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แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรียน
ในสั งกัดสํ านักงานเขตพืน& ทีก' ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Development of Participative Administration In Student Affairs Management at School of
The Secondary Educational Service Area office 2
อนุสรณ์ รักษาควร 1, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ จะสุ วรรณ์ 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื อศึ ก ษาระดับ ของการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2) เพือ
เปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ และ (3) เพือเสนอแนว
ทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 47 โรงเรี ยน แบ่งออกเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํานวน 23 โรงเรี ยน
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 24 โรงเรี ยน จํานวนโรงเรี ยนละ 10 คน รวมทังสิ นจํานวน 470 คน
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และทําการ
หาค่าสถิติ โดยใช้ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ
t-test ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านงานปกครองและ
วินยั ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน และด้านงานสวัสดิการและบริ การ ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่พิเศษ ทังในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่
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พิเศษ มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานกิ จการนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริ หารควรพัฒนารู ปแบบของ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมให้เป็ นรู ปธรรมยิงขึน เช่น บุคลากรในทุกระดับมีส่วนร่ วมในรู ปแบบของคณะสี
ระดับชัน ฯลฯ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
คําสํ าคัญ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม/การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
Abstract
The objectives of the study were to 1) investigate the participative administration in student
affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2, 2) compare the
participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service
Area Office 2, and 3) suggest the participative administration in student affairs management at school of
the Secondary Education Service Area Office 2. The sample were 470 persons came from 23 large schools
and 24 extra large schools selecting from 10 persons/school. The questionnaire was the instrument of the
data collection which consisted of 5 alternatives rating scale. The mean, standard deviation and t-Test
were used as the statistical analysis.
The result of the study found that ;
1. The participative administration in student affairs management at school of the Secondary
Education Service Area Office 2 as much level such as the government and discipline, the student affairs
and the welfare and service, respectively.
2. There was no statistical difference concerning the participative administration in student
affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2 between the large schools
and the extra large schools.
3. The guideline of development of participative administration in student affair management at
school of the Secondary Education Service Area Office 2 found that the large school and the extra large
school has much participative administration in student affairs management concerning the concrete
action such as every personal participative administration of faculty, class in order to increasing the
efficient operation.
Keywords Participative Administration / Student Affairs Management
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึ กษา เพือให้
เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการจัด
การศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้ทนั กับความเปลียนแปลงของสังคมโลกใน
ยุคปั จจุบนั ในส่ วนของการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี ได้กล่าวไว้ในหมวด 1 บท
ทัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและในมาตราที 9(6)
การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสั ง คมอื น จะเห็ นว่า ความมุ่ ง หมาย และหลัก การในการจัดการศึ ก ษาตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บับ นี ได้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความต้อ งการให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึ กษา โดยให้ทุก ฝ่ ายในสั งคมได้เข้ามามี ส่วนในการจัดการศึ กษา และประกอบกับ แผนการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของแผนในส่ วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สั ง คม เพื อเป็ นฐานในการพัฒ นาคน และสร้ า งสั ง คมคุ ณ ธรรม ภู มิ ปั ญญา และการเรี ย นรู ้ เน้น การ
สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการจัด และสนับสนุ นการจัดการศึกษา รวมทังการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนทางการศึกษา ด้วยการให้ทุกส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
จากหลัก การและเหตุ ผลข้างต้นสรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการ
นักเรี ยนนันจัดเป็ นเรื องทีมีความสําคัญอย่างยิง เพราะเป็ นเรื องทีผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีโอกาสได้เข้ามาร่ วมคิด
ตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนิ นการ และร่ วมรับผลประโยชน์ในกิ จกรรมต่าง ๆ อีกทังยังทําให้การบริ หารงานของ
โรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจนบรรลุวตั ถุประสงค์ และเพือให้เป็ นไปตามความเปลียนแปลงของ
สังคมปั จจุบนั ซึ งอาจส่ งผลกระทบในด้านจิตใจ อารมณ์ และการดําเนิ นชี วิตตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ดังนันผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเป็ นครู ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงสนใจ
ทีจะศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ งเป็ นเขตพืนทีการศึกษาทีมีโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษเป็ น
จํานวนมาก และเป็ นเขตพืนทีทีมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก โดยผลการวิจยั ครังนี เพือนําไปเป็ น
ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีผูว้ จิ ยั สังกัดอยูใ่ นก้าวหน้ายิงขึนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพือเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
3. เพือเสนอแนวทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครังนี มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
ปกครองและวินัย ด้า นงานกิ จ กรรมนัก เรี ย น และด้า นงานสวัส ดิ ก ารและบริ ก าร เพื อศึ ก ษาระดับ และ
เปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ และเสนอเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
การวิจยั ในครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามค่ าความคิ ดเห็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ ท (Likert) ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ โรงเรี ยนขนาดใหญ่
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทังหมด 47 โรงเรี ยน
จํานวน 470 คน (ประกอบด้วยโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 23 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่พิเศษ 24 โรงเรี ยน)
โดยกําหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการการตอบแบบสอบถามเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน จํานวน 1 คน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน จํานวน 2
คน ครู หวั หน้างานปกครอง จํานวน 1 คน ครู ผรู ้ ับผิดชอบหัวหน้าระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1-6 จํานวน 6 คน
รวมโรงเรี ยนละ 10 คน ซึ งแบ่งออกเป็ น โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํานวน 230 คน และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
จํานวน 240 คน รวมทังสิ น 470 คน
ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย น หรื อ รองผู ้อ ํา นวยการโรงเรี ย นที มี
ประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา ไม่ตากว่
ํ า 3 ปี มีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาโท อยูใ่ นตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และ/หรื อรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในปั จจุบนั อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่จาํ นวน 4 คน
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 5 คน
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี
1. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
แนวคิดและทฤษฎีของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ณฐกร สุ ขขุม (2553, หน้า 12) นักทฤษฎี องค์การได้นาํ ทฤษฎี ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโดยเฉพาะทฤษฎีทีเกียวกับแรงจูงใจ พอสรุ ปได้ดงั นี
1. ทฤษฎี ลาํ ดับความต้องการของ Maslow มีความเชื อว่ามนุ ษย์ทุกคนมี ความต้องการ
เหมือนกัน ตราบใดทีไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ก็จะเกิ ดปั ญหาความต้องการอยู่รําไป แต่ถ้า
ความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะเลิกสนใจ และมนุ ษย์ตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน ทางด้าน
ปริ มาณความต้องการระดับตําค่อนข้างมีขอบเขตจํากัด แต่ความต้องการระดับสู งมักจะมีขอบเขตไม่จาํ กัด
2. ทฤษฎี ค วามจู ง ใจของ Herzberg มัก มี ค วามเชื อว่า ปั จ จัย ที จะจู ง ใจให้ ค นทํา งาน
