที่
พัฒนาผู้เรียน มีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดงานที่ส าคัญของสถานศึกษาพร้อมด้วย
เป้าหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและติดตามผลการด าเนินงาน 
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1.2 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็น 
กระบวนการที่ส าคัญต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบในลักษณะการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุก 
หน่วยงานทุกระดับรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือค้นหาแนวทาง
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างสายสัมพันธ์อย่างแนบสนิทเป็น
ยุทธศาสตร์ ที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักและเร่งพัฒนาตนเองให้
เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีเทคนิคการบริหารจัดการที่สามารถพิชิตใจชุมชน และสร้างเครือข่ายพัฒนา
อย่างอบอุ่นด้วยเทคนิคการสร้างพลังชุมชน 10 ประการดังนี้ 

2.1 สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อชุมชนโดยหมั่นสร้างสรรค์และชี้ช่องทางให้
เห็นภาพสง่างามของโรงเรียนในอนาคต เพ่ือยั่วยุให้ร่วมเดินทางสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้เสียสละทุกรูปแบบให้ชุมชนและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือพิสูจน์ว่าผู้น า คือคนจริง สู้จริง และ
พร้อมร่วมทางด้วยความจริงใจ 

2.2 เป็นคนใจกว้าง จิตสาธารณะยอมรับการเปิดเวทีและโอกาสให้ชุมชนเพ่ือร่วมงาน 
ร่วมออกแบบสร้างสรรค์งาน ผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ปรุงแต่งให้มีความคมชัด พร้อมให้
การยกย่องชมเชย ชื่นชมแนวคิด และต้องหมั่นประซาสัมพันธ์งานต่อสาธารณะชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ตระหนักในสิ่งจ าเป็นที่ขาดแคลน ไม่วางเฉยหรือรอท่าที ต้องร่วมแสวงหา
ช่องทางที่เหลือเพ่ือการน าเข้าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าทุกอย่างท าได้หากตั้งใจจะท า 

2.4 ต้องหมั่นสร้างและปรุงแต่งตนเองให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมศรัทธาของ 
ชุมชนและเพ่ือนร่วมงาน ค านึงเสนอว่าทุกย่างก้าวคือประสิทธิภาพขององค์กร ส่วนผู้บริหารคือ
“สัญลักษณ์ของชุมชน” 

2.5 อ่อนน้อมถ่อมคนวางตัวเรียบง่ายอยู่ร่วมกับชุมชนและเพ่ือนร่วมงานได้ทุก 
สถานการณ์เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 

2.6 หลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม และการเจรจา 
ต่อรองให้มีประสิทธิภาพ 

2.7 ให้การต้อนรับชุมชนด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพอบอุ่นเป็นกันเอง 
2.8 พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนให้ลึกซึ้งเพ่ือส ารวจจุดเด่น จุดด้อยเป็น

ฐานข้อมูล ในการร่วมพัฒนาชุมชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน 
2.9 หมั่นแสวงหาแหล่งงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์จากหน่วยงานอ่ืน ห้างร้าน บริษัท 

มูลนิธิ สมาคม โดยใช้โครงการที่มีประสิทธิภาพ น าเสนอขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกิจกรรมการ
เรียนรู้ ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทุกสถานการณ์ตามสภาพโรงเรียนจะเอ้ือได้ 
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2.10 สร้างและพัฒนาค่านิยมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนให้แนบสนิทอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

3. บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.1 การมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งที่บ้านและ

ที่โรงเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.2 การก าหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
3.3 การประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และเจตคติท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
3.4 การเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา 
3.5 การตรวจสอบการจัดการศึกษา เป็นการตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของ 

โรงเรียน ในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริการและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.1 การส ารวจความต้องการ คือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพโรงเรียนโดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ ์
4.2 การก าหนดมาตรฐานของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานของส านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษาตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศ และมาตรฐานที่เกิดจากความต้องการชุมชน 
4.3 การวางแผนการพัฒนา คือ การวางแผนพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของโรงเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

4.4 กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางการปฏิบัติที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 

4.5 การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของการบริหารจัดการ
โรงเรียนโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.6 การสรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การบริหารการจัดการโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริงนั้น ชุมชนและโรงเรียนควรทบทวนกระบวนการท างานร่วมกัน 

5. ผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
5.1 ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความถนัดความสนใจและ

ความสามารถของตนเอง ได้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ มีความสุขในการเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีพ 
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5.2 ครูมีความรู้ และความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยให้ผู้เรียนมีความสุข ผู้สอนก็มีความสุขและเรียนรู้ให้พัฒนาเป็นครูอาชีพ 

5.3 ผู้ปกครอง รู้และเข้าใจความถนัด ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพใน 
การศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน มีความเข้าใจบทบาทของตนในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ตลอดจนมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.4 ผู้บริหารได้พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็น 
โรงเรียนที่แท้จริง ไม่ใช่โรงสอนและได้ใช้กระบวนการบริหารที่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม 

5.5 ชุมชน และสังคมส่วนรวมได้พลเมืองที่มีคุณภาพ ศักยภาพและมีส านึกรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5.6 องค์การอ่ืน ๆ ได้มีส่วนช่วยประเทศในการพัฒนาบุคคลที่จะเป็นพลเมืองที่มี 
คุณภาพ และศักยภาพ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้าเรารู้เท่าทันและปรับตัวได้ ความ
ปกติสุขของการด าเนินชีวิตก็จะมีได้อยู่เสมอ “การปฏิรูปการศึกษา” เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งของสังคมที่
จะผลักดันให้เกิดการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถสร้างชุมชนทางปัญญาของคนให้มี
ศักยภาพในการเตรียมตัวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ อันเป็นการเตรียมการเชิงรุกของระบบสังคมที่
เข้มแข็ง เส้นทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหาร ชุมชนและทุกส่วนในสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีกระบวนการยุทธศาสตร์ที่หลากหลายที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
เลือกใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพชุมชน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                              
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2558: 91-93) 

การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักของชุมชนเมื่อมีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและที่ส าคัญนั้น
ต้องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่นับถือ และในตัวผู้น า เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้
บุคคลและสังคม (อริยา พรหมสุภา, 2559) 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชันส่วนใหญ่น ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) มาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยกระบวนการและขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ โดยทางโรงเรียนก าหนดให้ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในเรื่อง



 91 

 

ของปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยกระท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะเพ่ือค้นหาปัญหาและการตัดสินใจในการ
ก าหนดภารกิจของการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การปรับปรุงพันธกิจและการพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน 

2. การวางแผนการด าเนินงาน โดยจากการที่คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) และคณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่าน ๆ มาและ
มีการร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและการระดมทรัพยากรที่
จะต้องใช้ในการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยมีการพบปะ
พูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการทั้งหลายที่เสียสละ
เวลามาร่วมด้วยช่วยกันจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น  

3. การลงมือปฏิบัติและด าเนินการ โดยทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการด าเนินการและการจัด
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นหลัก โดย
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน การระดมทุนเพ่ือการศึกษา
หรือเข้าร่วมบริหารงานจัดการทรัพยากร การประสานงานกันและการด าเนินการทางด้านวิชาการที่
หลายท่านเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น 

4. การติดตามและประเมินผล เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทาง
โรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในรูปแบบของการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ที่มีต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการประเมินผลการ
ด าเนินงามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และการประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณ การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา การรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2559) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียนนั้น คือ การบริหารจัดการภารกิจใน
ภารกิจหนึ่งของชุมชนโดยสามองค์กรที่ส าคัญในชุมชนมาประสานความร่วมมือกันในการจัดการภาระ
งานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นการจัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

สองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายอาณาจักรที่แบ่งส่วนออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นทหารที่เน้นการสอนในวิชา 
มวย กระบี่กระบองและอาวุธต่าง ๆ ตลอดจนวิธีบังคับม้า กับส่วนที่เป็นพลเรือนชายที่จัดการศึกษา
ทางด้านคัมภีร์ไตรเวทโหราศาสตร์ เวชกรรม ฯลฯ และพลเรือนหญิงที่เน้นทางด้านวิชาการช่างสตรี 
การปัก กิริยามารยาท การท าอาหารการกิน การเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี และส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา โดยสถานศึกษาในสมัยนี้ประกอบด้วย บ้าน เป็นสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ช่วยท าหน้าที่
ในการถ่ายทอความรู้ด้านอาชีพตามบรรพบุรุษ ส านักสงฆ์ เป็นสถานศึกษาส าหรับคนทั่วไป เพ่ือขัด
เกลาจิตใจและแสวงหาธรรมต่าง ๆ ส านักราชบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยบ้านของบุคคลที่ประชาชนยก
ย่องว่ามีความรู้สูง ได้แก่คนที่เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ และ พระราชส านัก เป็นสถานศึกษาของ
พระราชวงศ์และบุตรหลานของขุนนางในราชส านัก (โรงเรียนวัดมหรรณพาราม, 2557: 91) 

เมื่อย้อนรอยเรียงภาพการเปลี่ยนแปลงการบริหารการพัฒนาคนของการศึกษาไทยเป็น
ล าดับมา การเรียนรู้พ้ืนฐานชีวิตเกิดจากบ้านคือคนในครอบครัวในชุมชน ท้องถิ่น จากวัด คือพระสงฆ์  
2 กลุ่มนี้เป็นภูมิปัญญาอาชีพ ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น อ่านออก เขียนได้ สร้างมโนส านึก
ความดีงาม จรรยามารยาท พัฒนาการเป็นไปตามวัย สามารถอยู่ในสังคม และประกอบสัมมาชีพ 
อย่างเป็นสุขยั่งยืน สืบทอดยาวนาน การศึกษายุคนั้นจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาเป็นไปตามยุคสมัย โลกที่มองว่ากว้างใหญ่ การติดต่อสัมพันธภาพระหว่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา ที่ว่าเกิดขึ้นยากระหว่างกันของนานาประเทศ อันเนื่องการสื่อสารด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ระบบโรงเรียนจึงเกิดข้ึนตามแนวทฤษฎีการบริหารการศึกษาแบบตะวันตกท าให้
โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนแทนวัดและบ้าน ส่วน วัด – บ้าน
กลายเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่ท าหน้าที่แตกต่างจากที่เคยเป็น การแบ่งบทบาทหน้าที่ทางสังคมของ                                
3 สถาบันหลักดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมชีวิตคนไทยเปลี่ยนไป สัมพันธภาพระหว่างบ้าน 
วัด โรงเรียน กลายเป็นโลกท่ีกว้างใหญ่ การเกื้อกูลเอ้ืออาทรระหว่างกันดูเหมือนจะขาดหาย เกิดวิกฤติ
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ชีวิตของคนในสังคม เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เลวร้าย นักบริหารการศึกษา และนักวิชาการ
การศึกษาไทยต่างรวมตัวกันเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชน ท้องถิ่น 
และทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยถือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สร้างวงจรการบริหารการพัฒนาคนให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีความ
เชื่อว่าบ้านและวัด เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญเช่นเดียวกับโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคนการพัฒนาคนของ
บ้านกับวัดนั้นเน้นการปฏิบัติในเรื่องความเป็นคนไทย คุณธรรมน าความรู้ เสริมจากที่โรงเรียนสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี แต่ใช่ว่าโรงเรียนจะยกภาระทั้งหลายให้กับบ้านและวัดเสียทั้งหมด 
โรงเรียนยังคงเป็นหลัก เพราะกระบวนการการพัฒนาคนอย่างมีรูปแบบอยู่ที่โรงเรียนเป็นส าคัญ  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น ได้มีนักการศึกษา นักวิจัยหลายท่านได้ค้นพบแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องไว้จ านวนมากเป็นที่เชื่อได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญของความส าเร็จในการน าองค์การไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ดังเช่น น.พ.ประเวศ วะสี ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตจะต้อง
น าเสาหลัก 5 ประการของสังคมไว้ทั้งหมด ได้แก่ 1) จิตใจที่มีธรรมะ 2) แบบแผนทางความคิด                             
3) ความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และ 5) ชีวิตชุมชน 
(ความเป็นชุมชน) ทั้ง 5 ประการนี้จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ต้องเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบโดยไม่ให้เกิดผลเสียกับด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่เน้น 1) พัฒนา
คนเพ่ือให้คนสามารถก าหนดการด าเนินการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 2) พัฒนา
ในทุกเรื่องพร้อมกันไปทั้งคน สังคมและสิ่งแวดล้อม 3) มีกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องร่วมกันทั้งใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน 4) ภาคีการพัฒนาต่างๆ ทุกระดับมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนา
ชุมชน และ 5) มีวิธีคิดและส านึกว่าการพัฒนาของชุมชนมีความหลากหลาย มีพลวัตและมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสมดุลพอดีกับธรรมชาติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลัก คือ 
บ้าน วัด โรงเรียนนั้นในที่นี้จะใช้ค าว่าชุมชนแทนบ้านและวัด การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับโรงเรียนและชุมชนที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะ 1) โรงเรียนเป็นแหล่งคัดเลือกคนให้ชุมชน                                 
2)โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคนให้ชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแหล่งรวมวิชาสาขาต่าง ๆ 4) โรงเรียนเป็น
แหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรม 5) โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของชุมชน 6) โรงเรียนชุมชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนจึงเป็นพลวัตสังคมที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย  (ชนะ สุ่มมาตย์, 
2559) 

รุ่ง แก้วแดง (2559) ได้กล่าวว่า บ้านกับโรงเรียนอาจมีระยะห่างไกลกันแต่มีลูกเป็น
สะพานเชื่อมให้ชิดใกล้พ่อแม่โปรดอย่าทอดทิ้งภาระการศึกษาให้แก่โรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว นับเป็นบุญ
อย่างล้นเหลือถ้าพ่อแม่รักเอาใจใส่ลูก เข้าใจลูกและครูรักเอาใจใส่เข้าใจลูกศิษย์ ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกัน
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ช่วยเหลือส่งเสริมให้ลูกได้เรียนไปเต็มตามศักยภาพที่เขามี เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั่นคือ 
พรอันประเสริฐและล้ าค่าที่พ่อแม่ได้มอบให้ พ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูก ดังนี้ พ่อแม่ส่วนใหญ่เข้าใจว่า
การศึกษาเป็นเรื่องของครูกับโรงเรียนเท่านั้น จึงยกบทบาทหน้าที่ในการศึกษาของบุตรหลานให้กับ
โรงเรียนทั้งหมด เมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วตนเองก็ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องใด  ๆ อีก ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แท้ที่จริงพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของตนเองเพราะเหตุว่า “พ่อแม่ คือ ครูที่ดีที่สุดในโลก” เป็นครูคนแรกที่จะชี้โลกกว้างและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก เป็นครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตที่จะให้ความรัก ความรู้ ความเอาใจใส่ ความ
ห่วงใยอาทรแก่ลูกอย่างยากที่จะหาครูมืออาชีพคนใดเปรียบได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2559) ส าหรับคุณพ่อเป
โตร ธีรพล กอบวิทยากุล และคณะ (2556: 54) ได้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยได้กล่าวถึงพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบันพระราชทานให้แก่นักการศึกษา สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่ม
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและสม่ าเสมอ ในปี พ.ศ.2542 โดยมีสาระเนื้อหาที่กว้างขวางและลึกซึ้ง
เกี่ยวข้องกับ “บวร” เริ่มจาก บ.ใบไม้ แทนความหมายด้วยค าว่า บ้าน ที่พักอาศัยหรือครอบครัวให้
ความรักความอบอุ่นผูกพัน เป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคมแต่เป็นจุดเริ่มต้น
ของสังคมโดยรวมวัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่ครั้งอดีตเป็นสถานบันที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้ประพฤติถูกท านองคลองธรรมนอกจากเป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว ส าหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนพบปะกันและ
โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผนส าหรับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
โรงเรียนต้องดูแลเหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และต้องให้ความรู้ทางวิชาการรวมถึงท าให้ศิษย์เป็น
คนดี การท าให้ “บวร” ประสานกันอย่างลงตัวจึงเป็นความรับผิดชอบต่อการสร้างความผาสุกในสังคม  

กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว (2558: 68) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ว่า หมายถึง เทคนิควิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ 
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชม  

(เยาวภา ประคองศิลป์ , ม.ป.ป.) ได้เขียนบทความในเรื่องความจ าเป็นของการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน ไว้อย่างสนใจดังนี้  

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาแห่งชาติ  
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูปโครงสร้างและการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน ๆ (มาตราที่ 8 และ 9) จากหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับ
นี้แสดงถึงการให้ความส าคัญแก่ชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง
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มากขึ้นและหลักการดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในมาตรา 40 ที่ก าหนดให้มีกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบด้วย
ผู้แทนปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระสงฆ์และ/หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ แม้ว่า
ปัจจุบันพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในบทบาทและการด าเนินงานมากนักแต่ก็ส่งผลให้ชุมชนและโรงเรียน
จ าเป็นต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่และความส าคัญซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนมี
บทบาทในการสร้างเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาทและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแง่ของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสั งคม และภาระหน้าที่ที่จะให้การ
อบรมกล่อมเกลาแก่สมาชิกในสังคม ซึ่งรวมถึงเยาวชนด้วย เพ่ือให้รู้จักกฎเกณฑ์แบบแผนของสังคมใน
วิถีชีวิตที่เป็นจริงเพ่ือให้เยาวชนรู้จักบทบาทของตนเองและผู้อ่ืนในประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์ ที่เสนอแนวคิดเรื่องกระบวนการศึกษาของชุมชน มีส่วน
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนว่าฐานการเรียนรู้แหล่งให้การศึกษาเรียนรู้มีอยู่รอบตัวทั้งในครอบครัว 
ในชุมชน ในวัด ในเมืองในธรรมชาติฯลฯ เช่นเดียวกับผู้ให้การเรียนรู้มีมากมายหลากหลายทั้งพ่อ แม่ 
ปู่ย่าตายาย พ่ีป้าน้าอา เพ่ือน พระ นักบวช ผู้น าศาสนา ครูช่าง พ่อค้า หมอพ้ืนบ้าน แม้กระทั่งต้นไม้ 
สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง ฯลฯ เป็นกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในวิถีชีวิตของบุคคล
อย่างไม่เป็นทางการ มีผลให้บุคคล (เด็ก) สั่งสมความรู้ ทักษะ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ใน
เรื่องต่าง ๆ จนสามารถด ารงชีวิต และเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนและชุมชนได้ รวมทั้ง
ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนรู้ไปสู่ผู้อ่ืนด้วยขณะเดียวกันความเข้มแข็งของชุมชนก็ข้ึนอยู่กับค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมที่สมาชิกในสังคม ชุมชนยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบร่วมมือและหลักของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ น ามาซึ่งความสงบสุขของชุมชนซึ่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ประยุตโต) (2534) ได้ให้แนวคิด
ว่าในสังคมหนึ่ง ๆ ถ้าโรงเรียนกับบ้านรู้กันและร่วมมือกัน เช่น โรงเรียนสั่งสอนแนะน า หรือพูดอะไร 
บ้านและวัดเสริม ขยายเน้นย้ าในเรื่องนั้นได้บ้านและวัดแนะน าเอ่ยอ้างพูดอะไรเด็กไปโรงเรียนก็ถาม
เพ่ิมเติมได้ หรือโรงเรียนก็อาจเอามาชี้แจงเสริมขยายเน้นย้ าได้ โดยที่ทั้งทางโรงเรียน บ้าน และวัดได้มี
ส่วนร่วมอยู่ในระบบจริยศึกษาอย่างกลมกลืนเป็นอันเดียว แต่ถ้าโรงเรียนใช้ระบบจริยธรรมแตกต่าง
ออกไป ใช้ค าศัพท์ถ้อยค าคนละอย่าง นอกจากบ้านและวัดหรือชุมชนอ่ืนทั้งหมดจะช่วยเหลือเสริมต่อ
อะไรก็ไม่ได้ และเด็กไม่สามารถรับเอาประโยชน์ที่พึงได้จากสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม
ในชุมชนแล้ว โรงเรียนก็จะท างานของตนไปแต่เพียงล าพังผู้เดียวโดดเดี่ยว แปลกแยกจากชุมชน เข้า
กับชุมชนไม่ได้ หรืออาจถึงกับขัดแย้งกัน ผลสุดท้ายคือ จริยศึกษาที่ล้มเหลว ถ้ามองในวงกว้างก็คือ
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สภาพที่การศึกษาในโรงเรียนกับวิถีชีวิตชุมชนนอกโรงเรียนไม่กลมกลืนไม่เกื้อกูลกันโรงเรียนไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน และไม่ไปด้วยกันกับชุมชน  

หลักการบริหารและแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
หลักการบริหารและแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เป็นแนวคิด

ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวความคิดที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
เช่นกัน โดยรูปแบบที่คุ้นเคยคือ การบริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 
หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า บ-ว-ร ดังเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือ                             
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมภูมิปัญญา หรือสังคมฐานความรู้ สังคมสันติสุข คนไทยรู้เท่าทันโลก
และรักความเป็นไทย การศึกษาคือกลไกหลัก หรือเครื่องมือส าคัญของการขับเคลื่อนสังค ม                               
ความเข้มแข็งฐานราก คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาฐานชุมชน ตามแนวคิด 6 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว หลักการและแนวทางจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย 

1. หลักการกระจายอ านาจไปยังประชาชนและชุมชน ให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ                                
มีอิสระในการคิดและปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าหมายและแนวทาง หรือประเด็นที่ต้องการ
เรียนรู้ เช่น ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการกระท าใด ๆ ที่ยังไม่เคยท ามาก่อน เรียนรู้
ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เรียนรู้ที่จะค้นหาหรือพัฒนาตน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเบื้องต้นจะมี
นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาชุมชนให้ค าปรึกษา 

2. หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนองค์กรในชุมชน หมายถึง องค์กรที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประกอบกันเป็นชุมชนท้องถิ่น เช่น 
องค์กรการปกครองท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กร
ศาสนา ครอบครัว องค์กรเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ประชาคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีและ
แม่บ้ าน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสนใจด้านอาชีพ สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ กลุ่มสนใจ
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่
ชุมชนหรือผู้น า หรือผู้แทนองค์กรในชุมชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมก าหนด
เป้าหมายและทิศทางในการแก้ไขปัญหา ที่เรียกว่า ร่วมวางแผน ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหาในขั้นปฏิบัติ ร่วมติดตามผล ประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมเรียนรู้
ประสบการณ์ของกันและกันในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3. หลักการเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง กล่าวคือ การจัดการศึกษาฐานชุมชน ใช้กระบวนการ
ชุมชนเป็นกลไก มีสภาผู้น าชุมชน โดยการรวมตัวของผู้น าชุมชน ทั้งผู้น าเป็นทางการและผู้น าตาม
ธรรมชาติ มีการศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชนใช้เป็นฐานความคิดและใช้ท าแผนชุมชน 
และแผนชุมชนจะเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ และตั้งเป้าหมายได้ มีสภาประชาชนที่คนทั้งชุมชนมี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน ทั้งทางสังคมและสัมมาชีพ เป็นประชาธิปไตย มีหนึ่ง
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มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในจังหวัด ร่วมท างานกับพ้ืนที่ บูรณาการทรัพยากรของ
ชุมชน ท้องถิ่น และรัฐบาลสนับสนุน 

4. หลักการยึดชีวิตหรือยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความ
ต้องการ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ เช่น เรียนรู้รากเหง้า รู้ท้องถิ่น รู้ศาสนา รู้
วัฒนธรรม จารีตประเพณี รู้ประวัติศาสตร์ชุมชน รู้วิชาสามัญ รู้วิชาชีพ รู้รักษาสุขภาพ รู้ศิลปะคนตรี
และกีฬา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้เท่าทันโลก การเป็น
พลเมืองดี พลโลกที่ดี มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข น าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สาระการเรียนรู้เน้นวิถีชีวิต 
เป็นกระบวนการทางสังคม และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

5. หลักการจัดการศึกษาที่บูรณาการกันระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่แยกการจัดการทั้งสาม
ระบบออกจากกัน แต่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนมีความหลากหลายวัยและวุฒิ 

หลักการบริหารและแนวทางในการจัดการศึกษาฐานชุมชนในรูปแบบของ “บวร” มีความ
คล้ายคลึงกับการหลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีพุทธ ซึ่ง นายแพทย์
ประเวศ วสี  ได้กล่าวถึงเก่ียวกับเรื่องนี้ได้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเป็นศาสนาแห่งการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนเพ่ือช่วยมนุษย์ได้พบการเรียนรู้ที่ดีน าไปสู่การหลุดพ้นจากการบีบคั้นทั้งปวงความ
ร่มเย็นเป็นสุข สังคมที่เจริญต้องใช้หลักการทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักการ 
ดังนี้ 

หลักการที่ 1 ศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน 
เรื่องศักดิ์ศรีและการเรียนรู้ของคนทุกคนเป็นศีลธรรมพ้ืนฐาน คือการเคารพศักดิ์ศรี และ

คุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนที่เท่าเทียมกัน การปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนถ้าเราคิดว่าความ
รู้อยู่ในต าราเท่านั้นจะน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย เกิดการเรียนอย่างที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง เป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่เรื่องอ่ืน ไม่ว่าเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก การพัฒนา 
การศึกษาที่ต้องให้คนทุกคนนี่เป็นศีลธรรมพื้นฐาน ซึ่งเราขาดในระบบการศึกษาปัจจุบัน 

หลักการที่ 2 มุ่งให้เกิดชุมชนเรียนรู้  
หลักทางพุทธนี่มุ่งไปที่การเกิดชุมชนเรียนรู้ ค าว่าสงฆ์ หรือ สังฆะ แปลว่าชุมชนเรียนรู้ 

ตอนนี้เราศึกษาเรื่องความเป็นชุมชนกันมาก ทั้งในและต่างประเทศก็รู้แล้วว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งมีการ
รวมตัวกันจะแก้ปัญหาทุกเรื่อง ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม 
สุขภาพ การเรียนรู้ต้องน าไปสู่ชุมชนเรียนรู้ น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งไม่ได้เป็นตัวใครตัวมัน 

หลักการที่ 3 การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา 
การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา ยืนที่เดียวกันแต่ว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ชีวิต                                      
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ก็อย่างหนึ่ง การศึกษาก็อย่างหนึ่ง แล้วการศึกษาก็เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ตรงนี้นี่การปฏิบัติคือพยายาม
ย้ายการศึกษาจากการท่องเขียนให้มาอยู่ในวิถีชีวิตร่วมกัน และเรียนรู้จากวิถีชีวิตร่วมกันให้มากที่สุด 
โรงเรียนในกรุงเทพอาจจะท าได้ยากไม่ใช่การท าได้ทันทีแต่ต้องหาวิธีท า 

หลักการที่ 4 การอยู่ร่วมกันด้วยสันติในสังคม 
วัตถุประสงค์ของโลกขณะนี้ไม่ว่าของพุทธก็ตามของใครก็ตามคือการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ  

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ มนุษย์กับธรรมชาติ 
หลักการที่ 5 ใช้สภาพความเป็นจริงในสังคมเป็นตัวตั้งให้การเรียนรู้อยู่ ในชีวิตและ

สังคม 
ในสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนให้ได้ เผชิญกับความเป็นจริง ตรงนี้ก็เป็นกระบวนการทาง

ปัญญา เราต้องเผชิญกับสิ่งที่มันซับซ้อนให้ได้ อยู่กับมันเรียนรู้จากมัน เปิดอายตนะทั้งหมดไม่มีทางที่
จะรู้มันได้โดยแยกส่วน ฉะนั้นต้องเรียนในสังคมและพร้อมกับสังคม สังคมจะเรียนเร็วจาก เหตุการณ์ 
ถ้าเราจะท าการเรียนให้มันอยู่ในชีวิตอยู่ในสังคมนี่จะท าอะไรได้บ้าง ครูควรจะไปอยู่กับชาวบ้านจะได้
เข้าใจไม่อย่างนั้นสิ่งที่มันเข้ามาสู่ความคิดความรู้สึกมันยังเหมือนเดิม ๆ ซึ่งเป็นลักษณะชั้น วรรณะ
เป็นสิ่งที่ไม่เคารพศักดิ์ศรี คุณค่า ความเป็นคนของคนทุกคน เรารู้แต่เทคนิคแต่ไม่มีมิติทางมนุษย์ และ
พวกเราโตขึ้นมาโตมาเป็นเทคนิคหมดเลย มันจะเป็นอย่างนั้นทุกอาชีพ ถ้าครูไม่ระวังให้ดีก็จะเป็นการ
เอาเทคนิคการสอนเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาตัวมนุษย์ เป็นตัวตั้งแล้วงานมันจะติดขัด เพราะฉะนั้นถ้าจะท า
เรื่องนี้นี่ ทุกโรงเรียนน่าจะลองส่งครูไปอยู่กับชาวบ้าน จะได้เรียนรู้ เพ่ือพยายามท าในการเอาชีวิตและ
การเรียนรู้เข้าไปด้วยกัน โรงเรียนกับบ้านถ้านักเรียนหิ้วแต่การบ้านกลับไป กลับไปบ้านก็ไม่ได้คุยกับ
พ่อแม่ พ่อแม่คุยด้วยก็หัวเสียหงุดหงิดมากบอกอย่าคุยมากต้องท าการบ้าน ถ้าเราลดพวกนี้ลง บาง
แห่งครูเขาให้มาเล่าเมื่อวานหนูท าอะไรกับพ่อแม่บ้างช่วยพ่อแม่ท าอะไร ได้คุยกับใครได้เลี้ยงน้องหรือ
เปล่าได้ช่วยการบ้านหรือเปล่า ถ้าอย่างนี้นี่พ่อแม่ก็มีส่วนร่วมได้ พ่อแม่คุณครูรู้ถึงรู้ถึงกันบ้ านกับ 
โรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน ในชุมชนจะมีครูเยอะแยะไปหมด ครูที่เป็นชาวบ้าน เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่ช่วยสอนเด็กให้เรียนจากเขา ที่จริงโรงเรียนกับครูนี่น่าจะไปท าวิจัยเรื่องชาวบ้าน ใครท าอะไร ชีวิต
เขาเป็นอย่างไร เขาท าอะไรดีมีแง่มุมอย่างไร เป็นการวิจัยมนุษย์ ถ้าทุกโรงเรียนท า เราก็ได้ข้อมูลทั้ง
ประเทศ เอามาเข้าระบบข้อมูลทางอิเลคโทรนิกส์ คนก็จะรู้จักกันหมด รู้ในเรื่องความดีศักยภาพของ
ผู้คน โรงเรียนกับวัด ที่เรียนกว่า บ-ว-ร บ้าน วัด โรงเรียน ถ้ามันกลับกันนี่มันได้ผลเร็วกว่า คือ 
โรงเรียนเป็นตัวตั้ง กลายเป็น ร-ว-บ โรงเรียน วัด บ้าน มันเร็วกว่าเพราะโรงเรียนเป็นที่เรียนรู้มีครู 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะว่าชุมชนนั้นจะดีต่อเมื่อมีการเรียนรู้เป็นหัวใจ ตรงนี้ก็ลองท างานดู โรงเรียน วัด 
บ้าน โรงเรียนกับสังคมทางกว้าง การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่นี่ก่อผลลบกับผู้คนมากกว่าผลบวก คนเกิด
กิเลสตันหามีข่าวเต็มไปหมดการเรียนรู้นี่ต้องรู้จักพิจารณาข่าวสารถ้าระบบโรงเรียนทั้งหมดนี่มาดูเรื่อง
ข่าวสารอันไหนดีไม่ดีมีผลกระทบอะไรใช้โยนิโสนมสิการเข้าไป จากการที่รับเข้ามานี่ เกิดการไตร่ตรอง 
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เกิดการกรอง พวกเราไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสั่งถึงเรื่องนี้ ท่านก็บอก “มันเดินเข้าไปในหัว
ของมนุษย์” เราก็ไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไร จริง ๆ แล้วถ้าเราไม่กรองด้วยการคิดมันเดินเข้าไปเลย
ในหัวคนเต็มไปหมด คนเราก็เป็นทาสกับของพวกนี้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ก็ต้องฝึกให้มี
เครื่องกรองข้อมูลข่าวสาร ระบบโรงเรียนเราเป็นระบบใหญ่ทั้งประเทศถ้าท าตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่
ย้อนกลับไปยังระบบข่าวสารด้วย 

หลักการที่ 6 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างได้ดุลยภาพ 
ศีล คือ ความเป็นปกติการอยู่ร่วมกันด้วยสันติความเป็นปกตินี่คือดุลยภาพการเชื่อมโยง

องค์ประกอบต่าง ๆ บูรณาการก็จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพคือความเป็นปกติและยั่งยืนถ้าเราท าอย่าง
แยกส่วนไม่ว่าอะไรแยกส่วนก็ตามจะน าไปสู่การเสียดุลเสมอเราพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวก็จะน าไปสู่
เสียดุล เราแยกชีวิตออกจากการศึกษาก็จะน าไปสู่การเสียดุล การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน มี
การรวมตัวทางสังคมเข้มแข็ง รวมตัวร่วมคิดร่วมท า นี่เป็นวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต
ร่วมกันของกลุ่มชนในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกันจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปตามที่
ต่าง ๆ ที่จริงการพัฒนาควรใช้ วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง เพราะถ้าใช้เศรษฐกิจเป็นตัวตั้งจะเกิดความสัมพันธ์ที่
ไม่เท่าเทียม (Unequal Relationship) เรื่องวัฒนธรรมท าให้เกิดความเสมอภาคฉะนั้นการพัฒนา
อย่างบูรณาการและยั่งยืน วัฒนธรรมต้องเข้ามาศาสนาธรรม ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ตรงกลางที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าปราศจากการเรียนรู้จริงก็ไม่เกิดการเชื่อมโยง การเรียนรู้
ไม่ใช่เรื่องของการท่องหนังสือ แต่ว่ามันไปสู่การปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนมีความส าคัญหมดเรื่อง
ทั้งหมดนี่ใครคนใดคนหนึ่งเรียนรู้ก็ไม่พอเพราะมันสัมพันธ์กันคนไม่ได้เรียนรู้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา และที่เน้นเรื่องการปฏิบัติเพราะมัน เป็นของจริงท าได้จริงมันมีอุปสรรคความยากก็ต้อง
เอาชนะอุปสรรคให้ได้ทุกฝ่ายทั้งหมดรวมกันแล้วเกิดผลดีคือเกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการเกิดดุลย
ภาพเกิดความเป็นปกติขึ้น มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย สังคมมีความเข้มแข็ง 
วัฒนธรรม ศาสนธรรม สุขภาพดี ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ได้ผลด้วย ท าด้วย เกิดการพัฒนาทุกด้าน
พร้อมกัน และทุกคนเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียน ทั้งผู้ปฏิบัติ ทุกคนมีความหมายมีเกียรติ ฉลาดคิด อยู่
ได้จริง ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างตัวเองกับคนอ่ืนและกับสิ่งแวดล้อม มันก็กลายเป็นจริยธรรม 

หลักการที่ 7 สิกขาศึกษา 
หลักการเรียนรู้ สุตมยปัญญา จิตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา สุตมยปัญญา คือการรับรู้

อายตนทั้ง 6 จะเป็นการรับรู้จากการฟัง การอ่าน การปฏิบัติ จินตมยปัญญาเป็นการวิเคราะห์
สังเคราะห์สิ่งที่รับเข้ามาเราดูตัวเราเองก็ได้หน้าที่ของสมองเพ่ือรับรู้ความจริงมาวิเคราะห์สังเคราะห์
เป็นปัญญาที่สูงขึ้น 

หลักการที่ 8 วิธีการคิดแบบพุทธ “ทางสายกลาง” 
โลกทัศน์ นี้ที่จริงธรรมชาติมันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เรามักจะคิดแบบแยกส่วน แล้ว
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เอาตัวเราเป็นตัวตั้งเกิดความขัดแย้ง ความบีบคั้น ถ้าเราเห็นความเป็นทั้งหมด ทั้งหมดมีความเป็นหนึ่ง
เดียว จิตใจมันก็เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนไป วิธีคิดแบบมัชฌิชมาปฏิปทาในพระไตรปิฏกไม่
มีอะไรดีหรือไม่ดีอยู่บนตัวของสิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุปัจจัยให้มันมีมันจึงมี ไม่มีเหตุปัจจัยให้มันมีมันก็ไม่มี 
มันไม่ได้มีอะไรตายตัวอยู่ของมันเอง มันขึ้นกับเหตุปัจจัย ตรงนี้คือ กระบวนการทางปัญญาซึ่งถ้าเรา
คิดอย่างมัชฌิมาปฏิทาได้จะเป็นอิสระ เชื่อมโยงไปหมด รูปธรรมนามธรรม ถ้าคิดแบแยกส่วนตายตัวก็
จะน าไปสู่การขัดแย้งไปสู่เรื่องต่าง ๆ ฉะนั้นในกระบวนการเรียนรู้เราก็จับหลักต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามา 

ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวที่จะน ามาบูรณาการในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทย กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนารูปแบบ
โรงเรียนในการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยรูปแบบโรงเรียน
วิถีพุทธ ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญโดยสรุป ดังนี้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย
ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย จน
กล่าวได้ว่าวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีทั่วโลกตระหนัก
และให้การยอมรับ พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของ
โลกและชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมี
ชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังส่งผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อม ๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและ
สังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 
ประการ เรียกว่าไตรสิกขาคือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น  ๆ ว่า ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนาการ ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้
เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกมีความง่ายมาก ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้ง
ของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้ การศึกษาของ
กุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของคนไทยมีฐานมาจากการใช้พุทธธรรมมา
อบรมสั่งสอนแต่อาจจะไม่มีระบบของการศึกษาบังคับอย่างในยุคปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษา
ภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา แต่น าระบบและองค์
ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษาท าให้พุทธธรรมเอง
ห่างเหินจากชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้ าค่าของพุทธ
ธรรมและจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต 

ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาเยาวชน
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ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด ที่มีคุณสมบัติของการเป็น
คนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้วให้มีความชัดเจน โดย
ผ่านการด าเนินของโรงเรียน “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การพัฒนาขึ้นใน
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในวงกว้างต่อไป ซึ่งโดยหลักการการบริหารจัดการของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่สถานศึกษา
โดยบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน สร้างความตระหนักและศรัทธา รวมทั้ง
เสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกันทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกผ่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะต่าง ๆ และการปฏิบัติตนเองที่
จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนตามวิถีชาวพุทธให้เกิดภาพที่งดงามของโรงเรียนวิถี
พุทธ เป็นภาพที่สะท้อนถึงการน าหลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักไตรสิกขามาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน และแสดงถึงความพยายามน าหลักพุทธธรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจนโดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด พร้อมกับสร้างสรรค์สภาพการด าเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความสุขและได้
พัฒนาสู่ชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคู่กันไปให้สร้างคุณค่า คือ การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเป็น
ที่ชื่นชอบและชื่นชมของทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และชุมชนที่ได้รับทราบ อีกการยอมรับและความ
ร่วมมือช่วยเหลือจะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณสภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ของโรงเรียนจะดีขึ้น
มากที่เกื้อกูลการพัฒนาการเรียนรอบด้าน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ผู้คนที่เกี่ยวข้องล้วนเป็น
กัลยาณมิตรแก่กันและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการ
ท างานและวิถีชีวิตท าให้สภาพการท างาน มีความสุข มีคุณค่าเพ่ิม ชีวิตส่วนตัวพัฒนาสู่ความสะอาด 
สว่าง สงบชัดเจน เพราะความเป็นวิถีพุทธช่วยกล่อมเกลา ตลอดจนโรงเรียนโดยครู ผู้บริหาร บุคลากร 
และนักเรียน เป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกเป็นพลังการพัฒนาสังคมวงกว้างให้ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นได้ ทั้งนี้
ภาพความส าเร็จงดงามอย่างมีคุณค่าจะเกิดได้จากการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
ต้องมีการเตรียมการที่ดี คือมีการเตรียมการเป็นขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมสิ่งที่จะท าให้การ
ด าเนินการพัฒนาเป็นไปได้โดยสะดวก ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการเตรียมการ เช่น มีการ
หาที่ปรึกษา แหล่งศึกษา และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาที่เป็นกัลยาณมิตรใน
การพัฒนาวิถีพุทธนี้ซึ่งอาจจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาส ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
มีศรัทธาและความรู้ชัดในพุทธธรรม ถ้าเป็นฆราวาสควรเป็นแบบอย่างในสังคมได้ เช่นเป็นผู้ไม่ข้อง
แวะในอบายมุขเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น ที่ปรึกษาจะมีความจ าเป็นมากโดยเฉพาะในระยะ
เริ่มของการพัฒนามีการเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้
มีความตระหนักในคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้เกิดศรัทธา และฉันทะในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ ด้วยปัญญารู้เข้าใจทิศทางจากศรัทธาและฉันทะการพัฒนาร่วมกัน ความส าเร็จในการพัฒนา
คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ส าหรับวิธีการเตรียมผู้เกี่ยวข้องนี้สามารถด าเนินการได้หลากลาย
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ต้ังแต่วิธีทั่วไป เช่น การประชุมชี้แจง การสัมมนาจนถึงการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย การร่วมกัน
ศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการก าหนดเป้าหมายจุดเน้นหรือวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจนทั้งระยะ
ยาวในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการายปีก็ตามท่ีผู้เกี่ยวข้องเห็นพ้องกัน จะเป็นหลักประกัน
ความชัดเจนในการด าเน ินการพัฒนาโรงเรียนวิถ ีพ ุทธได ้อย่างดีอันเป็นส่วนส าคัญของการ
เตรียมการที่ดี (ประเวศ วะสี, 2559) 

