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บทคัดย�อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจการนักเรียนแบบมี  
สKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา  2) สรOางรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการบริหาร
กิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยดําเนินการวิจัย แบKงออกเปSน 3 ขั้นตอน คือ  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขOองโดยการ
สังเคราะห@แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ  เพื่อใหOไดOกรอบแนวคิดการวิจัยสํารวจสภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สัมภาษณ@แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ในการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวม ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ@ผูOทรงคุณวุฒิ   
สรOางรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสนทนากลุKม(focus  group 
discussion) ของผูOทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประเมินความเปSนไปไดOและความเปSนประโยชน@ของรูปแบบ
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยใชOแบบสํารวจความคิดเห็นของกลุKมตัวอยKางที่ไดOมาโดยการเจาะจง จํานวน  25  คน 

 ผลการวิจัยพบวKา รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบดOวย  3  รูปแบบหลัก และองค@รูปแบบยKอย  
ดังนี้ 1) คณะกรรมการกิจการนักเรียน  2) ขอบขKายการบริหารกิจการนักเรียน  ซึ่งมีรูปแบบยKอยคือ          
2.1) งานบริการและสวัสดิการนักเรียน (2.2) งานกิจกรรมนักเรียน (2.3) งานระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียน    
(2.4) งานกิจกรรมที่เปSนจุดเนOนและเอกลักษณ@ของสถานศึกษา  3) กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน
แบบมีสKวนรKวม  รูปแบบไดOผKานการประเมินความเปSนไปไดOและความเปSนประโยชน@ โดยผูOมีสKวนไดOเสียกับ
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการประเมินอยูKในระดับมาก 
 คําสําคัญ:  การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารแบบมีสKวนรKวม 
 

                                                                 
1ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอร@ทกรุงเทพ 
2 ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ@ ผูOอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ 
3ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร@ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to  study the present sate and practices  for  

participatory administration of student affairs in the secondary school. 2) to construct           
a hypothetical model for participatory administration of student  affairs in the secondary 
school under the secondary educational service area. 3) to evaluate  its feasibility and 
usefulness of the constructed model for participatory administration of student affairs in the 
secondary school under the secondary educational service area. The research methodology 
followed three phased procedure. Phase 1, consisting of 3 methods : 1) conduct  
documentary research for concepts, theories and practices from related literature to 
formulate the conceptual framework. 2) study the present sate of student affairs in the 
secondary school  under the secondary educational service area 3) serch  for  guidelines  of  
good  practices  in  student  affairs  administration by  the in-depth interviews  of  the 
secondary school under the secondary educational service area experts. Phase 2, construct  
a model of student affairs in the secondary school under the secondary educational service 
area institutes through the synthesis of the research results in stage 1.Then, group  
discussion of 9 experts was employed to verify its appropriateness of  the  model. Phase 3, 
evaluate the feasibility and usefulness of the model by 25 the strakholders . 

The findings were concluded as follows: 1) The model for participatory administration 
of student affairs in the secondary  school under the secondary educational service area 
consists of 3 principal components 2) The model has been evaluated as highly feasible and 
highly useful, by those  strakholders  in student affairs administration. 