ประกอบด้วย ความสําเร็ จในงานทีทําการได้รับการยอมรับ ยกย่อง และนับถือความก้าวหน้าในหน้าทีการ
งานที นํา ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ลัก ษณะของงานที ทํา ความรั บ ผิ ด ชอบในงานที รั บ มอบหมาย และความ
เจริ ญเติบโตส่ วนบุคคล
3. จากการศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์ Argyrisพบว่าบุคคลจะมีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพเป็ น
ของตัวเอง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะช่วยให้บุคคลได้ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในด้านการตัดสิ นใจ
การควบคุ ม การทํางาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใช้ความสามารถทีจะประสบความสําเร็ จได้ และ
นอกจากนี ปั จจัยทีก่อเกิดการมีส่วนร่ วมทีสําคัญทีสุ ด คือแรงจูงใจและภาวะผูน้ าํ กล่าวคือแรงจูงใจเป็ นสิ งที
เป็ นตัวกระตุน้ เพือก่อให้เกิ ดการกระทําของพลังในบุคคล ส่ งผลต่อการแสดงซึ งพฤติกรรมและวิธีในการ
ทํางาน เพือบรรลุ เป้ าหมายตามทีต้องการ เพราะแรงจูงใจมีผลต่อกระบวนการทํางานของบุคคล ในทิศทาง
แห่งประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายทีต้องการ
2. การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
2.1 ความหมายของงานกิจการนักเรี ยน
วิภาวรรณ โชติสวัสดิs (2555, หน้า 37) การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยน เป็ น
งานทีเกียวข้องกับนักเรี ยนโดยตรง นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนตามปกติทีมุ่งส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยนทุกคน ให้เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถ มีความประพฤติทีดีงาม มีระเบียบวินยั ในตนเอง อันจะ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนก้าวหน้าและประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนและการทํางานเมือสําเร็ จการศึกษาออกไป
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2.2 ขอบเขตงานกิจการนักเรี ยน
นิ ย ม สุ ข สกิ จ (2550, หน้า 12) ขอบข่ า ยของงานกิ จการนัก เรี ย น คื อ การรั บ รองและ
ลงทะเบียนนักเรี ยน การปฐมนิเทศ การรักษาระเบียบวินยั นักเรี ยน การจัดกิจกรรมนักเรี ยน การจัดบริ การ
และสวัสดิการต่าง ๆ การทําระเบียนสะสม การติดตามประเมินผลนักเรี ยนทีจบการศึกษา
3. โรงเรี ยนในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แบ่งตามขนาด
การแบ่งกลุ่มโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็ นการแบ่งตาม
ขนาดโรงเรี ยน ตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ดังนี
1) จํานวนนักเรี ยน น้อยกว่า หรื อเท่า 500 คน ขนาดเล็ก จํานวน 0 โรงเรี ยน
2) จํานวนนักเรี ยน ตังแต่ 501 - 1,500 คน ขนาดกลาง จํานวน 5 โรงเรี ยน
3) จํานวนนักเรี ยน ตังแต่ 1,501 - 2,500 คน ขนาดใหญ่ จํานวน 23 โรงเรี ยน
4) จํานวนนักเรี ยน มากกว่า 2,500 คน ขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 24 โรงเรี ยน
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
พลอยงาม พะลายานนท์ (อ้างถึงใน กิตติ กรทอง, 2552) ได้ให้ความหมายของการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วม หมายถึง ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะ
ตัดสิ นใจเองได้แต่การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ นันต้องอาศัยผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน การให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามี
ส่ วนร่ วม ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรู ้สึกรับผิดชอบร่ วมกัน ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ น
เรมิเดียส (Remedios) อ้างอิงใน รุ จิรา ปั นงา (2548, หน้า 50) การบริ หารงานกิจการนักเรี ยนเป็ น
ส่ วนหนึ งของการบริ หารโรงเรี ยนทีผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบียบทีเกี ยวข้องกับตัว
นักเรี ยน ตลอดจนต้องดําเนิ นการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรด้านต่าง ๆ เพือช่วยสร้างเสริ มประสบการณ์แก่
นัก เรี ย นให้ มี พ ัฒ นาการทางด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา และสั ง คมครบถ้ว นทุ ก ด้า นอย่ า งสมดุ ล
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงทางสังคมปั จจุบนั ซึ งโรงเรี ยนต้องดําเนิ นการควบคู่กนั ไปกับการเรี ยนการ
สอนปกติ โดยการขอความร่ วมมือจากคณะครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน ตลอดจนบุคคลอืน ๆ ทีอยู่
นอกโรงเรี ยน เช่น ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา ประชาชน เป็ นต้น ให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ดัง กล่ า ว เพื อขัดเกลานัก เรี ย นให้ป รั บ เปลี ยนเป็ นพฤติ ก รรมทางบวก ซึ งจะช่ วยขจัดและแก้ไ ขปั ญหา
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักเรี ยนให้หมดไปหรื อลดลง ดังนัน การศึกษาสภาพปั ญหาการบริ หารงาน