นอกจากนี้ส่วนส าคัญที่ต้องมีความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ด้วยการเกื้อกูล
สัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ดังนี้ 

การเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
หลักการ 
โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด และสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนมีความเป็น

กัลยาณมิตรต่อกันเกื้อกูลร่วมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียนและพัฒนาชุมชนสังคมในวิถีแห่ง
พุทธธรรม เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน 

หลักคิด 
โรงเรียนวิถีพุทธเพียรพัฒนาตนมีผลการพัฒนานักเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของชุมชนเปิด

โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจัดระดมสรรพก าลังลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ในการพัฒนางานทุกด้านของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนวิถีพุทธ บริการวิชาการอาคารสถานที่ ร่วมมือสนับสนุนกับชุมชนในการพัฒนา
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่าง ๆ เป็นต้น แก่ชุมชน สังคม 
ด้วยเมตตาธรรมและด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามและสันติสุข    

หลักท า 
โรงเรียนอาจพิจารณาก าหนดและด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นวิถีพุทธอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนบั งเกิดผลที่ชัดเจนทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านลักษณะทางกาย ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู อาจารย์ นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้บริหารมีคุณธรรม มีการบริหารจัดการโดยใช้
หลักเมตตาธรรมครูมีความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนมีกริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ มีคุณธรรม เป็น
ลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจนพร้อม ๆ กันโรงเรียนวิถีพุทธมีลักษณะเปิดกว้างสู่ชุมชนและ
สังคม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอและพร้อมให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนสังคมด้วยความเก้ือกูลกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมเสนอแนะเกื้อกูลสัมพันธ์ 
1. โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ

วันตามประเพณี เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐินทอดผ้าป่า กิจกรรมวันพ่อวันแม่ ฯลฯ 
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2. โรงเรียนน านักเรียนร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชน เช่น กิจกรรมท าความสะอาดวัดซึ่ง
อาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน  ๆ เช่น น าอาหารไปเลี้ยง
คนชราที่บ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กก าพร้า ฯลฯ 

3. โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนต้อนรับผู้ปกครองและชุมชน
ตลอดเวลา (Open House) เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ 
เช่น ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

4. เปิดห้องสมุดเพ่ือให้ชุมชนใช้บริการได้ในวันหยุดรวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ 
5. เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านวิชาการวิชาชีพ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ในเรื่องอาชีพพิเศษต่าง ๆ จัดร้านค้าของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองน าผลิตผลทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาขาย โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแลกิจการ 

6. ร่วมกับวัดในชุมชนจัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่าง ๆ เช่น เชิญ
พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่าง  ๆ ในวันหยุด 
การจัดทัศนศึกษาทางธรรม เป็นต้น 

7. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน เช่น จัดการแข่งกีฬา 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกัน จัดค่ายกิจกรรม
ครอบครัว 

8. เสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน นักเรียน 
การช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ 

9. ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน 
วารสารเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ฯลฯ 

10. ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้กระท าความดีทั้งครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลในชุมชนเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไปเพ่ือให้วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตของคนทั้ง
ชุมชน (ไพรัช สู่แสนสุข และ บรรเจอดพร รัตพันธุ์, 2559) 

ด้วยความส าคัญของรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธที่ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักของชุมชน เมื่อมีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและที่ส าคัญนั้น
ต้องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่นับถือ และในตัวผู้น า เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้
บุคคลและสังคม (อริยา พรหมสุภา, 2559) 

โดยสรุป หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาฐานชุมชนในรูปแบบของ “บวร” จะ
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ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจไปยังประชาชน วัด และชุมชน หลักการมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชน หลักการเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง หลักการยึดชีวิตหรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง และหลักการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการทั้งสามระบบ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดร่วมท างานกับพ้ืนที่ และบูรณาการ
ทรัพยากรจากชุมชน รัฐและท้องถิ่นสนับสนุน  

ความส าคัญของพ่อ แม่ และผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษานั้น มีประเด็นความส าคัญของ

ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. พ่อแม่เป็นผู้ให้ก าเนิดชีวิตแต่ละชีวิต ทารกที่เกิดใหม่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ต้อง

พ่ึงพาพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นระยะเวลายาวนาน การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นโอกาสให้พ่อแม่กับลูกคลุกคลี
กันในแบบที่มีการให้และการรับการคลุกคลีกันนี้ ย่อมเกิดผลเป็นพิเศษในการสร้างความสัมพันธ์พ่อ
แม่ คือ ต้นเหตุของความสุข ความทุกข์ทั้งปวงของเด็ก สายใยความรักความผูกพันระหว่างเด็กกับพ่อ
แม่เป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้ง มั่นคงและยาวนานเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยผลักดันให้การด าเนินชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ ประสบความส าเร็จได้ ด้านการศึกษาก็เช่นกัน ฉะนั้น หากได้น าเอาพลังความคิด  ความ
เอาใจใส่ และความร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครองมาสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว ก็จะน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กนักเรียนที่ยั่งยืน 

2. พ่อแม่เป็นครูคนแรก บรรทัดฐานสังคมที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนตามบทบาทและ
สถานภาพที่บุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลรู้หรือเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ แต่เป็น
สิ่งที่บุคคลต้องได้รับค าแนะน าสั่งสอนจึงจะได้รู้ ค าแนะน าสั่งสอนหรือการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) นี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดใน
การให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน ครูคนแรกของเด็กก็คือ แม่และ/หรือพ่อ หากขาดการอบรม
ของพ่อแม่ก็ยากท่ีจะหาการอบรมอ่ืนใดมาทดแทนได้ 

3. พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลมากที่สุด พ่อแม่มีพลังรวมทั้งความตั้งใจและความ
ปรานีต่ออนาคตของลูกของหลานของตนเอง เมื่อพิจารณานิเวศวิทยาของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
พบว่า ครอบครัวอยู่ใกล้ชิดและล้อมรอบตัวเด็กนักเรียนมากที่สุด พ่อแม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กนักเรียน 

4. พ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดในโลก ลักษณะเด่นในความเป็นครูของพ่อแม่ที่แตกต่างไปจาก
ครูปกติหรือมากกว่าครูทั่วไป ก็คือ 1) พ่อแม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใยต่อลูกอย่างมาก
จนยากที่จะหาความรักของครูอาชีพมาทดแทนได้ 2) พ่อแม่เป็นครูตลอดชีวิต ที่ให้การอบรมสั่งสอน
ลูกได้ตลอดเวลาตราบเท่าท่ีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ 3) พ่อแม่เป็นครู 24 ชั่วโมง คือ ไม่ได้เป็นเฉพาะในเวลา
ราชการเหมือนครูอาชีพ ลักษณะความเป็นครูของพ่อแม่ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณสมบัติของครูที่ดี
ที่สุดในโลก 



 105 

 

5. เป็นยุทธศาสตร์สังคมแห่งการเรียนรู้  พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจะท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายเพ่ือท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งปัญญา ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ รุ่ง แก้วแดง ที่ว่าครอบครัว คือ ศูนย์การเรียน (Learning Center) หาก
สามารถท าให้ทุกครอบครัวเป็นศูนย์การเรียนได้ส าเร็จจะได้ศูนย์การเรียนในอุดมคติที่มีความรักความ
อบอุ่น ความห่วงใย และความหวังดี เป็นจุดเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญที่สุด แล้วการที่จะ
ท าให้สังคมไทย เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” ก็จะไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไป 

6. เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ในยุคใหม่นั้น มิได้เกิดขึ้นที่โรงเรียน
หรือห้องเรียนเท่านั้นแต่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางในสถานที่ต่าง ๆ แม้แต่ในบ้านก็จัดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ได้ เพราะความรู้ต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ได้เองในเวลารวดเร็ว เข้าใจง่าย โดยผ่านทางสื่อทันสมัย
ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อมวลชน ฯลฯ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น
น่าสนใจมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยหากผู้ปกครองจัดบรรยากาศที่บ้านให้เกิดการ
เรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ก็จะท าให้เวลาที่เด็กอยู่นอกโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
เป็นการสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ให้แก่เด็กเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในที่สุด ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยและยังเป็นการศึกษาที่ผสมกลมกลืน
ไปกับการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

7. เป็นยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเพ่ือการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง
คือแหล่งทรัพยากรของโรงเรียน หากมีการจัดการศึกษาและประสานงานที่เหมาะสมก็จะน าพลังที่
ซ่อนเร้นเหล่านั้นออกมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุตรหลานและโรงเรียนอันเป็ นที่รักของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองทุกคน โดยธรรมชาติ ผู้ปกครองต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนที่โรงเรียนนั้น  ๆ ตั้งอยู่ 
(Parents are a natural link the communities) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงเป็นยุทธศาสตร์
ในการระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา (All for Education) ได้
โดยง่าย เพราะการที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนก็เท่ากับส่งแก้วตาดวงใจของ
ตัวเองมาให้โรงเรียน ("การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน," 2559) 

สรุปก็คือ ครอบครัวเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของแต่ละชีวิต พ่อแม่จึงเป็นครูคน
แรกและครูที่ดีที่สุดในโลกของลูก เป็นครูตลอดเวลาและชีวิตของลูก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและล้อมรอบ
ตัวเด็กที่สุด เป็นผู้ชี้โลกกว้าง เป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจพ่อแม่ผู้ปกครอง มีหน้าที่
เตรียมความพร้อมให้ลูกเข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างมั่นใจจัดบรรยากาศที่บ้านให้เกิดการเรียนรู้ ทุก
เวลา ทุกสถานที่ ท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายเพ่ือท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ
สังคมแห่งปัญญาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตให้กับลูก และเป็นยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเพ่ือการจัดการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะส าเร็จได้ ก็เพราะการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 

ความส าคัญของวัดในการจัดการศึกษา 
ธรรมรัตน์ แววศรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในสมัยของโบราณ วัดเป็นสถานที่รวม

จิตใจของคนไทยและนอกจากนั้นวัดยังเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่คนในสมัยก่อนเพราะแต่ก่อนยังไม่มี
โรงเรียนก็เลยใช้วัดเป็นที่ให้ความรู้แก่เด็กโดยมีพระเป็นผู้อบรมสั่งสอนและวัดยังเป็นที่ชุมนุมของคน
เพ่ือเป็นที่ประชุมหรือเพ่ือเป็นที่ช าระจิตใจของผู้คนนับได้ว่าในสมัยก่อนวัดมีอิทธิพลมากต่อคนไทยจน
มาถึงในยุคสมัยปัจจุบันวัดก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านาน ซึ่งวัดจะเป็นที่รวบรวมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าต่าง ๆ ไว้มากมายนอกจากนี้วัดก็ยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อต่าง ๆ ทางไสยศาสตร์
ของชาวพุทธซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยจะมีวัดต่าง  ๆ มากมายที่
เกิดจากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย เช่น วัดจีน ทั้งนี้ก็จะเกิดท้ังข้อดีและข้อเสียซึ่งข้อดี
ก็คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ แต่ข้อเสียคือ ความขัดแย้งของความคิดและวัฒนธรรมได้ ใน
ฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรช่วยกันทะนุบ ารุงรักษาวัดให้มั่นคงอยู่คู่กับคนไทยเพ่ือให้คนไทยได้มีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งในยามทุกข์และยามสุข ดังนั้นวัดจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้างวัฒนธรรม
ซึ่งวัฒนธรรมเป็นค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันมาอย่างช้านานซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นในสังคมแทบ
ทุกสังคมของคนไทยและกลายเป็นแนวทางในการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมบรรทัดฐานของคนไทย
วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของคนในสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา              
ทุกคนจึงเป็นก าลังส าคัญในการรักษาวัดซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมในความ
งดงามของวัฒนธรรมของคนไทยสังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เนื่องจากเชื่อว่าพระภิกษุ
นั้นเป็นผู้มีความรู้มากกว่าฆราวาส เป็นผู้ทรงศีลย่อมพูดแต่สิ่งเท็จจริงและเป็นครูบาอาจารย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีต่อวัดจึงผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของทุกคนนับแต่เกิดจนตาย 
ค าสั่งสอนจึงได้รับความเชื่อถืออย่างไร้ความคลางแคลงใจ ดังนั้นพระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึงของสังคม
ในทุก ๆ เรื่องไม่ว่าในทางที่เป็นมงคลและอัปมงคล ส่วนวัดนั้นเป็นสถานที่รับใช้บริการ งานประเพณี
การท าบุญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกุศลบุญแก่ ฆราวาส เนื่องในวันส าคัญทางศาสนาซึ่งมีอยู่แทบตลอดทั้งปี
รวมทั้งเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ สถานที่ให้ความ
สงบเยือกเย็นทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติธรรม สมาธิ เป็นสถานที่ชุมนุมของ
สังคมทุกกาลวาระ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน งานเทศกาลรื่นเริงที่มีการออกร้านมี
มหรสพต่าง ๆ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เช่น เนื่องในการตาย เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับวัง 
พระมหากษัตริย์ในอุดมคติของสังคมไทยจะสมบูรณ์แบบได้นั้นต้องแสดงศักยภาพของ
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พระองค์ใน 2 ลักษณะ คือ ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชที่สามารถปกป้องปวงประชาให้อยู่เย็นเป็น
สุขจากศัตรู  และ ความเป็นพระมหาธรรมราชา หมายถึ ง พระราชาผู้ทรงคุณธรรม ดั งนั้ น 
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จึงทรงด าเนินนโยบายตามแนวความคิดดังกล่าวนี้มาโดยตลอดโดย
การสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ก็เพ่ือส่งเสริมให้ภาพลักษณ์แห่ง ความเป็น “ธรรม
ราชา” ของพระองค์สมบูรณ์แบบข้ึนนอกเหนือจากการอาศัยศาสนามาช่วยในพิธีกรรมต่าง ๆ นั่นเอง 

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลัก 3 ประเภท 
คือ บ้าน วัด และวัง สถาบันทั้ง 3 หน่วยนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตลอดเวลา โดย “วัง”
นั้นอยู่ในสถานะของที่ประทับแห่งกษัตริย์หรือผู้น าของสังคมและประเทศชาติ วังจึงเป็นเสมือนหนึ่ง
สัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมในทางอาณาจักร ในขณะที่ “บ้าน” เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทวยราษฎร เป็น
หนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับ “วัด” อันเป็นที่ตั้งของพุทธสถานนั้น ก็จะด ารงอยู่ในฐานะศูนย์รวม
ทางจิตใจที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง “วัง” กับ “บ้าน” หรืออีกนัยยะหนึ่งระหว่าง “กษัตริย์” กับ 
“ราษฎร” เมื่อไทยรับเอาอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของ “สมมุติเทพ” จากขอมเข้ามาใช้ในสังคมสมัย
อยุธยาภาพลักษณ์และบทบาทแห่งกษัตริย์ของไทยยิ่งมีความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น จนท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับราษฎรกลับมีช่องว่างห่างกันมาก “วัด” จึงเป็นเสมือนสายใย
ที่เชื่อมโยงช่องว่างดังกล่าวนั้น วัดส าคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างวัดมหาธาตุ ถูกสถาปนาขึ้นด้วยชนชั้น
ปกครองทั้งสิ้น เนื่องจากต้องอาศัยก าลังและทรัพย์วัสดุในการก่อสร้างจ านวนมาก วัดที่พระมหากษัตริย์
ทรงสร้างขึ้นจึงวิจิตรบรรจงงดงาม เมื่อวัดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศูนย์รวมในทางจิตใจของ
ชุมชน กษัตริย์ในฐานะผู้สร้างวัดก็ย่อมได้รับความเคารพศรัทธา และซื่อสัตย์จงรักภักดีจากทวยราษฎร์
ในชุมชนนั้นโดยปริยาย อ านาจและพลังมวลชนที่กษัตริย์พึงจะได้มา อาศัยการสื่อผ่านทางเจ้าอาวาส
วัดต่าง ๆ นี้โดยตรงนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบ้าน วัด และวัง ซึ่งวัดในสถานะที่เป็น
ศูนย์กลางของสังคมมีความส าคัญและบทบาทหน้าที่ดังนี้ คือ 

1. วัดในฐานะตัวแทนความเจริญและความม่ันคงของแผ่นดิน 
2. วัดในฐานะสถาบันผู้สืบทอดศาสนาให้ยั่งยืน 
3. วัดในฐานะสถานที่ให้การศึกษา 
4. วัดในฐานะที่พุ่งทางกายและใจของสังคม 
5. วัดในฐานะศูนย์รวมของศิลปกรรม (ธรรมรัตน์ แววศร,ี 2559) 
ด้วยความส าคัญของวัดที่มีต่อชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญมาตั้งแต่อดีต วัดของพุทธ

ศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมเกื้อกูลสัมพันธ์ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน 
ไพรัช สู่แสนสุข และ บรรเจอดพร รัตพันธุ์ (2559)ได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของ



 108 

 

โรงเรียนส่วนใหญ่ ได้ด าเนินการในรูปแบบของความร่วมมือกัน ระหว่าง วัด บ้านและโรงเรียน ไว้ดังนี้ 1) 
โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันตาม
ประเพณี เช่น การทอดกฐินทอดผ้าป่า กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันพ่อวันแม่ ฯลฯ  2) 
โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนต้อนรับผู้ปกครองและชุมชนตลอดเวลา เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ เช่น ดูแลความสะอาดของโรง
อาหาร ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ 3) โรงเรียนน านักเรียนร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชน เช่น กิจกรรมท าความสะอาดวัด
ซึ่งอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ เช่น น าอาหารไปเลี้ยง
คนชราที่บ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กก าพร้า ฯลฯ 4) เปิดห้องสมุดเพ่ือให้ชุมชนใช้บริการได้ในวันหยุด
รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ 5) เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านวิชาการวิชาชีพ เช่น จัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษต่าง ๆ จัดร้านค้าของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองน าผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาขาย โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแลกิจการ 6) ร่วมกับวัดในชุมชนจัดการ
เรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่าง ๆ เช่น เชิญพระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่าง ๆ ในวันหยุด จัดทัศนศึกษาทางธรรม เป็นต้น 7) จัด
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน เช่นจัดการแข่งกีฬา จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกัน การจัดค่ายกิจกรรมครอบครัว  
เป็นต้น 8) เสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน นักเรียน การ
ช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ 9) ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้กระท าความดีทั้งครู 
อาจารย์ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลในชุมชนเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไปเพ่ือให้
วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตของคนทั้งชุมชน 9) ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน วารสารเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน ฯลฯ  

นอกจากนี้ สุวิทย์ ยอดสละ (2559: 19-20) ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารด้านการศึกษานั้น โรงเรียน ผู้ปกครอง วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ราชการและเอกชนสามารถร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาโดยระดมทรัพยากรทั้ง
ความรู้ความคิด งบประมาณ และแรงงาน ท าให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความสุข แต่น่าสังเกตว่าการ
ช่วยเหลือเหล่านี้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ มีประเด็นที่ควรหา
ทางแก้ไข คือ  

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนโดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
โรงเรียนด้านการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียน สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนได้ดีแต่ผลที่ได้รับจากชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านก าลังใจ แรงงาน ไม่ใช่เรื่อง
ความสามารถในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา  



 109 

 

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ให้คงอยู่เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งควรให้ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย โรงเรียนต้องสร้างจุดเด่นหรือจุดแข็งของ
ตนเองที่สะท้อนรากเหง้าท้องถิ่นตนเอง เพ่ือให้เรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
จัดการศึกษาร่วมกับบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา สร้างโอกาสใน
การศึกษากับทุกคนในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูต้อง
จัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา บริหารจัดการชั้นเรียนได้
อย่างมีประคุณภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาทุกคนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดชีวิต  

จากที่กล่าวมาข้างต้น บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกกัน คือ “บวร” เป็น 3 เสาหลักของ
สังคมไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยโดยความร่วมมือในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดก็ตามหากท้ังสามส่วนสามารถมาร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเป็นเอกภาพไม่แยกส่วน
ย่อมสร้างพลังในการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
โรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนวัด เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์ หรือตั้งในบริเวณวัด หรือใช้ทุนทรัพย์ของวัด 
สืบเนื่องในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนในวัด
ต่าง ๆ เนื่องจากประชาชนชาวไทยในยุคก่อนการจัดตั้งโรงเรียนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาตามวัดต่าง ๆ 
ตามประเพณี โดยโรงเรียนวัดแห่งแรกที่จัดตั้งคือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม (ปัจจุบัน โรงเรียนวัด                           
มหรรณพาราม เป็นหนึ่งในโรงเรียนวัดที่สังกัดกรุงเทพมหานคร) ช่วงเวลาในอดีตของก่อนการจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นนั้นชาวไทยมักเรียนหนังสือที่วัดโดยมีพระท าหน้าที่สอนหนังสือซึ่งเวลาของการเรียนการ
สอนไม่แน่นอนนักเรียนก็ล้วนเป็นเด็กผู้ชายส่วนเด็กผู้หญิงต้องอยู่ช่วยงานบ้าน ต่อมาการศึกษาของ
ไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรก
ขึ้นในปี พ.ศ.2414 ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้โปรดประกาศให้พระบรมวงศานุวงศ์เหล่าข้าราชการ
ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือซึ่งพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการบางตอนหนึ่งว่าหม่อมเจ้า หม่อม
ราชวงศ์ แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งได้น าบุตรทูลเกล้า ฯ ถวายให้ท าราชการสนองพระเดชพระคุณมี
เป็นอันมาก ทรงพระราชด าริว่าบุตรหลานของท่านทั้งปวงบรรดาที่เข้ารับราชการ สนองพระเดช
พระคุณอยู่นั้นแต่ล้วนเป็นผู้มีชาติมีตระกูล ควรจะรับราชการเบื้องหน้าต่อไปแต่ยังไม่รู้หนังสือไทย แล
ขนบธรรมเนียมราชการอยู่โดยมาก และการรู้หนังสือนี้ ก็เป็นคุณส าคัญข้อใหญ่ เป็นเหตุจะให้ได้รู้วิชา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2414
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และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดโรงสอนขึ้นไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง
แล้วจัดคนในกรมพระอาลักษณ์ ตั้งให้เป็นขุนนางพนักงานส าหรับเป็นครูสอนหนังสือไทย สอนคิดเลข 
และขนบธรรมเนียมราชการในปี พ.ศ. 2424 โปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ (ขณะนั้น
ยังทรงด ารงพระยศ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองค์รักษ์ ผู้ บังคับการทหาร
มหาดเล็ก) ทรงตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพ่ือสอนผู้ที่จะมาเป็นนายสิบ นายร้อยในกรมทหาร
มหาดเล็ก ด้วยมีนักเรียนเข้าเรียนเป็นจ านวนมากสถานที่ในกรมทหารมหาดเล็กมีไม่เพียงพอจึงทรง
พระราชทานพระต าหนักสวนกุหลาบ ให้ใช้เป็นโรงเรียนส าหรับทหารมหาดเล็ก ปีพ.ศ. 2425 โดย
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นราชนิกูลและบุตรหลานของข้าราชการ ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีราชปรารภว่า
สมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนให้แก่บรรดาราษฎรโดยทั่วถึงกัน จึงได้โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเป็น
แห่งแรกที่วัดมหรรณพารามข้ึนในปี พ.ศ. 2427 ซึ่งการตั้งโรงเรียนในวัดนั้นก็เพ่ือจะใช้ศาลาวัดเพ่ือท า
การเรียนการสอนหนังสือ เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในส่วนการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 
ประเพณีของไทยก็นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในวัดอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีข่าวลือและตื่นตระหนกใน
หมู่ราษฎรว่าการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเหมือนการถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารท าให้ไม่กล้าน าบุตร
หลานเข้าเรียนหนังสือ ซึ่งข่าวลือนี้ท าให้รัชกาลที่ 5 จ าต้องมีพระบรมราชโองการประกาศไม่ให้เชื่อ
ข่าวลือนี้ ซึ่งภายหลังจากมีราชโองการออกมาท าให้ราษฎรกล้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนหลวง 
และได้สร้างโรงเรียนตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายแห่งโดย
โรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแห่งแรกตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม ถนนตะนาว ต าบลเสาชิงช้า อ าเภอ
พระนคร ชื่อว่า “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” (โรงเรียนวัดมหรรณพาราม, 2557: 98) 

ปัจจุบันนี้ โรงเรียนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในวัด เป็นเพราะพระสงฆ์ที่เป็นเจ้า
อาวาสในอดีตให้ความอนุเคราะห์ให้พ้ืนที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของทางราชการและ
บ้านหรือชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนั้น บ้าน - วัด - 
โรงเรียน จึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความส าคัญทั้งหมด วัด มีบ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู 
ท านุบ ารุงพระศาสนา บ้านก็มี วัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรมและมีบ้านที่คอยให้การ
สนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามรถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยอาจเป็นครูภูมิปัญญาให้
ความรู้ในเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ และคณะกรรมการสถานศึกษาก็มีพระ มีผู้น าชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน (ครูบ้านนอก, 2559) กรุงเทพมหานคร โดยส านักการศึกษามี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา ของกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2424
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2425
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2427
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
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สารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส านักการศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนตาม
นโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ว่า “มหานครแห่งการเรียนรู้” และตาม
วิสัยทัศน์ของส านักการศึกษาที่ว่า “การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน” และมีโครงการและกิจกรรมที่เน้น
การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดน าไปด าเนินการ มีการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จัดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริมเยียวยาเด็กและเยาวชนด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนอย่างมีมิติสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ชุมชนและ
โรงเรียนมีบทบาทในการป้องกันและแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน พัฒนาองค์ความรู้
ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งนับเป็น
การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนก่อให้เกิดความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ภายใต้แนวคิด คือ “บ-ว-ร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน) และ “บ-ร-ม” (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) บนสังคมพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครมา
เป็นแกนหลักในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดทั้งวัดและมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันมีโรงเรียนวัดที่สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 246 โรงเรียน จากโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด จ านวน 437 
โรงเรียน ใน 50 ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา, 2559: 115) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในและต่างประเทศ 

ภูวณัฐสร์ หนูมาก (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการมีส่วนร่วมของ 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับการปฏิบัติ
และระดับปัญหาอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของกระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโดยเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มพระสงฆ์ และ
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธจ านวน 3 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ระดับการปฏิบัติของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน โดยการพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินการมีระดับการ
ปฏิบัติในกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้เรียนในประเด็นการร่วม
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ปลุกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองอยู่เสมอและผลการศึกษาระดับปัญหาอุปสรรคทั้งสามด้าน ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับปัญหา
อุปสรรคด้านการด าเนินการมีมากในประเด็นของเวลาที่แต่ละฝ่ายว่างไม่ตรงกันระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และด้านเงินทุนไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนวิถีพุทธ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ ประเภทกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน มีระดับการปฏิบัติและมีระดับปัญหาอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
ไม่ต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได้ และระยะเวลา
ที่ร่วมต่างกัน มีระดับการปฏิบัติและมีระดับปัญหาอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05  

อดิเรก บุญคง (2554: 385) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ื นฐานในชนบท จังหวัดศรีษะเกษ 
ผลการวิจัยพบว่า 1.บ้าน วัด โรงเรียนมีสภาพความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่อยู่
ในระดับมาก มีความต้องการความร่วมมือในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัญหาความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาอยู่ระดับปานกลาง 2. องค์ประกอบทั้ง  6 ด้านของรูปแบบมีความ
สอดคล้องกับประสิทธิผลความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชนบท โดยรวมในระดับสอดคล้องอย่างยิ่งทุกด้าน คือ 
ด้านหลักการ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกลไก และกระบวนการ ด้านวิธีการการด าเนินการ ด้านประเมินผล
และด้านเงื่อนไขของความส าเร็จ 3. องค์ประกอบมีความเหมาะสม และประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ส่วนด้านที่มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ ด้านจุดมุ่งหมายด้านวิธีการด าเนินการและด้าน
เงื่อนไขความส าเร็จ 4. รูปแบบการจัดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชนบท โดยอาศัย 1) หลักการการมีส่วนร่วม 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การประสานงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ความต่อเนื่องเป็นระบบความเสมอภาคเท่าเทียม 2) มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเพ่ือให้นักเรียน
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) จัดกลไกในการด าเนินการโดยการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน คณะกรรมการเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนรับผิดชอบ ประสานงาน
ด าเนินการ ติดตาม วัดและประเมินผล ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเครือข่าย ก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความส าเร็จร่วมกัน ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลจาก
สภาพจริงและความพึงพอใจ กระบวนการเสริมแรงยกย่องอย่างต่อเนื่อง 4) มีกระบวนการด าเนินการ 
โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และท าข้อตกลงร่วมกัน ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินงานร่วมกัน ด าเนินการพัฒนา โดยการแยกงานที่
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ต้องปฏิบัติร่วมกัน และงานที่แยกกันปฏิบัติอย่างชัดเจน วัดและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลกระทบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค น าสู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ 5) ประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมและความพึง
พอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอาศัยเงื่อนไขที่ บ้าน วัด โรงเรียนเอาใจใส่การด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างจริงจัง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนกับทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าที่ดี  

อุมาพร บุญเพชร (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาส านักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 2. ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 4 ฝ่าย 
ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 3. พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
แต่ละฝ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นความสัมพันธ์พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหารกับความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันทางลบ  

เสาวภา ไพทยวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือของชุมชนต้นแบบ
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรหลัก 3 องค์กรประกอบด้วย บ้าน(บ) 
วัด(ว) ร(โรงเรียน) หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการด าเนินงานตามความร่วมมือของ บ-ว-ร สามารถตอบสนองนโยบายการเปิด
พ้ืนที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มผู้ที่
วางแผนการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบในการพัฒนา บ้าน(บ) ว(วัด) ร(โรงเรียน) รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่มาท างานร่วมกัน 
รูปแบบดังกล่าวนี้สามารถด าเนินการได้ในชุมชนยุคปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ด้าน
งบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน ด้านความต้องของชุมชน และ
ผลที่ปรากฏกับชุมชน ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนทั้งผู้ก าหนดแผนงานและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประสาน และร่วมประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะส่งเสริมการท างานให้
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

เพ่ิมศักดิ์ บัวรักษ์ (2559: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ ด้านคุณลักษณะส าคัญของเครือข่าย ความ
ร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1. การสร้างวิสัยทัศน์เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 2. การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก 3. การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 4. การติดตามและประเมินผล ด้าน
ขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                            
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. การวัดผลประเมินผล 4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการวิจัย 5. การ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 6. การนิเทศการศึกษา 7. การพัฒนาระบบประกัน
ประสิทธิภาพวิชาการ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 2. การติดต่อประสานงาน 3. การวิเคราะห์ปัญหา 4. การระบุเป้าหมาย 
5. การวางแผน จัดท าแผน 6. การด าเนินงานตามแผน 7. การประเมินผลและการรายงาน ด้านคุณลักษณะ
ที่ของแกนน าเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1. มีความกระตือรือร้น 2. มีความคิด
สร้างสรรค์ 3. มีความรู้และความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. มีความเป็น
ประชาธิปไตย 6. มีความรับผิดชอบ 7. มีความมุ่งมั่นต่อการท างานให้ส าเร็จ ด้านวิธีการพัฒนาสมาชิก
ของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1. สร้างความตระหนัก 2. การอภิปรายบรรยาย 
3. ระดมความคิด 4. การศึกษาดูงาน 5. ประชุมปฏิบัติการ 6. การลงมือปฏิบัติงาน  

ศิริพร ตันติยมาศ (2550: 207) ได้กล่าวถึงเรื่องความร่วมมือของเครือข่ายในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศอังกฤษและเวลล์ ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท ซึ่งเกิดจากการที่ฝ่ายบริหารการศึกษาท้องถิ่นถูกลดจ านวนลงท าให้
ไม่สามารถสานต่องานสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ต่าง ๆ มุ่งยุทธวิธี
ในการเพ่ิมจ านวนนักเรียน มีการแข่งขันและพัฒนาโรงเรียนของตน จึงขาดความช่วยเหลือโรงเรียน
เล็ก ๆ อีกทั้งการช่วยเหลือด้วยกันแลกเปลี่ยนครูก็เป็นปัญหาส าหรับโรงเรียนที่ต้องพ่ึงพาเกิดความตึง
เครียด ในการร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ที่รับต าแหน่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย
โรงเรียน มีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท้องถิ่นธรรมดา และสร้างความเจริญเติบโต หากผู้
ประสานงานไม่รู้บทบาทหน้าที่ก็เป็นปัญหาเช่นกัน การเปลี่ยนโครงสร้างของข้อก าหนดการศึกษา
ท้องถิ่นจึงเป็นปัญหาของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่ต้องการแก้ไข  

กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว (2558: 262) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความร่วมมือของบ้าน 
วัด โรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 297 โรงเรียน พบว่า 
องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
1) หลักการสร้างความร่วมมือ 2) การมีส่วนร่วม 3) การจัดการสัมพันธภาพ 4) การเสริมสร้างประโยชน์
ร่วมกัน 5) การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร และ 6) การสร้างบรรยากาศองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีประโยชน์และมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ของการวิจัยโดยเฉพาะองค์ประกอบด้านความร่วมมือที่มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจ านวน 
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7 ตัวแปร คือ 1) มีการร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 2) มีการตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
แบ่งปันการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน 3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์
วิจารณ์ตนเองเพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน 4) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์กัน 5) มีการท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 6) มีการประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน และ 7) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมการการศึกษา  

เซส และ อาร์ริเบส Marco Saez and Arribas (2002: 321-341) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ลักษณะการด าเนินความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่าง ๆ โดยศึกษาลักษณะความ
ร่วมมือด้านการวิจัยจากบริษัทต่าง ๆ ในประเทศสเปน 747 แห่ง และศึกษาประเภทของโครงการ
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ในระหว่างปี ค.ศ. 1994 -1996 
ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือที่ด าเนินการ โดยศูนย์วิจัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยพื้นฐานภายใต้การ
สนับสนุนของกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย โดยสนับสนุนให้วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผลของความ ร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความแตกต่างกันแต่ละกลุ่ม
องค์กร เช่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มผู้ส่งสินค้า หรือกลุ่มศูนย์วิจัยต่าง ๆ โดยมีก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จ
ที่แตกต่างกัน  

สมอล (Ruth V. Small, 2001: 1-3) ศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ได้ศึกษา
การพัฒนาวัฒนธรรมความร่วมมือ กล่าวถึง ความหมายของการท างานร่วมกันว่า หมายถึงการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกันของผู้เข้าร่วม การท าในสิ่งที่มีคุณค่าร่วมกัน โดย Muronaga 
และ Harada (1999) ยืนยันว่าการท างานร่วมกันจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการมีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายร่วมกัน และบรรยากาศของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน และทุกคนที่
เกี่ยวข้องจะมีแรงจูงใจที่จะท างานร่วมกัน เมื่อทุกคนเห็นคุณค่าบางอย่างในการท างานร่วมกันและให้
เขาเชื่อว่าพวกเขามีความรู้และทักษะจ าเป็นที่จะท าให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการจัดตั้งวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ สมอล (Small) ได้กล่าวถึงนักการศึกษาที่
ให้หลักการและกลยุทธ์ส าหรับการท างานร่วมกันที่ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
คอลลิสัน (Callison) กล่าวถึงความส าคัญของการก าหนดบทบาทที่ชัดเจน การร่วมกันวางแผนที่
ครอบคลุมกระบวนการ ทรัพยากร การร่วมกันยอมรับความเสี่ยง การควบคุมและความต่อเนื่องใน
การท างานร่วมกัน โจนส์ (Jones) ได้ก าหนดหลักการ 3 ประการ ส าหรับการท างานร่วมกันที่มี
ประสิทธิภาพ คือ 1. ต้องมีการสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ร่วมกัน 2. การจัดพัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการ และ 3. การจัดการเรียนการสอนบนฐานของทรัพยากรร่วมกันและใช้เทคโนโลยีการ
ด าเนินการนอกจากนี้การสร้างความตระหนักในบทบาทเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกัน และ ฮาร์ทเซล (Hartzell) กล่าวโดยสรุปถึงการสนับสนุนวิธีการเชิงรุกในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้เกิดบรรลุความตระหนักและการมองเห็นการมี
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ส่วนร่วมมากขึ้น ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญมีคุณค่าส าหรับการร่วมมือ ความยืดหยุ่น
ส าหรับการจัดการและวางแผนการท างานร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การท างานเป็นทีม การสื่อสารส่งข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดของกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยในการ
พัฒนาความคิดร่วมกัน ที่จะเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการท างานร่วมกัน  

ชานเนล โมรัน (Megan Tschannen-Moran, 2001: 308-331) วิทยาลัยวิลเลี่ยม และ 
แมรี่, โคลัมบัส, โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความจ าเป็นในการสร้างความ
ไว้วางใจในการร่วมมือในโรงเรียน พบว่า หลักความไว้วางใจมีความส าคัญต่อระดับการสร้างความ
ร่วมมือในโรงเรียน เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือที่ดี และได้กล่าวถึงการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของคณะครู ผู้ปกครองหรือหมู่คณะ การมีบรรยากาศที่แสดงถึง
การเปิดกว้างในการตัดสินใจด้วยความเมตตา ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ท าให้เกิดความมั่นใจ
และไว้วางใจในการท างานร่วมกัน  

เทสตา (Kenneth Charies Testa, 2000: 321-322) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความ
ร่วมมือในข้อตกลงด้านสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างโรงเรียนรัฐบาลประจ าอ าเภอในแคลิฟอร์เนียร์ 
กับหน่วยงานชุมชน: การพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงาน อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนโรงเรียน เพ่ือ
อธิบายกลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือในส่วนของปัจจัยที่สนับสนุนข้อตกลง
ร่วมกัน โดยโรงเรียนประจ าอ าเภอได้ด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หน่วยงานธุรกิจ บริการสาธารณะ องค์กรทางศาสนา ศูนย์เด็กเล็ก 
ห้องสมุด สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนต่าง ๆ วิทยาลัย และกลุ่มผู้ปกครองที่ช่วยกันท าให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินการสร้างความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียนบ้านเมืองและองค์กรต่าง  ๆ ในการ
สนับสนุนทรัพยากรให้มากที่สุด รวมทั้งความพยายามในการน าเสนอให้เกิดความร่วมมือ ในการ
พัฒนาร่วมกัน และยังพบว่าความส าคัญของการขยายความร่วมมือที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โรงเรียน วงการธุรกิจ และการบริการของรัฐบาล ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทั้งนี้ผ่านการด าเนินการและการสนับสนุนด้วยนโยบายของหน่วยก าหนดนโยบาย 
ซึ่งฝ่ายการเมืองได้มีการส่งเสริมที่จะน ามาให้เกิดความร่วมมือเพ่ือสร้างประโยชน์สู่ชุมชน และมีการ
กระตุ้นให้สภานิติบัญญัติผลักดันสิ่งอ านวยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและความต้องการจ าเป็นใน
การจัดการศึกษาส าหรับทุกวัย เพ่ือชุมชนได้ด าเนินการพัฒนาต่อไป  

ทัคเกอร์ และ คณะ (Catherine Tucker, Lauren Bachman, Jessica Klahr, Natali 
Meza, & Walters, 2008: 62-76) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและ
บ้านในเขตชนบทของหมู่บ้านในแอฟริกาใต้: ความหมายในการสอนและการศึกษาของครู พบว่าจาก
การศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมมานานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียน
จะต้องปรับวิธีการท างานร่วมกันกับครอบครัวและชุมชนให้มากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของ



 117 

 

ผู้ปกครองเป็นกุญแจส าคัญในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
ดังนั้นความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างยิ่ง และควรสร้างความร่วมมือ
ที่ยั่งยืน รวมถึงควรมีการพัฒนาหรือฝึกอบรมครูให้สามารถท างานร่วมกับผู้ปกครองได้อย่างดี  

ลูน (Arthur L. Gay Lune, 1959: abstract) กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง ความร่วมมือของ
คณะกรรมการของโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของโรงเรียน 
ซึ่งกล่าวถึงความส าคัญของความร่วมมือของโรงเรียนโครงการพัฒนาสถานที่พักผ่อน และความส าคัญ
ของการใช้เวลาว่างตามหลักของการจัดการศึกษา คือ เพ่ือเป็นการสร้างทักษะและสร้างทัศนคติ                              
ใหม่ ๆ ทั้งนี้โรงเรียนควรได้พัฒนาการจัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับเด็ก อาจเป็นช่วงเวลาหลังเลิก
เรียน นับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดโรงเรียนของชุมชน และใน
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในต าบลและส่วนราชการอ่ืน  ๆ ในการ
ก าหนดการพัฒนาสถานที่พักผ่อนส าหรับนักเรียน จากความส าคัญดังกล่าวได้ข้อค้นพบว่า มีการตอบ
รับในความร่วมมือของทางราชการที่จะให้การสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และนับว่าเป็นโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่ได้รับการให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างจริงใจส่งเสริมการด าเนินการสู่
ความส าเร็จ  