Keywords : Participatory Administration  Of  Student, Participatory Administration  
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บทนํา 
 เปpาหมายของการปฏิ รูปการศึกษา     
มีประเด็นท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การมีสKวนรKวม
ในการจัดการศึกษา โดยใหO เปSน รูปแบบการ
บริหารงานท่ีบุคคลหลายๆคนเขOาไปมีสKวนรKวม
รับผิดชอบรKวมกําหนดนโยบาย รKวมตัดสินใจ 
เพื่อใหOฝtายปฏิบัติงานในหนKวยงานหรือองค@กร     
มีการบริหารอยKางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ@
ของกฎหมายการ ศึกษา  โ ดยอ ยูK ใ น รูปของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และการคัดเลือก
ตัวแทนกลุKมเขOาไป  มีสKวนรKวมในกิจกรรม หรือเปSน
องค@คณะบุคคลในการบริหารน้ันๆแทนสมาชิก  
เพื่อใหOการบริหารสถานศึกษาสามารถตอบสนอง
ความตOองการของผูO รับบ ริการไดOมาก ท่ี สุด           
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2550: 2) สอดคลOองกับ Rideout (1997: 3348-A) 
ท่ีศึกษาพบวKาการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีไมK
ประสบความสําเร็จน้ันปvจจัยสําคัญประการหน่ึง
คือ การมีสKวนรKวมยังไมKชัดเจน  ผูOมีสKวนไดOสKวนเสีย
ตOองการใหOการบริหารโรงเรียนสามารถตอบสนอง
ความตOองการของทOองถิ่นไดO และสอดคลOองกับ 
Arguris (1995: 6) ท่ีกลKาววKา การบริหารโรงเรียน
ใหOมีคุณภาพควรเร่ิมดOวยการสรOางการมีสKวนรKวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผูOบริหาร 
คณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผูOปกครอง และ
ชุมชน สอดคลOองกับ ธีระ รุญเจริญ (2547) ท่ีไดO
ศึกษาสภาพปvญหาปvจจุบันและปvญหาการมีสKวน
รKวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปสาระสําคัญและ
ขOอเสนอแนะไวOวKา การปฏิรูปการศึกษาจําเปSนตOอง
อาศัยทุกภาคสKวนเขOามามีสKวนรKวมทุกระดับของ
โครงสรOางการบริหารต้ังแตKระดับกระทรวง  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาย่ิงมี
ความจําเปSนและความสําคัญมาก ในฐานะท่ีมีผูOมี
สKวนไดOสKวนเสียและผูOกํากับสKงเสริมและสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา และจากผลการวิจัยของ 
จิณณวัตร ปะโคทัง (2547) ซึ่ งสอดคลOองกับ
ผลการวิจัยของ สายฝน วิบูลย@รังสรรค@ (2550) 
กลKาวคือ สภาพการมีสKวนรKวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  มีลักษณะการมีสKวน
รKวมในระดับเบ้ืองตOนไดOแกK  รKวมรับรูO รับฟvง และ
รKวมงาน  แตKในสKวนของการมีสKวนรKวมระดับสูง  
อันไดOแกK รKวมคิด รKวมตัดสินใจและรKวมประเมินผล  
ยังเกิดขึ้นนOอยมาก 
           จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาต้ังแตKอดีตจนถึง
ปvจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ เกี่ยวกับโครงสรOาง
ของรูปแบบ  องค@ประกอบของรูปแบบการบริหาร  
การมีสKวนรKวมขององค@คณะบุคคลและบุคคล  
รวมท้ังบทบาทหนOาท่ีท่ีควรเขOามามีสKวนรKวมในการ
บริหาร  ไมKมี โครงสรOาง รูปแบบการบริหาร         
ท่ีชัดเจน  ทําใหOการบริหารงานดOานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพอันจะสKงผลตKอ   
การพัฒนาคุณภาพผูOเรียนดOานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค@  ซึ่งจะเห็นไดOจากปvญหาพฤติกรรมตKางๆ
ของเด็กและเยาวชนในสังคมปvจจุบันน้ี  กอปรกับ
ในปvจจุบันการบริหารงานยุคใหมKเนOนกระบวนการ
มีสK วนรK วม  ซึ่ ง เปS น ตั วแปร ท่ีมี แ งK มุมควรแกK
การศึกษาเปSนอยKางย่ิง  ผูOวิจัยจึงไดOศึกษารูปแบบ
การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อนําผลการวิจัยไปใชOใน
ก า รบ ริห า รกิ จ ก า ร นั ก เ รี ยน ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาใหOมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตKอไป 
 

วัตถุประสงคGของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางของการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
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มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
 2. เพื่อสรOางรูปแบบการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน
แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ไ ดO แ กK  ผูO บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู
ผูO รั บ ผิ ด ชอบง า นกิ จ ก า ร นั ก เ รี ยน  ตั ว แ ท น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขตท่ี 38, 39, 40, 41 และ 
42 ในจังหวัดภาคเหนือตอนลKางไดOแกKจังหวัด
สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ@ เพชรบูรณ@ 
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค@และอุทัยธานี 
จํานวน 795  แหKง 
 การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวน
รKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ท่ี ก า ร ศึก ษา มั ธยม ศึก ษา ค รอบค ลุ ม ใ น            
3 องค@ประกอบ คือ 
   1. องค@คณะบุคคล/บุคคลท่ีมีสKวนรKวมใน
การบริหารกิจการนักเรียน 
 2. ขอบขKายการบริหารกิจการนักเรียน 

3. กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน 

ตัวแปรที่ใชUในการวิจัย 
รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบ           

มีสKวนรKวม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจั ย เ ร่ือง รูปแบบการบริหาร

กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอน ท่ี1 ศึกษาองค@ประกอบการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา แบKงออกเปSน 3 ขั้นยKอย ดังน้ี 
 ขั้น ท่ี  1.1 สั ง เคราะห@ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขOอง (Documentary Analysis) 
องค@ประกอบการบริหารกิจการนักเรียนแบบ   
สKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา การศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร กฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายเกี่ยวขOองกับการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวม วิ เคราะห@ขOอมูลโดย     
การสังเคราะห@เนื้อหา 
 ขั้นท่ี 1.2 ศึกษาสภาพการบริหาร
กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา โดยใชOแบบสํารวจความคิดเห็นของ
กลุKมตัวอยKาง จากการสุKมแบบหลายขั้นตอน 
จํานวน 157 โรงเรียนซึ่งประกอบดOวย ผูOบริหาร
สถานศึกษา ครูผูOรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวแทนครูและตัวแทนผูOปกครองนักเรียน วิเคราะห@
ขOอมูลโดยการหาคKาเฉลี่ย และสKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 ขั้นท่ี1.3 ศึกษาแนวทางวิธีการปฏิบัติ  
ท่ีดี (Good Practice) ในการบริหารกิจการนักเรียน
แบบมีสKวนรKวม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการ
สัมภาษณ@เลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection)  
จํานวน 5 แหKง จํานวน 5 คน วิเคราะห@ขOอมูลโดย
การสังเคราะห@เนื้อหา 

ขั้นตอนท่ี 2 การสรOางรูปแบบการบริหาร
กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
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มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา แบKงออกเปSน 2 ขั้นยKอย ดังน้ี 
 ขั้น ท่ี  2.1 การยกรKางรูปแบบการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา โดยการสังเคราะห@จากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวขOอง การศึกษาสภาพการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สํารวจแสดงความคิดเห็นของกลุKม
ตัวอยKางโดยการสุKมแบบหลายขั้นตอน และศึกษา
แนวทางวิธีการปฏิบัติท่ีดี(Good Practice) ในการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวม ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา และนําเสนออาจารย@ท่ีปรึกษาเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม 
 ขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบรKางรูปแบบ
การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาโดยการจัดสนทนากลุKม
(Focus Group Discussion) โดยผูOทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีมีความรูOความเช่ียวชาญเกี่ยวการ
บริหารการศึกษา  การบริหารกิจการนักเรียน 
จํ า นวน  9  คน  โ ดยก าร เลื อกแบบ เจาะจ ง 
(Purposive Selection) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการ
บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
 ผูOบริหารสถานศึกษา ครูผูOรับผิดชอบงาน
กิ จ ก า ร นั ก เ รี ยน   ตั ว แ ทน ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู  ตัวแทน
ผูOปกครองนักเรียน  และตัวแทนนักเรียน ท่ีมีสKวน
ไดOเสียในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา มีวิ ธีการไดOมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 25  คน 
โดยใชOแบบสํารวจความคิดเห็น เพื่อประเมินความ
เปSนไปไดOของรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียน
แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการ
หาคKาเฉลี่ย และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ประกอบดOวย 3 องค@ประกอบ ไดOแกK  