กิจการนักเรี ยนในสถานศึกษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาจะได้ขอ้ มูลทีนําไปแก้ไขปรับปรุ ง ส่ งเสริ มและ
พัฒนาการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนในโรงเรี ยนให้เป็ นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื'องมือในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยใช้เครื องมือ คือ แบบสอบถามค่าความคิดเห็น แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งเป็ น 2 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที 1 มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ เพือสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที 2 แบบสอบถามระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพือขอความอนุ เคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูล โดยผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปส่ ง
ด้วยตนเองในแต่ละโรงเรี ยน และรับแบบสอบถามคืน ได้แบบสอบถามกลับมาครบทัง 470 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ในส่ วนข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาความคิดเห็ นต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการ
นักเรี ยน โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และ
หาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนใช้
สถิติทดสอบ T-Test
5. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ (Content Analysis) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
กิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตาราง 1 ค่ าเฉลีย' และส่ วนเบี'ยงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการบริหารงานกิจการ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในสั งกัดสํ านักงานเขตพืน& ทีก' ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
n = 470
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
ค่าเฉลีย (X)
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แปลผล
1 ด้านงานปกครองและวินยั
4.07
0.56
มาก
2 ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน
4.04
0.61
มาก
3 ด้านงานสวัสดิการและบริ การ
4.03
0.60
มาก
รวม
4.05
0.59
มาก
ตาราง 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.05 , S.D. = 0.59) เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
กิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีระดับค่าเฉลียสู งสุ ด
ได้แก่ ด้านงานปกครองและวินยั (X = 4.07 , S.D. = 0.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน (X =
4.04 , S.D. = 0.61) ระดับทีมีค่าเฉลียตําสุ ด ได้แก่ ด้านงานสวัสดิการและบริ การ (X = 4.05 , S.D. = 0.59)
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
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ตาราง 2 แสดงระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสั งกัด
สํ านั กงานเขตพื&นที'การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ
โดยรวม
n = 470
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน แปลผล ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
แปลผล
ในการบริ หารงานกิจการ
(X)
มาตรฐาน
(X)
มาตรฐาน
นักเรี ยน
(S.D.)
(S.D.)
1 ด้านงานปกครองและ
4.06
0.59
มาก
4.08
0.52
มาก
วินยั
2 ด้านกิจกรรมนักเรี ยน
4.00
0.63
มาก
4.04
0.58
มาก
3 ด้านสวัสดิการและ
4.01
0.61
มาก
4.04
0.60
มาก
บริ การ
รวม
4.02
0.61
มาก
4.05
0.57
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ระดับ การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนัก เรี ย น ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.02 , S.D. = 0.61) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีระดับค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ด้านงานปกครองและวินยั (X = 4.06 , S.D. = 0.59)
รองลงมา ได้แก่ ด้านสวัสดิการและบริ การ (X = 4.01 , S.D. = 0.61) ระดับทีมีค่าเฉลียตําสุ ด ได้แก่ ด้านงาน
กิจกรรมนักเรี ยน (X = 4.00 , S.D. = 0.63)
ส่ วนระดับการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X =
4.07 , S.D. = 0.56) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยระดับการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มีระดับค่าเฉลี ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านงานปกครองและวินยั (X = 4.08 , S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมนักเรี ยน (X = 4.04 , S.D. = 0.58) ระดับทีมีค่าเฉลียตําสุ ด ได้แก่ ด้านสวัสดิการและบริ การ (X = 4.04
, S.D. = 0.60)
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3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานปกครองและวินยั
ตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน& ที'การศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ ด้ านงาน
ปกครองและวินัย
ด้ านงานปกครองและวินัย
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
P>.05