 
สรุป 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน 

วัด โรงเรียน” (บวร) นั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า นักการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การ
มีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ประสบความส าเร็จตามแนวคิดของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบ้าน วัด 
โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของนักวิชาการและผู้ เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์อีกหลายท่านที่
สอดคล้องกัน รวมถึงงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศท าให้ทราบถึงลักษณะส าคัญและความส าเร็จใน
การมีส่วนร่วมใน “การบริหารของบ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวดัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) ส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 22 ในซอยระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2475 มีนักเรียน 98 คน ชาย 52 คน หญิง 46 คน ผู้จัดตั้งและท าพิธีเปิดคือรองอ ามาตย์โทขุน
สิทธิบัญชีการ นายอ าเภอตลิ่งชัน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลบางพรม 2 (วัดประดู่) และใช้ศาลา
การเปรียญเป็นที่เรียน ครูใหญ่คนแรก คือ นายสมุย มีสมมนต์ ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2486 ในสมัย
ของนายตรี เอ่ียมบุปผา ทางราชการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาล บางระมาด 3 ” 
(วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ) ต่อมา พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นสมัยของผู้บริหารที่ชื่อว่านายธวัช เอ่ียมเกียรติ 
ได้ซื้อที่ดินด้านตะวันออกเพ่ิมอีก 1 ไร่เศษ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพระอินทร์ (นามสมมติ) และใช้
ที่ดินแปลงนี้สร้างอาคาร 1 เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2496 สมัยของนายคลี่ ทองหุ่น แล้วเสร็จและท าพิธี
เมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ”(สหราษฎร์
ศึกษา) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2498 จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว รวมทั้งสิ้น 18 คน 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มี
บุคลากร 35 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
ข้าราชการครู 21 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน พนักงานสถานที่ 1 คน พ่ีเลี้ยง 1 คน คนสวน 1 คน 
แม่ครัว 3 คน และจ านวนนักเรียนทั้งหมด 485 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)  
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว มีประชากร ประมาณ 1,480 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดพระอินทร์ (นามสมมติ) ศูนย์สุขภาพชุมชน ตลาดวัด
ประดู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้าง ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือเกษตรกรชาวสวน รับจ้าง และค้าขาย ส่ วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 4,601 – 10,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 
ประวัติด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตั้งอยู่ในเขตของวัดพระอินทร์ (นามสมมติ)                                      
ซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้พ้ืนที่ของวัดเพ่ือสร้างโรงเรียน
เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนของทางราชการและบ้าน
หรือชุมชน ให้เป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณเป็นโรงเรียนประถมศึกษาหนึ่งในโรงเรียนวัด จ านวน 246 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 
438 โรงเรียนที่สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการและพ้ืนที่ข้างเคียง และตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะให้บ้าน วัด และชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยได้ด าเนินการจัดการศึกษาในลักษณะนี้มานานแล้ว เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาในสมัยก่อน ๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะต้องมีวัดโดยพระ มีบ้านโดยผู้ปกครอง
และมีชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งการร่วมกันอุปถัมภ์โรงเรียน เพราะทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและพ่ึงพา
อาศัยกันจน ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ บ้านก็มีวัด คอยให้สติ เตือนใจ 
รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุน
อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา โดยมีครูภูมิปัญญาร่วมมาให้ความรู้ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมและที่เป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีพระ มีผู้น าชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน และจากการที่
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตั้งอยู่ใกล้วัด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สามารถน านักเรียนไปร่วมท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาได้สะดวก และยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากชุมชน ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีถนนตัด
ผ่าน การเดินทางมาโรงเรียนสะดวก และการที่โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตั้งอยู่ในเขตของ
วัด ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระสงฆ์ที่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ของวัดเพ่ือสร้างโรงเรียนเช่นเดียวกับ
โรงเรียนวัดอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ในสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน รวมจ านวน 18 คน โดยมีวัด มีบ้านและชุมชนให้การ
อุปถัมภ์ ท าการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ บ้าน วัดและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
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การศึกษาของโรงเรียน และน ารูปแบบการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) มาเป็นแนวทางใน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยภารกิจของการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย 
อาทิเช่น การก าหนดจุดมุ่งหมายเดียวกัน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การร่วมกันเป็นพันธมิตร                          
มีการท างานร่วมกัน มีผู้น าหรือตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียนที่เข้มแข็ง การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การ
สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในจุดมุ่งหมาย บ้าน วัด โรงเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิง
สร้างสรรค์ของบ้าน วัด โรงเรียน การยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง การมีส่วนร่วม
กระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน มีการยอมรับผู้น าร่วมกัน ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้
สอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร การเปิดกว้าง
ทางความคิดในการเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกันการสร้าง
ข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ข้อตกลงในความร่วมมือควรมีเรื่องเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของภารกิจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหาข้อตกลงที่สมานฉันท์ให้เกิดกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น การเจรจาต่อรองเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือต้องมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นของสายบังคับ
บัญชา การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน การมีมุมมองต่อปัญหาที่ต่างกัน
การร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ลักษณะผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
การตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งบันทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญ 
ทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน การยอมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดร่วมกัน การเอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน การท าให้เกิดนวัตกรรมร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน การพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงาน การสร้างความก้าวหน้าให้กับโรงเรียน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่
มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน การมีแนวคิดที่คล้ายกัน การกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน การ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกัน มีการประชุม
ทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานร่วมกัน มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วมช่วยกันแก้ไข ความสัม พันธ์ที่ดี
จากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน มีการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มี
ความชัดเจนในผลประโยชน์ร่วมกัน มีการขยายวงกว้างของผลประโยชน์และมีการประสานผลประโยชน์
ส่วนตนเข้ากับประโยชน์ส่วนรวม มีหลักความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือการพบปะกันอยู่เสมอเพ่ือ
สร้างความไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพในองค์กรต่าง ๆ มีความจริงใจและและเชื่อถือกัน มีการให้
เกยรติซึ่งกันและกัน  มีการนับถือกันและกัน มีภาวะในการเป็นผู้น าในการประสานงานต่าง  ๆ มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย มีความหลากหลายในบทบาทหน้าที่ของ
คณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายความ
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ร่วมมือ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน มีการแนะน าให้
ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่าเทียมกัน มีการจดบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือจากการประชุมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการให้ความร่วมมือในการเข้า
รวมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วยการช่วยเหลืองบประมาณให้เพียงพอ
เหมาะสมในการด าเนินงานต่าง ๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมขององค์กรที่
เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงให้ เกิดความร่วมมือที่ดีมีบทบาทร่วมกันในสังคม มีการ
สภาพแวดล้อม/เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
ในงานจนบรรลุเป้าหมาย ผู้น าของแต่ละภาคส่วนมีลักษณะภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีการด าเนินงาน
บนพ้ืนฐานความถูกต้องและชอบธรรม ผู้น ามีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง มีการพ่ึงพากัน
ในระดับที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดู
งาน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการสนับสนุนความรู้และการใช้เทคโนโลยี
แก่บ้าน วัด และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสมของ
ผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีการวัดผลและเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึงพอใจ 
มีความสามารถในการเชื่อมโยงขอบเขตขององค์กร มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกให้กับ
บุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความเป็นมาขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีความสมัครใจและเห็น
พ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและการประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความ
ร่วมมือ มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือ มีการส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีวิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือ มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กรใน
การสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร มี
การสร้างความตระหนัก/ความเชื่อในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผู้ น าที่มี
ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสรรหาแกนน า
ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีอารมณ์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่จะสร้างความส าเร็จ มี
การให้ความส าคัญต่อปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบร่วมกัน มีการ
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ชี้ให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออย่างชัดเจน ผู้น าเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการลง
มือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
กับบ้าน วัด โรงเรียน มีการบริหารงานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม มีการประกาศนโยบายร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นและเห็นความส าคัญของท้องถิ่น มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของชุมชน มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลัก
จริยธรรม มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม มีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร การใช้หลัก
ความคุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการเป็นทีม มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพ
ที่ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนส่วนรวมและการมีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม การด าเนินการร่วมกันในกิจกรรมหรือ
ภารกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกัน 
ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกกันออกอย่างเด็ดขาดได้ บ้านก็มีวัด คอยให้สติเตือนใจ รวมทั้งเป็นที่พ่ึงทางจิต
วิญญาณแล้วยังสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนขาดแคลนทั้งในรูปแบบที่เป็นของใช้ต่าง ๆ ที่คน
เอามาบริจาควัด วัดก็บริจาคต่อให้โรงเรียน บางครั้งก็ได้งบประมาณจากทางวัดที่สนับสนุนในการ
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร หรือโต๊ะ เก้าอ้ีและสิ่งต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดคณะครู 
และนักเรียนเข้าไปช่วยงานวัดในเวลาที่ทางวัดมีงาน เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภายในชุมชน ด้านการที่บ้าน ชุมชน และวัดได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกครั้งนั้น ก็เริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องการได้ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้าสอนนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่มีภายในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก โดยมีทางวัดให้
ความช่วยเหลือโดยท าหน้าที่ประสานงานให้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งส่วนมากเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือผู้ปกครองที่มีความสนิทสนมกับเจ้าอาวาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มากขึ้น โดยโรงเรียนได้คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัด ที่ให้การสนับสนุน 
อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา โดยมีครูภูมิปัญญา ให้ความรู้ใน เรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็มีพระ มีผู้น าชุมชน เป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไป
อย่างมีคุณภาพจากความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้สอนในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและทางวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ภายในวั ด
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พระอินทร์ เพราะทุกฝ่ายต้องการเห็นเด็ก ๆ หรือเยาวชนภายในชุมชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
ความต้องการของทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทางบ้านโดยมีผู้ปกครองเป็น
ส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งต้องมา
เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนอย่างน้อยปีละ สองครั้ง ซึ่งทางโรงเรียนจะถามถึงความต้องการของ
ผู้ปกครองว่าอยากให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของพวกเขาในแบบใด มุ่งเน้นอะไรเป็น
ส าคัญและอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับ
ผู้ปกครองทราบ โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รองประธานและ
คณะกรรมการมาระดมความคิดเห็นร่วมกับทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
ถึงแนวทางการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน 
หลายท่านแสดงความคิดเห็น และอยากเห็นคุณภาพและความส าเร็จของลูกหลานของตนเทียบเท่ากับ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสนับสนุนกับแนวทางที่โรงเรียนเสนอมาแทบทั้งสิ้น 
เรียกว่ายกความส าคัญให้กับโรงเรียนเป็นอันดับแรก แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนต้องการ เช่น การมาประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หรือการสมัครเข้าเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโดยสมัครใจ มีการเสนอแนวทางหรือความต้องการต่าง  ๆ บ้าง
เล็กน้อย และการให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่ างเต็มที่ และมีทัศนคติที่ดีกับ
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้บางช่วงเวลาอาจมีผลการมีส่วนร่วมที่ลดน้อยลงมากตามปัญหาต่าง ๆ แต่ก็สามารถ
ด าเนินการมีส่วนร่วมได้ดีจนเป็นที่กล่าวถึงของบุคคลทั่วไปในวงการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
จนกระทั่งโรงเรียนและผู้บริหารได้รับรางวัล การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ใน
ระดับประเทศได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก เพราะเป็นความส าเร็จที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ทั้ง บ้าน วัด 
และโรงเรียน ในเรื่องของการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ และการประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยทุกฝ่ายมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีร่วมกัน นับเป็นความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
ส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียน สามประสานเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร (ยรรยง สุขเกษม, 2560) 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้น ากระบวนการ “การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน” (บวร) ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมาด าเนินการนานแล้ว ถ้านับแต่อดีตมาตั้งแต่การ
ตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งอดีตท่านผู้บริหารโรงเรียนหลาย ๆ ท่านได้น ารูปแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บ-ว-ร) มา
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของโรงเรียนอย่างเต็มที่ โดยอาศัย
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โอกาสที่ว่าชุมชนที่นี่ยังเป็นชุมชนเกษตรกร และมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางการศึกษาหลายท่านเติบโตที่นี่ 
เรียนที่นี่ ท างานอยู่ในละแวกนี้ และอยากเห็นโรงเรียนในชุมชนของตนที่ตนเองเคยเรียนมามีความ
พร้อมที่จะให้การศึกษากับลูกหลานของพวกเขาเองจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นอย่างมากเพราะแต่ละคนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคนปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มี
ชื่อเสียงในเขตตลิ่งชันและเป็นนักธุรกิจที่มีกิจการหลายประเภทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมเป็น
อย่างดี บางท่านเป็นอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน บางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องหนัง บางท่านเป็น
เจ้าของสวนเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งพวกท่านได้เสนอแนะหรือแนะน าแนวทางการจัดการศึกษาให้กับ
ทางโรงเรียนที่นอกเหนือจากงานนโยบายเป็นอย่างดี มีส่วนส าคัญในการวางแผนและก าหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันด าเนินการ มีส่วนในการประเมินผลและวัดผลการ
ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไปอย่างมีคุณภาพจากความร่วมมือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้สอนในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและทางวัดที่
โรงเรียนตั้งอยู่โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ภายในวัด รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชนที่
ต่างก็ร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และการที่ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันก็มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก จึงน าหลักการบริหารดังกล่าวมาใช้โดยเน้นด้าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วย ตั้งแต่ขั้นตอนของการ
วางแผน การก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และช่วยกันตัดสินใจ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการศึกษา ท าให้ทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้บริหารโรงเรียน
เห็นความส าคัญ และมีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ
โรงเรียน และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จจนเป็นที่รู้จัก
ของหลายฝ่ายในแวดวงทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (ลัดดา อ่ าสอาด, 2560) 
 
การบริหารจัดการศึกษา   

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดย
ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารและการพัฒนาการศึกษาตามกระบวนการ
บริหารแบบบ้าน วัดโรงเรียน โดยมี่โครงสร้างการบริหาร ตามแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
      

 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  
ที่มา: รายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน ประจ าปีการศึกษา 2559, 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2559). 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป 

- งานพฒันาหลักสูตร 
- งานพฒันานวตักรรม 
- งานพฒันา 
  กระบวนการเรียนรู ้
- งานพฒันาแหล่ง 
  เรียนรู ้
- งานวัดและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานนิเทศภายใน 

- งานงบประมาณ 
- งานการเงนิและบัญช ี
- งานพสัดุและครุภัณฑ ์
- งานประเมิน 
  และรายงานการเงนิ 
- งานควบคุมภายใน 
 

- งานนโยบายและแผน 
- งานธุรการ 
  และสารบรรณ 
- งานกิจการนักเรียน 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานสถานที ่
   และสิ่งแวดล้อม 

- งานบรรจุและแต่งตัง้ 
- งานทะเบียนและ 
  ประวัต ิ
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานส่งเสริม

ประสิทธิภาพ 
- งานสวัสดิการ 

คณะที่ปรึกษา บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ด าเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนไว้ดังนี้ 

“สถานศึกษามาตรฐานกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจโครงการพระราชด าริฯ มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 

โดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประการ คือ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตร 
2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. พัฒนาการบริหารการศึกษาในรูปแบบการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด 

โรงเรียน”  
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ก าหนดพันธกิจที่ต้องด าเนินการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมให้น ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
5. ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
6. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายของหลักสูตร 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
3. นักเรียนรักการอ่าน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
4. คร-ูบุคลากรมีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 



 127 

 

7. ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
8. ครู – นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะเข้าสู่ฐานะพลเมืองของประชาคม

อาเซียน 
9. เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  
“การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวัน”  
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
“โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นโรงเรียนเกษตรปลอดสารพิษ” (รายงานการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน ประจ าปีการศึกษา 2559, 2559) 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านผู้ เรียน คือ การจัดแหล่งเรียนรู้ ให้หลากหลาย การจัดมุมรักการอ่าน จัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีทักษะในท างานร่วมกับนักเรียนห้องหรือชั้น
อ่ืนบ้าง ปลูกฝังให้เด็กสามารถปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเองและอย่างต่อเนื่อง ครูสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมโดยบูรณาการในแผนการจัดประสบการณ์ จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด
รวบยอด รู้จักแก้ปัญหาและมีความสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพอนามัยมีนักเรียนบางส่วนเป็นโรคอ้วนและ
บางส่วนตัวเล็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ สาเหตุ เนื่องจากรับประทานอาหารตามใจตนเองโดยไม่
ค านึงถึงหลักโภชนาการ ครูประจ าชั้นประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมมือกันดูแลบุตรหลานของตนและ
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แนะน าให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรพัฒนาทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ตรองและคิดสร้างสรรค์ ให้มากยิ่งขึ้น ท าอย่างสม่ าเสมอและครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการออกแบบหรือเสนอชิ้นงานด้วยตนเอง รวมทั้งเสนอ
หัวข้อหรือประเด็นที่แต่ละคนสนใจอยากท าโครงงานด้วยตนเอง พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มี
การติดตามพัฒนาการรายบุคคล โดยใช้หลัก PDCA มาใช้ในการวางแผนด าเนินการ ประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

2. ด้านครู คือ ครูหมั่นแสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นและสม่ าเสมอ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการอบรม 
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ศึกษาดูงานมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้น าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
3. ด้านผู้บริหาร คือ การพัฒนาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง นิเทศส่งเสริมพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน การประเมินโครงการ เพ่ือน าผลข้อมูลที่
ได้มาตัดสินใจและปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรม
ชมรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามศักยภาพและตามความสนใจครบทุกกลุ่มสาระ ฯ 
กิจกรรมที่น่าสนใจ 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ระบบงานวัดผล
ประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนมีคุณภาพและเป็นระบบมากข้ึน 

  กลยุทธ์ที่ 2 ใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธในการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 2) โครงการ
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรปฏิบัติตนถูกต้องตามประเพณี
และวัฒนธรรมไทยรวมทั้งอนุรักษ์การละเล่นของไทย 

  กลยุทธ์ที่ 3 สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน คือ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการสอนและจัดการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาตนเอง คือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการการพัฒนาความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการสัมมนา

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีความ
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สามัคคีในหมู่คณะ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การนิเทศภายใน คือโครงการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาให้

ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ คือ โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ มีเป้าหมายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ห้องสมุดอัตโนมัติ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาคารสถานที่  คือ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียน บุคลากร มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยและมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรและการ
ให้บริการสารสนเทศท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ 

  กลยุทธ์ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของสถานศึกษา โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วน
ร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง วัด และชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึง
บทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาษาเพ่ือการสื่อในอาเซียน คือ โครงการสร้าง

เสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือ 

โครงการห้องเรียนอาเซียนและโครงการสัปดาห์อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยวิธีการสหกรณ์ และ
ส่งเสริมความเป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกดีขึ้นโดยร่วมกันด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิก   

 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

     ภาษาไทย  200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     - ประวัติศาสตร ์
     - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมฯ 
     - เศรษฐศาสตร์ 
     - ภูมิศาสตร์ 

120 
40 
   

80 

120 
40 
 

80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
     ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 

2.1 ลูกเสือ - ยุวกาชาด 
2.2 ชมรม 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการการสอน ดังนี้  
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องสมุดมีขนาด 416 ตารางเมตร จ านวนหนังสือใน

ห้องสมุดประมาณ 15,000 เล่ม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน 41 เครื่อง เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 41 เครื่อง เพ่ือการบริหารจัดการ                                   
5 เครื่อง บ่อปลาดุก โรงเห็ด สวนพฤกษศาสตร์ แปลงเกษตรปลอดสารพิษ โรงอาหาร สหกรณ์
โรงเรียน ห้องมัลติมีเดีย 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน วัดพระอินทร์(นามสมมติ) ตลาดนัดวัดพระอินทร์ ตลาด
น้ าคลองลัดมะยม ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงงานผลิตเครื่องหนัง ตลาดดอกไม้ (ปากคลอง 2) โรงเรียนอยู่
เย็นวิทยา สวนเกษตรอินทรีย์   

3. ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
และนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน มีดังนี้ 

นายนคร ศรีนวล ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ นายอุทัยวรรณ สง่าลิกานนท์ ให้ความรู้
เรื่อง การผลิตของใช้จากหนังเทียม ดร.ลัดดา อ่ าสอาด ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ การท าโครงงาน 
และการบริหารการศึกษา 
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ผลงานดีเด่นปีล่าสุด (ปีการศึกษา 2558-2559) 
ผลงานดีเด่น 
จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในรอบสิบปีที่ผ่านมา

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง โดยโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งจากผลงานของนักเรียน 
ผลงานด้านการจัดการศึกษา รวมทั้งผลงานด้านการบริหารที่ผู้บริหารได้รับรางวัลในระดับประเทศ                        
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. รางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จาก พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมกโร                       
สุทธิพันธ์) เจ้าอาวาสวัดยานาวา พระราชาคณะเจ้าคณะรองฯ 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผู้จัดท าบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น จากปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

3. รางวัลนักบริหารดีเด่น “สิงห์เข็มทอง” ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี
พุทธศักราช 2559 จากพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  (รายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559, 2559) 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สาระส าคัญของบทนี้ คือการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการมีส่วนร่วมใน                               
“การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตามทฤษฎีเชิง
ระบบตามแนวคิดของ แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ซึ่งกล่าวว่า วิธีการเชิงระบบเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) โดยอยู่ภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อม (context) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแม้
ไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษา แต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนได้ ตัวป้อนในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการศึกษาที่
น าสู ่ระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล เงิน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการของการมีส่วนร่วม กระบวนการ (process) ได้แก่ ลักษณะของ
การมีส่วนร่วม ผลผลิต (output) ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งหากโรงเรียนใดมีปัจจัยน าเข้าที่ เพียงพอและมีคุณภาพ และมีการ
จัดกระบวนการการเรียนการสอนที ่ได้มาตรฐานก็จะให้ผลผลิตคือนักเรียนที ่มีคุณภาพ ครูและ
ผู้บริหารมีคุณภาพในกระบวนการต่าง ๆ ต้องอาศัยบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) เป็นตัว
แปรภายนอกที่ส าคัญที่ประกอบด้วย สภาพทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง ตลอดจน
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้ระบบการบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี ้ถ้ามีสิ ่งที ่ต้องปรับปรุงหรือบกพร่องต้องมีการย้อนกลับ (feedback) เพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนอีกครั้งและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff)
ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยจะเสนอเป็น                      
5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 บริบทของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (context) 

ตอนที่ 2 ปัจจัยของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (input) 

ตอนที่ 3 กระบวนการการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (process) 
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ตอนที่ 4 ผลของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (output) 

ตอนที่ 5 ข้อมูลย้อนกลับของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (feedback) 

 
ตอนที่ 1 บริบทของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียน

วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (context) 
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยพหุวิธีการของผู้วิจัย ท าให้สามารถอธิบายบริบทหรือสภาวะ

แวดล้อมการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณ (context) โดยแบ่งเป็นสามส่วนคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 9 ด้าน 

ในระยะเวลา 20 ปี โดยมีภารกิจที่ต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ด้านที ่2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอ้ืออาทร 
ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก 
ด้านที ่5 เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
ด้านที่ 6 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา 
ด้านที ่7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน 
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ 
ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยส่งมอบนโยบายตามภารกิจเหล่านี้ให้กับทางหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้น าไปปฏิบัติ

ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก็ต้อง
ส่งต่อนโยบายดังกล่าวให้กับทางโรงเรียนได้ไปจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป โดยเฉพาะ ด้านที่ 5 เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจนั้น ในการ
ด าเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนและพลเมืองของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต มีภูมคุ้มกัน พ่ึงพาตนเองได้ โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ด าเนินการได้แก่ การจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนทฤษฎีใหม่ โครงการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เพ่ือสร้างความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรในระดับครัวเรือนให้พ่ึงตนเอง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็น
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม อยู่ในเขตพ้ืนที่สี
เขียว มีสภาพเศรษฐกิจที่ข้องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ท าให้
ประชากรในเขตพ้ืนนี้นี้มีรายได้ไม่สูงนัก มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แบบพออยู่พอกิน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้จากการค้าขายสินค้าทางการเกษตร มีตลาดดอกไม้แห่งใหม่ที่ ใหญ่ที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร มีตลาดน้ าให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ที่ให้บริการกับด้านการขนส่งและการเดินทางของประชาชน และ
ในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชัน ส่วนใหญ่นั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัด เป็นเพราะ
พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสในอดีตให้ความอนุเคราะห์ให้พื้นที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของ
ทางราชการและบ้านหรือชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนั้น 
ทั้งบ้าน ทั้งวัด และทั้งโรงเรียน จึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความส าคัญทั้งหมด วัด มีบ้านและโรงเรียน
ให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา บ้านก็มี วัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมี
โรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรม
และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย
อาจเป็นครูภูมิปัญญาให้ความรู้ในเรื่องที่ เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาก็มีพระ มีผู้น าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตของ
วัดพระอินทร์(นามสมมติ)โดยได้รับความอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียนขึ้นให้เป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในเช่นเดียวกับ
โรงเรียนวัดอ่ืน ๆ ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนจากทางวัด และบ้านหรือชุมชนมา
เป็นปัจจัยเสริมนอกเหนือจากปัจจัยด้านงบประมาณของทางราชการ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ต้องบริหาร
จัดการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
และในส่วนที่ได้รับจากราชการนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณของทางราชการและเงิน
บริจาคต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้รับมาเพ่ือจัดการศึกษาตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน
ก าหนดที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร คือ  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงิน
งบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานบริหารการศึกษาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                                
2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบอุดหนุนรัฐบาล) เป็นอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับ
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาทั่วประเทศ และ 3) งบประมาณจากเงินบริจาคและเงินผ้าป่า
การศึกษา เป็นปัจจัยในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากวัด บ้าน และชุมชน 
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1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานบริหาร
การศึกษาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครอนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขตและ
โรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและ
กรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้กับส านักงานเขตตลิ่งชันในปีการศึกษา 2559 และทางโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยประกอบด้วยเงินงบประมาณเพ่ือโครงการและกิจกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงกรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู  
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  
 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่าง ๆ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าปลอดภัย 
 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีการทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีการทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

ส าหรับครูและผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานต่าง ๆ 

หมวดรายจ่ายอื่น คือ 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) 
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2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบอุดหนุนรัฐบาล) เป็นอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรร
ให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาทั่วประเทศ งบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขตและโรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง  ๆ                                  
ที่ เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครอง                              
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนเองได้ และทางกรุงเทพมหานครได้จัดสรรให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชันในปีการศึกษา 2559  

 ซึ่งทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้ง
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครและงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติการใช้จ่ายเงินจากทาง
ผู้อ านวยการเขตตลิ่งชัน โดยครูผู้ดูแลโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันกล่าวถึงการใช้
งบประมาณของโรงเรียนในส่วนนี้ว่า 

“เงินโครงการอาหารกลางวันนั้นทางเขตจะส่งมาให้เป็นงวด ๆ ตามจ านวน
นักเรียนที่มีในยอด 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มาเกินเด็กบ้าง น้อย
กว่าบ้าง เราก็ต้องบริหารการใช้เงินให้พอ เพราะนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนเราคือ 
จะใช้เงินให้ถูกตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเงินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหาร
กลางวันก็ต้องใช้เพื่ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

3. งบประมาณจากเงินบริจาคหรือจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นงบประมาณในส่วนที่ทาง
วัด บ้านและชุมชนได้ร่วมกันจัดหามาเพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 
ฝ่ายของโรงเรียน แต่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นหลักรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่รับผิดชอบในการจัดท า(ร่าง)แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนกล่าวถึงหลักเกณฑ์
และนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณของทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ท่านผู้อ านวยการจะเน้นในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ คือจะจัดสรรให้กับโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา และโครงการตามนโยนบายของส านักการศึกษา
และกรุงเทพมหานครก่อน ส่วนงบประมาณที่ได้จากการบริจาคและการทอดผ้าป่า
การศึกษานั้นก็จะสนับสนุนในกิจกรรมที่ไม่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร คือท่านจะ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯเพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินก่อน ท่านจะให้
ความส าคัญในการใช้เงินผ้าป่าและเงินบริจาคให้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก” 
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ด้านสังคม 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก

ทั้งหมด 16 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานครโรงเรียนหนึ่งจากจ านวนโรงเรียนวัดที่มีอยู่ 246 โรงเรียน ในจ านวนโรงเรียนที่มี
ทั้งหมด 437 โรงเรียนที่สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะให้บ้าน วัด และชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนโยบายของอดีตท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาซึ่งได้ด าเนินการ
จัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้มาช้านานแล้ว เพราะผู้บริหารโรงเรียนในสมัยก่อนๆ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการที่จะต้องมีวัดโดยพระ มีบ้านโดยผู้ปกครองและมีชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งการร่วมกัน
อุปถัมภ์โรงเรียน เพราะทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและ พึ่งพาอาศัยกันจน ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออก
จากกันอย่างเด็ดขาดได้ บ้านก็มีวัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และมีโรงเรียน
คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุนอบรมสั่งสอนในศีลธรรมและมีบ้านที่
คอยให้การสนับสนุน ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบ้าน วัดและโรงเรียน (บวร)ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น มีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่การตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะ โรงเรียน
วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นโรงเรียนวัดสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในชุมชน
ชานเมืองของกรุงเทพมหานครที่มีวิถีชีวิตผสมผสานระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท รอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวปลูกอยู่ในพ้ืนที่สวนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ วัดพระอินทร์ (นามสมมติ) ศูนย์สุขภาพชุมชน  ตลาดวัดประดู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อาชีพหลักของชุมชน  คือรับจ้าง ท าสวน และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือเกษตรกรชาวสวน รับจ้าง และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม และการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยบารมีของหลวงพ่อเจ้าอาวาส และความ
ตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทางบ้าน ทางชุมชนก็เริ่มเป็น
รูปเป็นร่างขึ้น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะความศรัทธาผนวกกับความกตัญญูและความ
เกรงใจในบารมีของหลวงพ่อและการเห็นกับความตั้งใจจริงของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีอดีตข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและอดีตผู้บริหารโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งศิษย์เก่าที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการศึกษาที่เสียสละและอุทิศตนให้กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ตนเคยศึกษามาตั้งแต่อดีต 
เพ่ือหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี
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คุณภาพตามความคาดหวังของกรุงเทพมหานคร รวมถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการงานและอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างเครื่องหนัง และเกษตรกรที่มีความรู้ทางด้าน
ของเกษตรอินทรีย์ ก็เข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ โดยผู้บริหาร
โรงเรียนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหารอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ การระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การระดม
ความคิดเพ่ือค้นหาปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การวางแผน การก าหนดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของบุคลากรภายในโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันตัดสินใจในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการศึกษา ท าให้ทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้บริหารโรงเรียนเห็น
ความส าคัญ และมีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในรุ่นต่อ ๆ มา  

ซึ่งทั้งอดีตผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
ต่างให้ข้อมูลกับผู้วิจัยที่ตรงกัน โดยท่านยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณท่านได้กล่าว ถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวัด และชุมชน ไว้ดังนี้  

“ส าหรับความเป็นมาของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวัดในสมัยนี้
นั้น มันเร่ิมมานานแล้วนะเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวัดที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ทางวัดหรือท่านเจ้าอาวาสได้ที่มอบที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ชาวบ้านก็ช่วยกัน
เพราะเป็นคนพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันตามความเหมาะสม ใคร
อยากช่วยอะไรก็เข้ามาหาครูใหญ่ โรงเรียนขาดอะไรครูใหญ่ก็จะเข้าหาเจ้าอาวาส ไม่ค่อย
มีระบบเท่าไหร่ แต่เห็นเด่นชัดนั้นน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของท่านกฤษฎา ไทยธรรม อดีต
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว ท่านผู้อ านวยการท่านนี้ได้ริเร่ิม
น าระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาบริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบมากข้ึน”  

ท่านชาลี ค าคม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณคนปัจจุบันได้กล่าวถึง
ผู้ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า 

“โรงเรียนกับวัดไม่มีปัญหากัน หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านมีคุณูปการแก่ทาง
โรงเรียนเป็นอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งครูพระมาอบรมด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน 
และเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแบบพักค้างที่วัดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับทาง
โรงเรียน เปิดโบสถ์ เปิดวิหารต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งยังได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปีหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมาก ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็น
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อย่างสูงจริง ๆ ที่เมตตาและให้ความอนุเคราะห์กับเด็ก ๆ และโรงเรียนมาก เวลา
โรงเรียนมีงานก็ไปยืมของจากวัดนั่นแหละ และท่านยังเป็นผู้น าในการเชิญครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่ผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
การศึกษาของโรงเรียน” 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการโรงเรียนทั้งสองท่านสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบ้าน ชุมชนและวัดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ว่า 

“มันก็เริ่มมานานแล้วนะเพราะโรงเรียนเราอยู่ในที่ของวัด ยังเป็นสังคมชนบทอยู่ 
เป็นคนพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ ต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันตามความเหมาะสม ใครอยากช่วย
อะไรก็เข้ามาหาผู้บริหาร โรงเรียนขาดอะไรผู้บริหารก็จะเข้าหาเจ้าอาวาส ไม่ค่อยมีระบบ
เท่าไหร่ แต่เห็นเด่นชัดนั้นน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของท่านกฤษฎา ไทยธรรม อดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนคนเก่า ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว ท่านริเร่ิมน ารูปแบบการมีส่วน
ร่วมและการบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาบริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบมากข้ึน”  

ในอดีตที่ผ่านมานั้นโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ผ่านผู้บริหารที่เข้ามาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายท่าน และยุคที่เริ่มการน ารูปแบบการบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียนมาใช้บริหารจัดการศึกษานั้นเป็นยุคของนายกฤษฎา ไทยธรรม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยก่อนที่ผู้บริหารคนปัจจุบันและคนก่อนหน้านี้จะเข้ามา
รับต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น เป็นยุคสมัยของผู้บริหารโรงเรียนท่าน
หนึ่งได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนนี้ต่อจากยุคของนายกฤษฎา ไทยธรรม 
ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
ท่านได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ไปในทางด้านการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
กีฬาของนักเรียนเป็นหลัก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นไปในทางส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนเป็นหลัก มีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านอ่ืน ๆ มากกว่าด้านวิชาการและด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท าให้การประสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในช่วงเวลานั้นขาดหายไปชั่วคราว โดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่านหนึ่งได้ให้
สัมภาษณ์กับผู้วิจัยที่ถึงช่วงสมัยของท่านผู้บริหารท่านนั้นมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่นี่ว่า 

“ตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการสถานศึกษาฯ ที่นี่แหละ ผู้บริหารโรงเรียนตอนนั้น
ท่านไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าไหร่นัก เน้นด้านกีฬาเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียนหรอก ท่านเป็นคณะกรรมการจัดกีฬานักเรียนของส านัก
การศึกษา เลยไม่ค่อยมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเท่าไหร่ เรียกประชุมกรรมการ
สถานศึกษาเทอมละครั้ง พวกเราก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยโรงเรียนเท่าที่ควร เราก็เข้าใจ
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นะคนเรามีรูปแบบในการบริหารที่ไม่เหมือนกัน” 

และข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับการบอกเล่าของนายยรรยง สุขเกษม อดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่มาด ารงต าแหน่งหลังจากผู้บริหารโรงเรียนท่าน
นั้นย้ายออกไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีโรงเรียนอ่ืนซึ่งมีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า 

“ตอนเราเข้ามาใหม่ ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ คร้ังแรก เราก็
แปลกใจว่าบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ของโรงเรียน ดูไม่ค่อยเข้มแข็งเลย 
ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ไม่เสนอแนะอะไรเลย เราก็แปลกใจว่าไม่เหมือนกับที่เคยได้ยิน
มาว่ากรรมการสถานศึกษา ฯ ที่นี่เข้มแข็งเลย พออยู่นานเข้าตอนหลังจึงเข้าใจสาเหตุว่า
เป็นเพราะอะไร เราก็เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครนะ 
แต่เราให้ความส าคัญทั้งคู่นะ” 

และหลังจากที่ผู้อ านวยการท่านนี้ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนเริ่มดีขึ้น คณะกรรมการคณะต่าง ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับ
เหมือนเดิมในสมัยของนายกฤษฎา ไทยธรรม เป็นผู้บริหารโรงเรียน อาจเป็นเพราะยังไม่ค่อยแน่ใจ
นโยบายและรูปแบบการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนท่านนี้ว่าจะเป็นแบบใดจนท่านได้ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นในเขตตลิ่งชันด้วยกัน จนมาถึงยุคของนายยรรยง                               
สุขเกษม ที่ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ท่านได้เห็น
ความส าคัญกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามากขึ้น เพราะท่านเป็นผู้บริหารที่เน้นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงเข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนที่ต้องการเข้ามาช่วยในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่พวกเขาเคยเล่าเรียนมา ท่านจึงเริ่มกลับมาให้ความส าคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและชุมชนมากขึ้น มีการติดต่อประสานสัมพันธ์กันมากขึ้นเหมือนในสมัยของนายกฤษฎา 
จึงกลับมาได้รับความความร่วมมืออีกครั้งจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชน โดย
นายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัย
ถึงสมัยที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเริ่มเข้าศึกษาวิจัยในโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณว่า 

“เริ่มจากการที่เราเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้องการได้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสอน
นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่มีภายในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนมากจะเป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือผู้ปกครองที่มีความสนิทสนมกับเจ้าอาวาส ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปลูก
ผักปลอดสารพิษ สวนกล้วยไม้ การเลี้ยงกบ การท าเครื่องหนัง การท าน้ ายาล้างจาน เพราะ
ผู้บริหารได้เข้าไปขอค าปรึกษาจากทางวัด ว่าจะมีวิธีใดที่จะน าความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอด 
และให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งทางวัดรับปากว่าจะช่วยด าเนินการในเรื่องนี้ให้” 



 142 

 

ท่านอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน นายยรรยง สุขเกษม ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน                            
“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ต่อว่า 

“เหนื่อยมากนุชา (ผู้วิจัย) ผมเข้ามาแรก ๆ กรรมการสถานศึกษา ฯ ก็มองผมแปลก ๆ 
คงจะดูท่าทีว่าผอ.คนนี้จะเป็นแบบไหน และนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียน ที่ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กในรูปแบบชมรม ซึ่งเราก็ต้อง
ปฏิบัติตาม แต่จะท ายังไงดีหล่ะ พอสอบถามครูตอนประชุมประจ าเดือน ครูบางคนเสนอ
ว่าโรงเรียนเราเคยมีคนภายนอกเข้ามาช่วยสอน ถ้าจะจัดเป็นชมรม ก็ควรมีชมรมที่มีครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอนด้วยจะดี ซึ่งผมก็เห็นดีด้วย” 

โดยผู้อดีตผู้อ านวยการท่านนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยและกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อ ว่า 
“ทางวัดพระอินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคือคอยเป็นผู้

ประสานงานให้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันดูแลด้านการศึกษาร่วมกันกับทางโรงเรียน ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นนี่ก็ได้ทางวัดนั่นแหละที่ติดต่อให้”  

จากนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณโดยการน าของนาย
ยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนก็ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นไปทาง
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและให้ความส าคัญกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และน ารูปแบบ 
“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” และการบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาบริหารโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจนบรรยากาศแบบเก่า ๆ เริ่มกลับคืนมา  