 1.1 องค@คณะบุคคล/บุคคลท่ีมีสKวน
รKวมในการบริหารกิจการนักเรียน  

 1.2 ขอบขKายงานกิจการนักเรียน 
 1.3 กระบวนการบริหารกิจการ

นักเรียนแบบมีสKวนรKวม  
2. ผลการสรOางรูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดOวย องค@ประกอบ
หลัก 3 องค@ประกอบ ไดOแกK  
 2.1 องค@คณะบุคคล/บุคคลท่ีมีสKวน
รKวมในการบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดOวย 
 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 9-15 คน ผูOทรงคุณวุฒิทางกิจการ
นักเรียนนจํานวน 3-6 คน และผูOบริหารสถานศึกษา  
 2.1.2 บทบาทหนOาท่ีคือ การกําหนด
นโยบาย คณะกรรมการดําเนินงาน    
 2.2 ขอบขKายงานกิจการนักเรียน  ไดOแกK  
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  2.2.1 งานบริการและสวัสดิการ
นักเรียน  
  2.2.2 งานระบบดูแลชKวยเหลือ
นักเรียน  
  2.2.3 งานกิจกรรมนักเรียน         
  2.2.4 งานกิจกรรมท่ีเปSนจุดเนOน
และเอกลักษณ@ของสถานศึกษา  
 2.3 กระบวนการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวมประกอบดOวย                 
  2.3.1 กระบวนการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวม มี 5  ขั้นตอน ไดOแกK  
  1 )  ก า ร ตัดสิ น ใ จจาก ผลกา ร
วิเคราะห@การบริหารกิจการนักเรียน          
  2) การวางแผนการบริหารกิจการ
นักเรียน      
  3) การปฏิบัติตามแผนการบริหาร
กิจการนักเรียน 
  4) การติดตามและประเมินผลการ
บริหารกิจการนักเรียน  
  5) การปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
กิจการนักเรียน  
  2.3.2 กระบวนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ดํา เ นิ นงานกิ จการ นัก เ รียน           
มี 4 ขั้นตอน ไดOแกK  
  1) การวางแผนการดําเนินงาน  
  2 )  ก า ร ปฏิ บั ติ ต า ม แ ผ นก า ร
ดําเนินงาน           
  3) การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน  
  4) การปรับปรุงพัฒนาการการ
ดําเนินงาน  
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร
กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

 ผูOอํานวยการสถานศึกษา ครูผูOรับผิดชอบ
งานกิจการนักเ รียน ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู  ตัวแทน
ผูOปกครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียน มีความ
คิดเห็นวKา การนํารูปแบบการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไป
ใชOมีความเปSนไปไดOอยูKในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบการ

บริหารกิจการนักเรียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

1. รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบ
มีสK วนรK วมของโรง เ รียนมัธยมศึกษา สังกั ด
สํ า นักง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึกษา มัธยม ศึกษา 
ประกอบดOวย  
 1.1 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน  
 2.2 ขอบขKายงานกิจการนักเรียน 
 2.3 กระบวนการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวม  