n
230
230

4.06
4.08

S.D.
0.59
0.52

t

sig

1.47

.143

ตาราง 3 พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานปกครองและวินยั มีคะแนนเฉลีย 4.06 และ 4.08 และการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ด้านงานปกครองและวินยั พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่พิเศษมีระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ด้านงานปกครองและ
วินยั ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการบริหารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน& ที'การศึกษา เขต 2 ของ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ ด้ านงาน
กิจกรรมนักเรียน
ด้ านงานกิจกรรมนักเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
P>.05

n
230
230

4.00
4.04

S.D.
0.63
0.58

t

sig

1.53

1.27

ตาราง 4 พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน มีคะแนนเฉลีย 4.00 และ 4.04 และการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ด้านงานกิ จกรรมนักเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ พิเศษมี ระดับ การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ด้า นงานกิ จกรรม
นักเรี ยนไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานสวัสดิการและบริ การ
ตาราง 5 การเปรียบเทียบระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการบริหารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน& ที'การศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ ด้ านงาน
สวัสดิการและบริการ
ด้ านงานสวัสดิการและบริการ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
P>.05

n
230
230

4.01
4.04
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0.61
0.60

t

sig

1.90

0.59
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ตาราง 5 พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ด้านงานสวัสดิการและบริ การ มีคะแนนเฉลีย 4.01 และ 4.04 และการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ด้านงานสวัสดิ การและบริ การ พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่และ
โรงเรี ย นขนาดใหญ่พิเศษมี ระดับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนัก เรี ยน ด้านงาน
สวัสดิการและบริ การไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ครังนี พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีรายละเอียด ดังนี
1. ระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระดับการมีส่วนร่ วมสู งสุ ด ได้แก่ ด้านงานปกครองและวินยั เหตุทีเป็ นเช่นนี
อาจเป็ นเพราะสภาพการเปลียนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี ซึ งส่ งผลกระทบโดยตรงแก่นกั เรี ยน ดังนัน
ผูบ้ ริ หารจึงมุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในด้านงานปกครองและวินยั เพือเป็ นการกํากับ ติดตาม และ
พัฒนานักเรี ยนให้สามารถดําเนิ นชี วิตอยู่ในขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ได้อย่างมีความสุ ข ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนี สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ จิรา ปันงา (2548, หน้า 17) , สุ ทธิ ชยั อัมโรสถ (2551, หน้า 5) กล่าวว่า
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน คือ การจัดกิจกรรมเสริ มทีโรงเรี ยนจัดให้แก่นกั เรี ยน นอกเหนื อจากการเรี ยน
การสอนตามปกติ ในชันเรี ยน เพือพัฒนาด้านร่ า งกาย อารมณ์ สัง คม สติ ปัญญา ให้เป็ นคนที มี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และเป็ นคนดี ของสังคมต่อไป และเมือพิจารณาระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมี รายละเอียด
ดังนี
1.1 ด้านงานปกครองและวินยั พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่อยู่
ในระดับมาก ข้อที มี ค่าเฉลี ยสู ง สุ ด ได้แก่ ครู มีก ารประสานความร่ วมมื อกับเครื อข่า ยผูป้ กครองในการ
ปฏิบตั ิงานเพือสอดส่ องดูแลนักเรี ยนทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน ส่ วนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ข้อที
มีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ครู มีส่วนร่ วมในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานเพือใช้ในการติดตาม และประเมินผลอย่าง
ชัดเจน เมือเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ในด้านงานปกครองและวินยั พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีทิศทางเน้นไปใน
การปฏิบตั ิ การประสานความร่ วมมือในการดําเนิ นงาน ในขณะทีโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษนันมีการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมในขันการกํากับติดตามการปฏิ บตั ิเป็ นส่ วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุ ลย์ วรรณคํา
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(2552, หน้า 12,14) ลักษณะการมีส่วนร่ วมมี หลายลักษณะเริ มตังแต่การร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วม
ดําเนิ นงาน ร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมประเมินผล การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารเป็ นบุคลากร
สําคัญทีจะเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานส่ วนระดับ
ของการมี ส่วนร่ วมจะมากหรื อน้อยก็ขึ นอยู่กบั ความรั บ ผิดชอบของผูร้ ่ วมงานและความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของผูบ้ ริ หาร และการเลือกใช้ระบบการบริ หารงาน
1.2 ด้านงานกิจกรรมนักเรี ยน พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่อยู่
ในระดับมาก ข้อที มี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด ได้แก่ สถานศึ กษามี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ส่ วนใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ สถานศึกษามีการดําเนิ นงานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยใน
รู ป แบบของสภานัก เรี ย นอย่า งมี รู ป ธรรม เมื อเปรี ย บเที ย บระดับ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 ของ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิ เศษ ในด้านงานกิ จกรรมนักเรี ยน พบว่า โรงเรี ย นมี การ