ด้านการเมือง 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากทางรัฐบาลและ
นโยบายของทางส านักการศึกษา โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นคือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขต เป็นผู้ประสานและติดตามผลการด าเนินงานดังนั้นโรงเรียนจึงต้องด าเนินการด้านการ
บริหารงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบตามนโยบายของทางหน่วยงานต้น
สังกัดโดยก าหนดขอบข่ายของการบริหารบุคลากรและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ 4 งานคือ 
งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป และจาก
ขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 4 งานนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการ
บริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียน ของนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ 
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อดีตผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่มีนโยบายการปรับปรุงแผนการศึกษาในสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนการสอนย้อนรอย
สังคมไทยโดยใช้ลักษณะ 3 ประสาน คือ บ-ว-ร (บ้าน วัด โรงเรียน) และ บ-ร-ม (บ้าน โรงเรียน 
มัสยิด) มาเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจนถึงนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ปกครองว่าคณะครูอาจารย์จะอบรมให้
นักเรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป คือ
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่วัดเป็นโรงเรียนวิถีแห่งพุทธและโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีการนับถือศาสนาอ่ืนเป็น
โรงเรียนวิถีแห่งธรรมต่อไปตามนโยบายของอดีตท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาท่านนั้นที่สนับสนุน
ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายทั้งสามองค์กรหลักคือ บ้าน วัด 
และโรงเรียน ส่วนโรงเรียนใดที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนมุสลิมหรือตั้งอยู่ในมัสยิด ก็จะใช้ค าว่า “บรม” แทน
ค าว่า “บวร” โดยตัวพยัญชนะ ม ม้า แทนค าว่า มัสยิดส าหรับหลักการส าคัญของโรงเรียนวิถีแห่งพุทธ
และวิถีธรรมตามแนวการศึกษาของกรุงเทพมหานครนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการด าเนิน
ชีวิต 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีรายละเอียดคือนักเรียนฝึกฝน ด้านพฤติกรรมทางกาย
และวาจา ผ่านกระบวนการรู้จักตนเอง รู้รักษามวลมิตรและรู้วิธีรักษ์โลก รวมทั้งสร้างพลังสมาธิต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนด้านคุณธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานเกื้อหนุนพัฒนาปัญญา และพัฒนาด้านความรู้ทั้ง
รู้เก่งภาษา และรู้คิดสร้างสรรค์ ซึ่งก็เป็นการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแต่ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อมีการ
สลับปรับเปลี่ยนบุคคลอ่ืน ๆ ขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาในสมัยต่อ ๆ มา เมื่อมี
นโยบายอะไรใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นมาอีกมากมายแต่ก็ยังคงด าเนินการตามนโยบายดี ๆ ของผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาคนเก่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาภูมิหลังของนโยบายด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของบ้าน วัดและโรงเรียน (บวร)ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น จาก
การศึกษาเอกสารและการรายงานการประเมินภายในของโรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ย้อนหลังไปในปีการศึกษา 2545 - 2549 รวมทั้งการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน ครู พระสงฆ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของผู้วิจัย พบว่าเกิดขึ้นในสมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้มีนโยบายในการด าเนินการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศ ที่ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ ที่ส าคัญ 
ได้แก่ มาตรา 50 และ53 ที่ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา อบรมในการศึกษาภาคบังคับ
โดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เน้น การ
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ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา 
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษาด าเนินกิจการ
ได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาการศึกษา และการจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องน ากระบวนการมีส่วน
ร่วมมาใช้ในการจัดการศึกษาให้มากที่สุด และได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8 (2) คือให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมกับโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจ ซึ่งทางส านักการศึกษาได้น านโยบายดังกล่าวมามอบหมายให้กับโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติตาม ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในยุคนั้นจ าเป็น ต้องน านโยบายการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ “บวร” หรือ “บรม” ของท่านมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นอกจากมีวัดและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้วยังมี
นักการเมืองต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น สมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วยแต่อาจเป็นเพราะในการบริหาร
แบบบ้าน วัด และโรงเรียนนั้น ยังไม่มีต้นแบบที่เป็นมาตรฐานที่จะเป็นแม่แบบให้โรงเรียนต่าง ๆ น าไป
ด าเนินการได้ เพราะในแต่ละโรงเรียนก็มีบริบทและแนวทางในการด าเนินการที่ต่างกัน จึงท าให้แต่ละ
โรงเรียนด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมแบบบ้าน วัด โรงเรียนตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งไม่
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรในส่วนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะต้องมีวัดโดยพระ มีบ้านโดยผู้ปกครองและมีชุมชนโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้ง
การร่วมกันอุปถัมภ์โรงเรียนให้เหมือนดังอดีต จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้น โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณและการ
ประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้ตระหนักและเป็นความส าคัญในการ
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

ส่วนอุปสรรคของการจัดการศึกษาของโรงเรียนก็มีอยู่บ้างในระยะแรก ๆ เพราะครู
ส่วนมากในยุคนี้ เป็นครูที่พ่ึงได้รับบรรจุเข้ามาเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จึงไม่ค่อยจะพอใจ
กับการที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนและวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีก เพราะรู้สึก
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เหมือนโดนจับผิด ไม่เป็นอิสระ รู้สึกกลัวว่าคณะกรรมการ ฯ จะเข้าวุ่นวายหรือก้าวก่ายการท างานของ
ครูบุคลากร โดยอดีตท่านผู้อ านวยการท่านนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ 
บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ในการจัดการศึกษา และแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 

“อุปสรรคก็มีบ้าง เช่น ช่วงแรก ๆ เราในฐานะผู้บริหารก็ต้องท าความเข้าใจ ให้กับครู
และบุคลากรให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทางโรงเรียนของเราจะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วม
ของทุก ๆ ฝ่าย รวมทั้งครูของโรงเรียนเราเอง ก็ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเพราะครูเขาต้องอยู่ที่นี่อีกนาน เขาจะได้ยอมรับในการ
ตัดสินใจที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ด้วย พวกเราซะอีก ที่อยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอก 
ถึงเวลาก็ต้องไปตามวาระที่เหมาะสม ซึ่งตัวผู้บริหารต้องเข้มแข็งและอดทนต่อผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เข้ามาในระยะแรก ๆ เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว ครูเขาก็จะยอมรับเองโดยปริยาย
ไปเอง เราต้องคิดเสมอว่าการบริหารโรงเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้บริหารคนเดียว ทุก  ๆ 
คนในชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วม จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องร่วมแสดงความ
คิดเห็น ทุกคนต้องร่วมมือกันนักการเมืองก็เช่นกัน เพราะโรงเรียนเป็นของทุกคน” 

จากการให้สัมภาษณ์ของท่านตรงกับความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการที่ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้มา 4 ปีการศึกษา ได้กล่าวถึงการด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเปิด
โอกาสให้นักการเมืองท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

“ช่วงแรก ๆ ครูค่อยจะไม่พอใจกับการที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักการเมืองใน
ชุมชน และวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากนัก เพราะจะรู้สึกเหมือนโดน
จับผิด ไม่เป็นอิสระ รู้สึกกลัวว่าคณะกรรมการต่าง ๆ จะเข้าวุ่นวายหรือก้าวก่ายการ
ท างานของครูและบุคลากร แต่ต่อมาพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด ทุกคนก็ปรับตัวได้ และได้
ประโยชน์ต่าง ๆ จากตรงนี้มากขึ้น คือ มันสวนทางกับความคิดครูตอนแรกที่ว่าคนข้าง
นอกจะมาจับผิดครู แต่ที่จริงแล้วพวกเขามาเติมเต็มศักยภาพให้กับครูซะมากกว่า ครูได้
เรียนรู้การงานอาชีพ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น รวมทั้งกระบวนการจัดการโครงงานที่คนจากภายนอกได้น า
ความรู้มาให้ถึงโรงเรียน” 

จนมาถึงในสมัยของผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายชาลี ค าคม ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตตลิ่ง
ชันเฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งท่านได้เล่าประวัติของการด าเนินการจัด
การศึกษาตามแนวทางท่ีทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ไว้ดังนี้ 

“ผู้บริหารท่านเก่า ๆ เขาท ากันมาดีอยู่แล้วนะในเรื่องของการร่วมมือกันในรูปแบบ “บวร” 
เราจะไปเปลี่ยนท าไม แค่เห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นปัญหาหรือตรงไหนเกิดปัญหาก็มาประชุมกันเพ่ือหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ให้คงสภาพเดิมไว้ก็ยังดี ต้องยอมรับว่า พวกท่านสก. สข.เขาอยู่
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มาก่อนเรา เห็นอะไรมามากมาย เราก็ต้องฟังเขาและเปิดโอกาสให้เขานะ โดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯที่นี่เข้มแข็งมาก เขาช่วยเราได้เกือบทุกเรื่องนะ”จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” มีการด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง วัด และชุมชนได้เข้าใจ
และตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท าให้โรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณประสบความส าเร็จในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการเปิดโอกาสให้บ้าน 
ชุมชนและวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของคณะผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตเดียวกันและจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในรอบสิบ
ปีที่ผ่านมาพบว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายในการบริหารจัดการแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้
ประสบความส าเร็จจนถึงทุกวันนี้ แต่ทางโรงเรียนรวมทั้งคณะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง  ๆ มาได้จนท าให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้ง
จากผลงานของนักเรียน ผลงานด้านการจัดการศึกษา รวมทั้งผลงานด้านการบริหารการศึกษาที่
ผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นในระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ 

 
ตอนที ่2 ปัจจัยของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัด

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยได้ ซึ่งสามารถสรุปผลของการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตสภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาเอกสารจากบันทึกข้อความ จากเอกสารรายการจัดสรร
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครให้กับส านักงานเขตตลิ่งชัน แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สมุดบันทึกหมายเหตุของโรงเรียน การ
สังเกตบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร และสังเกตกิจกรรมที่ทางโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณจัดขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น การประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมถึงผลการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณพบว่า โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของการบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียนและมีปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด 
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โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ดังต่อไปนี้  
1. ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอาราวัณ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์
ในวัดพระอินทร์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ปกครอง 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรภายนอก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พ่อค้า
ประชาชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาให้ความรู้ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานใน
เรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไปอย่างมี
คุณภาพจากความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนอ่ืน  ๆ 
ใกล้เคียง เพราะทุกฝ่ายต้องการเห็นเด็ก ๆ หรือเยาวชนภายในชุมชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการเข้ามาโดยความสมัครใจ บางท่านเข้ามาเพ่ือตอบ
แทนบุญคุณกับโรงเรียนที่ตนเคยเล่าเรียนมาเมื่อในอดีต บางท่านก็เข้ามาเพราะต้องการทดแทน
บุญคุณกับท่านเจ้าอาวาสในรูปแบบของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อดีตผู้บริหารโรงเรียนซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญ่ในเขตตลิ่งชันกล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลกรของการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“มันก็เริ่มจากการผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องการได้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสอน
นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่มีภายในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนมากก็เป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถด้านการอาชีพคงอยู่อยู่ในชุมชนนี้มาช้านาน
เช่น การท าสวนกล้วยไม้ การท าสวนผัก การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา
รวมทั้งอาชีพเกิดใหม่ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันนี้  ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่
เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าเครื่อง
หนัง การท าน้ ายาล้างจาน และผู้ที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือทางวัด ชาวบ้านและคนใน
ชุมชนนั่นเอง” 

ข้อมูลตรงนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ของนายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้บริหาร
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ 

“ตอนที่ผมจะมาเป็นผู้อ านวยการที่นั่น ได้เข้าไปขอค าปรึกษาจากทางวัด ว่า
จะมีวิธีใดที่จะน าความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนได้บ้าง ซึ่งทาง
วัดรับปากว่าจะช่วยด าเนินการในเรื่องนี้ให้ จากนั้นท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้แนะน าให้
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รู้จักกับญาติของท่านที่มีอาชีพท าเครื่องหนังซึ่งเคยเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับโรงเรียนมาแล้ว เพื่อเรียนเชิญให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอีกครั้ง                            
ซึ่งก็ได้รับความร่วมเป็นอย่างดี จากนั้นท่านก็ได้ติดต่อลูกศิษย์ของท่านอีกรายหนึ่งที่มี
ความรู้ในการท าน้ ายาล้างจานและการท าสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเข้ามาเป็น
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนความรู้ให้กับนักเรียนของเราซึ่งทุกท่านก็ยินดีตอบรับ” 

ส าหรับผู้บริหารคนปัจจุบันได้กล่าวเสริมถึงปัจจัยด้านบุคลากรที่เข้ามีส่วนร่วมใน                      
“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เช่นกันว่า 

“ที่ลืมไม่ได้คือหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็มีคุณูปการแก่ทางโรงเรียนเป็น
อย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการส่งครูพระมาอบรมด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน และเปิดการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแบบพักค้างที่วัดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียน แถม
เปิดโบสถ์  เปิดวิหารต่าง ๆ ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนอีก ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงจริง ๆ ที่หลวงพ่อเมตตาและให้ความอนุเคราะห์กับเด็ก ๆ 
และกับทางโรงเรียนเสมอมา และท่านยังเป็นผู้น าในการเชิญชวนให้ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ด้านการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย” 

นอกจากพระแล้วบุคลากรที่เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณนั้นก็มีทั้ง อดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว รวมทั้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่เย็น
วิทยาที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการาศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะท่าน
มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนของท่านเอง ที่มีขนาดใหญ่
และมีจ านวนบุคลากรและนักเรียนที่มากกว่าโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นหลายเท่า โดย
ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยถึงการเข้ามามีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกในฐานะกรรมการโรงเรียน แต่เมื่อมี พ.ร.บ.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 ก็ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน ต่อมาคณะกรรมการเขาก็เลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้
ในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน และมีส่วนร่วม
ในการก าหนดร่างนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น vision ของโรงเรียน แผนงานโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ทางโรงเรียนเสนอมาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเราก็
จะเสนอแนะ และช่วยกันระดมความคิดเห็น และออกแบบร่วมกันในการที่จะน าลงสู่
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการของโรงเรียนด้วย คือ อยากตอบแทน
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บุญคุณโรงเรียนที่ท าให้เรามีทุกอย่างในวันนี้” 

นายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนได้ กล่าวถึงท่านประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไว้ดังนี้ 

“โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คนปัจจุบัน คือ ดร.ลัดดา อ่ าสอาด ท่านคหบดี
ในเขตตลิ่งชัน เป็นถึงเจ้าของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในเขตตลิ่งชัน ที่มีประสบการณ์ใน
การบริหารโรงเรียนมาอย่างยาวนาน และยังส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ด้านการบริหารการศึกษาโดยตรงมาด้วย ท่านจะให้ค าแนะน า เสนอแนะสิ่งต่าง  ๆ                                
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนของเราเป็นอย่างมาก เพราะตัวท่าน
เองก็เป็นศิษย์เก่าที่อยากเห็นโรงเรียนมีความส าเร็จในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน ในแบบที่มีการเปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงเลย” 

อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนท่านนี้กล่าวเพ่ิมเติมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมใน “การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ ดร.ลัดดา อ่ าสอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอีกว่า 

“ท่านไม่เคยมองว่าโรงเรียนของเราเป็นคู่แข่งในเชิงธุรกิจ แต่จะเห็นเป็น
พันธมิตรต่อกันในด้านการจัดการศึกษามากกว่า ท่านบอกว่าเรามีลูกค้าคนละกลุ่มกัน 
ลูกค้าของท่านเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะพอที่จะส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร แต่โรงเรียนของกรุงเทพมหานครมี
ลูกค้าที่ส่วนมากเป็นเด็กที่ย้ายตามพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่เข้ามาหางานท าในเมือง ซึ่ง
ท่านเองนอกจากอุทิศตัวเพื่อเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเราแล้ว ท่านยังเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนน าคณะครูและนักเรียนของเรา
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในโรงเรียนของท่านด้วยความเต็มใจอีกด้วย ท่านจะ
จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมให้กับคณะครูของ
โรงเรียนอย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนแบบโครงงานซึ่ง
โรงเรียนของท่านมีชื่อเสียงด้านนี้ในระดับแนวหน้าของสถานศึกษาเอกชนในฝั่งธนบุรี 
บางครั้งท่านก็ลงมาเป็นวิทยากรเองเลย คือตัวท่านให้ความส าคัญกับด้านวิชาการเป็น
หลัก เพราะถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ผมว่าอาจเป็นเพราะในตอนเด็กท่าน
เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้มาก่อน จึงอยากเห็นโรงเรียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนมา มีความ
ทันสมัยและใส่ใจในงานด้านวิชาการมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ก็ได้”  

จากการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์
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ทรงช้างเอราวัณนั้นซึ่งนอกจากจะมีผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณให้ สัมฤทธิ์ผลและประสบ
ความส าเร็จแล้ว ก็ยังมีบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ อีกหลายท่านที่เป็นก าลังส าคัญในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น ท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาส ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส ท่านผู้อ านวยการเขตตลิ่งชัน ท่านหัวหน้า
ฝ่ายการศึกษาเขตตลิ่งชัน ท่านอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ก็มีส่วนส าคัญในกระบวนการการมีร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนเช่นเดียวกัน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตตลิ่งชันโรงเรียนหนึ่งกล่าวถึงโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณว่า 

“โรงเรียนนี้เจ้าอาวาสใจดี ชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาฯก็มี
ความรู้ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดี สมแล้วที่โรงเรียนเขามีชื่อเสียงด้านการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม” 

โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านหนึ่งที่มีความรู้ด้านการท าเครื่องหนัง กระเป๋าหนัง                               
และเข็มขัดหนังที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยว่าถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพราะมีความเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนา                             
โดยกล่าวว่า 

“ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอินทร์ซึ่งเป็นหลวงน้า ได้เข้ามาทาบทามให้มา
ช่วยโรงเรียนโดยเป็นวิทยากร หรือครูอาสาเพื่อให้ความรู้ด้านการท าเครื่องหนังให้กับ
นักเรียน ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะสอนเด็กเป็นไหม ไม่รู้ว่าจะรับปากดีหรือเปล่า                                 
พอหลวงน้าให้ลองดูก่อน จึงตกลงลองเข้ามาสอนเด็ก ๆ ที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียน
เขาจัดชั่วโมงสอนให้สัปดาห์ละคร้ัง เด็ก ๆ ชอบมาก ท าได้ดีบางคนท าออกมาสวยงาม
จนไม่คิดว่าเป็นฝีมือของนักเรียน เพราะเราถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ แบบไม่หวงวิชา เรารู้
อะไร เราก็สอนตามที่รู้ถึงเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้งานออกมาดี เพราะเป็นงาน
แฮนด์เมด พวกต่างชาติเขาชอบนะ คือมันไม่ใช่ของโหล” 

ตรงกับค าบอกเล่าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาสาเข้ามาเป็นโดยเป็นครูอาสาสอนด้าน
การเกษตรอินทรีย์ตามที่ได้รับการติดต่อจากผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งได้กล่าวถึงการเข้ามีส่วนส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้  

“ตอนเด็ก ๆ ก็เคยเรียนที่นี่แหละ จบแล้วมาช่วยครอบครัวท าสวน คือฐานะ
เราค่อนข้างยากจน และแถวนี้ก็ท าสวนกันเป็นส่วนใหญ่ รอบ ๆ โรงเรียนนี้ก็มีแต่สวน 
มีทั้งสวนกล้วยไม้ สวนผัก สวนมะพร้าว ตอนนี้เหลือน้อยแล้ว เขาขายที่แล้วย้ายไปท า
ที่ต่างจังหวัดกันหมด ของเราก็ขายไปบ้างส่วนที่เหลือเลยมาท าสวนเกษตรอินทรีย์
ตามเศรษฐกิจพอเพียง ไม่รวยหรอกแต่ก็อยู่ได้นะ พอดีหลวงพี่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาชวน



 151 

 

ให้ไปเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นอาชีพที่เราท ามานานตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ แล้วจึงตอบตกลง ทุก ๆ เดือนครูเขาก็
พาเด็ก ๆ มาเรียนรู้ที่สวนเราเลยนะ” 

จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นนอกจาก
จะมีผู้อ านวยการสถานศึกษา มีครูและบุคลากรของทางโรงเรียนแล้ว ก็ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจนท าให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ประสบความส าเร็จตาม
แนวทางบริหารจัดการแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

2. ปัจจัยด้านงบประมาณ ซึ่งหมายถึงปัจจัยทางการเงินที่ใช้ในการมีส่วนร่วม“ในการ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของโรงเรียน
นั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณของทางราชการและเงินบริจาคต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน
ได้รับมาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรวมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามโครงการและกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนก าหนด ดังนี้  

 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานบริหาร
การศึกษาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่อนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขต
และโรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและ
กรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้กับส านักงานเขตตลิ่งชันในปีการศึกษา 2559 และทางโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณได้จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                                        
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษารวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เช่น โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ฯลฯ 

และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงาน
ต่าง ๆ หมวดรายจ่ายอ่ืน คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                               
และค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) 

นายชาลี ค าคม ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันที่ ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยถึง
งบประมาณท่ีได้รับจากกรุงเทพมหานครว่า 
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“งบประมาณจากกรุงเทพมหานครที่เราได้มันก็เหมือนกับที่โรงเรียนทา่น
ได้รับนั่นแหละ ส่วนใหญ่เป็นงบเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้กับทาง
โรงเรียนในสั งกัดน าไป ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของ
กรุงเทพมหานครโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง เขาให้แต่ตัวเลขมาให้ทาง
โรงเรียนท าฎีกาเบิกเงินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเสนอผ่านฝ่ายคลังของ
ส านักงานเขตให้ผู้อ านวยการเขตลงนามอนุมัติตามจ านวนเด็กที่โรงเรียนของเรา
มีตัว ทางโรงเรียนก็ช่วยกันประหยัดนะ อะไรที่ทางโรงเรียนสามารถช่วย
ประหยัดได้เราก็ท านะ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การก าหนดเวลาเปิดแอร์
หรือเครื่องปรับอากาศตั้งแต่ 11 โมงเป็นต้นไป มีหลายอย่างนะ เพื่อเป็น
แบบอย่างให้ครูและเด็กเห็นเป็นตัวอย่างไง ปีหนึ่งประหยัดเงินค่าไฟและค่าวัสดุ
ไปได้เยอะเลย ส่วนงบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็มีงบโครงการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารการศึกษาให้กับโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงอย่างเท่าเทียมกันในทุกส านักงาน
เขตไม่ว่าโรงเรียนใดจะตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนใดจะตั้งอยู่ติดชายเขตแดนของ
กรุงเทพมหานครสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครองท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นจากการที่
น านักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ครอบครัวเราเป็นคนอีสาน ย้ายเข้ามาเป็นลูกจ้างขายดอกไม้ที่ตลาด
ดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่นี่เอง มีที่พักอยู่แถวนี้ เลยย้ายลูกจากโรงเรียนวัด
เลียบแถว ๆ ปากคลองตลาดมาเข้าเรียนที่นี่ด้วยเลย เห็นเป็นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเหมือนกัน ย้ายมาปีหนึ่งแล้ว การเดินทางก็สะดวกดีนะ เรามา
ส่งเองขับมอเตอร์ไซด์มาส่ง แต่หน้าโรงเรียนก็มีสองแถววิ่งผ่านนะ ที่นี่เขาไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายอะไรเลยเหมือนกันนะ จะให้ส่งเรียนที่โรงเรียนอยู่เย็นเหรอไม่ไหว
หรอกค่าเทอมมันแพง” 

 2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบอุดหนุนรัฐบาล) เป็นอุดหนุนจากรัฐบาลที่
จัดสรรให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาทั่วประเทศ งบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขตและโรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ         
ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนเองได้ และทางกรุงเทพมหานครได้จัดสรรให้กับ
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โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชันในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้รับ ดังนี้ เงินงบอุดหนุน
จากรัฐบาลที่จัดสรรเป็นรายหัวของนักเรียนตามระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน จ านวน 897,700 บาท นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 166,540 บาท เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 167,460 บาท 
เป็นค่าหนังสือเรียน จ านวน 269,453 บาท เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 226,850 บาท เป็น
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 1,940,000 บาท เป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียน 
จ านวน 638,260 บาท และงบอุดหนุนรัฐบาล แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 30,000 บาท โดยทางโรงเรียนจะได้รับ
งบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับทางกรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดสรร
ลงมาให้กับทางส านักงานเขตแล้วจัดสรรต่อมาที่โรงเรียนตามรายหัวนักเรียนที่มีในยอดของวันที่ 10 
มิถุนายนของปีที่แล้ว โดยระดับชั้นอนุบาลได้รับจัดสรรคนละ 1,700 บาท ชั้นประถมศึกษาได้รับ
จัดสรรให้คนละ 1,900 บาท ส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ชั้นประถมศึกษาได้รับ
จัดสรรให้คนละ 2,400 บาท ส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้รับ ดังนี้ เงินงบอุดหนุน
จากรัฐบาลที่จัดสรรเป็นรายหัวของนักเรียนตามระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
จ านวน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน เป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียน และงบอุดหนุนรัฐบาล แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสื่อ
และสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายในการยกระดับส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทางโรงเรียนจะ
ได้รับงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับทางกรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหานครได้
จัดสรรลงมาให้กับทางส านักงานเขตแล้วจัดสรรต่อมาที่โรงเรียนตามรายหัวนักเรียนที่มีในยอดของ
วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้
จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและงบประมาณจากงบเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือขอ
อนุมัติการใช้จ่ายเงินจากทางผู้อ านวยการเขตตลิ่งชัน โดยครูผู้ดูแลโครงการอาหารเช้ าและอาหาร
กลางวันกล่าวถึงการใช้งบประมาณของโรงเรียนในส่วนนี้ว่า 
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“เงินโครงการอาหารกลางวันนั้นทางเขตจะส่งมาให้เป็นงวดๆ ไป                            
ตามจ านวนนักเรียนที่มีในยอด 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มาเกิน
เด็กบ้าง น้อยกว่าบ้าง เราก็ต้องบริหารการใช้เงินให้พอ เพราะนโยบายของ
ผู้บริหารโรงเรียนเราคือ จะให้ใช้เงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เงินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวันก็ต้องใช้
เพื่ออาหารเช้าและอาหารกลางวัน ใช้มั่วๆ ไม่ได้ อย่าไปประหยัดจนต้องส่งคืน
ทางเขต และห้ามให้เกินจนเดือดร้อนทางโรงเรียนต้องหาเงินไปชดใช้คืน” 

ซึ่งการที่ทางโรงเรียนจะได้รับงบประมาณต่าง ๆ ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากทาง
ราชการนั้นก็จะต้องได้รับการมีส่วนร่วมในการอนุมัติจากทางส านักงานเขตตลิ่งชันซึ่งมีผู้อ านวยการ
เขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รวมทั้งคณะอนุกรรมการงบประมาณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ผลักดันและให้การสนับสนุนอีกทางด้วย  

 2.3 เงินบริจาค ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่การตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา เพราะโรงเรียนตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ของวัด โดยการอนุเคราะห์สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนขาดแคลน ซึ่งส่วนมากเป็น
เงินของวัดที่ได้จากการบริจาคจากชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาอีกทีหนึ่ง รวมทั้งเงินส่วนตัวของหลวงพ่อ
เจ้าอาวาสที่มอบให้กับทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพ่ือพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน รวมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ีของนักเรียนที่ช ารุดเสียหายหรือรอการจ าหน่าย และเงินที่มาจากการร่วมบุญ
ในการทอดผ้าป่าการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน และพ่อค้าประชาชนจัดขึ้นทุกปีและผลจากความร่วมมือ
กันระหว่างทางบ้าน ผู้ปกครอง ทางวัด และทางโรงเรียน โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น เป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ท าให้โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาจากเงินทอดผ้าป่าและเงินบริจาคส่วนนี้ปีละ
หลายแสนบาท เพ่ือน ารายได้มาปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
และมีความปลอดภัย เงินส่วนหนึ่งได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนซึ่ง
ผู้วิจัยเองก็ได้ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษากับทางโรงเรียนเป็นเงินจ านวนหนึ่งด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 
2559 ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษา จ านวน 
387,259 บาท โดยอดีตท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งกล่าวถึงการน าเงินบริจาคและเงินที่ได้รับจาก
การทอดผ้าป่าผ้าป่าการศึกษา ไว้ดังนี้ 

“งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร งบอุดหนุนรัฐบาล และเงินจากการบริจาค 
ทุกวันนี้เงินที่ได้จากงบประมาณของกรุงเทพมหานครและงบประมาณที่เป็นเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลนั้นไม่เพียงพอหรอก ดีนะที่ ได้เงินจากการทอดผ้าป่า
การศึกษามาช่วย ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีปัญหาอะไร
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มากมาย ยิ่งรัฐบาลชุดนี้นะอะไร ๆ ก็ให้ประหยัด แถมตัดงบประมาณที่ทาง
กรุงเทพมหานครจะได้รับเป็นจ านวนมาก กรุงเทพมหานครก็เหมือนกัน ปีนี้ทาง
โรงเรียนของเราโดนตัดงบประมาณไปหลายรายการเลย แถมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่
ค่อยดี โรงเรียนได้เงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษาไม่มากเท่าไหร่” 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามได้กล่าวถึง
งบประมาณในส่วนที่เป็นเงินจากการร่วมบุญบริจาคและเงินจากการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียน ว่า 

“เท่าที่ทราบนะ ทางโรงเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะท่านเจ้าอาวาสในอดีตมอบที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนขึ้น วัดก็
คอยอุปถัมภ์โรงเรียนเสมอมา เพราะโรงเรียนไม่มีรายได้ งบประมาณที่ได้ก็น้อย
มาก ชุมชนโดยผู้น าท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านันในสมัยนั้นช่วยกันหาเงินมา
เพื่อดูแลโรงเรียน เรียกว่าโรงเรียนอยู่ได้เพราะชุมชนและวัดว่างั้นเถอะ สมัยนี้ก็
มีการจัดการทอดผ้าป่าการศึกษาทุกปีโดยการร่วมมือกันระหว่างทางบ้าน 
ผู้ปกครอง ทางวัด และโรงเรียนโดยมีกรรมการสถานศึกษาฯและนักการเมือง
ท้องถิ่นเป็นแม่งานใหญ่” 

ท่านรองผู้อ านวยการของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหน้าที่จัดท าฎีกา
เบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้กล่าวถึงปัจจัยด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“งบประมาณจากกทม.เท่าที่ฟังมาจากทางที่ผู้ บริหารกทม.แถลง
นโยบายด้านการศึกษา ก็ดู เหมือนจะให้กับทางโรงเรียนเยอะนะ แถมมี
งบอุดหนุนจากรัฐบาลอีก แต่ทางโรงเรียนไม่ได้รับเป็นตัวเงินมาหรอกมีแต่
ตัวเลข และมีหน้าที่ท าโครงการและฎีกาเบิกงบประมาณให้ทางเขตอนุมัติ
จ่ายเงินให้กับทางผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเอง ส่วนเงินจากการบริจาคนั้น
ส่วนมากผู้ใจบุญจะบริจาคให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซะมากกว่าไม่ได้ 
ให้โรงเรียนหรอก ในส่วนหลวงพ่อรึ ท่านเมตตาและให้ความอนุเคราะห์กับเด็ก ๆ 
และกับโรงเรียนเสมอมา เมื่อมีอะไรเร่งด่วน หรืองบประมาณไม่พอ ท่านก็
อนุเคราะห์เงินมาสมทบทุนเพิ่มให้ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปีหนึ่ง ๆ 
เป็นจ านวนมาก ส่วนเงินจากผ้าป่าการศึกษานั้นต้องผ่านคณะกรรมการที่
ปรึกษาก่อนเพื่ออนุมัติการใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียน” 

คุณครูท่านหนึ่งที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของโรงเรียน และเงินทุนการศึกษา
ของนักเรียนได้กล่าวถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการบริจาครวมทั้งเงินจากผ้าป่าการศึกษาของ
โรงเรียนว่า  
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“เงินบริจาคที่ทางโรงเรียนได้รับมา ส่วนมากก็มักจะมอบให้เป็น
ทุนการศึกษาของเด็ก ๆ เป็นส่วนใหญ่ เป็นเงินที่ได้มาจากหลวงพ่อมอบให้
โรงเรียนเป็นหลัก และส่วนในเร่ืองอื่น ๆ นั้น หลวงพ่อท่านก็ยังสนับสนุนในเร่ือง
ของการระดมทุนเพื่อการศึกษา โดยสนับสนุนการจัดทอดผ้าป่าการศึกษาของ
ทางโรงเรียนทุกปี โรงเรียนก็ได้เงินที่ได้มาจัดหาวัสดุทางการศึกษาที่จ าเป็น
ให้กับนักเรียน บางส่วนน ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และปรับปรุง
อาคารสถานที่นอกเหนือจากที่ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยส าหรับนักเรียนทุกคน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองก็มี
ส่วนร่วมในด้านนี้เช่นกัน” 

นอกจากเงินบริจาคจากทางบ้านและเงินท าบุญที่ได้จากการทอดผ้าป่าการศึกษา
แล้วยังมีเงินที่ทางวัดบริจาคหรือมอบคืนให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจาก
เงินที่ทางโรงเรียนได้ไปเดินเรี่ยรายบอกบุญกับพ่ีน้องประชาชน รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบ ๆ วัด
และโรงเรียนในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งทางวัดมักจะบริจาคคืนให้ทางโรงเรียนเกือบทั้งหมด 
โดยคุณครูที่เป็นเจ้าของกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเงินที่ได้รับบริจาคคืนจากทางวัดว่า  

“ในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาทุกปีทางโรงเรียนจะพานักเรียนออกไป
เร่ียรายเงินท าบุญจากผู้ปกครองและคนทั่วไปรอบ ๆ วัดและโรงเรียน เพื่อร่วม
ท าบุญกับทางโรงเรียนปีหนึ่ง ๆ ได้หลายหมื่นเลยนะ เราพานักเรียนออกไป
เรี่ยรายก่อนวันออกพรรษา สองวันติดต่อกัน ไม่เสียการเรียนหรอกเพราะนี่ก็
นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับเด็กทางอ้อม และเมื่อท่าน
ผู้อ านวยการน าเงินที่ได้มาทั้งหมดไปท าบุญถวายให้กับวัด ทางหลวงพ่อท่านก็
จะมอบเงินนั้นบริจาคคืนให้กับทางโรงเรียนทันที ซึ่งทางโรงเรียนจะเอาไปท า
อะไร ท่านก็จะได้ทราบอีกทีตอนเขาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษานั่นแหละ” 

จากการสังเกต การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น พบว่า
ทางโรงเรียนได้น าเงินที่ได้จากการท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาและการรับบริจาคมาใช้ในกิจกรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่ ไม่ ได้รับงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานครและงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เช่น การจัดซื้อ
อาหาร น้ าดื่มและของว่างเพ่ือใช้เลี้ยงรับรองผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียน การพานักกีฬาของโรงเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
กรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นตั้งแต่ระดับส านักงานเขต ระดับกลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานคร 
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บางส่วนใช้เป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน บางส่วนใช้ไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ไม่มีงบประมาณจัดสรรมาให้ และบางส่วนก็ใช้เพ่ือ
การปรับปรุงโต๊ะเก้าอ้ีของนักเรียนที่ช ารุดที่อยู่นอกเหนือจากรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ทางโรงเรียน
ท าเรื่องของบประมาณจากทางส านักงานเขตเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย 

โดยท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกล่าวถึงเงินบริจาคและ
เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนว่า 

“เงินบริจาค เงินผ้าป่า และเงินที่ทางโรงเรียนช่วยกันหาได้มา ทางผอ.
จะน ามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาก่อน เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงิน
ให้เหมาะสมกับความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนเข้าที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เราเป็นผู้เสนอท่านผู้อ านวยการเองว่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ของเรานั้นว่าถ้าเงินงบประมาณไม่พอก็ใช้เงินส่วนที่ได้รับบริจาคมานั่นแหละมา
เสริม เราร่วมกันพิจารณาอย่างนี้เป็นประจ า กรรมการทุกท่านเขาก็ยกมือ
สนับสนุนในการอนุมัติใช้เงินทุกคร้ัง” 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารของทางโรงเรียนที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่บริจาคเงินและ
จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณพบว่ามีเป็นจ านวนมาก ซึ่งท่านผู้อ านวยการคนปัจจุบันกล่าวถึงเงินบริจาคในส่วนนี้ว่า 

“เงินที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก เราก็จะมอบให้
ครูประจ าชั้นไปจัดการมอบให้กับเด็กให้เรียบร้อย ส่วนเงินที่มีผู้มาบริจาคที่ไม่
ระบุวัตถุประสงค์ เราก็จะน ามาใช้จ่ายเป็นค่ารถให้กับครูที่พาเด็กไป เป็นค่าน้ า 
ค่าขนมให้กับนักกีฬาที่ เดินทางไปแข่งขันข้างนอก ไอ้งบประมาณที่ทางเขต
จัดสรรให้มามันไม่พอหรอก โรงเรียนเราก็ต้องออกแรงเองบ้าง” 

ซึ่งคุณครูผู้ดูด้านการเงินของโรงเรียนได้อธิบายถึงการน าเงินบริจาคเหล่านี้ไปใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น การจัดเลี้ยงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดหา
ของขวัญให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียนในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ การใช้เป็นค่าเดินทางไป
แข่งขันกีฬาของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การ
เดินทางพานักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการท่ีทางศูนย์วิชาการเขต หรือทางกลุ่มเขตจัดขึ้น  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคุณครูที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนกล่าวถึงหลักเกณฑ์และนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณของทางโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่าเป็นแบบการบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานให้ครอบคลุมการ
บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียน แต่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นหลัก 

“ท่านผู้อ านวยการจะเน้นในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
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โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ คือจะจัดสรรให้กับโครงการที่
ประสบความส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา และโครงการตามนโยนบายของ
ส านักการศึกษาและกรุงเทพมหานครก่อน ส่วนงบประมาณที่ได้จากการบริจาค
และการทอดผ้าป่าการศึกษานั้นก็จะสนับสนุนในกิจกรรมที่ ไม่ได้รับจาก
กรุงเทพมหานคร คือท่านจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯเพื่อขอ
อนุมัติการใช้จ่ายเงินก่อน ท่านจะให้ความส าคัญในการใช้เงินผ้าป่าและเงิน
บริจาคให้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก” 

ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกล่าวถึงปัจจัยด้านงบประมาณ
ที่น ามาใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า 

“บางครั้งคณะกรรมการจะช่วยกันบริจาคให้กับโรงเรียนบ้างตามโอกาส
ต่าง ๆ ส าหรับเร่ืองการพิจารณาเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าการศึกษาว่าควรจะ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือปรับปรุงก่อสร้างอะไรในโรงเรียน เพื่อใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม
กับความจ าเป็นเร่งด่วน นั้น พวกเราก็ร่วมกันพิจารณา คณะกรรมการทุกท่านก็
ยกมือสนับสนุนเกือบทุกคร้ังแหละ” 

คุณครูพลศึกษาซึ่งดูแลนักกีฬาของโรงเรียนกล่าวถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้รับมาจาก
การบริจาคและเงินผ้าป่าการศึกษาว่า 

“นักเรียนของเราเป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนของเขตตลิ่งชันเป็นจ านวน
มาก เมื่อมีการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ผอ.ท่านก็ให้ใช้เงินส่วนนี้
แหละเป็นค่าใช้จ่ายในการพานักกีฬาไปแข่งขัน ที่ไปแข่งขันทางด้านวิชาการก็
เช่นกัน ใช้เงินจากตรงนี้แหละ ถ้ามีเงินเหลือ ก็จะน าเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีเงนิ
บ ารุงการศึกษาของโรงเรียน ยังเคยแกล้งถามท่านเลยว่าที่เหลือนี่ขอเป็นค่าข้าว
ครูได้ไหม ท่านบอกว่าอย่าเลยครูก็มีเงินเดือนแล้วไง นึกว่าท าเอาบุญกับเด็ก ๆ 
เขาบ้าง เรานี่อายเลย” 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านงบประมาณนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ให้
จัดการศึกษาจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน
ก าหนด รวมทั้งการได้รับบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งวัสดุปรุงอาหารต่าง ๆ ในโครงการ
อาหารกลางวันที่ทางบริษัทห้างร้านบริจาคมา ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของ
ครูและนักเรียนอย่างแท้จริง มีการจัดสรรให้ทุก ๆ คนอย่างพอเพียงและยุติธรรม โดยให้ครูและ
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บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการใช้วัสดุต่าง ๆ มาผลิตเป็นสื่อ
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน รวมทั้งการเสนอเพ่ือจัดซื้อสื่อที่ทางโรงเรียนไม่สามารถผลิต
เองได้ เช่น สื่อประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ์มีการสรรหาสื่อประเภทต่าง  ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษาในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มีในแผนปฏิบัติราชการของทางโรงเรียน และทางโรงเรียน
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อต่าง ๆ มาให้กับนักเรียนอย่างพอเพียงและเหมาะสม ท าให้ครู
สามารถน าวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ผลิตสื่อหรือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการของโรงเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบได้อย่างสะดวก เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้ใจบุญที่มาในรูปของของขวัญ ของใช้ต่าง ๆ 
ด้วย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ข้าวสาร อาหารแห้ง และที่ทางวัดบริจาค เช่น พัดลม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ทาง
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อนุเคราะห์ให้กับทางโรงเรียนในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริง และทรัพยากรอื่น ๆ ภายในแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ  

ทางโรงเรียนก็ได้จัดสรรให้ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาของนักเรียน
อย่างเท่าเทียมกันทุกคนด้วย รวมทั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบ
บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) โดยคุณครูที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียน
กล่าวถึงว่า 

“ท่านผอ.จะให้ครูทุกคนแจ้งความต้องการในการใช้วัสดุต่าง  ๆ รวมทั้ง
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับนักเรียน และโครงการต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนก าหนด ให้ธุรการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้ฝ่ายจัดท าแผนงบประมาณได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามกระบวนการของการใช้
งบประมาณของทางโรงเรียน และจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามที่เจ้าของโครงการเสนอมา” 