รูปแบบท่ี 1 คณะกรรมการบริหารกิจการ
นักเรียน ประกอบดOวย  
 1. คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
ประกอบดOวย 2 ดOาน ไดOแกK  
 1.1 โครงสรOาง (สัดสKวน คุณสมบัติ 
การไดOมา วาระการดํารงตําแหนKง)  
 1.2 อํานาจหนOาท่ี                
 2. คณะกรรมการท่ีปรึกษางานกิจการ
นักเรียน ประกอบดOวย 2 ดOาน ไดOแกK  
  2.1. โครงสรOาง (สัดสKวน คุณสมบัติ 
การไดOมา วาระการดํารงตําแหนKง)  
  2.2 อํานาจหนOาท่ี  
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 3. คณะกรรมการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน ประกอบดOวย 2 ดOาน ไดOแกK  
  3.1 โครงสรOาง (สัดสKวน คุณสมบัติ       
การไดOมา วาระการดํารงตําแหนKง)  
  3.2 อํานาจหนOาท่ีซึ่งเปSนไปตาม
แนวคิ ดการบ ริหาร ใน ยุคปv จจุ บั นมี ฐ านค ติ 
(Assusption) ท่ีการบริหารจะประกอบดOวย        
สหวิทยาการและเปpาหมายของการบริหาร        
ใหOความสนใจไปท่ีประสิทธิภาพและการวัดผล
สําเร็จของงานบริหารกิจกรรมการบริหารท่ีมีความ
ซับซOอนมากขึ้น จึงมีความจําเปSนตOองอาศัยรูปแบบ
การบริหารท่ีเกิดจากการตัดสินใจของคนหลายๆ คน 
และจากคนหลายฝtายท่ีมีสKวนไดOสKวนเสียตKอ
ผลผลิต ผลลัพธ@และผลกระทบอันเกิดจากการ
ตัดสินใจทางการบริหารแบบมีสKวนรKวม การเป|ด
โอกาสใหOองค@คณะบุคคลหรือคณะกรรมการมีสKวน
ในการวินิจฉัย ตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางอัน
สําคัญจะเกิดผลดีตKอการบริหารเปSนอยKางมาก 
(ประกอบ  กุลเกลี้ยง และสิทธิพร  ลิ้มบริบูรณ@, 
2545: 3) ในดOานของอํานาจหนOาท่ี ตามกฎกระทรวง
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ@ และวิธีการไดOมาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2548 
ขOอ 2 ไวOวKาใหOมีคณะ กรรมการ จํานวนท้ังสิ้น 9 คน 
โดยกรรมการตามขOอ 2, 3, และ 4 มีวาระการ
ดํารงตําแหนKงคราวละ 3 ป� สอดคลOองกับขOอ
คOนพบการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดย
องค@คณะบุคคล (สมบัติ  นพรัก และคณะ, 2552) 
องค@คณะบุคคลท้ัง 3 องค@คณะมีโครงสรOางของ
องค@คณะบุคคลท่ีเหมาะสม และการปฏิบัติตาม
อํานาจหนOาท่ีไดOในระดับมาก  

รูปแบบท่ี 2 ขอบขKายการบริหารกิจการ
นักเรียน ไดOแกK 

1. งานบริการและสวัสดิการนักเรียน  
2. งานระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียน                  

3. งานกิจกรรมนักเรียน  
4 .  ง า นกิ จ ก รรม ท่ี เปS น จุ ด เ นO น แ ล ะ

เอกลักษณ@ของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาไดOกําหนดไวOในการบริหารงานท่ัวไป
ดOานการสKงเสริมคุณภาพผูOเรียน ดOานกิจกรรม
พัฒนาผูOเรียนใหOมีความสอดคลOองกับมาตรฐาน
การเรียนรูOตามเปpาหมาย สอดคลOองกับสมศักดิ์  
คงเท่ียง(2552) กลKาววKา งานบริหารกิจการ
นักเรียนครอบคลุมดOานตKางๆคือ              

 4.1 การดําเนินงานกKอนเขOาเรียนและ
พOนจากโรงเรียน  

 4.2 การจัดสวัสดิการนักเรียน                
 4.3 การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
 4.4 การจัดกิจกรรมนักเรียน   
 4.5 การจัดกิจกรรมเสริมการสอน ซึ่ง

สอดคลOองกับมาลัยรัก  ดวงดี (2552) กลKาววKา
ขอบขKายงานกิจการนักเรียน มี 3 ดOาน ไดOแกK  

  4.5.1 เปSนงานบริการและสKงเสริม
การเรียนของผูOเรียนใหOมีประสิทธิภาพ  

  4.5.2 การปกครองนักเรียนใหOมี
วิ นัยตKอตนเอง ท้ังภายในโรงบเรียนและนอก
โรงเรียนและ  

  4.5.3 เปSนกิจกรรมพัฒนาความรูO
วามสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ 
 รูปแบบท่ี 3 กระบวนการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสKวนรKวม ประกอบดOวย  

1. กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน
แบบมีสKวนรKวมของคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักเรียน     

2.กระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เนินงานกิจการนักเรียน ผูOวิจัยไดOศึกษาวิเคราะห@
กระบวนการบริหารแลOวพบวKาไดOนําการบริหารของ 
ดร.เดมมิ่ง (กรมวิชาการ, 2539) ไดOนําเสนอวิธีการ
ดําเนินการของกลุKมควบคุมคุณภาพซึ่งถือเปSน
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หนOาท่ีของผูOบริหาร คือการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการดําเนินงาน ประกอบดOวย 
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  