มุ่งเน้นในการจัดกิ จกรรมประชาธิ ปไตยเพือปลูกฝั งและให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานอย่างเป็ น
รู ปธรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ นนั ทา เลาหนันท์ (2541, หน้า 197-198) ก็ได้กล่าวถึงระบบการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมว่าแท้ทีจริ งก็คือการใช้ระบบประชาธิ ปไตยในการบริ หารนันเอง ซึ งบุคลากรทังหมดจะเป็ นผู ้
กําหนดเป้ าหมายขององค์กรและจะใช้วิธีตดั สิ นใจโดยกลุ่มเป้ าหลักในการทํางาน ซึ งผูบ้ ริ หารจะตัดสิ นใจก็
ต่อเมือได้รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว ดังนันในการตัดสิ นใจจึงไม่ได้เกิ ด
จากความต้องการส่ วนตัวของใครโดยเฉพาะ ผูบ้ ริ หารเชื อว่าไม่ว่าจะเป็ นรางวัลด้านวัตถุ หรื อจิ ตใจต่างมี
ความสําคัญต่อการทํางานของบุคลากรทังสิ น
1.3 ด้านงานสวัสดิการและบริ การ พบว่า ระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
กิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ สถานศึกษามีการประสานความร่ วมมือจากหน่วยงานอืน
ๆ ในการจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข ส่ วนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการสรรหานักเรี ยนทีมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนการศึกษาจากครู ทีปรึ กษา
ครู หวั หน้าระดับชัน ครู หวั หน้าคณะสี ฯลฯ อย่างเป็ นระบบ
เมือเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ใน
ด้านงานสวัสดิการและบริ การ พบว่า มีระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการ
ประสานความร่ วมมือ การเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานในด้านต่าง ๆ
เป็ นหลักในการพัฒนาโรงเรี ยนสอดคล้องกับแนวคิดของ เสริ มศักดิs วิศาลาภรณ์ (2541, หน้า 4-6) กล่าวว่า
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การมีส่วนร่ วมเป็ นการทีบุคคลหรื อคณะบุคคลเข้ามาช่ วยเหลือสนับสนุ น ทําประโยชน์ในเรื องต่าง ๆ หรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็ นการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจหรื อในกระบวนการบริ หาร การมีส่วนร่ วม
เกียวข้องกับสิ งต่อไปนี
1) การเข้ า ไปเกี ยวข้ อ งด้ ว ย (Involement) ได้ แ ก่ การวางแผน กํ า หนดเป้ าหมาย
ปรึ กษาหารื อ วิเคราะห์ ปัญหา หาสาเหตุ การให้ขอ้ เสนอแนะ การให้คาํ แนะนํา การให้ขอ้ มูลการร่ วม
ตัดสิ นใจ
2) การช่ วยเหลื อและการทําประโยชน์ (Contribution) ได้แก่ การให้ความช่ วยเหลื อด้าน
แรงงาน เงิน/วัสดุอุปกรณ์ ลงมือแก้ไขหรื อดําเนินการให้เหมาะสม ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
3) การรั บผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ การตรวจสอบ การปฏิ บตั ิ ตามแผนกําหนด
มาตรฐานแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมควรพิจารณาประเด็น ต่อไปนี
3.1 มีส่วนร่ วมทําไม
3.2 ใครควรมีส่วนร่ วม
3.3 มีส่วนร่ วมเรื องอะไร
3.4 มีส่วนร่ วมอย่างไร
3.5 มีส่วนร่ วมมากน้อยแค่ไหน
การให้บุคคลมีส่วนร่ วมนัน บุคคลจะต้องมีส่วนเกียวข้อง (Involement) ในการดําเนิ นการหรื อ
การปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ การทีบุคคลมีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมทําให้บุคคลมีความผูกพัน (Commitment)
ต่ อกิ จ กรรมนัน มี ค วามผูก พันต่ อองค์ก รในที สุ ด จึ ง ทํา ให้ เห็ น ว่า การมี ส่ ว นร่ ว มทํา ให้เ กิ ดการมี ค วาม
เกียวข้องและการมีความเกียวข้องก่อให้เกิดความผูกพัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ' นําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านงานปกครองและวินยั
จากผลการวิจยั พบว่า ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่นนให้
ั ความสําคัญในด้านการประสานความ
ร่ วมมือในการดําเนิ นงาน เพือให้การบริ หารงานบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษนัน ให้
ความสําคัญของระบบการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล การปฏิบตั ิและในขณะเดียวกัน พบว่า โรงเรี ยน
ขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษยังมีความจําเป็ นในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในด้านการติดตาม
ประเมินผลของการปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมําเสมอ
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1.2 ด้านกิจกรรมนักเรี ยน
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทัง
โรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษนัน มุ่งเน้นการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย แต่
พบว่าด้านการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มอนุรักษ์วฒั นธรรมและประเพณี นนยั
ั งคงมีค่าเฉลียทีตําเมือเทียบกับการจัด
กิ จกรรมอืน ๆ ดังนันโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึ กษา เขต 2 ควรจัดให้มีการ
ส่ งเสริ มอนุ รักษ์วฒั นธรรมและประเพณี ให้อยู่ในระดับมากทีสุ ด เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นมนุ ษย์ที
สมบูรณ์ และสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
1.3 ด้านงานสวัสดิการและบริ การ
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 2
ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีการประสานความร่ วมมือเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ
ในขณะทีโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่พิเศษใช้ระบบภายในโรงเรี ยน เช่ น ครู ทีปรึ กษา คณะสี และครู หวั หน้าระดับชัน มาเป็ นหลักสําคัญใน
การดําเนินงาน
2. ข้ อเสนอแนะเพือ' การวิจัยครั&งต่ อไป
ในการวิจยั ครังต่อไป ผูว้ จิ ยั เสนอประเด็นทีน่าสนใจ เพือการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยทีส่ งผลกระทบในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างทีมงานแบบเป็ นรู ปธรรมในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.3 ควรมีการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกิ จการ
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามบริ บทของสังคม
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