4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” 
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเน้นการ
จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และจากการศึกษาเอกสารต่าง  ๆ ของ
โรงเรียนพบว่า ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจ กลยุทธ์ที่ 1 การมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบ บ้าน 
วัด โรงเรียน” (บวร) โดยมีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน และการมีส่วน
ร่วมของ บ้ าน วัด และโรงเรียนอย่างเป็นระบบขึ้นมารองรับ แต่จากการที่ ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสรุปโครงการพัฒนา
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และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณนั้น พบว่าทางโรงเรียนมีรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการบริหารแบบบ้าน  วัด 
โรงเรียนเป็นการเฉพาะ เป็นการบริหารงานที่คล้ายคลึงกับหลักการบริหารและกระบวนการบริหาร
ของนักวิชาการและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่เน้นหนักไปในเรื่องความร่วมมือของสาม
ประสานคือ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นหลัก โดยความร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาเป็นคณะโดยที่ไม่ได้แยกออกจากกัน การมีส่วนร่วมในด าเนินงานของโรงเรียนในทุก
ขั้นตอนการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในเกือบทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งโรงเรียน
วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นมีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างจากที่อ่ืน ๆ โดยมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาด้าน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) เพ่ิมขึ้นมาอยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนด้วย                                   
ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้ ประกอบด้วย 1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              
เป็นประธาน 2) เจ้าอาวาสหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 3) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
เป็นกรรมการ 4) ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็น
คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจและก าหนด
นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้ทางโรงเรียนได้น าไปด าเนินการจัด
การศึกษาร่วมกันร่วมกับคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมี
วิธีในการด าเนินการบริหารร่วมกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการด าเนินการและมี
องค์ประกอบของการบริหารงานอย่างหลากหลายและจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบจากเอกสาร
ของทางโรงเรียนทั้งจากการสังเกต และจากการตอบค าถามในรายการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่พบได้ใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” และจาก
การตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรูปแบบและวิธีการที่มีในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
อาทิเช่น การก าหนดจุดมุ่งหมายเดียวกัน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การร่วมกันเป็นพันธมิตร                          
มีการท างานร่วมกัน มีผู้น าหรือตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียนที่เข้มแข็ง การคัดเลือกผู้น าหรือตัวแทนของ
กรรมการที่ปรึกษา “บ้าน วัด โรงเรียน” โดยการยึดหลักอาวุโส การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การ
สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในจุดมุ่งหมายของ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์ของ บ้าน วัด และโรงเรียนการยอมรับในตนเองและการยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน การยอมรับผู้น าในระบบ“ การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ร่วมกัน ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน                                   
มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร การเปิดกว้างทางความคิดใน
การเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกัน การสร้างข้อตกลงเบื้องต้นของ
ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ข้อตกลงในความร่วมมือควรมีเรื่องเก่ียวกับองค์ประกอบของภารกิจ
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และกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหาข้อตกลงที่สมานฉันท์ให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น การเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือต้องมีแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นของสายบังคับบัญชา การปฏิสัมพันธ์
ภายในองค์กรและความสัมพันธ์ของบ้าน วัด และโรงเรียน การมีมุมมองต่ อปัญหาที่ต่างกันการ
ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่ลักษณะผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา มี
การตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งบันทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญ ทักษะ
ต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน การยอมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดร่วมกัน การเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน มีการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เกิดความร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท าให้
เกิดนวัตกรรมร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ดี ขึ้น                                
การร่วมกันสร้างความก้าวหน้าให้กับโรงเรียน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการ
ท างานร่วมกันที่ชัดเจนตามแนวคิดที่คล้ายกัน การกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกัน มีการประชุมทบทวนพันธกิจและ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน มีการ
รับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วมช่วยกันแก้ไข ความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อตกลงที่มีร่วมกัน มี การท างานเป็นทีมที่ เข้มแข็ง มีความชัดเจนใน
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีการขยายวงกว้างของผลประโยชน์และมีการประสานผลประโยชน์ส่วนตนเข้า
กับประโยชน์ส่วนรวม มีหลักความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือการพบปะกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพในองค์กรต่าง ๆ มีความจริงใจและเชื่อถือกัน มีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน  มีการนับถือกันและมีภาวะในการเป็นผู้น าในการประสานงานต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความหลากหลายในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองเพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน มีการแนะน าให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่าเทียมกัน มีการจดบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือจากการประชุมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการให้ความร่วมมือในการเข้ารวมกิจกรรมของ
องค์กรต่าง ๆ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วยการช่วยเหลืองบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือที่ดีมีบทบาทร่วมกันในสังคม มีการสร้างบรรยากาศที่ดี
และก าหนดเงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมใน
งานจนบรรลุเป้าหมาย ผู้น าของแต่ละภาคส่วนมีลักษณะภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีการด าเนินงานบน
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พ้ืนฐานความถูกต้องและชอบธรรม ผู้น ามีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง มีการพ่ึงพากันใน
ระดับที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การศึกษาดู
งาน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการสนับสนุนความรู้และการใช้เทคโนโลยี
แก่บ้าน วัด และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสม
ของผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีการวัดผลและเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึง
พอใจ มีความสามารถในการเชื่อมโยงขอบเขตขององค์กร มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกให้กับ
บุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจพื้นฐานและความเป็นมาขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีความสมัครใจและเห็น
พ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและการประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความ
ร่วมมือ มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือ มีการส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีวิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือ มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กรใน
การสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร มี
การสร้างความตระหนัก/ความเชื่อในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผู้น าที่มี
ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสรรหาแกนน า
ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีอารมณ์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่จะสร้างความส าเร็จ                   
มีการให้ความส าคัญต่อปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบร่วมกัน                 
มีการชี้ให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออย่างชัดเจน ผู้น าเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง                    
มีการลงมือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดกับบ้าน วัด และโรงเรียน มีการบริหารงานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม มีการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้
หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลักจริยธรรม มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม มีความ
จงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร การใช้หลักความคุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการ
เป็นทีม มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหาร
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สถานศึกษา มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมและการมีคุณธรรมในการด าเนินงาน                      
เป็นทีม การด าเนินการร่วมกันในกิจกรรมนั้น 

ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนและท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้กล่าวถึงการจัดการบริหารโรงเรียนในรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมที่ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตามรูปแบบ “การบริหารบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียน ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพที่
ตนเองมี เพ่ือเป็นแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ทางชุมชน ทางวัด และทางหน่วยงานที่มีอยู่ภายใน
ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย 
และสืบเนื่องจากโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นโรงเรียนวัดที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ท าให้
การบริหารจัดการโรงเรียนมีการด าเนินการที่เน้นไปทางในรูปแบบการมีส่วนร่วมของวัด และชุมชน
เข้ามาส่วนร่วมเป็นหลัก แต่เป็นเพราะวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารโรงเรียนคนก่อนๆ ที่อยากเห็นทาง
ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่
มีโครงการที่ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการ
ในรูปแบบที่เน้นการให้ความส าคัญกับทางบ้าน หรือผู้ปกครองนักเรียนด้วย ซึ่งตรงกับการมีส่วนร่วม
ของบ้าน วัด โรงเรียน และนอกจากให้ความร่วมมือกันในภารกิจต่าง ๆ ภายในชุมชนแล้ว ยังสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งตรงกับนโยบายการจัดการศึกษาในสมัย
ของนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ อีกครั้งเพราะเป็นการเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โรงเรียนอย่างเต็มที่ โดยประยุกต์หลัก AFP คือ การพิจารณาพ้ืนที่ (Area) ภารกิจ (Function) และ
ความร่วมมือ (Participation) มาปรับใช้ในโรงเรียน โดยการก าหนดให้มีระบบการบริหารโรงเรียนใน
โรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนมีครูรับผิดชอบร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งพ้ืนที่ของโรงเรียน 
และส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต้รูปแบบ “บ้าน วัด 
โรงเรียน” หรือ (บวร) และ “บ้าน โรงเรียน มัสยิด” (บรม) ซึ่งจะท าให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง ท่านอดีตผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้กล่าวถึงที่มาของการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ (บวร) ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ตอนแรก ๆ เราไม่รู้หรอกว่าจะเรียกแบบไหน แต่เรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับ
นโยบายในอดีตของท่านอนันต์ แล้วนะ ที่มีนโยบายส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เน้นไปในทาง “บวร” หรือ “บรม” และตอนนี้
ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก็กลับมาให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้อีก วันนั้นได้อ่านข่าว
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ในหนังสือพิมพ์ที่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันได้มีนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาที่เน้นไปในกระบวนการการมีส่วนร่วมในรูปแบบ“บวร”อีกครั้ง” 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
กล่าวถึงกระบวนการ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ว่า 

“ส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียนของเรานั้น ก็ใช้
หลักการและกระบวนการบริหารในรูปแบบที่ใช้ทั่วไปนี่แหละ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
เป็นส าคัญว่า มีความมุ่งมั่นและมีจุดยืนแค่ไหน เพราะทุกฝ่ายยินดีที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอยู่แล้ว” 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการสังเกต 
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบและกระบวนการบริหารแบบ 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น คล้ายกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมทั่ว ๆ ไปแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบ วิธีการและรายละเอียด ที่ส าคัญคือได้พบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยคือในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการมีส่วนร่วม                           
ซึ่งข้อแตกต่างที่เป็นได้ชัด คือ ในการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียน
วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น เน้นในเรื่องของความอาวุโสและสถานะของคณะกรรมการเป็น
ส าคัญ ดูได้จากการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาเสียก่อน มีการล าดับความส าคัญของการแสดงความคิดเห็นตามสถานะและ
ล าดับความอาวุโสของคณะกรรมการทุกท่าน ทั้งบรรยากาศของการประชุมของคณะกรรมการในชุด
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ให้เกียรติแก่กรรมการผู้ที่มีสถานะเป็นพระสงฆ์ หรือเป็นผู้ที่มีความอาวุโส
มากกว่าเป็นส าคัญ แต่ทั้งนี้ก็มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการลงมติ
ถึงข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างมวลหมู่สมาชิกทุกคน 

และจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน การศึกษาเอกสารรายงานการจัดสรร
งบประมาณของส านักงานเขตตลิ่งชัน จากบันทึกข้อความ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม                                                  
การส ารวจสถานที่ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พบว่า โรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย
กระบวนการ“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ที่มีรูปแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ โดยทางโรงเรียนก าหนดให้ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในเรื่อง
ของปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยกระท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชุมคณะกรรมการ
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ผู้ปกครองเครือข่าย และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะเพ่ือค้นหาปัญหาและการตัดสินใจในการ
ก าหนดภารกิจของการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การปรับปรุงพันธกิจและการพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน 

2. การวางแผนการด าเนินงาน โดยจากการที่คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) และคณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาที่
ผ่านๆ มาและมีการร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดง
ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและการ
ระดมทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ ได้ระดมสมองแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
โดยมีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการ
ทั้งหลายที่เสียสละเวลามาร่วมด้วยช่วยกันจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานที่จะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละ
เวลาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานใน
แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น เช่นบริเวณวัด สวนเกษตร สวนดอกไม้ ตลาดดอกไม้  (ปากคลอง 2) และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน เป็นต้น 

3. การลงมือปฏิบัติและด าเนินการ โดยทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการด าเนินการและการ
จัดกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นหลัก โดย
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน การระดมทุนเพ่ือการศึกษา
หรือเข้าร่วมบริหารงานจัดการทรัพยากร การประสานงานกันและการด าเนินการทางด้านวิชาการที่
หลายท่านเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นหรือกิจการของคณะกรรมการ เช่น โรงเรียนเอกชนของ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนเกษตร สวนดอกไม้ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
การเข้ามาเป็นครูพระสอนธรรมะให้กับนักเรียนและการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณวัด เช่น โบสถ์ 
วิหาร ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา 

4. การติดตามและประเมินผล เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทาง
โรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ในรูปแบบของการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน 
และวัด ที่มีต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงามกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และการประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่
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เป็นทางการ และการจัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา การรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
ตอนที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยได้ ในการศึกษาเอกสาร การลงพื้นที่เพ่ือการสังเกตสภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังเกตบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร และสังเกตกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ของผู้ปกครอง 
และการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมถึงผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของชุมชน วัด ผู้น า
ท้องถิ่น และบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภายนอกต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) ที่แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า คือ การก าหนดความ
ต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้องการ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรการบริหารและการประสานความร่วมมือ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนิน
โครงการนั้นจะได้ค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด 
เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
3)การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์โครงการนี้
รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซี่งจะเป็น
ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วยและ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือความเห็น ความชอบ และความ
คาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง  ๆ ได้ และตาม
องค์ประกอบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนจากงานวิจัยของกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว นั้น ผู้วิจัยได้
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วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลการวิจัยถึงลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การมีผู้น าหรือตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียนที่
เข้มแข็ง การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในจุดมุ่งหมาย บ้าน วัด 
โรงเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์บ้าน วัด โรงเรียน การยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนและตนเอง การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน มีการยอมรับผู้น าร่วมกัน ผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้
สื่อสารและผู้รับสาร การเปิดกว้างทางความคิดในการเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและ
บริหารข้อตกลงร่วมกัน การสร้างข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ข้อตกลงใน
ความร่วมมือควรมีเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภารกิจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหา
ข้อตกลงที่สมานฉันท์ให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกัน
เท่านั้น การเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือต้องมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วน
ร่วมในทุกระดับชั้นของสายบังคับบัญชา การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน การมีมุมมองต่อปัญหาที่ต่างกัน การร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ สามารถเผชิญปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันได้เป็นอย่างดี การร่วมกัน
เป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่ลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
แบ่งบันทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญและทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน มี
การยอมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดร่วมกัน การเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือท า
ให้เกิดนวัตกรรมร่วมกันการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน การสร้าง
ความก้าวหน้าแก่องค์กร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 
การมีแนวคิดที่คล้ายกัน การกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนด
นโยบายและเป้าหมาย การประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน การมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วม
ช่วยกันแก้ไข ความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน มีการ
ท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความชัดเจนในผลประโยชน์ร่วมกัน มีการขยายวงกว้างของผลประโยชน์ มี
การประสานผลประโยชน์ส่วนตนเข้ากับประโยชน์ส่วนรวม มีหลักความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือ
การพบปะกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพในองค์กรต่าง ๆ มีความจริงใจ
และและเชื่อถือกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการนับถือกันและกัน มีภาวะในการเป็นผู้น าในการ
ประสานงานต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย มีความ
หลากหลายในบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายใน
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และภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เพ่ือการพัฒนา
งานร่วมกัน มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่า
เทียมกัน มีการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากการประชุมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการ
ศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วยการช่วยเหลือ
งบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมในการด าเนินงานต่าง ๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการมีส่วนร่วม 
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือที่ดีมี บทบาท
ร่วมกันในสังคม มีการสภาพแวดล้อม/เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในงานจนบรรลุเป้าหมาย ผู้น าของแต่ละภาคส่วนมีลักษณะภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกต้องและชอบธรรม ผู้น ามีความสามารถในการบริหาร
ความขัดแย้ง มีการพ่ึงพากันในระดับที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการสนับสนุน
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีแก่บ้าน วัด และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกัน
และกัน มีความเหมาะสมของผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรยอมรับในผลที่ถูกประเมินโดย
คณะกรรมการที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้น มีการวัดผลและเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึง
พอใจ มีความสามารถในการเชื่อมโยงขอบเขตขององค์กร มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกให้กับ
บุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความเป็นมาขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  มีความสมัครใจและเห็น
พ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความ
ร่วมมือ มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือ มีการส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีวิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือ มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กรใน
การสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร มี
การสร้างความตระหนัก/ความเชื่อในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผู้น าที่มี
ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสรรหาแกนน า
ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีอารมณ์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่จะสร้างความส าเร็จ มี
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การให้ความส าคัญต่อปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบร่วมกัน มีการ
ชี้ให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออย่างชัดเจน ผู้น าเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการลง
มือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
กับบ้าน วัด โรงเรียน มีการบริหารงานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม มีการประกาศนโยบายร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นและเห็นความส าคัญของท้องถิ่น มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของชุมชน มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลัก
จริยธรรม มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม มีความภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร การใช้หลักความ
คุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการเป็นทีม มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพที่
ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียน มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและการมีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม ทั้งหมดนี้ก็เพ่ืออธิบายรูปแบบและกรรมวิธีการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลออกมา
เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ได้ดังนี ้

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยยึดหลักความอาวุโส ซึ่งเป็นลักษณะของการมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของการศึกษาปัญหา การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในรอบปีที่ผ่านมาโดยให้เกียรติผู้ที่มีความอาวุโสและมี
ประสบการณ์เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งก็คือท่านเจ้าอาวาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผู้ตัดสินใจในการก าหนดปัญหาในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยน า
ข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้อ านวยการโรงเรียน และข้อมูลที่ได้จากการร่วม
ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ของโรงเรียน ข้อมูลจากวัด หรือพระที่
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อมูลจากประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ข้อมูลที่ได้มา
จากผลการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในฐานะกรรมการของคณะที่ปรึกษา
บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งตัวแทนของบ้านซึ่งก็มีประสบการณ์และความอาวุโสเช่นเดียวกัน ได้น าข้อมูล
จากผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน จากการประชุมร่วมกับทางโรงเรียน มา
น าเสนอในที่ประชุมตัวแทนสามฝ่ายในนามคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)                                  
ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีความอาวุโสและมีประสบการณ์ คือ ท่านเจ้าอาวาส ประธาน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตัวแทน
องค์กรภายนอก ที่ส่วนใหญ่จะมีความอาวุโสแตกต่างกันไปตามสถานะต่าง ๆ ทางสังคม เป็นผู้ตัดสินใจ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในน าปัญหาไปแก้ไข
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการน าข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การด าเนินการทบทวนพันธกิจและการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต การรับรู้และยอมรับผลของปัญหาที่พร้อมจะ
ร่วมช่วยกันแก้ไข เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงร่วมกัน ส่วนในการมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ นั้น ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีละ 4 ครั้ง การประชุม
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะอีกปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะถามถึงความต้องการของผู้ปกครองว่าอยากให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน
ของพวกเขาในแบบใด มุ่งเน้นอะไรเป็นส าคัญ และอธิบายถึง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง รองประธานและคณะกรรมการมาระดมความคิดเห็นร่วมกับทางโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน หลายท่านแสดงความคิดเห็น และอยากเห็นคุณภาพและ
ความส าเร็จของลูกหลานของตนเทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
สนับสนุนกับแนวทางที่ทางประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเจ้าอาวาสเสนอมาแทบ
ทั้งสิ้น เรียกว่ายกความส าคัญให้กับทั้งสองท่านเป็นอันดับแรก แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ที่ทางโรงเรียนต้องการ เช่น การมาประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หรือการสมัครเข้าเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโดยสมัครใจ มีการเสนอแนวทางหรือความต้องการต่าง  ๆ บ้าง
เล็กน้อย และการให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างเต็มที่ และมีทัศนคติที่ดีกับ
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนโดยท่านอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนท่านหนึ่ง ได้ให้
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาปัญหาและการตัดสินใจโดย
ยึดหลักความอาวุโส ในภาพรวม ดังนี้ 

“เราต้องให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น แม้แต่คณะครู
ภายในโรงเรียนเองก็ต้องเปิดโอกาสให้กับพวกเขาด้วย ตัวผู้บริหารเองต้องเป็นผู้น าให้
บุคลากรเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายจากภาพนอก ต้อง
หาทางลดความกังวลว่าจะมีคนอ่ืนเข้ามาจับผิดในการท างานหรือเข้ามาวุ่นวายในการ
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จัดการศึกษา ทางโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่
เชิญกรรมการ หรือชุมชนมาร่วมงานเพียงเท่านั้น คือต้องให้พวกเขาเข้ามาช่วยใน
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในบางเรื่องด้วย โดยเฉพาะการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
หรือในชุมชน คือ ไม่ใช่แค่อนุมัติงบประมาณหรือโครงการต่าง ๆ แต่เพียงอย่างเดียว” 

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาปัญหาและการตัดสินใจโดยยึดหลักความอาวุโส ของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า 

“โรงเรียนขอให้ช่วยอะไรมา พวกเราก็ช่วยได้ตามอัตภาพอย่างเต็มที่ 
ผู้ปกครองทุกคนต้องช่วยกันดูและความประพฤติ ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็ก  ๆ 
ทุกคน และช่วยกันดูแลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองมีกับครู หรือผู้ปกครองกับ
ผู้ปกครองด้วยกัน แต่ถ้าเป็นเร่ืองวิชาการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เราก็ต้องยกให้โรงเรียน
เขาจัดการ คือเราเรียนมาน้อย จบที่โรงเรียนนี้แหละ อยากให้เด็ก ๆ มีการศึกษาที่ดี 
จะส่งไปเรียนโรงเรียนดังๆ มันก็ไกลจากบ้านมาก ไม่สะดวก ครูที่นี่ก็มีคุณภาพตั้งใจ
สอนเด็กดี ผู้บริหารก็ยิ้มแย้มแจ่มใส คณะกรรมการสถานศึกษาก็เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมากกว่าเราเยอะ บางท่านเป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียน บางท่านเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง แต่ทุกคนก็เกรงใจและฟังหลวงพ่อนะ” 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโดยให้เกียรติกับผู้ที่มีบารมีหรือผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมโดยรับฟังตัวแทนของคณะกรรมการทุกฝ่ายที่มีบารมี และได้การยอมรับจากสมาชิกส่วน
ใหญ่ของกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือก าหนด วัตถุประสงค์ วิธีการในการด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งจะก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการระดมทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการจัด
การศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
และมีออกเสียงเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านต่อการวางแผนและตัดสินใจในครั้งนั้นโดยฟังเสียงจากผู้มี
ประสบการณ์และให้ผู้ที่มีบารมีมากที่สุดเป็นผู้เสนอแผนงานก่อนการร่วมกันตัดสินใจ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าเรื่องใดควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใด การมอบหมายงานให้
ตัวแทนของคณะกรรมการทุกคณะได้ไปพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่าง
สมาชิกของคณะกรรมการของตนที่สละเวลามาร่วมกันจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการคัดเลือกผู้น า
ระหว่างตัวแทนบ้าน ตัวแทนวัด ตัวแทนโรงเรียนตามภารกิจที่ได้รับไปปฏิบัติร่วมกันในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผนเพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือการสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต การ
ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน มีการ
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ยอมรับผู้น าร่วมกันตามอ านาจหน้าที่และบารมีของผู้น า โดยผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัด งาน
ได้อย่างสอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร                                      
การเปิดกว้างทางความคิดในการเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกัน 
การสร้างข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงข้อตกลงในความร่วมมือว่า
ควรมีเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภารกิจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหาข้อตกลงที่
สมานฉันท์ให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น รวมทั้ง
การวางแผนในการเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วน
ด้านการมีส่วนร่วมในของบ้าน วัด โรงเรียนในเรื่องการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
นั้น ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านๆ มาและมีการร่วมด าเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
มากขึ้น และในขั้นตอนของการวางแผนและการด าเนินงานนี้ ยังเป็นขั้นตอนของการท างานของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วย มีการประชุมเพ่ือวางแผนใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
และขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ อีกครั้งหนึ่งซึ่งอดีตผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งได้เสนอแนะถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนโดยรับฟังจากผู้ที่มีบารมี
หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ว่า 

“ผอ.โรงเรียนต้องเป็นผู้น าให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วน
ร่วมของเครือข่ายจากภายนอก ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ต้องหาทางลดความ
กังวลว่าจะมีคนอ่ืนเข้ามาจับผิดในการท างานหรือเข้ามาวุ่นวายในการจัดการศึกษา 
ทางโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต้องมี
การประชุมร่วมกันบ่อย ๆ การจัดกิจกรรมให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมด าเนินการ เพราะ
พวกเขาเสียสละเวลาเพื่องานส่วนรวมแล้ว อย่าเชิญให้มาให้ร่วมงานหรือแค่อนุมัติ
งบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว คือต้องให้พวกที่มีประสบการณ์ และมีต าแหน่งหน้าที่
ส าคัญๆ ที่เป็นที่ยอมรับได้เข้ามาช่วยในด้านต่าง ๆ ด้วย ต้องให้เข้ามาร่วมวางแผนการ
จัดการศึกษาร่วมกันด้วย”  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ฯ ไว้ดังนี้ 

“ตอนนั้นท่านผอ.กฤษฎา ได้ เข้ามาพบเพื่อให้เข้ามาช่วยเป็นกรรมการ
สถานศึกษาฯ  ตอนแรกยังไม่รับปากเพราะดูว่าตัวเองยังไม่มีบารมีพอ แต่ก็ได้พูดคุย
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กันกับท่านและท่านก็ยังยืนยันจะให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน จึงรับปากท่าน และได้ร่วมวางแผนการปรับระบบการบริหารของ
โรงเรียนเป็นแบบใหม่ คือเสนอให้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการต่าง ๆ 
ของโรงเรียนที่เป็นบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้วย เพราะเป็นพื้นฐานในการเปิดใจ เป็นการเปิดกว้างรับความคิดเห็นจาก
ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดกทม. 
โรงเรียนไหนก็สามารถใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบเดียวกันได้ แต่อาจแตกต่างกัน
ในรายละเอียดหรือความต้องการของแต่ละโรงเรียนที่อาจไม่เหมือนกันบ้าง ก็แล้วแต่
โรงเรียนนั้น ๆ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานและการเสนอ
ข้อคิดเห็น แม้แต่คณะครูภายในโรงเรียนเองก็ต้องเปิดโอกาสให้กับพวกเขาด้วย”  

อดีตกรรมการสถานศึกษาท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
ตัดสินใจโดยรับฟังจากผู้ที่มีบารมีหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่เป็นหลักว่า 

“ได้ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้น ก็มี
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทางผู้บริหาร และ
ตอนประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติแผน ฯ ตอนนั้นจ าได้ว่า
ท่านประธานกรรมการฯได้เสนอแนะกับท่านผู้อ านวยการคนก่อน ๆ ว่าให้ทางโรงเรียน
เน้นพัฒนาด้านวิชาการเป็นหลัก ในเรื่องวิชาการนั้นส าคัญมาก เพราะถือเป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษาก็ว่าได้ ถ้าเราได้เร่ืองนี้แล้วเร่ืองอื่น ๆ ก็จะตามมาเอง ถ้าทุกฝ่าย
เห็นความส าเร็จเขาก็ยินดีสนับสนุน เหมือนยิงนกตัวเดียวแต่ได้นกอีกหลายตัว                              
ทางโรงเรียนก็ฟังท่านนะ” 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือจัดท า
โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า  

“เคยเสนอว่าโรงเรียนของเราควรเน้นการสอนด้านโครงงานให้มากข้ึน เพราะ
ในโครงงานจะมีการวางแผนเชิงโครงงานและนวัตกรรม ในนั้นมันมีอะไร ๆ ที่ซ่อน
เงื่อนกันอยู่ที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมเข้ามาเยอะขึ้น ทั้งการส่งครูและนักเรียนเข้า
ไปหาข้อมูลในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญ ๆ หลายอย่าง ไม่เฉพาะแค่
รอบ ๆ โรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเข้าไปในชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตตลิ่งชันของเรา
ด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น” 

ส่วนในการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนในขั้นตอนของการวาง
แผนการด าเนินงานนั้นมีคุณครูหลายท่านได้เห็นด้วยกับผู้บริหารสถานศึกษาที่น าหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพราะจะท าให้ครูได้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน 
การตัดสินใจในการเสนอกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียน 
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หลายท่านกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และหลายท่านได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของวัด และชุมชน ท าให้มีความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานในโรงเรียน
เอกชนหลายแห่งที่มีชื่อเสียงในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ได้เปิดโลกทัศน์ในด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีทันสมัยมากข้ึน โดยคุณครูท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า 

“ก่อน ๆ นั้นไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในเร่ืองของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเลยนะ ก็แอบคุยกันเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น น่าจะท าอย่างนี้นะ คือ
ผู้บริหารสมัยก่อนนั้นไม่เหมือนสมัยนี้ บางยุคนะไม่เคยฟังอะไรเลยได้แต่สั่งอย่างเดียว 
แต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ท่านจะฟังพวกครูเรามากข้ึน พวกเราก็กล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น พวกเรายังได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ได้ศึกษาดูงานด้านการท าโครงงานและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในเขตตลิ่งชัน ด้านการ
จัดกิจกรรมแบบโครงงานนั้นแต่ก่อนท ากันไม่เป็นหรอก พอได้ไปดูงานกลับมาแล้ว
ทดลองหัดท าร่วมกับเด็ก ๆ พบว่าประสบความส าเร็จมากเลยเด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและที่
ส าคัญเด็ก ๆ เขาชอบมาก” 

ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสในฐานะตัวแทนท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ได้ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทางผู้บริหาร และตอนประชุมกรรมการ
สถานศึกษาก็มาประชุมแทนท่านเจ้าอาวาส เพราะตอนนั้นท่านติดกิจนิมนต์ใน
ต่างจังหวัด เราก็มาร่วมพิจารณาอนุมัติแผนฯ ตอนนั้นมีท่านผู้อ านวยการคนเก่าได้
เสนอแนะให้กับให้ทางโรงเรียนเน้นพัฒนาด้านวิชาการเป็นหลัก” 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จากหน่วยงานภายนอกนั้นพบว่ามีอยู่บ้างแต่ก็มีเพียงเล็กน้อย ดังเช่น บุคคลตามที่คุณครูที่รับผิดชอบ
โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนที่เป็นผู้คอยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี
ต ารวจนครบาลตลิ่งชันในโครงการครูต ารวจแดร์(D.A.R.E)ป้องกันยาเสพติด กล่าวถึงดังนี้ 

“ต ารวจจากสถานต ารวจตลิ่งชันที่มาช่วยสอนตามโครงการครูแดร์บางท่าน
น่ารักมากเลยนอกจากจะเสียสละเวลามาเป็นวิทยากรแล้วก็ยังเข้ามาร่วมกันวาง
แผนการจัดกิจกรรมกับคณะครูด้วย รวมทั้งยังได้เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
เร่ืองเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน การร่วมวางแผนการจัดการจราจรหน้า
ประตูโรงเรียนความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียนเรา
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสน.ตลิ่งชัน นับว่าเป็นประโยชน์ให้กับทาง
โรงเรียนเป็นอย่างมาก” 
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นายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในตัดสินใจในช่วงของการวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลอ่ืน ๆ ดังนี้ 

“เคยท าหนังสือถึงผู้ก ากับฯสน.ตลิ่งชัน เพื่อเชิญทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร
ของสน.ตลิ่งชันมาร่วมกันวางแผนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วง
เช้าและเย็นที่ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน โดยท่านก็ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เป็นอย่างมาก คือท่านให้เปลี่ยนจุดการรับส่งนักเรียนเป็นจุดใหม่ เราน าข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับมาปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ซึ่งทุกท่านก็เห็นด้วย
ให้เปลี่ยนจุดการรับ-ส่งนักเรียนใหม่ โดยจัดสร้างประตูโรงเรียนเพิ่มอีกหนึ่งประตูทางด้าน
ข้างของโรงเรียนบริเวณที่ติดกับที่ดินของอดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คนเก่าของโรงเรียนเองซึ่งทางประธานคณะกรรมการสถานศึกษารับปากไปด าเนินการ
ติดต่อเพื่อขอใช้พื้นที่ว่างด้านตะวันออกท าประตูเพื่อเข้าออกโรงเรียนอีกที่หนึ่ง” 

คุณครูอาวุโสท่านหนึ่งที่ได้ท างานที่โรงเรียนนี้มานานได้กล่าวถึงการที่มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ว่า 

“จากการที่ทางผู้บริหารเปิดโอกาสทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และการตัดสินใจในการจัดการศึกษานั้น ทางโรงเรียนอยากจะท าอะไร อยากจะขอ
อะไรก็ง่ายขึ้น ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าออกโรงเรียนตรงประตูโรงเรียนที่ใหม่ง่ายดาย ตอนนี้
การจราจรหน้าโรงเรียนไม่มีปัญหาเลยก็ รวมทั้งการเชิญพวกปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา
เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ มาด าเนินการภายในโรงเรียนนั้น
ก็เป็นส่วนส าคัญมาก เพราะถ้าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมซ้ า  ๆ กันทุกปี จะท าให้
โรงเรียนไม่ค่อยน่าสนใจ ชุมชนและผู้ปกครองก็จะเบื่อหน่าย ไม่มีอะไรที่ เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา เราเป็นครูอาวุโสสุดในโรงเรียน ผู้บริหารจึงมอบหมายให้เรา
รับผิดชอบงานนี้” 

โดยคุณครูท่านดังกล่าวเสริมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการจัดการศึกษา                             
ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนว่า 

“ท่านผอ.เรียกพวกครูประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันที่ด าเนินการตามนโยบาย
ของส านักการศึกษาเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูเราก็ได้ร่วมกับทาง
ผู้บริหาร ได้วางแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมโดยให้ทุกคนไปช่วยกันคิดว่า
ทางโรงเรียนควรจะมีกิจกรรมอะไรที่จะมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อได้กิจกรรมที่
เหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบแล้ว ก็มาช่วยกันวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ คือต้องไม่ให้ซ้ ากัน โครงการอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน ทางผู้บริหารจะ
มอบหมายงานให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯได้วางแผนการท างานเพื่อมาเสนอท่าน
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พิจารณาเห็นชอบก่อนทุกคร้ัง” 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของคุณครูท่านดังกล่าวท าให้ทราบว่า ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้วทางผู้บริหารโรงเรียนยังเห็นความส าคัญของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ท าให้ครูและบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้มีโอกาส
เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระที่ตรงตามความต้องการของผู้รับผิดชอบเองโดยมีครูอาวุโส
คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าถึงการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม ท าให้เป็นการแบ่งเบาภาระในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมให้กับทางผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

ส่วนในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้นจากการสังเกตของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองหลายท่านในเรื่องการวางแผนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณนั้นพบว่า ทางบ้านและชุมชนไม่ค่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวเท่าไรนัก เพราะ
มองว่าเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียน และทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่าเพราะมี
ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการศึกษาโดยตรง แต่ทางผู้ปกครองและชุมชนจะคอยให้การสนับสนุน
ตามที่ทางโรงเรียน และทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอมาในรูปแบบของการยกมือ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น อะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการ 
จะรับฟังเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นแต่อย่างไร และจากการศึกษาเอกสาร การศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพบว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ ในด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 จากการ
วางแผนของผู้มีความรู้และผู้ที่มากด้วยบารมีนั้น ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้วางแผน
จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้กับนักเรียนดังนี้ โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาให้ครูและบุคลากรได้รับการการพัฒนาความสามารถให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของ “บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ในการบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
และการจัดโครงสร้างองค์กรและการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ชุมชนเพ่ือให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียน
รู้จักชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โครงการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก 
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โครงการห้องเรียนอาเซียน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย โครงการเกษตรปลอดสารพิษ โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนมีความรู้ 
ทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริงให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยวิธีการสหกรณ์ รู้ถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกดีขึ้นโดย
ร่วมกันด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกให้สมาชิกได้รับการอ านวยความสะดวกในด้านสิ่งของและ
การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกให้สมาชิกมีที่จ าหน่ายผลผลิต ของสมาชิก โดยสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ร่วมมือกับกิจกรรมสหกรณ์ของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งเอกชน
และรัฐบาลและสถาบันที่เกี่ยวกับการสหกรณ์  

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามหลักความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการด าเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บุคคล
ต่าง ๆ และจากทางบ้าน จากทางวัดและจากชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
ฐานะของพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกันปฏิบัติและการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน เพราะต้องการทดแทนบุญคุณกับทางโรงเรียน กับทางวัดและผู้มีอุปการคุณต่าง ๆ ที่เคารพ
นับถือ ตามความรู้ความสามารถขอองแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จ เช่น การยินดีเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การร่วมสนับสนุนการจัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งเป็นการท าบุญและบริจาคทานตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา บางส่วนก็เข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบแทนบุญคุณกับทางโรงเรียน เป็นลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมของศิษย์เก่าที่ต้องการ
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อคุณครูและโรงเรียนที่ตนเคยเล่าเรียนมาในอดีตในรูปแบบของ
การอาสาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การยินดีในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ ประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
และด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ผู้น าชุมชนและทางองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชนที่ทางโรงเรียนได้เชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในรูปแบบของครูจิตอาสา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเขาเหล่านี้ ไม่ได้มี
นักเรียน หรือบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ แต่ก็เข้ามาให้ความรู้ให้กับนักเรียน เข้ามาร่วมวาง
แผนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้างตามสมควร เช่น ทางโรงงานผลิตเครื่องหนังที่เสียสละเวลามา
เป็นครูอาสาสอนนักเรียนผลิตกระเป๋าหนังเพ่ือหารายได้เสริมไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตนเอง ส่วนใน
ความร่วมมือของผู้ปกครองนั้นบางท่านก็เข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย บางครั้งทางโรงเรียนก็ได้
เชิญมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในกิจกรรมชมรมต่าง  ๆ 
เช่นการสาธิตการท าขนม การท าเครื่องหนัง การประดิษฐ์และการจัดแจกันดอกไม้ ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่เบื่อหน่าย เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นักเรียนบางคนภูมิใจที่ผู้ปกครองมีจิต
อาสามาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับทางโรงเรียน โดยมีเพ่ือนนักเรียนที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้และ
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ให้ความเคารพเสมือนเป็นครูหรือพ่อแม่ของตน ที่โดยท่านผู้อ านวยการโรงเรียนคนก่อนได้กล่าวถึงใน
เรื่องนี้ ดังนี้ 

“ชาวบ้านที่มีความสนิทสนมกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การท าเคร่ืองหนัง การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าน้ ายาล้างจาน การเลี้ยงกบ ฯลฯ 
เพราะผู้บริหารได้เข้าไปขอค าปรึกษาจากทางวัดว่าจะมีวิธีใดที่จะน าความรู้เหล่านี้มา
ถ่ายทอด และให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งทางวัดโดยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ได้แนะน าให้รู้จักกับญาติของท่านที่มีอาชีพท าเครื่องหนังให้กับทางโรงเรียนเพื่อติดต่อ
เรียนเชิญให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเป็นรายแรก จากนั้นท่านก็ได้ติดต่อ
ลูกศิษย์ของท่านที่มีความรู้ในการท าน้ ายาล้างจานเข้ามาสอนให้กับนักเรียน ในช่วง
กิจกรรมของชมรมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือปัจจุบันก็คือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้นั่นเอง น าให้นักเรียนสามารถท าน้ ายาล้างจานไว้ใช้เองได้ และผลิตเครื่องหนัง
ที่เป็นกระเป๋าใส่เงินได้ นักเรียนโตๆ ก็สามารถถักสายหนังให้เป็นเครื่องประดับใน
แบบต่าง ๆ ได้ด้วยความสวยงามและสามารถน าผลงานมาวางจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
ของโรงเรียนในงานนิทรรศการวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองและที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานเป็นอันมาก เพราะเป็นผลงานจากฝีมือของลูก ๆ 
หลานหลานของตนทั้งนั้น ท าให้เด็ก ๆ ก็มีก าลังใจในการผลิตผลงานและพยายาม
สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพต่อไป” 

จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การเก็บข้อมูลตาม
สภาพจริงของผู้วิจัยพบว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการบริจาคและการจัดหารายได้เพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนตามความเชื่อในค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว ท าความดี และท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ และในเรื่องของผลบุญจากการบริจาคทรัพย์เพ่ือการศึกษา โดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากทางบ้าน จากทางวัดและจากชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้
เข้าร่วมกันการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกันตามความรู้ความสามารถให้
ประสบความส าเร็จในการจัดหาและสนับสนุนปัจจัยทางการเงิน การระดมทุนเพ่ือการศึกษา การจัด
งานทอดผ้าป่าการศึกษา การรับบริจาค การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า รวมทั้งการจัดหาเงินทุนการศึกษา
และการมอบรางวัลและของรางวัลให้กับนักเรียน ซึ่งการท าบุญให้ทานให้เกิดผลแห่งบุญคือความ
สบายอก สบายใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งสังคมชาวไทยที่มีพุทธศาสนา
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และยิ่งเป็นการท าบุญเพ่ือการศึกษานั้นนอกจากจะได้รับบุญกุศลแล้ว 
บางส่วนสามารถน าไปลดภาษีเงินได้จากทางรัฐบาลอีกด้วย โดยกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่านหนึ่งกล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของทางบ้าน หรือ
ผู้ปกครอง ในการบริจาคเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนว่า 
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“ผู้ปกครองที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่ใจบุญนะ ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเป็นอย่างดี แต่ถามอะไรไม่ค่อยพูด ยิ้มอย่างเดียว อะไร ๆ ก็แล้วแต่ทาง
โรงเรียนก็แล้วกัน แต่เวลามีกิจกรรมบอกบุญเพื่อการกุศลที่ทางโรงเรียนและทางวัด
จัดขึ้นก็จะให้ความส าคัญและเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเป็นจ านวนมาก บอกว่ามาท าบุญ
ให้กับเด็ก ๆ ให้ก าลังใจเด็ก ๆ อยากเห็นเด็ก ๆ เรียนอย่างมีความสุข และเวลาที่ทาง
โรงเรียนจัดงานเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ หรือจัดผ้าป่าการศึกษา ผู้ปกครองก็จะ
มาร่วมท าบุญกัน ปีหนึ่ง ๆ ได้หลายแสนบาท” 