 2.1 การวางแผน (Plan)      
 2.2 การปฏิบัติงาน (Do)  
 2.3 การตรวจสอบ (Check)  
 2.4 การปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม 

(Act) ซึ่งเปSนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการบริหาร
การศึกษา เชKนเดียวกับการศึกษาวิจัยของสุรัตน@ 
ศรีดาเดช  เร่ือง การนําเสนอรูปแบบการบริหารท่ี
มีประสิทธิผลของผูOบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองค@ประกอบ ดOานหนOาท่ีการบริหาร 
ประกอบดOวย 7 ดOาน ซึ่ง 1 ใน 7 ดOาน ประกอบไป
ดOวย 

  2.4.1 การวางแผน  
  2.4.2 การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

  2.4.3 ผูOบริหารโรงเรียนตOองกําหนด
จุดหมายปลายทาง  

  2.4.4 วางแนวทางการดําเนินงานไวO  
  2.4.5 ตOองวางแผนกลยุทธ@เพื่อ

พัฒนาการศึกษา   
  2.4.6 นําแผนกลยุทธ@สูKการปฏิบัติ

โดยตOองมีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลOองกับ   
  2.4.7 แผนกลยุทธ@และงบประมาณ  

ท่ีไดOรับดOวย และสอดคลOองกับ โคเฮนและอัพฮอฟ�  
(1980) ท่ีกลKาววKา การบริหารแบบมีสKวนรKวม มี 4 
ขั้น คือ การมีสKวนรKวมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ 
การรับผลประโยชน@และการประเมินผล 
 2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร
กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา พบวKา ผูOทรงคุณวุฒิมีความเห็นวKา
รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา มีความเหมาะสม และผูOบริหาร
สถานศึกษา  ครูผูOรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวแทนครู ตัวแทนผูOปกครองนักเรียน และตัวแทน
นักเรียน มีความเห็นวKา การนํารูปแบบการบริหาร
กิจการนักเ รียนแบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาไปใชOมีความเปSนไปไดOอยูKในระดับมาก 
ท้ังน้ีผลการศึกษาคลOายคลึงกับผลการวิจัยของ
ปฏิภาณ@ มหรรธนาธิบดี (2554) เร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต     
10 แหKง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ@ราช
วิทยาลัย จากผลการศึกษาความเหมาะสม และ
ความเปSนไปไดO ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาเขต 10 แหKง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พบวKาผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปSนไปไดOของรูปแบบตามความ
คิดเห็นของผูOบริหาร โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก
ท่ีสุดท้ังดOานมีความเหมาะสมและดOานความเปSนไป

ไดO(X�=4.89, 4.98)  
 

ขUอเสนอแนะการวิจัย 
 ขUอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ควรกําหนดระบบโครงสรOางคณะ
กรรมการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ใหOมีความชัดเจนและเปSนรูปธรรมและ
มีความตKอเนื่องในระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี สK ว น รK ว ม ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา 
 2. ควรกําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการสนับสนุน 
สKงเสริมการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนใหO
สามารถบริหารจัดการไดOอยKางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
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 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนํา
แนวทางไปใชOในการบริหารงานกิจการไดOอยKางมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ควรมีระบบการจัดการบริหารกิจการ
นักเรียนภายในสถานศึกษาใหOสอดคลOองกับความ
ตOองการและบริบทในการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียน 
 5. ควรสKงเสริมการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียนท่ีมีผูOสKวนไดOเสียเขOามามีสKวนรKวม
อยKางตKอเนื่องเปSนระบบดOวยวิ ธี ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับสภาพและความตOองจําเปSนของ
สถานศึกษา 
 

ขUอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาถึงรูปแบบเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน แบบมีสKวนรKวมตามบทบาทหนOาท่ี
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดองค@ความรูOในการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร@
ก า รบ ริห า รกิ จ ก า ร นั ก เ รี ยน ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
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