ส าหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความ
ร่วมมือทั้งจากเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบแทนบุญคุณกับทางวัดและ
โรงเรียน เช่นเดียวกัน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์บริบทภายในชุมชนเพ่ือการพัฒนางาน
ร่วมกัน มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่าเทียม
กัน การประสานงานและร่วมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตกลงร่วมกันเพ่ือให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วมช่วยกันแก้ไข ความสัมพันธ์
ที่ดีจากการปฏิบัติการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือการพบปะกันอยู่
เสมอเพ่ือสร้างความไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน มีความจริงใจ
และและเชื่อถือกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีการนับถือกันและกัน มีภาวะในการเป็นผู้น าในการ
ประสานงานต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่างความร่วมมือ มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย มีความหลากหลาย
ในบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากการ
ประชุมร่วมกัน มีการให้ความร่วมมือในการเข้ารวมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกิจกรรมทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วย
การช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หลายท่านมีจิตอาสาเสียสละเวลาเข้ามาเป็นวิทยากร 
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ภายในท้องถิ่นหรือกิจการของคณะกรรมการ เช่น โรงเรียนเอกชนของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สวนเกษตร สวนดอกไม้ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเข้ามาเป็นครูพระ
สอนธรรมะให้กับนักเรียนและการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ให้นักเรียนได้มี
โอกาสเข้าศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ส่วนในด้านของความร่วมมือกันด าเนินการ
จัดการศึกษานั้น ก็จะเป็นในรูปแบบของการเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ชมรมของนักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ การระดมทุนเพ่ือ
การศึกษา หรืองานทอดผ้าป่าการศึกษาที่ทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดขึ้นทุกปี และการเข้ามาถ่ายทอด
ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยท่านผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

“ทางโรงเรียนก็ให้เกียรติผู้ปกครองนะ จะท าอะไรก็ต้องออกหนังสือขอ
อนุญาตผู้ปกครองก่อน หรือไปบอกและขอความเห็นจากผู้ปกครองก่อน ผู้ปกครอง
เขาจะรู้สึกดีกับทางโรงเรียนที่ให้เกียรติพวกเขา บางคนเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับโรงเรียน บางคนขอมาขายอาหารหน้าโรงเรียนตอนเย็น และพอมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่โรงเรียนจัด ก็บริจาคเป็นเงิน เป็นขนม ไอศกรีม เป็นสิ่งของต่าง ๆ มากมายให้กับ
โรงเรียน คือทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เขาบ้างไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมาย พอเราขอ
ความร่วมมือใด ๆ พวกเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เลย” 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการร่วม
ปฏิบัติและด าเนินการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้  

“พอดีที่โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่โดดเด่นในด้าน
โครงงาน เราจึงเสนอให้ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ น าคณะครูและนักเรียนเข้ามา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโครงงานที่โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา และเมื่อปีการศึกษาที่
ผ่านมาก็ได้เป็นวิทยากรแนะน าเทคนิควิธีการด้านโครงงานและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้คณะครูเขาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย” 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้กล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนินการในส่วนที่
ทางวัดรับผิดชอบดังนี้ 

“เกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน โดยใน
ส่วนของวัดนั้น ทางวัดให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือหาผู้ที่มีความรู้ในสาขาที่โรงเรียนต้องการให้เข้ามา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน หลวงพ่อเองก็ท าบุญโดยการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปีละหลายทุน การประสานงานกันระหว่างโรงเรียนกับวัด
เป็นไปด้วยดี ท่านผู้อ านวยการก็จะเข้ามาหาทางวดัว่าอยากให้ทางวัดช่วยอะไร คือถ้า
ทางวัดช่วยได้ก็เต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงานวันส าคัญทางศาสนาที่ทาง
โรงเรียนเข้ามาร่วมส่งครูและนักเรียนเข้ามาช่วยงานต่าง ๆ ให้กับทางวัด และทางวัด
ที่เข้าไปร่วมสอนศีลธรรม อบรมคุณธรรมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น ทางวัดเราจะส่งพระเข้าไปช่วยสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ๆ จนถึงเด็กโต ๆ 
เด็ก ๆ ก็จะคุ้นเคยกับครูพระเป็นอย่างดี” 

ส่วนครูพระที่เข้ามาสอนธรรมะให้กับนักเรียนกล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติและด าเนินการของวัดได้สอดคล้องกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส ดังนี้ 
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“ทางวัดเราสนับสนุนสถานที่บริเวณวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่าง
เต็มที่ คือเราต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเข้าวัดให้มาก ๆ มันจะซึม
ซับเอาประเพณีต่าง ๆ ที่ดีงามของพวกเราเข้าไปเอง เด็ก ๆ เองก็สนใจสอบนักธรรม
มากขึ้นทุกปี บางทีอาตมาก็หาของรางวัลให้กับเด็กที่ตอบปัญหาธรรมได้ถูกต้อง คือ 
จะต้องช่วยกันเพื่อเด็ก ๆ ของเรานะ เพราะต่อไปพวกเขาก็จะเป็นคนดี มีประโยชน์
ต่อสังคม ส่วนเร่ืองทางวิชาการก็ปล่อยเป็นเร่ืองของโรงเรียนเขาละกัน” 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านหนึ่ งของสถานศึกษาที่สั งกัดส านักงานเขตตลิ่ งชัน
เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ที่นั่นกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็งมาก ช่วยจริง ท าจริง และ
สนับสนุนทางโรงเรียนจริง เป็นตัวช่วยให้กับผู้บริหารเป็นอย่างดี บางท่านเปิดโรงงาน 
หรือสวนเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน บางคนเสนอตัวมาเป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสอนการผลิตกระเป๋าหนัง บางคนไม่ค่อยมีเวลาก็ช่วยเหลือในเร่ือง
ของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เป็นเงินบริจาคบ้าง หรือทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน บางคนก็ให้บริการเวทีและเคร่ืองเสียงในการจัดงานของทางโรงเรียนโดยไม่
คิดมูลค่า ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก ยิ่งท่านประธาน
กรรมการสถานศึกษาฯ เคยได้ยินว่าท่านเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนน าคณะครูและ
นักเรียนของเราเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในโรงเรียนของท่านด้วยความเต็มใจ
อีกด้วย”  

นายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ได้
กล่าวถึงท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ท่ านประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ได้จัดหาวิทยากรที่ มีความรู้
ความสามารถมาอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับคณะครูของโรงเรียนที่เข้าไปศึกษาดู
งานที่โรงเรียนของท่าน โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนแบบโครงงานซึ่งโรงเรียนของ
ท่านมีชื่อเสียงด้านนี้ในระดับแนวหน้าของสถานศึกษาเอกชนในฝั่งธนบรุี บางครั้งท่าน
ก็ลงมาเป็นวิทยากรเองเลย คือตัวท่านให้ความส าคัญกับด้านวิชาการเป็นหลัก เพราะ
ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ผมว่าอาจเป็นเพราะในตอนเด็กท่านเคยศึกษาที่
โรงเรียนนี้มาก่อน จึงอยากเห็นโรงเรียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนมา มีความทันสมัยและ
ใส่ใจในงานด้านวิชาการมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ก็ได้” 

4. การมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์ร่วมกัน เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยน าเอากิจกรรมหรือผลความส าเร็จของการจัดการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของผู้ที่มีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” บนพื้นฐาน
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ของความเท่าเทียมกัน และจากเก็บข้อมูลทางด้านต่าง ๆ จากเอกสาร จากการสังเกต จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่ามีการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียน มีความร่วมมือท าให้เกิดนวัตกรรมร่วมกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานและ
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน จนเกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน ท าให้มี
แนวคิดที่คล้ายกัน มีการเกิดการกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีที่ทางโรงเรียนได้รับรางวัลการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับประเทศ ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและด้านสัมพันธ์ชุมชน นักเรียนมีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ และทุกคนภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในทุก ๆ กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
และเมื่อมีชุมชนงานมงคลต่าง ๆ ก็มักจะเข้ามาใช้บริเวณโรงเรียนเป็นที่จัดงานอยู่เป็นประจ า ทางวัด
เองก็มีการขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนในการเผยแผ่ธรรมะให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์หรือการบอกบุญในกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา และการขอให้นักเรียนสมัคร
เข้าร่วมโครงการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนที่ทางวัดจัดขึ้นด้วย ส่วนด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
มีส่วนร่วมโดยในส่วนของผู้ปกครองหรือบ้านนั้น มีค าตอบที่เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
หลายท่าน คือ อยากให้เด็กมีความรู้และเรียนอย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนหรือทางโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จหรือได้รับรางวัลอะไรมาทางผู้ปกครองหรือทางบ้านก็จะร่วมยินดีและภาคภูมิใจ                              
ในความส าเร็จของนักเรียนและโรงเรียนเช่นเดียวกัน ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองกล่าวว่า  

“ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและการประชุมผู้ปกครองประจ าปี
ในครั้งที่ผ่านมา ท่านผู้อ านวยการก็ได้แจ้งกับสมาชิกในที่ประชุมทราบว่า โรงเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และผู้บริหารของโรงเรียนได้รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่นได้รับรางวัลสิงห์ทองจากกระทรวงมหาดไทย ตอนนั้นสมาชิกทุกคนและ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ปรบมือแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน และภาคภูมิใจที่ทุกคนก็
เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย” 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นในเรื่องของการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันโดยได้รับประโยชน์ทั้งทางบ้าน ทางวัด และทางโรงเรียนร่วมกันว่า  

“ผู้ปกครอง และชุมชน เมื่อได้เข้ามาร่วมงานหรือเยี่ยมชมนิทรรศการที่
โรงเรียนจัดขึ้นแล้วเห็นผลงานของลูกๆ หลานของตนที่เป็นไปตามข้อเสนอของชุมชน 
หรือผู้ปกครอง ดูแล้วพวกเขาจะภูมิใจกับผลงานของเด็ก ๆ มากเลย ดูได้จากการที่
พวกเขาให้การสนับสนุนโรงเรียนเพิ่มขึ้น การระดมทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนสะดวกขึ้นมาก” 
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ในด้านการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” นั้น เมื่อเกิดความ
ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาแล้ว สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้รับคือประโยชน์จากความส าเร็จของการจัด
การศึกษาและการต่างพ่ึงพาอาศัยกัน แม้แต่วัดเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย สังเกตได้จากการที่ทาง
โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                      
การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ซึ่งทางวัดหรือพระก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน                                
โดยพระรูปหนึ่งของวัดได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า  

“อาตมาเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ก็ได้เด็ก ๆ จาก
โรงเรียนนี้แหละที่เข้าร่วม เด็กจากที่อ่ืนไม่ค่อยมีหรอก เพราะวัดอื่น ๆ เขาก็มีโครงการ
เหมือนกัน เราอยู่ด้วยกัน ก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละ แบ่งแยกไม่ได้หรอก วัด
เองก็ส่งพระไปเป็นวิทยากรให้กับทางโรงเรียนบ่อย ๆ เลย คือทางโรงเรียนเขาขอมา 
ก็ดีนะเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ธรรมะจากประสบการณ์ตรง” 

พ่ีเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่ช่วยครูดูแล
นักเรียนในระดับอนุบาลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

“ทางโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองที่นี่เขา
สนใจในการจัดการเรียนการสอนของครู บางคนบางวันมาส่งเด็ก แล้วไม่รู้จะไปไหน 
ก็นั่งดูเด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดให้ บางครั้งก็นั่งอยู่ครึ่งค่อนวัน บางทีก็กลับเย็น
พร้อมลูกเลยก็มี”  

นอกจากนี้ทางโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณยังได้รับความร่วมมือ
จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านอนามัยและการดูแลรักษาตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ รวมทั้งจากทางสถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชันที่ส่งครูต ารวจตามโครงการครู
แดร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้ามาสอนนักเรียนในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดใน
ชั่งโมงเรียนปกติ และกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า โดยคุณครูที่รับผิดชอบโครงการสุขอนามัยและการ
ป้องกันภัยจากยาเสพติดของโรงเรียน ท่านได้อธิบายการด าเนินงานของโครงการที่มีการประสานกับ
ทางศูนย์อนามัยสาธารณสุข และทางสถานีต ารวจนครบาล ในการเข้ามาร่วมในการให้ความรู้กับ
นักเรียน ดังนี้  

“ในด้านการสอนในเรื่องยาเสพติด และเรื่องการรักษาสุขอนามัยให้กับ
นักเรียนนั้น พวกเราก็สอนกันตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าจะเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน พวกเราได้เรียนท่านผู้บริหารท าหนังสือ
เชิญทางศูนย์สาธารณสุข และทางต ารวจให้เข้ามาช่วยอบรมในเรื่องการดูแลรักษา
สุขอนามัยตนเอง รวมทั้งการป้องกันภัยจากยาเสพติด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากหน่วยงานทั้งสอง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
ที่มีความสามารถท าให้เรียนรู้ได้ดีและน าไปปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรงและเป็น
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เยาวชนที่ดีของชาติได้ในอนาคต ทาง สาธารณสุขและทาง ต ารวจเขาก็มีผลงานด้วย” 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน โดยผู้ปกครอง และชุมชนโดยองค์กรต่าง ๆ                   
ที่อยู่ใกล้เคียงที่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมกันในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาเป็นเวลานาน มีการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้
หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลักจริยธรรม  มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็น
ระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม                        
มีความจงรักภักดี/ยึดมั่นต่อองค์กร ใช้หลักความคุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการ
เป็นทีม มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อชุมชนส่วนรวม และจากการศึกษาเอกสาร                         
การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมใน 
“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ทั้งจากทางผู้ปกครองเอง ทางวัดเอง รวมทั้งทางโรงเรียนเองที่
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการนี้  

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตร คือการติดตามและ
ประเมินผลของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมาในแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย เป็นพ่ีเป็นน้องกันหรือเป็นพวกเดียวกัน ที่เน้นการให้โอกาสและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ รวมทั้งการที่ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้เข้ามามีหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยในรูปแบบของการแสดงความเห็น การให้ข้อเสนอแนะและความ
คาดหวังที่อยากเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเชิงบวก รวมถึงการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน การ
ตอบแบบสอบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น 
การประเมินตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน การรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารับรอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งการ
เสนอแนะและให้ค าแนะน ากับโรงเรียนให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” ให้ประสบความส าเร็จ โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ให้สัมภาษณ์
ถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
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“ได้บอกกับทางโรงเรียนไปว่าตอนนี้ให้คะแนนเต็มนะ แต่ต่อไปไม่แน่ใจ คือ 
วัดนั้นพยายามอยู่แล้วล่ะในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน โรงเรียนกับวัดไม่
ค่อยมีปัญหาเพราะคุยกันได้ ส่วนใหญ่ที่ยากอยู่ เราว่าชาวบ้านนะเพราะเคยได้ยินว่า
เวลาโรงเรียน หรือทางวัดขอความร่วมมืออะไรเกี่ยวกับการศึกษากับชาวบ้านจะได้รับ
การปฏิเสธว่าไม่ว่างไม่มีเวลาต้องท ามาหากิน ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาวัดก็
ช่วงเทศกาลท าบุญใหญ่หรือก็มีคนตายเราขออะไรพวกเขาก็จะยินดีช่วยกันอย่าง
เต็มที่ แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหรือโรงเรียนวั ดเท่าไรหรอก                         
ก็เข้าใจอยู่นะว่าพวกเขาเป็นคนที่อื่น ย้ายมาเข้าท างานแถวนี้ ไม่นานเขาก็ไป แต่ทาง
โรงเรียนก็โชคดีนะที่ยังมีคณะกรรมการด้านการศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษาที่เข้า
มาช่วยเต็มที่จึงยังไม่น่าเป็นห่วง” 

ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของทางวัด ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างพอสมควร โดยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ “การบริหารแบบบ้าน วัดโรงเรียน” ในปัจจุบันและที่
อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต โดยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

“แต่เดิมมาครูจะเข้าวัดเป็นประจ า ในบางครั้งก็จะพานักเรียนมาช่วยกิจการ
งานในวัด เช่น ล้างปิ่นโต ล้างห้องน้ า พระก็จะได้มีโอกาสสอนเด็กไปด้วยสมัยก่อนครู
จะคัดเด็กที่มีความประพฤติดีมาช่วยถือปิ่นโต ทางวัดก็มีโอกาสได้ช่วยสอน คณะครู
ต่าง ๆ นี่ก็จะรู้จักพระในวัดทุกรูปให้ความสนิทสนมเหมือนกับเป็นญาติกันแต่ในยุค
ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปครูรุ่นใหม่เข้าวัดเฉพาะเทศกาล เฉพาะที่มีเรื่องจ าเป็น                                     
ถ้าถามทุกคนในวัดว่ารู้จักชื่อครูไหม ไม่รู้ ในวัดผมนี่ถ้าถามว่ารู้จักชื่อท่านรอง ฯ ไหม 
ตอบว่าไม่รู้นะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้น พระหรือคนในวัดจะรู้จักครูทุกคนเลยทั้งชื่อ
จริงและชื่อเล่นแต่เรียกกันแต่ชื่อเล่นเพราะความสนิทกันเหมือนพี่กับน้องเลย บางที
เพราะว่าใกล้ชิดกันไปมาหาสู่กัน แม้กระทั่งตัวผมเองครูใหม่  ๆ ผมก็ไม่รู้จักชื่อ 
สมัยก่อนในช่วงแรก ๆ เด็กต้องมาทานข้าวที่วัดเพราะยังไม่มีโครงการอาหารกลางวัน 
พอปัจจุบันมีโครงการอาหารกลางวันทุกอย่างก็เปลี่ยน ถามว่าดีไหมที่เด็กได้ทานข้าว
ฟรี ก็ดีนะ แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับวัดก็ห่างไปด้วยทั้งในเรื่องของการเรียนรู้
วัฒนธรรม การตอบแทนบุญคุณ เพราะพอโรงเรียนเจริญมากขึ้น กฎระเบียบมากขึ้น
ก็ยิ่งห่างวัดมากข้ึน คือสังคมมันเปลี่ยนไป เราก็เข้าใจอยู่นะ”   

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

“ได้รับการรายงานการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมื่อก่อนเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา 
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ทางโรงเรียนให้ประเมินครูผู้ช่วยด้วย และประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย 
เราก็ให้คะแนนไปตามที่ทางโรงเรียนให้มานั่นแหละ คือ ผลงานเด็กก็คือผลงานครู 
ผลงานเด็กและครูก็คือผลงานผู้บริหาร ผลงานของเด็ก ผลงานของครูและผลงานของ
ผอ.ก็คือผลงานโรงเรียนนั่นเอง คือต้องให้ก าลังใจกันนะ” 

คุณครูท่านหนึ่งที่สอนอยู่ที่นี่มานานจนถึงปัจจุบัน และพักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้
โรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ฯโดยท่านได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจว่า 

“ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อส านัก
การศึกษา โดยทางผู้บริหารให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อเทียบเคียงกับระดับคุณภาพที่ทางโรงเรียนก าหนด
ไว้ ได้เรียนคณะผู้บริหารถึงอุปสรรคในเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในช่วง
สองปีหลังนี้มีปัญหาบ้างพอสมควร และก็ต้องยอมรับว่าเข้ามามีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองระยะหลัง ๆ ไม่มากเท่าที่ควร เพราะในช่วงหลังมานี้ เด็ก ๆ ในชุมชนรอบ ๆ 
โรงเรียนมีน้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างถิ่นที่ย้ายตามผู้ปกครองที่มาท างานใน
กรุงเทพ ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นกรรมการก่อสร้าง พอเสร็จงานก็ย้ายเด็กออก คือมัน
ไม่ต่อเนื่อง เด็ก ๆ เสียโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดี ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ เพราะต้องท างานไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานตนเอง ไม่เคยตรวจดูการบ้านว่ามี
หรือเปล่า พอทางโรงเรียนท าหนังสือแจ้งไปถึงปัญหาการเรียนของนักเรียน ก็อ้างว่า
ไม่มีเวลา บางคนเป็นต่างด้าวก็มีนะ เราก็เขียนรายงานเป็นกลาง ๆ ไป คือบอก
ทั้งหมดไม่ได้หรอก” 

จากการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ การสังเกต รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องนั้น ในภาพรวมแล้วพบว่าการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ถึงแม้จะมีปัญหาบ้างก็
เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เพราะทางผู้ปกครอง ชุมชนและวัดเองก็ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียน
ด้วยดีเสมอมา และจากการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ด้านของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน 
วัด โรงเรียน” (บวร)ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นนั้น สามารถ
ก าหนดออกมาเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การเข้ามาเป็นวิทยากรอาสา ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน
เพ่ือการศึกษา การได้ประโยชน์ร่วมในความส าเร็จของโรงเรียน และการประเมินการจัดการศึกษาของ
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ครูของผู้บริหารและการประเมินในภาพรวมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
บริหารโรงเรียนนั้นนับเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าความส าเร็จในการจัดการศึกษามาสู่สถานศึกษา
ไม่แพ้การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ผู้บริหารหลายท่านในอดีตของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนของตนและผู้บริหารหลาย ๆ ท่านในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้น า
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จนท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อย ๆ เข้าที่เข้าทางอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงประโยชน์
ที่จะได้รับมากข้ึน สามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ท าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” มากที่สุด
ตามที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางแผนไว้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันจนท าให้ผล
การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของทางส านักงานเขต และส านักการศึกษา รวมทั้ง
องค์กรต่าง ๆ ที่ได้มอบรางวัลด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมดีเด่นให้กับผู้บริหารโรงเรียน และรางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ตอนที่ 4 ผลของการส่วนร่วมใน “การบริการแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์

ทรงช้างเอราวัณ 
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ การสังเกต รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ของโรงเรียน

วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พบว่าทางโรงเรียนได้เน้นใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของ“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ บ้าน คือ
ผู้ปกครอง วัดคือพระ โรงเรียนคือคณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจนประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียน แบ่งออกสองส่วน คือ 
1) ผลของมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ตามความมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 2) ผลของมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ที่เกิดกับชุมชน ได้ดังนี้  

1. ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้านั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามความ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ออกเป็น 4 ด้าน (ผลการประเมินคุณภายในของสถานศึกษา                              
ปีการศึกษา 2558- 2559) ดังนี้ 
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1. ด้านนักเรียน 
 ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาทางด้านนักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์

ทรงช้างเอราวัณ มีผลการด าเนินงานดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม โดยนักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นมีพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ที่ดี ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูทุกระดับให้เห็นความส าคัญ
ของการมีอนามัย สุขนิสัย และสุขภาพที่ดีของผู้เรียน และสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพให้กับนักเรียนเช่นการดูแลให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวมีสุขนิสัยในการดูแลตนเองหลีกเลี่ยง มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ สร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
ให้กับนักเรียนโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะเพลงรู้จักกล้าแสดงออกชื่นชมผลงานของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจกล้าแสดงออก สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
โดยคุณครูท่านหนึ่งได้กล่าวถึงพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของเด็กว่า  

“ผู้บริหารได้สนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราด าเนินการจัดท ากิจกรรมที่
สนับสนุนพัฒนาการด้านสังคม และบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอท าให้นักเรียนของ
เรามีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ ซื่อสัตย์ชอบ
ช่วยเหลือแบ่งปัน คือเป็นเด็กดีว่างั้นเถอะ” 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรของโรงเรียนใน
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรม
ห้องเรียนในโลกกว้าง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์และโครงงานระดับปฐมวัยเพ่ือกระตุ้นทั กษะ
กระบวนการคิด ให้เกิดข้ึนนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ทาง
โรงเรียนได้วางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
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ประสงค์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การ
ประกวดมารยาทไทย ค่ายคุณธรรม วันส าคัญทางศาสนา บริหารจิตเจริญปัญญา เด็กดีศรีวัดพระ
อินทร์ ตักบาตรวันพระ ธรรมศึกษา ของหายได้คืน รู้จักคนดี พิธีไหว้ ครู โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียน และมีการปลูกฝัง
พฤติกรรมให้เด็กมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงานให้กับ
ครูผู้รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้นักเรียนของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักจัดเก็บของเล่น 
ของใช้ การรอคอย การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความรัก
และหวงแหนในสิ่งแวดลิ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบ ารุงรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
รู้จักการแบ่งปันสิ่งของ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ในด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียน ทางโรงเรียนได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ร่วมประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
สนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกในการด าเนินโครงการ ร่วมติดตาม
และประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานในครั้งต่อไป เช่น 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ ฟันสวยยิ้มใส กีฬาสี เด็กไทยไร้พุง อาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน การบริการอาหารเสริมนม และอาหารเช้า อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทุกวัน ส่งผล
ให้นักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนและสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ ตามจินตนาการได้ตามวัย นักเรียนท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกั น
และกัน รู้แพ้ รู้ชนะ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในด้านความสนใจร่วมกิจกรรม และแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
นั้น พบว่านักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวผู้รายงานส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและส่งเด็กเข้าประกวดวาดภาพกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี ส่งผลให้ 
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นักเรียนมีความสนใจและกล้าแสดงออกในเรื่องศิลปะและดนตรี และพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะเป็นอย่างมาก นักเรียนบางคนได้
เป็นตัวแทนนักกีฬาของส านักงานเขตตลิ่งชันเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร(ช้างน้อย
เกมส์) ด้านนักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญของการมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ สมผลของผู้เรียน โดยมีการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีอย่างเข็มแข็งโดยทุก ๆ ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน จัดประกวดแข่งขันการเขียนบรรยาย เขียนค า
ขวัญ เขียนเรียงความ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา เช่น กิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด การท าโครงงาน ฝึกการน าเสนอผลงานโดยการใช้
โปรแกรมน าเสนอท าให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถ
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล โดยอดีตท่านผู้อ านวยการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงผลส าเร็จของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนว่า 

“ ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่านให้การอนุเคราะห์กับทาง
โรงเรียนของเราเป็นอย่างมาก ท่านให้ทางโรงเรียนพาครูและนักเรียนเข้าไปศึกษา
ดูงานในโรงเรียนของท่าน ท าให้ครูของเราเข้าใจหลักของการท าโครงงานดีขึ้น 
เด็กของเราก็ได้เห็นโครงงานรูปแบบต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนว่าเขาท า
กันอย่างไร” 

ด้านความรู้และทักษะตามหลักสูตรนั้น ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดผล และการประเมินผลด้วยการ
เก็บคะแนนเป็น 2 ช่วง คือ ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายปี คะแนนระหว่างภาคเป็นคะแนนจากการ
จัดกิจกรรมจากชิ้นงานต่าง ๆ ขณะเดียวกันครูผู้สอนเก็บคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญไปในระหว่างการจัดกิจกรรม และได้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบ
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การวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1 – 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯที่มีระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80.64 ปีการศึกษา 
2559 ร้อยละ 82.45 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และระดับประเทศ ผลการประเมินในด้านการพัฒนานักเรียนมีผล
การประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและคุณครูก็ได้กล่าวถึงผลการจัด
การศึกษาว่า  

“ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นนะ ปีการศึกษาที่แล้วผลการสอนวัดการ
อ่านของชั้น ป. 3 ก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้น ผลสอนโอเนตของชั้น ป.6 ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
แม้บางวิชาจะยังไม่ผ่าน แต่พวกเราจะพยายามท าให้ดีขึ้น คือมันต้องใช้เวลา แต่
คะแนนด้านการพัฒนา ปีนี้ของเราได้คะแนนสูงขึ้นนะ”   

ส่วนด้านทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนั้น                                
ทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ให้ความส าคัญของการแสวงหาความรู้ของนักเรียน โดย
มอบหมายให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ฝึกฝนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอในรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ เป็น แก้ปัญหาเป็นและ
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิตจัดกิจกรรมรู้จัก
ห้องสมุด บรรณารักษ์อาสาชวนน้องอ่าน ห้องสมุดหรรษา นิทรรศการ หนังสือท ามือสื่อสร้างปัญญา 
สัปดาห์ห้องสมุด ความรู้ดีมีรางวัล ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้บริการจากห้องสมุด
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและเอกสาร ขยันมั่นเพียรในการอ่าน จากสถิติการใช้
ห้องสมุด การบริการยืม-คืนหนังสือจากห้องสมุดและสถิติการขอใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลท าให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียน
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบต่าง  ๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง 
สามารถดึงเอาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาร่วมประยุกต์ใช้ในกระบวนการและการ
น าเสนอชิ้นงานอย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญของผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ โดยจัดท าโครงการสาน
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สัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน โครงการร้อยรัก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้
นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผนในการท ากิจกรรม เช่น ชิ้นงานและโครงงาน  ท าให้นักเรียนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ มีทักษะในการท างานรักการท างาน มีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ คุณครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่าน
หนึ่งได้กล่าวถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                             
มีหลายกิจกรรมส่งเสริมให้กับ เด็กมีความรู้และรักการเรียนรู้  ให้มีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น ผอ.ท่านใจปล้ า เด็กคนไหนได้รับรางวัลอะไรมาท่านไม่เคย
ยุ่งกับเงินรางวัลของเด็ก ๆ เลย ให้เด็ก ๆ หมดแหละ เห็นว่าปีที่แล้วเด็ก ๆ                            
คนไหนสอบผ่านโอเนต ผอ.แจกทุนให้นักเรียนเป็นรายวิชาเลย เด็กที่ส่วนใหญ่เขา
ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนโพธิสารนะ โรงเรียนนี้สอบเข้ายากเด็กต้องเก่งจริงถึงจะได้
เข้าไปเรียนได้”   

ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้นทางโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนับเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์และ
การเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และยังให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน ชุมชน และตามธรรมชาติทั่วไปส่งผลให้นักเรียนของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีจิตใจเป็นนักอนุรักษ์ และช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนและชุมชนได้ และด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยทางโรงเรียน
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติใน
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผู้จัดท าบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น จากปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

3. รางวัลนักบริหารดีเด่น “สิงห์ เข็มทอง” ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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ประจ าปีพุทธศักราช 2559 จากพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล 
2. ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จาก
การศึกษาเอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน ป้ายนิเทศต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน การสังเกต และ
การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพบว่า ครูของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางส านักการศึกษาก าหนด ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  

2. ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จากการที่ผู้วิจัยได้เข้ามาสัมผัสกับผู้บริหารโรงเรียน และอดีตผู้บริหารโรงเรียนหลาย ๆ 
ท่านพบว่าผู้บริหารของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ท าให้โรงเรียนและรวมทั้งผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งในระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษากล่าวถึงผู้บริหารของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในเรื่องของการ
บริหารโรงเรียนว่า 

“ผู้บริหารโรงเรียนนี้ เกือบทุกคนเป็นผู้น าปฏิรูป  เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คือเป็นคนกล้าที่คิดนอกกรอบเพื่อเปลี่ยนระบบจากการบริหาร
จัดการโรงเรียน ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น และบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบในการที่จะเชื่อมโยงกับทางวัดและทางชุมชนหรือบ้านให้เกิดความ
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ร่วมมือกันเป็นอย่างดี” 

โดยข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของคุณครู โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณกล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนของตนว่า 

“ผอ.ของเราที่ผ่านมาก็บริหารโรงเรียนกันตามความถนัดของตน แต่ก็
ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก รุ่นก่อน ๆ ก็จะสั่งให้ครูทุกคนไปท าตามนโยบาย 
มาระยะหลังนี้เองที่มีการสอบถามความคิดเห็นของครูเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาและตัดสินใจ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น ท่านผอ.ยรรยงก็
ได้เป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และได้รับ
รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้วยนะ” 

พ่ีเลี้ยงเด็กที่เป็นลูกจ้างของโรงเรียนกล่าวถึงวิธีการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในอดีตและปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 

“ผอ.ของเราเหรอ ใน 10 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จะไม่ค่อยจู้จี้
อะไรกับพวกเรามากนัก บางคนก็เงียบ ๆ บางคนก็ตลก ๆ แต่ทุกคนใจดีนะ 
ให้เกียรติลูกน้องมาก พวกเราท างานกันด้วยใจ ในการใช้งานลูกน้องท่านก็
ไม่ได้บังคับอะไร เป็นการบอกให้ช่วย ๆ กันมากกว่า ใครมีงานเยอะไม่ค่อยว่าง
ช่วยงานโรงเรียนท่านก็ไม่ว่า แต่ก็เด็ดขาดนะ ใครถูกก็ว่าถูก ใครผิดก็ว่าผิด 
หนูว่าผู้บริหารยุคหลัง ๆ นี่ยุติธรรมนะ โดยเฉพาะท่านผอ.ยรรยง ท่านใจดี 
ผอ.ชาลี ก็ตลก ๆ ดีค่ะลูกน้องไม่เครียดท าให้งานของแต่ละคนออกมาดี” 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจากการศึกษา สังเกตและการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาของของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณของผู้วิจัย พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทของตนเป้นอย่างดี คอยก ากับ
ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการพัฒนางานเพ่ือ
เตรียมความพร้อม ตามข้อเสนอแนะจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประจ า ในการจัดพัฒนาบริบท
โรงเรียน งานวิชาการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าใจรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนพร้อมสนับสนุนและเสนอแนะในการ
พัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาของ
โรงเรียนข้างเคียงท่ีอยู่ในเขตตลิ่งชันร่วมกับว่า ได้กล่าวถึงโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 
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“โรงเรียนนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้มแข็งมาก รู้สึกว่าประธาน
คณ ะกรรมการเป็นดอกเตอร์ เจ้ าของโรงเรียนอยู่ เย็นวิทยาเลยนะ 
คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการครูเก่าที่เกษียณอายุ บางคนเคยเป็น
อดีตผอ.โรงเรียนกทม.เรานี่แหละทางหลวงพ่อท่านก็ใจดีมาก ๆ ใครได้มาอยู่
โรงเรียนนี้ก็ต้องเดินตามรอยรุ่นพี่ผอ.เก่าๆทั้งนั่นแหละ เข้ากับวัด เข้ากับ
ชุมชน เข้ากับกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ได้ รับรองพวกเขาสนับสนุนเต็มที่”  

4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เข้าใจ
สภาพความพร้อมและความแตกต่างของบุคคล มีระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน 
ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูมีการนิเทศกันเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสื่อที่เป็นของจริง ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อนักเรียนท าให้นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ท าให้
การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น โดยท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันกล่าวว่า  

“โรงเรียนของเรามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปี ซึ่งทางส านัก
การศึกษาจัดงบประมาณมาให้ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้
โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนให้
มากที่สุด แต่ปีนี้ทางโรงเรียนไม่ได้งบประมาณก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรกันทุกปีอยู่แล้ว” 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การสร้างสื่อ
นวัตกรรมประจ าห้องเรียน มุมเรียนรู้ประจ าห้องเรียน และการพัฒนาโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนมี
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมประจ า
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
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สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันกล่าวว่า  

“แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เห็นนี่ก็ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย 
และจากเงินผ้าป่าการศึกษา พวกโต๊ะม้าหินที่ผู้ปกครองนั่งกันอยู่นี่ก็ได้จากเงิน
ที่หลวงพ่อก็ให้มาสมทบในบางส่วนที่เงินไม่พอ” 

และผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณว่า  

“โรงเรียนร่มรื่นดี มีสนามหญ้าที่ เขียวสดตลอดปี มีสวนหย่อมที่
สวยงามสะอาด ปลอดภัย ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ มีสวนเกษตรปลอดสารพิษ บ่อ
เลี้ยงปลาดุก และบ่อเลี้ยงกบที่ท าเป็นคอนกรีตยกขอบสูง ป้องกันเด็กเล็ก ๆ 
ตกไปได้ มีโต๊ะม้าหินให้นั่งรอรับเด็กกลับบ้าน ต้นมะม่วงที่นี่ออกลูกดกมาก                               
ที่ส าคัญมีผักปลอดสารพิษจ าหน่ายด้วย” 

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณมีความร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติ และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่าง
มาก มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีสนามเด็กเล่นและมีสวนหย่อมที่สวยงาม
เหมาะต่อการนั่งรอรับนักเรียนของผู้ปกครองเป็นอย่างดี 

6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

โรงเรียนมีประกันภายคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกระทรวง
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา รายงาน
ประจ าปีสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน รองผู้อ านวยการสถานศึกษากล่าวว่า  

“ท่านผอ.ให้รองฯเป็นคนรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการประเมิน
การจัดการศึกษาทั้งจากภายในของส านักการศึกษาและภายนอกจาก สมศ. 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ โรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก” 

จากการศึกษาเอกสารและการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน                                      



 197 

 

ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพบว่า ทางโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น 
จากพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมกโร สุทธิพันธ์) เจ้าอาวาสวัดยานาวา พระราชาคณะ                                        
เจ้าคณะรองฯ 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางโรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ชุมชน จนท าให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียนรู้จักชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

2. การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ทางโรงเรียนได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารงานของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ท าให้ได้รับความเลื่อมใส ศรัทธาจากบุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง 
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กรและการการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

3. การสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทาง
โรงเรียนได้มีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาสื่อประจ าห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในโรงเรียนและในท้องถิ่น ชุมชน มีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4. การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด E-library แปลงเกษตร
ปลอดสารพิษ สนามฟุตบอล สนามหญ้า สวนหย่อม และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใน
โรงเรียน ให้ได้รับการพัฒนาให้ใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโดยรวมดีขึ้น และในส่วนของการพัฒนาอาคารสถานที่ ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โรงเรียนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน                           
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มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียน บุคลากร มีสุ ขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยและมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโครงการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการให้บริการสารสนเทศมีความ
สะดวกและรวดเร็ว และในผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม้จะประสบความส าเร็จแต่ก็มี
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องหลายท่านที่ยังเป็นห่วงถึงความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการมีส่วนร่วม
ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพบว่า ทางโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จนได้รับรางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ดีเด่น จากพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมกโร สุทธิพันธ์) เจ้าอาวาสวัดยานาวา พระราชาคณะเจ้า
คณะรองฯ ในปีการศึกษา 2558 

4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้นโดยผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
โดยทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ซึ่งผลของโครงการนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้ 
นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของสถานศึกษาท าให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันกล่าวว่า 
“ผลส าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรานั้นเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่คณะกรรมการทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน และร่วมกันด าเนินงานอย่างเสียสละเอาจริงเอาจัง ต้อง
ขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายเป็นอย่างสูงที่ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันจน
โรงเรียนของเราประสบความส าเร็จในทุกวันนี้” 

จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารต่าง ๆ และรายงานผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในปีการศึกษา 2559 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสามเส้าพบว่าโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการเข้ามามีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน 
วัด โรงเรียน” ของทุกภาคส่วนในชุมชนที่ประกอบไปด้วย วัด ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
รวมไปถึงสถานศึกษาที่อยู่ ใกล้เคียงทั้ งที่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนสังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ ที่เข้ามามีส่วน



 199 

 

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนท าให้ทางโรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการจัดประชุมตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการประชุมตัวแทน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือสองปีติดต่อกัน และทางโรงเรียนได้รับการ
รับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากส านักการศึกษา  

2. ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณตามความคาดหวังของท้องถิ่นและชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณที่เกิดกับชุมชนนั้น จากการเข้าเก็บข้อมูลจากการสังเกต การวิเคราะห์เอกสาร                                      
การเงี่ยหูฟัง การสัมภาษณ์ของผู้วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้านั้น พบว่า ผลของการมีส่วนร่วม
ใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่ีเกิดข้ึนตามความ
คาดหวังของท้องถิ่นและชุมชน มีดังนี้ 

1. ด้านนักเรียน นักเรียนและเยาวชนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความรัก
และหวงแหนในสิ่งแวดลิ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบ ารุงรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
รู้จักการแบ่งปันสิ่งของ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ในด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ชุมชน 
วัด และโรงเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็นอย่างมาก มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ต่างพ่ึงพาอาศัยกันดี
อย่างในอดีต เด็ก ๆ ในชุมชนเข้าใจประโยชน์ของการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญของผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสได้กล่าวถึงนักเรียนของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ดังนี้ 

“เด็ก ๆ เขาเข้ามาช่วยงานที่วัดเกือบทุกครั้งที่วัดมีงาน คือครูพามา                                
แต่เท่าที่สังเกตเด็ก ๆ ตั้งใจช่วยงานอย่างเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และในทุกวันพระ
ครูก็จะพามาใส่บาตร ฟังธรรม เด็กที่นี่เรียบร้อย มารยาทดีมาก”  

2. ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ในด้านการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น มีดังนี้ 1) ด้านครู ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาชน ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์
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มาตรฐานที่ก าหนด ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนในส่วนของ 2) ด้านผู้บริหาร 
ผู้บริหารงานโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยบริหารงานโดยความถูกต้องยึดตาม
กฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด มีภาวะผู้น าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้บริหารที่ยึด
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร
หลายท่านใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ท าให้
ทางโรงเรียนรวมทั้ งผู้ บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลต่ าง ๆ มากมายทั้ งในระดับ เขต ระดับ
กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า 

“ผอ.ที่นี่เกือบทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนระบบจากการบริหารในแบบเก่าๆ ให้
ทันยุคทันสมัยมากขึ้น คือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และบริหารเชิงกลยุทธ์อย่าง
เป็นระบบในการที่จะเชื่อมโยงกับทางวัดและทางชุมชนหรือบ้านให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างแท้จริง คือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น และที่ส าคัญ
สามารถใช้ครูร่วมเป็นเครือข่ายได้” 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทาง
โรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน จนท าให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรใน
โรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียนรู้จักชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ในชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และจากการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน” ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนนั้น ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ท าให้ได้รับความเลื่อมใส ศรัทธา
จากบุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและสถานศึกษามีการ
จัดโครงสร้างองค์กรและการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน วัด และชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
จัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ภายในชุมชน และใช้ประโยชน์จากสถานที่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของชุมชน มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวชุมชนและองค์กรภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้ให้
สัมภาษณ์กับผู้วิจัยถึงคุณภาพการสอนของครูโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณว่า 

“ที่นี่คุณครูสอนดี ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
สามัคคีให้กับเด็ก ๆ การบ้านเด็ก ๆ มักจะเป็นงานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ลูก ๆ ก็จบที่
กันทั้งนั้นแหละ คนนี้คนที่สามแล้ว พี่  ๆ เขาได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนโพธิสาร                                      
ก็เพราะจบจากที่นี่แหละ ครูเขาเอาใจใส่กับเด็ก ๆ ดีมาก ครูบางคนบางทีดู
เหมือนดุนะ แต่เรารู้จักครูเขามานานส่วนใหญ่ก็เพราะอยากให้ตั้งใจเรียนนั่น
แหละ เราไม่ว่าหรอกนะ ดีซะอีกช่วยดุแทนเรา บางทีเขาเชื่อครูมากกว่าเราอีก 
เป็นพ่อเป็นแม่ อย่าไปให้ท้ายเด็ก มันจะเสียคน ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วน่ากลัวนะสื่อ
ที่มาทางโทรศัพท์ พวกเฟสบุ๊คพวกไลน์นี่แหละส าคัญนัก เห็นเด็กติดกันงอมแงม”   

4. ชุมชน วัด และโรงเรียน มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกร่วมกัน ร่วมกันรักษาอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนวิถีพุทธที่ยึดมั่นในประเพณีและความเชื่อตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นชุนชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนมี
ความปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจผ่องใส สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ผู้น าชุมชนท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตตลิ่งชันได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า 

“ผมว่าทุกวันนี้โรงเรียนในเขตตลิ่งชันจัดการศึกษาได้ดีขึ้นกว่าก่อนมากนะ 
ผมเข้ามาร่วมประชุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ
ทุกปี เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดีขึ้นเป็นอย่างมาก 
ที่นี่ต้องยอมรับว่าคณะกรรมการสถานศึกษาเขาเอาจริงเอาจัง เท่าที่เคยคุยกันนะ 
เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว คือท าอะไรก็ได้ขอให้มันต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
และผู้บริหารโรงเรียนต้องเปิดกว้างให้ทุก ๆ ฝ่ายเข้ามาช่วยกันวางแผน ช่วยกัน
ตัดสินใจ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย เขาจะได้เห็นว่าโรงเรียนเป็นของ
พวกเขาจริง ๆ และอยากให้ลูกหลานของพวกเขาได้เรียนรู้ในเรื่องอะไร ผมว่าก็
ส าคัญนะ” 

 



 202 

 

ตอนที่ 5 ข้อมูลย้อนกลับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยด้วยวิธีต่าง ๆ สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ค้นพบคือ หลักการ

บริหารของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งนอกจากน ารูปแบบ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” และการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้ว 
ผู้บริหารโรงเรียนยังน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่ยึดถือระบบคุณธรรมและความเสมอภาคระหว่าง
บุคคลมาเป็นหลักส าคัญในการบริหารโรงเรียนอีกด้วย โดยมีการบังคับบัญชาและอ านวยการให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรของทางโรงเรียนที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในโรงเรียน ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ 
โดยค านึงถึงความเป็นธรรม รัดกุมและรวดเร็ว  

2. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยทั้งในเรื่องของการ
สรรหาและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาความดีความชอบโดยยึดตามเกณฑ์การประเมินผลงานในรูปของ
คณะกรรมการตามกลไกการตรวจสอบและประเมินผลอย่างชัดเจน  

3. หลักการมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการกระจายอ านาจให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรมมีอิสระในการท างานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย เปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ 
ของทางโรงเรียน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน  

4. หลักคุณธรรม โดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
รักษาวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย  

5. หลักความรับผิดชอบ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรได้เข้าใจในสิทธิ
หน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม กล้ารับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง  

6. หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการให้ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ารวมถึงการประหยัด
น้ าประหยัดไฟการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้การบังคับบัญชาข้าราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ในการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับและนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ทางโรงเรียนและผู้บริหาร
ได้รับรางวัล การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในระดับประเทศได้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันมาก 
เพราะเป็นความส าเร็จที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ในเรื่องของการ
ค้นหาปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจ การด าเนินการ และการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยทุกฝ่ายมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีร่วมกัน นับเป็นความส าเร็จของการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ใช่ว่าความส าเร็จที่ทางโรงเรียนที่ได้มาจะราบลื่นเสียทีเดียว 
เพราะในระหว่างทางนั้นมีอุปสรรคและขวากหนามมากมายที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพราะมีเรื่องที่ต้องได้รับการวางแผน การปฏิ บัติ                                  
การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามวงจรคุณภาพ P D C A เพ่ือที่จะรักษาคุณภาพ
ของ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปให้นานที่สุด ทั้งนี้ได้มีผู้ให้
ความคิดเห็นย้อนกลับถึงผลที่ได้รับและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและและที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาแบบบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) รวมทั้งการเสนอแนะ
และให้ค าแนะน ากับโรงเรียนให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางการมีส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ให้ประสบความส าเร็จ โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ให้สัมภาษณ์ถึงการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

“ก็อย่างที่บอกแหละได้ว่าตอนนี้ให้คะแนนเต็มนะ เพราะทางโรงเรียนยังมี
คณะกรรมการด้านการศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มาช่วยโรงเรียนอย่าง
เต็มที่จึงยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ต่อไปไม่แน่ใจ คือ โรงเรียนกับวัดไม่ค่อยมีปัญหา วัดนั้น
พยายามอยู่แล้วล่ะในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน เพราะคุยกันได้ ส่วนใหญ่ที่
ยากอยู่ ก็ชาวบ้านนั่นแหละ ส่วนใหญ่ต้องท างานไม่มีเวลาดูแลลูกหลานของตน เวลา
โรงเรียน หรือทางวัดขอความร่วมมืออะไรเกี่ยวกับการศึกษากับชาวบ้านจะได้รับการ
ปฏิเสธว่าไม่ว่างไม่มีเวลาต้องท ามาหากิน ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ชาวบ้านจะมาวัดก็ช่วง
เทศกาลท าบุญใหญ่ เราขออะไรพวกเขาก็จะยินดีช่วยกันอย่างเต็มที่ แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้าน
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหรือโรงเรียนวัดเท่าไรหรอก ก็เข้าใจอยู่นะว่าพวกเขาเป็นคนที่
อ่ืน ย้ายมาเข้าท างานแถวนี้ ไม่นานเขาก็ไป” 

อย่างไรก็ดีถึงแม้การมีส่วนร่วมใน "การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” จะเป็นไปด้วยดี 
แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคบ้างในมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งจากทางบ้าน หรือผู้ปกครองเอง ทางวัดเอง หรือแม้แต่จาก
ทางโรงเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียน เพราะเป็นการเริ่มต้นของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคส าคัญที่
ใหญ่ได้ในอนาคต ดังที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า 

“ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ แต่ถึงโรงเรียนจะแยกเป็นเอกเทศไปแล้วแต่ก็ไม่
ถึงกับว่าตัดขาดจากกันนะในเรื่องของการจัดการศึกษา โรงเรียนกับวัดยังคงต้องมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาจึงจะท าให้การศึกษาได้ดีขึ้นเพราะว่าโรงเรียนก็
จะได้พัฒนาไปทางด้านความรู้ ความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ส่วนวัดนั้นก็จะช่วยเชื่อมใน
ความประพฤติ จริยธรรม คุณธรรม ถ้าโรงเรียนไม่มีวัดส่วนนี้ก็จะด้อยลงไปในยุคปัจจุบัน
โรงเรียนแยกตัวออกจากวัด ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่มีความเจริญ ความรู้ก็อยู่ที่วัด
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เพราะพระมีความรู้ พอมาตอนนี้ครูมีความรู้มากกว่าพระ” 

คุณครูท่านหนึ่งที่สอนอยู่ที่นี่มานานจนถึงปัจจุบัน ได้ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ฯโดยท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจว่า 

“ในช่วง 4-5 ปีมานี้ เด็ก ๆ ในชุมชนมีน้อยลง ในช่วงสองปีหลังนี้มีปัญหาบ้าง
พอสมควร ก็ต้องยอมรับว่าเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองระยะหลัง ๆ มีไม่มาก เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างถิ่นที่ย้ายตามผู้ปกครองที่มาท างานในกรุงเทพ ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่
เป็นกรรมการก่อสร้าง พอเสร็จงานก็ย้ายเด็กออก คือมันไม่ต่อเนื่อง เด็ก ๆ เสียโอกาสที่
จะได้รับการศึกษาที่ดี ผู้ปกครองความร่วมมือน้อยลง เพราะต้องท างานไม่มีเวลาดูแล
บุตรหลานตนเอง ไม่เคยตรวจดูการบ้านว่ามีหรือเปล่า พอทางโรงเรียนท าหนังสือแจ้งไป
ถึงปัญหาการเรียนของนักเรียนก็อ้างว่าไม่มีเวลาให้ครูจัดการแล้วก็กัน ซึ่งก็นับเป็นปัญหา
พอสมควร เราก็ต้องติดตามบ่อย ๆ ได้เรียนผู้บริหารไปอย่างนี้” 

และถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของ วัด ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมีความเป็นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด กับโรงเรียนที่เริ่มจะห่างเหินกันบ้ างอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ช่วยเจ้า
อาวาส ได้กล่าวไว้ถึงการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ในปัจจุบันดังนี้ 

“แต่เดิมมาครูจะเข้าวัดเป็นประจ า ในบางครั้งก็จะพานักเรียนมาช่วยกิจการงาน
ในวัด เช่น ล้างปิ่นโต ล้างห้องน้ า พระก็จะได้มีโอกาสสอนเด็กไปด้วยสมัยก่อนครูจะคัด
เด็กที่มีความประพฤติดีมาช่วยถือปิ่นโต ทางวัดก็มีโอกาสได้ช่วยสอน คณะครูต่าง ๆ นี่ก็
จะรู้จักพระในวัดทุกรูปให้ความสนิทสนมเหมือนกับเป็นญาติกันแต่ในยุคปัจจุบันมัน
เปลี่ยนแปลงไปครูรุ่นใหม่เข้าวัดเฉพาะเทศกาล เฉพาะที่มี เรื่องจ าเป็น ถ้าถามพระหรือ
ทุกคนในวัดว่ารู้จักชื่อครูไหม ตอบว่าไม่รู้นะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้น พระหรือคนในวัดจะ
รู้จักครูทุกคนเลยทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแต่เรียกกันแต่ชื่อเล่นเพราะความสนิทกันเหมือนพี่
กับน้องเลย บางทีเพราะว่าใกล้ชิดกันไปมาหาสู่กัน แม้กระทั่งตัวผมเองครูใหม่ ๆ ผมก็ไม่
รู้จักชื่อ สมัยก่อนในช่วงแรก ๆ เด็กต้องมาทานข้าวที่วัดเพราะยังไม่มีโครงการอาหาร
กลางวัน พอปัจจุบันมีโครงการอาหารกลางวันทุกอย่างก็เปลี่ยน ถามว่าดีไหมที่เด็กได้
ทานข้าวฟรี ก็ดีนะ แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับวัดก็ห่างไปด้วยทั้งในเรื่องของการเรียนรู้
วัฒนธรรม การตอบแทนบุญคุณ เพราะพอโรงเรียนเจริญมากข้ึน กฎระเบียบมากข้ึนก็ยิ่ง
ห่างวัดมากข้ึน”    

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมใน                           
“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” และฝากไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอ่ืน ๆ  ถึง
การเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร หรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จ ไว้อย่างน่าสนใน ดังนี้ 
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“คืออยากให้ผู้บริหารโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเปิดใจ และมาศึกษาดูงานใน
โรงเรียนเอกชนให้มากขึ้น เรายินดีที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้ เรา
ไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันเพราะเป้าหมายหรือลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน ตัวผู้บริหารต้องเป็น
หัวขบวนในการน าบุคลากรให้ออกมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 
เพื่อจะเป็นการยกระดับการศึกษาของกทม.ให้ดีขึ้น ซึ่งเราก็ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ 
ผู้บริหารต้องช่วยครูในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บูรณาการท างานให้กระชับขึ้น ไม่เป็น
การสั่งงาน แต่จะเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ จะท าให้ครูมีความสุขและเต็ม
ใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และมีความกล้าที่จะตัดสินใจ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เรียนรู้และสังเคราะห์การท างานของตนเองให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนของตน ต้องมี
ความเชื่อว่าครูทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นครูรุ่นเก่าหรือว่าครูรุ่น
ใหม่ เพราะนอกจาก บ้าน วัด โรงเรียนแล้ว ผู้น าต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย เพราะเป็นพื้นฐานในการเปิดใจ เป็นการเปิด
กว้างรับความคิดเห็นจากทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน แต่อย่าง
ว่าแหละ ครูรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ เห็นอยู่ไม่กี่ปีก็ย้าย กลับต่างจังหวัดกันหมด ไม่ค่อยผูกพัน 
พอจะเริ่มมีประสบการณ์ขึ้น เก่งขึ้น ก็ย้ายกลับบ้านหมด” 

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม การส ารวจแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้านั้น ในภาพรวมแล้วการมีส่วนร่วมใน“การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในการจัดการศึกษานั้นอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีมาก เพราะถึงจะมีปัญหาบ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เพราะทางผู้ปกครอง ชุมชนและวัดเองก็
ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นยุคของผู้บริหารท่านใด จากการรวบรวม
ข้อมูลหลาย ๆ ด้านของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นนั้น มีรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ดังนี้ คือ การมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การ
มีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การเข้ามา
เป็นวิทยากรอาสา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน การ
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเพ่ือการศึกษา การได้ประโยชน์ร่วมในความส าเร็จของโรงเรียน และ
การประเมินการจัดการศึกษาของครูของผู้บริหารโรงเรียนและการประเมินในภาพรวมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารโรงเรียนนั้นนับเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะน า
ความส าเร็จในการจัดการศึกษามาสู่สถานศึกษาไม่แพ้การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือจากภาคส่วนอื่น ๆ 
ผู้บริหารหลายท่านในอดีตของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
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เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนของตนและผู้บริหารหลาย ๆ 
ท่านในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้น ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆ เข้าที่เข้าทางอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้น สามารถปรับตัวได้ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน ท าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” 
(บวร) มากที่สุดตามที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางแผนไว้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้
ร่วมกันจนท าให้ผลการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของทางส านักงานเขตตลิ่งชัน 
และส านักการศึกษา รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้มอบรางวัลด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมดีเด่นให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครและ
ระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการ จนท าให้เกิดผลความส าเร็จจากการมีส่วนร่วมใน “การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ที่ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ
รับรองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.ด้านนักเรียน ซึ่งนักเรียนของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี ความสนใจร่วมกิจกรรม และแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ความสามารถด้าน
คิดวิเคราะห์ ความรู้และทักษะตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ทักษะการท างานเป็นทีม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่จนเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และ 4. ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษานั้นโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามารถจัดการศึกษาได้ตรงตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สาระส าคัญที่จะน าเสนอในบทนี้มีดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการ
วิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือทราบลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรับรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. การเลือกกรณีศึกษา ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์

คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว้ 5 ข้อ คือ 
1.1 เป็นโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่โดดเด่น

และเคยไดร้ับรางวัลระดับกรุงเทพมหานครหรือระดับประเทศ 
1.2 เป็นโรงเรียนวัดขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
1.3 เป็นโรงเรียนที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็งและเอาใส่ใจต่อ

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.4 เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
1.5 เป็นโรงเรียนที่เคยมีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารดีเด่นด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในระดับกรุงเทพมหานคร หรือระดับประเทศ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยพหุวิธีการ รวม 5 วิธี คือ 
การศึกษาประวัติของโรงเรียน การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพ
ปกติ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้โดยผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าเสนอข้อมูล รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน 

3. การตรวจสอบ วิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะ
น ามาตรวจสอบเพ่ือหาความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) จากนั้นจะวิเคราะห์เนื้อหา 
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(Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ สามวิธี คือ                              
(1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) (2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล
(Typological Analysis) และ (3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบข้อมูล (Constant Comparison) แล้ว
น าเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยพหุวิธีการเกี่ยวการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 

โรงเรียน (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา เป็นโรงเรียนวัดที่สังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 3 และ บทที่ 4 ของการวิจัยครั้งนี้ ท าให้สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณมีลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีระบบประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ ทรัพยากรที่
ใช้ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 2) กระบวนการ (process) 
ได้แก่ ลักษณะของการมีส่วนร่วม 3) ผลผลิต (output) ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณภาพของนักเรียน และคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณมีปัจจัยน าเข้าในการมีส่วนร่วมที่เพียงพอและมีคุณภาพ และมีการจัดการกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่ได้มาตรฐานท าให้ผลผลิตคือ ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา คุณภาพของนักเรียน คุณภาพของ
ครูและผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ได้
อาศัยบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) เป็นตัวแปรภายนอกท่ีส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทาง
สังคม สภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนนโยบายของกรุงเทพมหานคร และมีการย้อนกลับ
(feedback) คือการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมมา
ด าเนินการตามข้ันตอนอีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยยึดหลักความมีอาวุโส โดยการค้นหาปัญหาและหา
สาเหตุของปัญหาตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

2. การวางแผนการด าเนินงานโดยให้เกียรติกับผู้ที่มีบารมีหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคน
ส่วนใหญ่เป็นหลัก และมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและการระดมทรัพยากรที่จะต้องใช้
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ในการจัดการศึกษา   
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามหลักความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

คือ การมีส่วนร่วมในแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ในการปฏิบัติและด าเนินงานโดยทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียนได้
เข้าร่วมกันในการจัดหาและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การ
ใช้ทรัพยากร การประสานงานและการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก ด้วยความกตัญญู
รู้คุณต่อบุคคลหรือองค์กรที่มีอุปการคุณในอดีต รวมทั้งผลบุญจากการบริจาคทรัพย์เพ่ือการศึกษาและ
หวังในผลของการท าความดี และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ 

4. การมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์ร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมในการน าเอา
กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของ
บุคคลและสังคม 

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตร เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
การอภิปรายผล 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัด

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงระบบตามแนวคิดของ แคทซ์ และคาห์น (Katz 
and Kahn) ซึ่งกล่าวว่า วิธีการเชิงระบบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) โดยอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อม 
(context) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษา แต่สามารถส่งผลต่อ
คุณภาพทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้านวัด โรงเรียน” ได้ ตัวป้อนในระบบ
การศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น าสู่ระบบการจัดการศึกษา 

 
1. บริบทหรือสภาวะแวดล้อมการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของ

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (context) 
ด้านเศรษฐกิจ  
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จัดตั้งเป็นโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ปัจจุบันตั้งอยู่

ในเขตของวัดพระอินทร์ ซึ่งทางเจ้าอาวาสในอดีตได้ให้ความอนุเคราะห์ให้พ้ืนที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียน
โดยการสนับสนุนของทางราชการและบ้านหรือชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่บ่มเพาะทางความรู้ ให้แก่บุตร
หลานในอนาคต ฉะนั้น บ้าน - วัด - โรงเรียน จึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความส าคัญทั้งหมด วัด มี
บ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา บ้านก็มี วัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งจิต
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วิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอน
ในศีลธรรมและมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยอาจเป็นครูภูมิปัญญาให้ความรู้ในเรื่องที่ เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น  ๆ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาก็มีพระ มีผู้น าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์พระสงฆ์ท่ีเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่วัดเพ่ือสร้างโรงเรียนขึ้นให้เป็น
สถานที่บ่มเพาะทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดอ่ืน ๆ ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับการสนับสนุนจากทางราชการและบ้านหรือชุมชน ในส่วนที่ได้รับจากราชการนั้นส่วนใหญ่ก็
เป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณของทางราชการและเงินบริจาคต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้รับมาเพ่ือจัด
การศึกษาตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนก าหนด คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานบริหารการศึกษาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบอุดหนุนรัฐบาล) เป็นอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับ
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ในส่วนของวัด บ้านและชุมชนก็อยู่ในรูปแบบของเงิน
บริจาคและเงินผ้าป่าการศึกษา 

ด้านสังคม 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก

ทั้งหมด 16 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานครโรงเรียนหนึ่งจากจ านวนโรงเรียนวัดที่มีอยู่ 246 โรงเรียน ในจ านวนโรงเรียนที่มี
ทั้งหมด 437 โรงเรียนที่สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะให้บ้าน วัด และชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนโยบายของอดีตท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาซึ่งได้ด าเนินการ
จัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้มาช้านานแล้ว เพราะผู้บริหารโรงเรียนในสมัยก่อน ๆ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการที่จะต้องมีวัดโดยพระ มีบ้านโดยผู้ปกครองและมีชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งการร่วมกัน
อุปถัมภ์โรงเรียนเพราะทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและ พ่ึงพาอาศัยกันจน ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออก
จากกันอย่างเด็ดขาดได้ บ้านก็มีวัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมทั้งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และมีโรงเรียน
คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัดที่ให้การสนับสนุนอบรมสั่งสอนในศีลธรรมและมีบ้านที่
คอยให้การสนับสนุน ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบ้าน วัดและโรงเรียน (บวร) ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น มีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่การตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะ โรงเรียน
วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นโรงเรียนวัดสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในชุมชน
ชานเมืองของกรุงเทพมหานครที่มีวิถีชีวิตผสมผสานระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท รอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวปลูกอยู่ในพ้ืนที่สวนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
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โรงเรียน ได้แก่ วัดพระอินทร์ (นามสมมติ) ศูนย์สุขภาพชุมชน ตลาดวัดประดู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้าง ท าสวน และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือเกษตรกรชาวสวน รับจ้าง และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม และการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยบารมีของหลวงพ่อเจ้าอาวาส และความ
ตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทางบ้าน ทางชุมชนก็เริ่มเป็น
รูปเป็นร่างขึ้น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะความศรัทธาผนวกกับความเกรงใจในบารมี
ของหลวงพ่อและเห็นกับความตั้งใจจริงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งจากอดีตข้าราชการต่าง ๆ อีกท้ังอดีต
ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้ง
ศิษย์เก่าที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาที่เสียสละและ
อุทิศตนให้กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ตนเคยศึกษามาตั้ งแต่อดีต เพ่ือหวังให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามความ
คาดหวังของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
เครื่องหนัง และทางด้านของเกษตรอินทรีย์ ก็เข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทางโรงเรียน โดย
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหารอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ การระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ การระดม
ความคิดเพ่ือค้นหาปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การวางแผน การก าหนดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบุคลากรภายในโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการศึกษา ท าให้ทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่
ผู้บริหารเห็นความส าคัญ และมีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา
ของโรงเรียน 

ด้านการเมือง 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากทางรัฐบาลและ
นโยบายของทางส านักการศึกษา โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นคือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขต เป็นผู้ประสานและติดตามผลการด าเนินงานดังนั้นโรงเรียนจึงต้องด าเนินการด้านการ
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บริหารงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบตามนโยบายของทางหน่วยงานต้น
สังกัดโดยก าหนดขอบข่ายของการบริหารบุคลากรและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ 4 งาน คือ 
งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป และจาก
ขอบข่ายงานการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 4 งานนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการ
บริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ของนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ อดีต
ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่มีนโยบายการปรับปรุงแผนการศึกษาในสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนการสอนย้อนรอย
สังคมไทยโดยใช้ลักษณะ 3 ประสาน คือ บ-ว-ร (บ้าน วัด โรงเรียน) และ บ-ร-ม (บ้าน โรงเรียน 
มัสยิด) มาเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจนถึงนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ปกครองว่าคณะครูอาจารย์จะอบรมให้
นักเรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป คือ
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่วัดเป็นโรงเรียนวิถีแห่งพุทธและโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีการนับถือศาสนาอ่ืนเป็น
โรงเรียนวิถีแห่งธรรมต่อไปตามนโยบายของอดีตท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาท่านนั้นที่สนับสนุน
ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายทั้งสามองค์กรหลักคือ บ้าน วัด 
และโรงเรียน ส่วนโรงเรียนใดที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนมุสลิมหรือตั้งอยู่ในมัสยิด ก็จะใช้ค าว่า “บรม”แทน
ค าว่า “บวร” โดยตัวพยัญชนะ ม ม้า แทนค าว่า มัสยิดส าหรับหลักการส าคัญของโรงเรียนวิถีแห่งพุทธ
และวิถีธรรมตามแนวการศึกษาของกรุงเทพมหานครนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบแห่งการด าเนิน
ชีวิต 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีรายละเอียดคือนักเรียนฝึกฝน ด้านพฤติกรรมทางกาย
และวาจา ผ่านกระบวนการรู้จักตนเอง รู้รักษามวลมิตรและรู้วิธีรักษ์โลก รวมทั้งสร้างพลังสมาธิต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนด้านคุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานเกื้อหนุนพัฒนาปัญญา และพัฒนาด้านความรู้ทั้ง
รู้เก่งภาษา และรู้คิดสร้างสรรค์ ซึ่งก็เป็นการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแต่ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อมีการ
สลับปรับเปลี่ยนบุคคลอ่ืน ๆ ขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาในสมัยต่อ ๆ มา เมื่อมี
นโยบายอะไรใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นมาอีกมากมายแต่ก็ยังคงด าเนินการตามนโยบายดี ๆ ของคนเก่าอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษาภูมิหลังของนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบ้าน วัดและ
โรงเรียน (บวร)ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น จากการศึกษาเอกสารและการรายงานการ
ประเมินภายในของโรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง
ไปในปีการศึกษา 2545 - 2549 รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา อดีตผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครู พระสงฆ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้วิจัย พบว่าเกิดขึ้นในสมัย
ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในการด าเนินการจัด
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การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครอง
ประเทศ ที่ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ ที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรา 50 และ 53 ที่
ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา อบรมในการศึกษาภาคบังคับโดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน และมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัด
การศึกษาของรัฐ มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาการศึกษา และการจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องน ากระบวนการการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัด
การศึกษาให้มากที่สุด และ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8 (2) คือให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมกับโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ซึ่งทาง
ส านักการศึกษาได้น านโยบายดังกล่าวมามอบหมายให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในยุคนั้นจ าเป็นต้องน านโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบ “บวร” 
หรือ “บรม”ของท่านมาปฏิบัติและด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นอกจากมีวัดและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้วยังมี
นักการเมืองต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น สมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วยแต่อาจเป็นเพราะในการบริหาร
แบบบ้าน วัด และโรงเรียนนั้น ยังไม่มีต้นแบบที่เป็นมาตรฐานที่จะเป็นแม่แบบให้โรงเรียนต่าง ๆ น าไป
ด าเนินการได้ เพราะในแต่ละโรงเรียนก็มีบริบทและแนวทางในการด าเนินการที่ต่างกัน จึงท าให้แต่ละ
โรงเรียนด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมแบบบ้าน วัด โรงเรียนตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งไม่
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรในส่วนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะต้องมีวัดโดยพระ มีบ้านโดยผู้ปกครองและมีชุมชนโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผู้น าองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้ง
การร่วมกันอุปถัมภ์โรงเรียนให้เหมือนดังอดีต จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน



 214 

 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้นโดยสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้ตระหนักและเป็นความส าคัญในการ
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

 
2. ปัจจัยของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของการบริหารแบบ
บ้าน วัด โรงเรียน และมีปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด 
โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ดังต่อไปนี้  

1.  ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอาราวัณ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าอาวาส พระสงฆ์ในวัด
พระอินทร์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ปกครอง ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกต่าง  ๆ                                 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พ่อค้าประชาชน 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาให้ความรู้ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
ของโรงเรียน ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไปอย่างมีคุณภาพจาก
ความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนอ่ืน ๆ ใกล้เคียง เพราะ
ทุกฝ่ายต้องการเห็นเด็ก ๆ หรือเยาวชนภายในชุมชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการเข้ามาโดยความสมัครใจ บางท่านเข้ามาเพ่ือตอบแทนบุญคุณกับ
โรงเรียนที่ตนเคยเล่าเรียนมาเมื่อในอดีต บางท่านก็เข้ามาเพราะต้องการทดแทนบุญคุณกับท่านเจ้า
อาวาสในรูปแบบของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของทัคเกอร์และคณะ (Tucker and 
others) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้านในเขตชนบทของหมู่บ้าน
ในแอฟริกาใต้: ความหมายในการสอนและการศึกษาของครู พบว่าจากการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมมา
นานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนจะต้องปรับวิธีการท างาน
ร่วมกันกับครอบครัวและชุมชนให้มากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นกุญแจส าคัญในการ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ดังนั้นความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับ
พ่อแม่ผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างยิ่ง และควรสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน รวมถึงควรมีการพัฒนาหรือ
ฝึกอบรมครูให้สามารถท างานร่วมกับผู้ปกครองได้อย่างดี 
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2.  ปัจจัยด้านงบประมาณของการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงปัจจัยทางการเงินที่ใช้ในการมี
ส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ
งบประมาณของโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณของทางราชการและเงิน
บริจาคต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้รับมาเพ่ือจัดการศึกษาตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน
ก าหนด ดังนี้  

 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ด้านงานบริหาร
การศึกษาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่อนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขต
และโรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและ
กรุงเทพมหานครที่จัดสรรให้กับส านักงานเขตตลิ่งชัน และทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
โดยประกอบด้วยเงินงบประมาณเพ่ือโครงการและกิจกรรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น โครงการเรียน
ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงกรุงเทพมหานคร โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต โครงการค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน และโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับครูและผู้ บริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินงบอุดหนุนรัฐบาล) เป็นอุดหนุนจากรัฐบาลที่
จัดสรรให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการศึกษาทั่วประเทศ งบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางส านักงานเขตและโรงเรียนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ           
ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาของส านักการศึกษาและกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนเองได้ และทางกรุงเทพมหานครได้จัดสรรให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชันใน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้รับ ดังนี้ เงินงบอุดหนุนจากรัฐบาลที่
จัดสรรเป็นรายหัวของนักเรียนตามระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าหนังสือเรียน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ค่าอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนให้กับนักเรียน และงบอุดหนุนรัฐบาล แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทางโรงเรียนจะได้รับงบประมาณงบอุดหนุน
จากรัฐบาลที่จัดสรรให้กับทางกรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดสรรลงมาให้กับทาง
ส านักงานเขตแล้วจัดสรรต่อมาที่โรงเรียนตามรายหัวนักเรียนที่มีในยอดของวันที่ 10 มิถุนายนของปี
การศึกษาที่ผ่านมา  

 2.3 เงินบริจาค ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่การตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา เพราะโรงเรียนตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ของวัด โดยการอนุเคราะห์สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนขาดแคลน ซึ่งส่วนมากเป็น
เงินของวัดที่ได้จากการบริจาคจากชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาอีกทีหนึ่ง รวมทั้งเงินส่วนตัวของหลวงพ่อ
เจ้าอาวาสที่มอบให้กับทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพ่ือพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน รวมทั้งซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ีของนักเรียนที่ช ารุดเสียหายหรือรอการจ าหน่าย และเงินที่มาจากการ
ร่วมบุญในการทอดผ้าป่าการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน และพ่อค้าประชาชนจัดขึ้นทุกปีและผลจาก
ความร่วมมือกันระหว่างทางบ้าน ผู้ปกครอง ทางวัด และทางโรงเรียน โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น เป็น
ผู้ให้การสนับสนุน ท าให้โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาจากเงินทอดผ้าป่าและเงินบริจาค
ส่วนนี้ปีละหลายแสนบาทเพ่ือน ารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนรวมทั้ง
ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามและมีความปลอดภัย เงินส่วน
หนึ่งได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนซึ่งผู้วิจัยเองก็ได้ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า
การศึกษากับทางโรงเรียนเป็นเงินจ านวนหนึ่งด้วย  

3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีเพ่ือจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนก าหนด 
รวมทั้งการได้รับบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งวัสดุปรุงอาหารต่าง ๆ ในโครงการอาหาร
กลางวันที่ทางบริษัทห้างร้านบริจาคมา ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของครูและ
นักเรียนอย่างแท้จริง มีการจัดสรรให้ทุก ๆ คนอย่างพอเพียงและยุติธรรม โดยให้ครูและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการใช้วัสดุต่าง ๆ มาผลิตเป็นสื่อเพ่ือใช้
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน รวมทั้งการเสนอเพ่ือจัดซื้อสื่อที่ทางโรงเรียนไม่สามารถผลิตเองได้ 
เช่น สื่อประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ์มีการสรรหาสื่อประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มีในแผนปฏิบัติราชการของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อต่าง ๆ มาให้กับนักเรียนอย่างพอเพียงและเหมาะสม ครูสามารถน าวัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้ผลิตสื่อหรือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการของโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่าง
สะดวก รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้ใจบุญที่มาในรูปแบบของขวัญ ของใช้ต่าง ๆ 
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ด้วย เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี ข้าวสาร อาหารแห้ง และที่ทางวัดบริจาค เช่น พัดลม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ทางครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อนุเคราะห์ให้กับทางโรงเรียนในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริงในชุมชน  

4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”
ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเน้นการ
จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจ กลยุทธ์ที่ 1 การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ 
บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) โดยมีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและทางโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน และการมี
ส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียนอย่างเป็นระบบขึ้นมารองรับ และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสรุป โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณนั้น พบว่าทางโรงเรียนมีรูปแบบและขั้นตอนในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน เป็น
การเฉพาะ เป็นการบริหารงานที่เน้นหนักไปในเรื่องความร่วมมือของสามประสานองค์กรในชุมชน คือ 
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นหลัก โดยความร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นคณะโดยที่ไม่ได้แยกออกจากกัน มีส่วนร่วมในด าเนินงานของโรงเรียนในทุกข้ันตอนการบริหารจัด
การศึกษา มีส่วนร่วมในเกือบทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ซึ่ง โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณนั้นมีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างจากที่อ่ืน ๆ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน บ้าน 
วัด โรงเรียน (บวร) เพ่ิมขึ้นมาอยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนด้วย ซึ่งคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุดนี้ ประกอบด้วย 1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน 2) เจ้า
อาวาสหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 3) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นกรรมการ                            
4) ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาที่ท าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจและก าหนดนโยบายและ
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้ทางโรงเรียนได้น าไปด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกัน
ร่วมกับคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน 

โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนนั้น โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีวิธีในการด าเนินการบริหารร่วมกับ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการด าเนินการและมีองค์ประกอบของการบริหารงานอย่าง
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หลากหลายเน้นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามรูปแบบ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียน ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมี เพ่ือเป็นแนวทางและรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้
ทางชุมชน ทางวัด และทางหน่วยงานที่มีอยู่ภายในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย และสืบเนื่องจากโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณเป็นโรงเรียนวัดที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีการด าเนินการที่
เน้นไปทางในรูปแบบการมีส่วนร่วมของวัด และชุมชนเข้ามาส่วนร่วมเป็นหลัก โดยประยุกต์หลัก AFP 
คือ การพิจารณาพ้ืนที่ (Area) ภารกิจหน้าที่ (Function) และความร่วมมือ (Participation) มาปรับ
ใช้ในโรงเรียน โดยการก าหนดให้มีระบบการบริหารโรงเรียนในโรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนมีครู
รับผิดชอบร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งพ้ืนที่ของโรงเรียน และส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต้รูปแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ (บวร) 
และ“บ้าน โรงเรียน  มัสยิด” (บรม) ซึ่งจะท าให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ โดยทางโรงเรียนก าหนดให้ครูและบุคลากร                            
ทางการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นใน
เรื่องของปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยกระท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะเพ่ือค้นหาปัญหาและการตัดสินใจในการ
ก าหนดภารกิจของการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การปรับปรุงพันธกิจและการพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน 

2. การวางแผนการด าเนินงาน โดยจากการที่คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) และคณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่าน ๆ มาและ
มีการร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและการระดมทรัพยากรที่
จะต้องใช้ในการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยมีการพบปะ
พูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการทั้งหลายที่เสียสละ
เวลามาร่วมด้วยช่วยกันจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น เช่นบริเวณวัด สวนเกษตร สวนดอกไม้ ตลาดดอกไม้(ปากคลอง2) และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน เป็นต้น 

3. การลงมือปฏิบัติและด าเนินการ โดยทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการด าเนินการและการจัด
กิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นหลัก โดย
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน การระดมทุนเพ่ือการศึกษา
หรือเข้าร่วมบริหารงานจัดการทรัพยากร การประสานงานกันและการด าเนินการทางด้านวิชาการที่
หลายท่านเสียสละเวลาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นหรือกิจการของคณะกรรมการ เช่น โรงเรียนเอกชนของ
ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนเกษตร สวนดอกไม้ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ และการเข้ามาเป็นครูพระสอนธรรมะให้กับนักเรียนและการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณวัด เช่น 
โบสถ์ วิหาร ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภูวณัฐสร์ หนูมาก ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร)ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับการปฏิบัติและ
ระดับปัญหาอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของกระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยการพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินการมีระดับการปฏิบัติในกระบวนการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้เรียนในประเด็นการร่วมปลุกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีวินัยใน
ตนเองอยู่เสมอและ 

4. การติดตามและประเมินผล เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทาง
โรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ในรูปแบบของการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพภายใน การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น และการประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการ
จัดท าเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด 
โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา การรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการ
พัฒนาและการน าไปใช้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธที่ให้ความส าคัญกับ
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วัดในการจัดการศึกษาและรูปแบบของความร่วมมือกัน ระหว่าง วัด บ้านและโรงเรียนของไพรัช                          
สู่แสนสุข และบรรเจอดพร รัตพันธุ์ ที่ระบุให้โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันตามประเพณี เช่น การทอดกฐินทอดผ้าป่า กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา กิจกรรมวันพ่อวันแม่ โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนต้อนรับผู้ปกครอง
และชุมชน ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ เช่น 
ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนน านักเรียนร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชน เช่น 
กิจกรรมท าความสะอาดวัดซึ่งอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ 
เช่น น าอาหารไปเลี้ยงคนชราที่บ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กก าพร้า เปิดห้องสมุดเพ่ือให้ชุมชนใช้
บริการได้ในวันหยุดรวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้าน
วิชาการวิชาชีพ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษต่าง ๆ จัดร้านค้าของโรงเรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครองน าผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาขาย โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแลกิจการ 
ร่วมกับวัดในชุมชนจัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่าง ๆ เช่น เชิญพระสงฆ์มาแสดง
พระธรรมเทศนา การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่าง ๆ ในวันหยุด การจัดทัศนศึกษา
ทางธรรม จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน เช่นจัดการแข่งกีฬา จัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกัน การจัดค่ายกิจกรรม
ครอบครัว การเสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
ช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาครอบครัว ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้กระท าความดีทั้งครู อาจารย์ 
นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลในชุมชนเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไปเพ่ือให้วิถีพุทธ
เป็นวิถีชีวิตของคนทั้งชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท า
หนังสือพิมพ์โรงเรียน วารสารเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  

 
3. การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง

เอราวัณ 
การมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของชุมชน วัด ผู้น าท้องถิ่น และ

บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภายนอกต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟ 
(Cohen and Uphoff) ที่แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและ
การจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจในช่วง
เริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 2) 
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การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการ
บริหารและการประสานความร่วมมือ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินโครงการนั้นจะได้
ค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยัง
จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์โครงการนี้รวมทั้ง
ผลประโยชน์ในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่ งจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Prefernces) 
และความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลการวิจัยถึงลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของบ้าน วัด โรงเรียนจากงานวิจัยของกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว 
นั้น เช่น การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การมีผู้น าหรือตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียนที่เข้มแข็ง การก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในจุดมุ่งหมาย บ้าน วัด โรงเรียน การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์บ้าน วัด โรงเรียน การยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 
การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน มีการยอมรับผู้น าร่วมกัน ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
ร่วมจัดงานให้สอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร 
การเปิดกว้างทางความคิดในการเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกัน 
การสร้างข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ข้อตกลงในความร่วมมือควรมีเรื่อง
เกี่ยวกับองค์ประกอบของภารกิจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหาข้อตกลงที่สมานฉันท์ให้
เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น การเจรจาต่อรอง
เพ่ือสร้างความร่วมมือต้องมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นของ
สายบังคับบัญชา การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน การมีมุมมองต่อ
ปัญหาที่ต่างกัน การร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
สามารถเผชิญปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันได้เป็นอย่างดี การร่วมกันเป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่
ลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากร แบ่งบันทรัพยากร
และสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญและทักษะต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์กัน มีการยอมรับฟัง
ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดร่วมกัน การเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือท าให้เกิด
นวัตกรรมร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน การสร้าง



 222 

 

ความก้าวหน้าแก่องค์กร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 
การมีแนวคิดที่คล้ายกัน การกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนด
นโยบายและเป้าหมาย การประชุมทบทวนพันธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน การมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วม
ช่วยกันแก้ไข ความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน มีการ
ท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความชัดเจนในผลประโยชน์ร่วมกัน มีการขยายวงกว้างของผลประโยชน์ มี
การประสานผลประโยชน์ส่วนตนเข้ากับประโยชน์ส่วนรวม มีหลักความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือ
การพบปะกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพในองค์กรต่าง ๆ มีความจริงใจ
และเชื่อถือกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการนับถือกันและกัน มีภาวะในการเป็นผู้น าในการ
ประสานงานต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย มีความ
หลากหลายในบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายใน
และภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เพ่ือการพัฒนา
งานร่วมกัน มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเท่า
เทียมกัน มีการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากการประชุมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการ
ศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วยการช่วยเหลือ
งบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมในการด าเนินงานต่าง ๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการมีส่วนร่วม 
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือที่ดีมีบทบาท
ร่วมกันในสังคม มีการสภาพแวดล้อม/เงื่อนไขที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในงานจนบรรลุเป้าหมาย ผู้น าของแต่ละภาคส่วนมีลักษณะภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกต้องและชอบธรรม ผู้น ามีความสามารถในการบริหาร
ความขัดแย้ง มีการพ่ึงพากันในระดับที่เหมาะสม มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการสนับสนุน
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีแก่บ้าน วัด และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกัน
และกัน มีความเหมาะสมของผู้ประเมินผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรยอมรับในผลที่ถูกประเมินโดย
คณะกรรมการที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้น มีการวัดผลและเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึง
พอใจ มีความสามารถในการเชื่อมโยงขอบเขตขององค์กร มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกให้กับ
บุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความเป็นมาขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการสร้างความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีความสมัครใจและเห็น
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พ้องต้องกันในการให้ความร่วมมือ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการความ
ร่วมมือ มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือ มีการส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีวิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือ มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กรใน
การสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร มี
การสร้างความตระหนัก/ความเชื่อในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผู้น าที่มี
ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสรรหาแกนน า
ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีอารมณ์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่จะสร้างความส าเร็จ มี
การให้ความส าคัญต่อปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลกระทบร่วมกัน มีการ
ชี้ให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออย่างชัดเจน ผู้น าเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการลง
มือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของตน มีการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
กับบ้าน วัด และโรงเรียน มีการบริหารงานด้วยหัวใจเพ่ือส่วนรวม มีการก าหนดนโยบายร่วมกันของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและให้ความส าคัญกับท้องถิ่น มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของชุมชน มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลัก
จริยธรรม มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม มีความภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร การใช้หลักความ
คุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการเป็นทีม มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพที่
ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียน มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและการมีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม ทั้งหมดนี้ก็เพ่ืออธิบายลักษณะการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นลักษณะการมี
ส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับชุมชนดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยยึดหลักความอาวุโส ซึ่งเป็นลักษณะของการมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของการศึกษาปัญหา การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในรอบปีที่ผ่านมาโดยให้เกียรติผู้ที่มีความอาวุโสและมี
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ประสบการณ์เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งก็คือท่านเจ้าอาวาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผู้ตัดสินใจในการก าหนดปัญหาในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยน า
ข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้อมูลที่ได้จากการ
ร่วมประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ของโรงเรียน ข้อมูลจากวัด หรือพระ
ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อมูลจากประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ข้อมูลที่ได้มา
จากผลการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในฐานะกรรมการของคณะที่ปรึกษา
บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งตัวแทนของบ้านซึ่งก็มีประสบการณ์และความอาวุโสเช่นเดียวกัน ได้น าข้อมูล
จากผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองซ่ึงส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน จากการประชุมร่วมกับทางโรงเรียน มา
น าเสนอในที่ประชุมตัวแทนสามฝ่ายในนามคณะกรรมการที่ปรึกษาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีความอาวุโสและมีประสบการณ์ คือ  ท่านเจ้าอาวาส ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตัวแทน
องค์กรภายนอก ที่ส่วนใหญ่จะมีความอาวุโสแตกต่างกันไปตามสถานะต่าง ๆ ทางสังคม เป็นผู้ตัดสินใจ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในน าปัญหาไปแก้ไข
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงการน าข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การด าเนินการทบทวนพันธกิจและการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต การรับรู้และยอมรับผลของปัญหาที่พร้อมจะ
ร่วมช่วยกันแก้ไข เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงร่วมกัน ส่วนในการมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ นั้น ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีละ 4 ครั้ง การประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 4 ครั้ง และการประชุมร่วมของทั้งสองคณะอีกปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะถามถึงความต้องการของผู้ปกครองว่าอยากให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน
ของพวกเขาในแบบใด มุ่งเน้นอะไรเป็นส าคัญ และอธิบายถึง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง รองประธานและคณะกรรมการมาระดมความคิดเห็นร่วมกับทางโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากทุกคน หลายท่านแสดงความคิดเห็น และอยากเห็นคุณภาพและความส าเร็จของลูกหลาน
ของตนเทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสนับสนุนกับแนวทางที่ทาง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเจ้าอาวาส เสนอมาแทบทั้งสิ้น เรียกว่ายก
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ความส าคัญให้กับทั้งสองท่านเป็นอันดับแรก แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียน
ต้องการ เช่น การมาประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หรือการสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองโดยสมัครใจ มีการเสนอแนวทางหรือความต้องการต่าง ๆ บ้างเล็กน้อย และการ
ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างเต็มที่ และมีทัศนคติที่ดีกับผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแล้วทางผู้บริหารโรงเรียนยังเห็นความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ท า
ให้ครูและบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระที่
ตรงตามความต้องการของผู้รับผิดชอบเองโดยมีครูอาวุโสคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าถึงการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ท าให้เป็นการแบ่งเบาภาระ
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมให้กับทางผู้บริหารได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับ งานวิจัยของชานเนล 
โมรัน (Tschannen-Moran) วิทยาลัยวิลเลี่ยมและแมรี่, โคลัมบัส, โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา                      
ที่ได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความจ าเป็นในการสร้างความไว้วางใจในการร่วมมือในโรงเรียน พบว่า หลัก
ความไว้วางใจมีความส าคัญต่อระดับการสร้างความร่วมมือในโรงเรียน เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือที่ดี และได้กล่าวถึงการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของ
คณะครู ผู้ปกครองหรือหมู่คณะ การมีบรรยากาศที่แสดงถึงการเปิดกว้างในการตัดสินใจด้วยความ
เมตตา ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ท าให้เกิดความม่ันใจและไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโดยให้เกียรติกับผู้ที่มีบารมีหรือผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมโดยรับฟังตัวแทนของคณะกรรมการทุกฝ่ายที่มีบารมี และได้การยอมรับจากสมาชิกส่วน
ใหญ่ของกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือก าหนด วัตถุประสงค์ วิธีการในการด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งจะก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการระดมทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการจัด
การศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
และมีออกเสียงเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านต่อการวางแผนและตัดสินใจในครั้งนั้นโดยฟังเสียงจากผู้มี
ประสบการณ์และให้ผู้ที่มีบารมีมากที่สุดเป็นผู้เสนอแผนงานก่อนการร่วมกันตัดสินใจ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าเรื่องใดควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใด การมอบหมายงานให้
ตัวแทนของคณะกรรมการทุกคณะได้ไปพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่าง
สมาชิกของคณะกรรมการของตนที่สละเวลามาร่วมกันจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการคัดเลือกผู้น า
ระหว่างตัวแทนบ้าน ตัวแทนวัด ตัวแทนโรงเรียนตามภารกิจที่ได้รับไปปฏิบัติร่วมกันในการจัด
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การศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผนเพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือการสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต                            
การยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง การมีส่วนร่วมกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน มีการ
ยอมรับผู้น าร่วมกันตามอ านาจหน้าที่และบารมีของผู้น า โดยผู้น าและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมจัดงาน
ได้อย่างสอดคล้องกัน มีการติดต่อสื่อสารสองทางโดยการโต้ตอบระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร การ
เปิดกว้างทางความคิดในการเจรจาตกลง การเจรจาท าความตกลงและบริหารข้อตกลงร่วมกัน การ
สร้างข้อตกลงเบื้องต้นของความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงข้อตกลงในความร่วมมือว่าควรมี
เรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภารกิจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม มีการหาข้อตกลงที่
สมานฉันท์ให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงการตัดสินใจร่วมกันเท่านั้น รวมทั้ง
การวางแผนในการเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วน
ด้านการมีส่วนร่วมในของบ้าน วัด โรงเรียนในเรื่องการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
นั้น ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านๆ มาและมีการร่วมด าเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยการเสนอแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จ มีการเสนอให้ทุกฝ่ายเสียสละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
มากขึ้น และในขั้นตอนของการวางแผนและการด าเนินงานนี้ ยังเป็นขั้นตอนของการท างานของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วย มีการประชุมเพ่ือวางแผนใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
และขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ อีกครั้งหนึ่ง และในส่วนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้ปกครองหรือ
ทางบ้านนั้นจากการสังเกตของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ปกครองหลายท่านในเรื่องการวางแผนการ
ด าเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พบว่า ทางบ้านและชุมชน
ไม่ค่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวเท่าไรนัก เพราะมองว่าเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียน และทาง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่าเพราะมีประสบการณ์ แต่จะคอยให้การสนับสนุนตามที่
ทางโรงเรียน และทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอมาในรูปแบบของการยกมือเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น อะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการ จะรับฟัง
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นแต่อย่างไร และจากการศึกษาเอกสาร การศึกษาแผนปฏิบัติ
ราชการ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพบว่ากระบวนการมี
ส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในด้าน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้กับ
นักเรียนดังนี้ โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูและ
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บุคลากรเพ่ือพัฒนาให้ครูและบุคลากรได้รับการการพัฒนาความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการบริหารงานของสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ “บ้าน วัด 
โรงเรียน”(บวร) ในการบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและการจัด
โครงสร้างองค์กรและการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียนรู้จักชุมชน
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน โครงการสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก โครงการ
ห้องเรียนอาเซียน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โครงการเกษตรปลอดสารพิษ โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะใน
การเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริงให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยอาศัยวิธีการสหกรณ์ รู้ถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกดีขึ้นโดยร่วมกัน
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกให้สมาชิกได้รับการอ านวยความสะดวกในด้านสิ่งของและการ
รวบรวมผลิตผลของสมาชิกให้สมาชิกมีที่จ าหน่ายผลผลิต ของสมาชิก โดยสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัด
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้ร่วมมือกับกิจกรรมสหกรณ์ของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาล
และสถาบันที่เก่ียวกับการสหกรณ์  

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามหลักความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการด าเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บุคคล
ต่าง ๆ ที่มาจากทางบ้าน จากทางวัดและจากชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้
ร่วมกันปฏิบัติและการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน เพราะต้องการตอบแทน
บุญคุณกับทางผู้มีพระคุณต่าง ๆ ที่เคารพนับถือ ตามความรู้ความสามารถให้ประสบความส าเร็จ เช่น 
การยินดีเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การร่วมสนับสนุนการจัด
ผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นการท าบุญและบริจาคทานตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 
บางส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบแทนบุญคุณกับทางโรงเรียน เป็นลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วม
ของศิษย์เก่าที่ต้องการตอบแทนบุญคุณกับโรงเรียนที่ตนเคยเล่าเรียนมาในสมัยอดีตด้วยความกตัญญู
รู้คุณ ในรูปแบบของการอาสาเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การยินดีในการเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้น 
ผู้น าชุมชนและทางองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนที่ทางโรงเรียนได้เชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของครูจิตอาสา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งถึงแม้ว่าพวกเขา
เหล่านี้จะไม่มีนักเรียน หรือบุตรหลานที่ก าลังศึกษาอยู่กับโรงเรียนในขณะนี้ แต่ก็เข้ามาให้ความรู้
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ให้กับนักเรียน เข้ามาร่วมวางแผนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้างตามสมควร เช่น ทาง
โรงงานผลิตเครื่องหนังที่เสียสละเวลามาเป็นครูอาสาสอนนักเรียนผลิตกระเป๋าหนังเพ่ือหารายได้เสริม
ไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตนเอง ส่วนในความร่วมมือของผู้ปกครองนั้นบางท่านก็เข้ามาเป็นครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วย บางครั้งทางโรงเรียนก็ได้เชิญมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น การสาธิตการท าขนม การท าเครื่องหนัง การ
ประดิษฐ์และการจัดแจกันดอกไม้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่เบื่อหน่าย เกิดการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น นักเรียนบางคนภูมิใจที่ผู้ปกครองมีจิตอาสามาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับทางโรงเรียน 
โดยมีเพ่ือนนักเรียนที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้และให้ความเคารพเสมือนเป็นครูหรือพ่อแม่ของตน 
ส าหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความร่วมมือทั้งจาก
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์บริบทภายในชุมชนเพ่ือ
การพัฒนางานร่วมกัน มีการแนะน าให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มี
ความเท่าเทียมกัน การประสานงานและร่วมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตกลงร่วมกันเพ่ือให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้และยอมรับผลความเสี่ยงพร้อมร่วมช่วยกันแก้ไข 
ความสัมพันธ์ที่ดีจากการปฏิบัติการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดหรือการ
พบปะกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความไว้วางใจ มีการสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน มีความ
จริงใจและและเชื่อถือกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีการนับถือกันและกัน มีภาวะในการเป็นผู้น าใน
การประสานงานต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่างความร่วมมือ มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย มีความ
หลากหลายในบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง มีการจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจาก
การประชุมร่วมกัน มีการให้ความร่วมมือในการเข้ารวมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีการสนับสนุนความร่วมมือด้วย
การช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียนที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หลายท่านเสียสละเวลาเข้ามาเป็นวิทยากร หรือครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นหรือ
กิจการของคณะกรรมการ เช่น โรงเรียนเอกชนของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวน
เกษตร สวนดอกไม้ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเข้ามาเป็นครูพระสอนธรรมะให้กับนักเรียนและ
การเปิดสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องราวของพระพุทธศาสนา ส่วนในด้านของความร่วมมือกันด าเนินการจัดการศึกษานั้น ก็จะเป็นใน
รูปแบบของการเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ชมรมของนักเรียน 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ การระดมทุนเพ่ือการศึกษา หรืองานทอดผ้าป่า
การศึกษาที่ทางโรงเรียนซึ่ งทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานและ
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดขึ้นทุกป ีและการเข้ามาถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์ร่วมกัน เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมในการรับ

ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยน าเอากิจกรรมหรือผลความส าเร็จของการจัดการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของผู้ที่มีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” บนพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมกัน และจากเก็บข้อมูลทางด้านต่าง ๆ จากเอกสาร จากการสังเกต จาการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่ามีการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียน มีความร่วมมือท าให้เกิดนวัตกรรมร่วมกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานและ
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน จนเกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีกระบวนการท างานร่วมกันที่ชัดเจน ท าให้มี
แนวคิดที่คล้ายกัน มีการเกิดการกระตุ้นการปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีที่ทางโรงเรียนได้รับรางวัลการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับประเทศ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและด้านสัมพันธ์ชุมชน นักเรียนมีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ และทุกคนภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในทุก ๆ กิจกรรมที่โรงเรียน
ด าเนินการ และเมื่อมีชุมชนงานมงคลต่าง ๆ ก็มักจะเข้ามาใช้บริเวณโรงเรียนเป็นที่จัดงานอยู่เป็น
ประจ า ทางวัดเองก็มีการขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนในการเผยแผ่ธรรมะให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองรวมทั้งการประชาสัมพันธ์หรือการบอกบุญในกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา และการ
ขอให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนที่ทางวัดจัดขึ้นด้วย  ส่วนด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมโดยในส่วนของผู้ปกครองหรือบ้านนั้น มีค าตอบที่เหมือนกันจาก
การสัมภาษณ์ผู้ปกครองหลายท่าน คือ อยากให้เด็กมีความรู้และเรียนอย่างมีความสุข เมื่อนักเรียน
หรือทางโรงเรียนประสบความส าเร็จหรือได้รับรางวัลอะไรมาทางผู้ปกครองหรือทางบ้านก็จะร่วมยินดี
และภาคภูมิใจในความส าเร็จของนักเรียนและโรงเรียนเช่นเดียวกัน ในด้านการมีส่วนร่วมแบบ บ้าน 
วัด โรงเรียนนั้น เมื่อเกิดความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาแล้ว สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้รับคือประโยชน์
จากความส าเร็จของการจัดการศึกษาและการต่างพ่ึงพาอาศัยกัน แม้แต่วัดเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย 
สังเกตได้จากการที่ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น เช่น โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ซึ่งทางวัดหรือพระก็ได้รับ
ประโยชน์เช่นกัน 

 นอกจากนี้ทางโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณยังได้รับความร่วมมือ
จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านอนามัยและการดูแลรักษาตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ รวมทั้งจากสถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชันที่ส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาสอน
นักเรียนในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดในชั่งโมงเรียนปกติ และในกิจกรรมหน้าเสาธง
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ตอนเช้า ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน โดยผู้ปกครอง และชุมชนโดยองค์กรต่าง ๆ              
ที่อยู่ใกล้เคียงที่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมกันในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ทุกฝ่าย
ร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ ต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาเป็นเวลานาน มีการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระสงฆ์ ผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้
หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตามหลักจริยธรรม มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการยอมรับความแตกต่างด้วยความเป็นธรรม มีความ
จงรักภักดี/ยึดมั่นต่อองค์กร ใช้หลักความคุ้มค่าในการด าเนินการ มีคุณธรรมในการด าเนินการเป็นทีม 
มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมความร่วมมือ มีการลงมือปฏิบัติจริงของผู้ บริหาร
สถานศึกษา มีการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมและทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการมีส่วน
ร่วมในการบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน ทั้งจากทางผู้ปกครองเอง ทางวัดเอง รวมทั้งทางโรงเรียนเอง
ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในการนี้  

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบกัลยาณมิตร คือการติดตามและ
ประเมินผลของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมาในแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย เป็นการประเมินแบบเป็นพ่ีเป็นน้องกัน เน้นการให้โอกาสและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ รวมทั้งการที่ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้เข้ามามีหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยในรูปแบบของการแสดงความเห็น การให้ข้อเสนอแนะและความ
คาดหวังที่อยากเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเชิงบวก รวมถึงการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน การ
ตอบแบบสอบความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น 
การประเมินตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน การรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารับรอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งการ
เสนอแนะและให้ค าแนะน ากับโรงเรียนให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ  สอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ                         
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและ
การจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจในช่วง
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เริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบั ติตามแผนที่วางไว้                        
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารและการประสาน
ความร่วมมือ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินโครงการนั้นจะได้ค าถามที่ว่าใครจะท า
ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การ
บริหารงานและประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์โครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือ 
ความชอบ และความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง  ๆ 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

 
4. ผลของการส่วนร่วมใน “การบริการแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรง

ช้างเอราวัณ 
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ การสังเกต รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ของโรงเรียน

วัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พบว่าทางโรงเรียนได้เน้นใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ บ้าน คือ
ผู้ปกครอง วัดคือพระ โรงเรียนคือคณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจนประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียน แบ่งออกสองส่วน คือ 
1) ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2) 
ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามความคาดหวังของชุมชน ได้ดังนี้  

1. ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่วนร่วมใน “การบริหาร
แบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้านั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ออกเป็น 4 ด้าน (ผลการประเมินคุณภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558- 2559) ดังนี้ 
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1. ด้านนักเรียน ในเรื่องของการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมอยู่ในระดับที่ ดีเยี่ยม โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูทุกระดับชั้นได้
เห็นความส าคัญของการมีอนามัย สุขนิสัยและสุขภาพที่ดีของผู้เรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะทาง
โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพให้กับนักเรียน เช่น การดูแล
ให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ส่งผลให้ นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวมีสุข
นิสัยในการดูแลตนเอง เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีการสร้างความตระหนักให้ครูเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจให้กับนักเรียนโดยการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง รู้จักกล้าแสดงออกและชื่นชม
ผ ล งาน ข อ งต น เอ ง  ส่ งผ ล ให้ นั ก เรี ย น มี พั ฒ น าก ารด้ าน อ ารม ณ์  จิ ต ใจ ร่ า เริ งแ จ่ ม ใส                            
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย                          
ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม การจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนพัฒนาการด้านสังคม และบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัดประสบการณ์สังคม เพื่อให้เด็ก
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง โดยการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ 
นักเรียนมีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปันท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมีพัฒนาการด้าน
สังคม สามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนและสังคมได้  และเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญาให้กับนักเรียน จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์และโครงงานระดับ
ปฐมวัยเพ่ือกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด ให้เกิดขึ้นนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน  ส่งผลให้
นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ 
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะที่พึงประสงค์ ทางโรงเรียนได้วางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น 
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การประกวดมารยาทไทย ค่ายคุณธรรม วันส าคัญทางศาสนา 
บริหารจิตเจริญปัญญา เด็กดีศรีวัดพระอินทร์ ตักบาตรวันพระ ธรรมศึกษา ของหายได้คืน รู้จักคนดี 
พิธีไหว้ครู โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน สมาชิกสภา
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นักเรียน และมีการปลูกฝังพฤติกรรม มีจิตส านักในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยให้
นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักจัดเก็บของเล่น ของใช้ การรอคอย การปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน                                    
มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความรักและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบ ารุงรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม รู้จักการแบ่งปันสิ่งของ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ทางโรงเรียนได้ก าหนดโครงการและ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนและสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตามจินตนาการได้ตามวัย นักเรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิต
ที่ดี มีความสุขในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้านความสนใจร่วมกิจกรรม 
และแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เด็กมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ผู้รายงานส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
พ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและส่งเด็กเข้าประกวดวาดภาพกิจกรรมกลางแจ้ง และ
กิจกรรมเสรี ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและกล้าแสดงออกในเรื่องศิลปะและดนตรี และพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะเป็นอย่างมาก 
ด้านความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักในความส าคัญของการมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ สมผล
ของผู้เรียน โดยมีการด าเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการใช้โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน มีการจัดท ารายงานประจ าปีอย่างเข็มแข็ง และมีการวางแผนก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน จัดประกวดแข่งขันการเขียน
บรรยาย เขียนค าขวัญ เขียนเรียงความ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
คิดและการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด การท าโครงงาน ฝึกการน าเสนอผลงาน
โดยการใช้โปรแกรมน าเสนอ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร 



 234 

 

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล ด้านความรู้และทักษะตามหลักสูตร โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น ป.6 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หลายกลุ่มสาระฯมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดและระดับประเทศ ผลการประเมินในด้านการพัฒนานักเรียนมีผล
การประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางโรงเรียนได้ให้ความส าคัญของการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาให้
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอในรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็นและส่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมรู้จักห้องสมุด บรรณารักษ์อาสา 
ชวนน้องอ่าน ห้องสมุดหรรษา นิทรรศการ หนังสือท ามือสื่อสร้างปัญญา สัปดาห์ห้องสมุด ความรู้ดีมี
รางวัล ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้บริการจากห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือและเอกสาร ขยันมั่นเพียรในการอ่าน จากสถิติการใช้ห้องสมุด การบริการยืม-คืน
หนังสือจากห้องสมุดและสถิติการขอใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูล  ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง  ๆ รอบตัว มีทักษะในการ
อ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่าง
กว้างขวาง เมื่อต้องท ากิจกรรมกลุ่มสามารถดึงเอาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาร่วม
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการและการน าเสนอชิ้นงานอย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นทางโรงเรียนได้
ตระหนักในความส าคัญของผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ โดยได้ด าเนินโครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน โครงการร้อยรัก 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี -
นาฏศิลป์ และโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผนใน
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การท ากิจกรรม เช่น ชิ้นงานและโครงงาน ส่งผลให้ นักเรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ มีทักษะในการท างานรักการท างาน มีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เด็กอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการปลูกฝังการเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน ชุมชน และตามธรรมชาติทั่วไป และด้านการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนได้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ “บวร” ของเยาวภา ประคองศิลป์ ที่
อธิบายถึงหลักการ แนวทางจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ใช้หลักการยึดชีวิต
หรือยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ เช่น เรียนรู้รากเหง้า รู้ท้องถิ่น รู้ศาสนา รู้วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
รู้ประวัติศาสตร์ชุมชน รู้วิชาสามัญ รู้วิชาชีพ รู้รักษาสุขภาพ รู้ศิลปะคนตรีและกีฬา การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้เท่าทันโลก การเป็นพลเมืองดี พลโลกที่ดี มี
สัมมาอาชีพและมีสันติสุข น าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สาระการเรียนรู้เน้นวิถีชีวิต เป็นกระบวนการทาง
สังคม และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และหลักการจัดการศึกษาที่บูรณาการกันระหว่าง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัด
การศึกษาที่ไม่แยกการจัดการทั้งสามระบบออกจากกัน แต่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และผู้สอนมีความหลากหลายในวัยและคุณวุฒิ  

2. ด้านการจัดการศึกษา มีผลการด าเนินงานที่ปรากฏเด่นชัด คือ 1) ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูและ
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บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าได้ด าเนินการสอนตามนโยบายของโรงเรียนที่ตนเองเคยมีส่วนร่วมมา
ตั้งแต่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้บริหารเห็นความส าคัญ  2) ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน บริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่สถานศึกษาอย่างเต็มที และที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารเองเห็นความส าคัญกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน โดย
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 3) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด คอยก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา การด าเนินการตามโครงการพัฒนางานเพ่ือเตรียมความพร้อม ตามข้อเสนอแนะจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประจ า ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน งาน
วิชาการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้าใจรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนพร้อมสนับสนุนและเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้องงานวิจัยของลูน (Arthur L. Gay Lune) 
ที่ศึกษาในเรื่องความร่วมมือของคณะกรรมการของโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของโรงเรียนโดยกล่าวถึงความส าคัญของความร่วมมือของโรงเรียนโครงการ
พัฒนาสถานที่พักผ่อน และความส าคัญของการใช้เวลาว่างตามหลักของการจัดการศึกษา คือ เพ่ือเป็น
การสร้างทักษะ และสร้างทัศนคติใหม่ๆ ทั้งนี้โรงเรียนควรได้พัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ
เด็ก อาจเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน นับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้
แนวคิดโรงเรียนของชุมชน และในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในต าบล
และส่วนราชการอ่ืน ๆ ในการก าหนดการพัฒนาสถานที่พักผ่อนส าหรับนักเรียน จากความส าคัญ
ดังกล่าวได้ข้อค้นพบว่า มีการตอบรับในความร่วมมือของทางราชการที่จะให้การสนับสนุนต่าง  ๆ 
อย่างเพียงพอ และนับว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่ได้รับการให้ความร่วมมือสนับสนุน
อย่างจริงใจส่งเสริมการด าเนินการสู่ความส าเร็จ 4) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม
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และสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เข้าใจสภาพความพร้อมและความแตกต่างของบุคคล มีระบบ
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน ผู้บริหารมีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูมีการ
นิเทศกันเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสื่อที่เป็นของจริง ส่งผลให้โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อนักเรียน ท าให้นักเรียน
สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ท าให้การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  5) สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  โรงเรียนได้จัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การสร้างสื่อนวัตกรรมประจ าห้องเรียน มุม
เรียนรู้ประจ าห้องเรียน และการพัฒนาโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมประจ าห้องเรียนที่ส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการเรียนการสอนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 6) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา รายงานประจ าปีสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภาย
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในการเข้าสู่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เพ่ิมศักดิ์ บัวรักษ์ และคณะที่ศึกษาในเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
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ด้านวิชาการสถานศึกษาเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ามีองค์ประกอบ ด้านขอบข่าย
และภารกิจด้านวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการวิจัย 5) การ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนาระบบประกัน
ประสิทธิภาพวิชาการ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) 
การระบุเป้าหมาย 5) การวางแผนการจัดท าแผน 6) การด าเนินงานตามแผน และ 7) การประเมินผล
และการรายงาน  

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทาง
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ได้ด าเนินตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนจนท าให้
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นักเรียน
รู้จักชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2) การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของ
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ท าให้ได้รับความเลื่อมใส ศรัทธาจาก
บุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและทางโรงเรียนมีการจัด
โครงสร้างองค์กรและการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  3) การสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ได้มีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาสื่อประจ าห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในโรงเรียน ในท้องถิ่นและชุมชน มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน และวัดได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ของ
โรงเรียนด้วยตนเอง จึงยินดีให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ
การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 4) การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทาง
โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย 
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ห้องสมุดอัตโนมัติ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้ใช้จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมดีขึ้น  และในส่วนของการพัฒนา
อาคารสถานที่ ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
โรงเรียนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียน บุคลากรมี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการ
ให้บริการสารสนเทศมีความสะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิเรก บุญคง ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในชนบท ผลการวิจัยพบว่า 1.บ้าน วัด โรงเรียนมีสภาพความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับมาก และมีความต้องการความร่วมมือในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านปัญหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาอยู่ระดับปานกลาง 2. องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน 
ของรูปแบบมีความสอดคล้องกับประสิทธิผลความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชนบท โดยรวมในระดับสอดคล้อง
อย่างยิ่งทุกด้าน คือ ด้านหลักการ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกลไกและกระบวนการ ด้านวิธีการด าเนินการ 
ด้านประเมินผล และด้านเงื่อนไขของความส าเร็จ 3. องค์ประกอบมีความเหมาะสม และประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่วนด้านที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ ด้านจุดมุ่งหมายด้านวิธีการ
ด าเนินการและด้านเงื่อนไขความส าเร็จ 4. รูปแบบการจัดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง
บ้าน วัด และโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชนบท โดยอาศัย 1) 
หลักการการมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการประสานงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ความต่อเนื่องเป็นระบบความ
เสมอภาคเท่าเทียม 2) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน และเพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) มี
การจัดกลไกในการด าเนินการโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน คณะกรรมการเครือข่าย บ้าน วัด 
โรงเรียนรับผิดชอบ ประสานงานด าเนินการ ติดตาม วัดและประเมินผล ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจกับเครือข่าย ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความส าเร็จร่วมกัน ก าหนดวิธีการ
วัดผลและประเมินผลจากสภาพจริงและความพึงพอใจ กระบวนการเสริมแรงยกย่องอย่างต่อเนื่อง 4) 
มีกระบวนการด าเนินการ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จัดท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และท าข้อตกลงร่วมกัน ประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินงานร่วมกัน 
ด าเนินการพัฒนา โดยการแยกงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน และงานที่แยกกันปฏิบัติอย่างชัดเจน วัดและ
ประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลกระทบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง 
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ความส าเร็จ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ 5) ประเมินผลตาม
แผนงาน/โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอาศัยเงื่อนไขที่ 
บ้าน วัด โรงเรียนกับการเอาใจใส่ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของโรงเรียนให้เกิดข้ึนกับกับทุกฝ่าย รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าที่ดี  

4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  โดยผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น โดยจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 
ซึ่งผลของโครงการนักเรียนมีความสามารถด้านสหกรณ์ ด้านการเกษตร และกีฬาและนันทนาการ ท า
ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นบรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของส านักการศึกษาที่ ต้องการให้โรงเรียนในสังกัดได้ พัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันของบ้าน วัด โรงเรียนที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน การตัดสินใจก าหนดนโยบายรวมทั้งอัตลักลักษณ์ของโรงเรียน การด าเนินการ 
และการประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกัน ท าให้ทุกฝ่ายได้ เข้าใจปัญหาและด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นร่วมกันจนประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับสมอล (Ruth V. Small) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมความร่วมมือ ที่
ยืนยันว่าการท างานร่วมกันจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมกัน และ
บรรยากาศของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมีแรงจูงใจที่จะ
ท างานร่วมกัน เมื่อทุกคนเห็นคุณค่าบางอย่างในการท างานร่วมกันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน
มาตรา 8 (2) คือให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้อง
ปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อ
ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแล้วย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษา
ด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับ
จากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษาและให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ 

2. ผลของมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณตามความคาดหวังของชุมชน 

จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างนั้น ท าให้เกิดผลของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด 
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โรงเรียน” ของโรงเรียนเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน ดังนี้ 
1. นักเรียนและเยาวชนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและ
ระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครู กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความรักและหวงแหน
ในสิ่งแวดลิ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบ ารุงรักษาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม รู้จักการ
แบ่งปันสิ่งของ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ในด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  นักเรียนของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามชุมชนต้องการ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ความสนใจร่วมกิจกรรม และแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ ความรู้และทักษะตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรู้ รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทักษะการท างานเป็นทีม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร มีผลการด าเนินงานที่ปรากฏเด่นชัด 
คือ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ  

3. ชุมชน วัด และโรงเรียน มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกร่วมกัน ร่วมกันรักษาอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนวิถีพุทธที่ยึดมั่นในประเพณีและความเชื่อตาม
หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา เป็นชุนชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนมีความ
ปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจผ่องใส สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดของสุ
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วิทย์ ยอดสละที่กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษานั้น 
โรงเรียน ผู้ปกครอง วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการและเอกชนสามารถร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาโดยระดมทรัพยากรทั้งความรู้ความคิด งบประมาณ และแรงงาน                    
ท าให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความสุข และมีประเด็นที่ทางโรงเรียนและชุมชนต้องร่วมกันด าเนินการ 
คือ 1) การก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนโดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
โรงเรียนด้านการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียน สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนได้ดีแต่ผลที่ได้รับจากชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านก าลังใจ แรงงาน ไม่ใช่เรื่อง
ความสามารถในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา 2) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ให้
คงอยู่เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งควรให้ระบบ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้วย 
โรงเรียนต้องสร้างจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเองที่สะท้อนรากเหง้าท้องถิ่นตนเอง เพ่ือให้เรียนรู้วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จัดการศึกษาร่วมกับบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการศึกษา สร้างโอกาสในการศึกษากับทุกคนในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูต้องจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา บริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประคุณภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ต้องเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดชีวิต  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เทสตา (Testa) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในข้อตกลงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลประจ าอ าเภอในแคลิฟอร์เนียร์ กับหน่วยงานชุมชน: การพัฒนากลยุทธ์การ
ปฏิบัติงาน อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนโรงเรียน เพ่ืออธิบายกลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความร่วมมือในส่วนของปัจจัยที่สนับสนุนข้อตกลงร่วมกัน โดยโรงเรียนประจ าอ าเภอได้ด าเนินการ
พัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หน่วยงานธุรกิจ บริการ
สาธารณะ องค์กรทางศาสนา ศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุด สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนต่าง ๆ วิทยาลัย 
และกลุ่มผู้ปกครองที่ช่วยกันท าให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการสร้างความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน
บ้านเมืองและองค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรให้มากที่สุด รวมทั้งความพยายามในการน าเสนอ
ให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาร่วมกัน และยังพบว่าความส าคัญของการขยายความร่วมมือที่มาจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน วงการธุรกิจ และการบริการของรัฐบาล ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่
จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งนี้ผ่านการด าเนินการและการสนับสนุนด้วยนโยบายของหน่วยก าหนด
นโยบาย ซึ่งฝ่ายการเมืองได้มีการส่งเสริมที่จะน ามาให้เกิดความร่วมมือเพ่ือสร้างประโยชน์สู่ชุมชน และ
มีการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ผลักดันสิ่งอ านวยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับทุกวัย เพ่ือชุมชนได้ด าเนินการพัฒนาต่อไป 
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5. ข้อมูลย้อนกลับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยด้วยวิธีต่าง ๆ สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ค้นพบ คือ หลักการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งนอกจากน ารูปแบบ“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”และการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนยังน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่ยึดถือระบบคุณธรรมและความเสมอภาค
ระหว่างบุคคลมาเป็นหลักส าคัญในการบริหารโรงเรียนอีกด้วย โดยมีการบังคับบัญชาและอ านวยการ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรของทางโรงเรียนที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใน
โรงเรียน ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม โดยผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทาง
ราชการ โดยค านึงถึงความเป็นธรรม รัดกุมและรวดเร็ว 2) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยทั้งในเรื่องของการสรรหาและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณา
ความดีความชอบโดยยึดตามเกณฑ์การประเมินผลงานในรูปของคณะกรรมการตามกลไกการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างชัดเจน 3) หลักการมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการกระจายอ านาจให้
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรมมีอิสระในการท างานตาม
ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง ได้มีส่วน
ร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียน 4) หลักคุณธรรม โดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
รักษาวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ดีของไทย                                  
5) หลักความรับผิดชอบ คือการมุ่งสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรได้เข้าใจในสิทธิหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อสังคม กล้ารับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง และ 6) หลักความคุ้มค่า คือ
การบริหารจัดการให้ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ารวมถึงการประหยัดน้ าประหยัดไฟการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ในการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับและนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ทางโรงเรียนและผู้บริหาร
ได้รับรางวัล การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในระดับประเทศได้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอันมาก เพราะเป็นความส าเร็จที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ใน
เรื่องของการค้นหาปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจ การด าเนินการ และการประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยทุกฝ่ายมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีร่วมกัน นับเป็นความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ใช่ว่าความส าเร็จที่ทางโรงเรียนที่ได้มาจะราบรื่น
เสียทีเดียว เพราะในระหว่างทางนั้นมีอุปสรรคและขวากหนามมากมายที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพราะมีเรื่องที่ต้องได้รับการวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามวงจรคุณภาพ P D C A เพ่ือที่จะรักษา
คุณภาพของ “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปให้นานที่สุด ทั้งนี้ได้มี
ผู้ให้ความคิดเห็นย้อนกลับถึงผลที่ได้รับและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและและที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”(บวร) รวมทั้งการเสนอแนะ
และให้ค าแนะน ากับโรงเรียนให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางการมีส่วนร่วมใน “การ
บริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ให้ประสบความส าเร็จ และถึงแม้การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ
บ้าน วัด และโรงเรียนเป็นไปด้วยดี แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคบ้างในมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งจากทางบ้าน หรือ
ผู้ปกครองเอง ทางวัดเอง หรือแม้แต่จากทางโรงเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียน เพราะเป็นการเริ่มต้น
ของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคส าคัญที่ใหญ่ได้ในอนาคต ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด กับโรงเรียนที่เริ่มจะห่างเหินกันบ้างอย่างเห็นได้ชัด แต่
การมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก็ยัง
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสาวภา ไพทยวัฒน์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาความร่วมมือของชุมชนต้นแบบในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรมิตรวิทยาราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร
หลัก 3 องค์กรประกอบด้วย บ้าน(บ) วัด(ว) ร(โรงเรียน) หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการด าเนินงานตามความร่วมมือของ 
บ-ว-ร สามารถตอบสนองนโยบายการเปิดพ้ืนที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วน
ร่วม การสนทนากลุ่มผู้ที่วางแผนการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน                        
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบในการพัฒนา บ้าน(บ) ว(วัด) ร(โรงเรียน) รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในพ้ืน
ที่มาท างานร่วมกัน รูปแบบดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ในชุมชนยุคปัจจุบัน โดยปัจจัยสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน ด้านความต้องของชุมชน                              
และผลที่ปรากฏกับชุมชน ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนทั้งผู้ก าหนดแผนงานและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประสาน และร่วมประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะส่งเสริมการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัด

สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมีความเหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  คือเหมาะสมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและการเมือง 

2. ลักษณะการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัด
สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรให้ส าคัญกับการยึดหลักความอาวุโส การมีบารมีและการยอมรับจากคน
ส่วนใหญ่ การประสานผลประโยชน์ร่วมกัน และการประเมินผลแบบกัลยาณมิตรให้มากที่สุด 

3. ผู้บริหารโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ มาเป็นต้นแบบ
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน” ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอ่ืน ๆ ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้ด้วย
กรอบทฤษฎีอ่ืนด้วย 

2. ควรจะมีการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียนโรงเรียน” 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้ โดยกรอบทฤษฎีเดียวกัน 
ทั้งนี้เพ่ือการเปรียบเทียบหาความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของการมีส่วนร่วมใน “การบริหารแบบ
บ้านวัด โรงเรียน” ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. ควรจะมีการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน“การบริหารแบบบ้าน วัด โรงเรียน”ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์งานวิจัย 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้สัมภาษณ์งานวิจัย 
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ภาพบริบทของโรงเรียน 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 
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สัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และนายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทราวาส 
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เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส ผู้อ านวยการโรงเรยีน  

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน ผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้น าชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเลี้ยงอาหารนักเรียนกิจกรรมวันเด็ก 

ศูนย์สาธารณสุขให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน 
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รางวัลที่ผู้บริหารโรงเรยีนได้รับ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายยรรยง สุขเกษม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทราวาส 

รับรางวัลนักบริหารดีเด่น   รางวัลสิงห์เข็มทอง ประจ าปี 2559 
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โรงเรียนวัดอินทราวาส ส านักงานเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
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แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

   
 

   
 

 
 

   
 

  

  

โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักไร้ดิน 

แปลงผักปลอดสารพิษ ข้าวโพดหวาน 

เลีย้งปลาในบ่อ
ธรรมชาต ิ
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