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กิตติกรรมประกาศการศึกษาอิสระเล�มนี้สําเร็จลงได� ด�วยความกรุณาและความช�วยเหลือเป$นอย�างดียิ่งจาก ดร.ภานุมาศ หมอสินธุ) อาจารย)ท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาให�คําแนะนํา และตรวจแก�ไข ข�อบกพร�อง ด�วยความเอาใจใส�ตลอดมาต้ังแต�ต�นจนเสร็จเรียบร�อย ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไว�เป$นอย�างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย)ประจําหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท�านท่ีให�ความช�วยเหลืออย�างดี ขอขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค ได�กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาอิสระครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย)ทุกท�านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก�ผู�วิจัย และท�านอ่ืน ๆ ท่ีไม�ได�กล�าวนามไว� ณ ท่ีนี้ ท่ีได�กรุณาให�ความสะดวก ความร�วมมือ ข�อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการทําการศึกษาอิสระครั้งนี้      เชษฐา บัวลีเอ�น  1 พฤศจิกายน 2562 



บทคัดย�อ ช่ือเรื่อง : การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ!ค จังหวัดพะเยา ผู�วิจัย : นายเชษฐา  บัวลีเอ�น ปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) อาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม : ผู0ช�วยศาสตราจารย1 ดร.สุรเจต  ไชยพันธ1พงษ1 ดร.ภาณุมาศ  หมอสินธุ1 ป ท่ีสําเร็จการศึกษา : 2562 สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ!ค      การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซีเทคแปซิฟ!ค จังหวัดพะเยา ได0เก็บรวบรวมข0อมูลและแสดงผลการศึกษาโดยใช0ข0อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 217 ชุด และข0อมูลท่ีได0นํามาวิเคราะห1และแปลผลโดยการวิเคราะห1ข0อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาได0ดังนี้  ผลการวิเคราะห1ข0อมูล พบว�า ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นปC 1 จํานวน 88 คน คิดเปEนร0อยละ 40.6 รองลงมาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นปC 3 จํานวน 50 คน คิดเปEนร0อยละ 23.0 และน0อยท่ีสุดคือ อยู�ในระดับ ปวส. ชั้นปC 2 จํานวน 11 คน คิดเปEนร0อยละ 5.1 ตามลําดับ ผู0ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�อยู�ในสาขาวิชาสามัญและภาษาต�างประเทศ จํานวน 59 คน คิดเปEนร0อยละ 27.2 รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 37 คน คิดเปEนร0อยละ 17.1 และน0อยท่ีสุดคือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส1 จํานวน 11 คน คิดเปEนร0อยละ 5.1  การวิเคราะห1ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ!ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.60 และเม่ือพิจารณาเปEนรายด0าน พบว�า ด0านท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษามากท่ีสุดคือ ด0านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน1 อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือ ด0านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.69 และน0อยท่ีสุดคือ ด0านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.44  ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ!ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด0านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   



 ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ!ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด0านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   คําสําคัญ :  การมีส�วนร�วม , นักศึกษา, การพัฒนา, กิจกรรมนักศึกษา, จังหวัดพะเยา                              



 Title    : The participation of students in the development of student    activities  at Ctech Pacific Technology College, Phayao Author   : Mr.Chetta  Bourlee - en Degree   : Master of Education (Educational  Administration) Advisor   : Asst. Prof. Dr.Surajet  Chaiphanpong Co - Advisor    : Dr.Panumat  Mohsin Graduated Year  : 2019 Institute             Pa        : Pacific Institute of Management Science Abstract   Research on the Participation of Student in the Student Activities Development at Ctech Pacific College of Technology, Phayao Province, its findings were collected and presented using data from the 217 questionnaires. The data which was analyzed and interpreted by data analysis can be summarized as follows.  The data analysis found that 88 respondents have educational level as vocational certificate year 1 (40.6 percent), 50 respondents having the educational level as vocational certificate year 3 (23.0 percent) and 11 respondents having the educational level as high vocational certificate year 2 (5.1 percent) respectively. The majority of the respondents were in a field of General Subject and Foreign Language, totaling 59 people (27.2 percent), followed by a field of Accounting, consisting of 37 people (17.1 percent) and the minorities were 11 students being in a field of Electronics (5.1 percent).  The analysis of participation levels in student activity development at Ctech Pacific College of Technology, Phayao Province, was generally in high level with an average of 3.60. When considered in each aspect, it was found that the aspect that has the highest level of participation in the student activity development was an aspect of regarding participation in receiving benefit, being in high level with an average of 3.71, followed by an aspect of participation in operation being in high level with an average of 3.69, and the least was an aspect of participation in monitoring and evaluation being in high level with an average of 3.44.  The comparison result of differences between grade levels on the participation in the student activity development at Ctech Pacific College of Technology, Phayao Province, in overall and in each aspect, were significantly different at the statistical level at 0.05.     Abstract 
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สารบัญตาราง  ตารางท่ี                                                                                                   หน�า  1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 39 2 แสดงค�าเฉลี่ย (x̅) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส�วนร�วม  ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   จังหวัดพะเยา ในภาพรวม 41 3 แสดงค�าเฉลี่ย (x̅) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส�วนร�วม  ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 42 4 แสดงค�าเฉลี่ย (x̅) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส�วนร�วม  ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน       43 5 แสดงค�าเฉลี่ย (x̅) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส�วนร�วม  ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน;           44 6 แสดงค�าเฉลี่ย (x̅) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส�วนร�วม  ในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค   จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล 45 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนา  กิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม 46 8 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการตัดสินใจ 47 9 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการดําเนินงาน 48 10 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของ  นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการรับผลประโยชน; 49 



 สารบัญตาราง (ต�อ)  ตารางท่ี                                                                                                   หน�า 11 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการติดตามและประเมินผล 50 12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนา  กิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม 51 13 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของ  นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการตัดสินใจ 52 14 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการดําเนินงาน 53 15 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการรับผลประโยชน; 54 16 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรม  ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ5ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วม  ในการติดตามและประเมินผล 55   



สารบัญภาพ  ภาพท่ี                                                                                                      หน�า    1  กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 4              



1 บทท่ี 1 บทนํา  1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   จากกระแสโลกาภิวัตน�อันเกิดจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย!างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป6นป7จจัยสําคัญท่ีทําให;สังคมโลกอยู!ในภาวะไร;พรหมแดนและนําโลกสู!การจัดระเบียบใหม!ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก!อให;เกิดโอกาสและภัยคุกคามต!อคุณภาพชีวิตของพลโลกในด;านต!าง ๆ สังคมไทยในฐานะเป6นส!วนหนึ่งของประชาคมโลกจะต;องปรับตัวโดยการพัฒนาคน ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพของคนให;มีพ้ืนฐานในการคิดเรียนรู;ทักษะในการจัดการ การดํารงชีวิตสามารถเผชิญกับป7ญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว (สํานักส!งเสริมสุขภาพ, 2547)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุ!งหมายและหลักการมาตรา 6 ท่ีระบุไว;ว!าการจัดการศึกษาต;องเป6นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให;เป6นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร!างกายจิตใจสติป7ญญาความรู; คุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู!ร!วมกับผู;อ่ืนได;อย!างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห!งชาติ, 2549)  การทํางานแบบมีส!วนร!วมนั้น ไม!ว!าจะเป6นระดับครอบครัวระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค�กรหรือ ระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอย!างยิ่งในกระบวนทัศน� (วันชัย วัฒนศัพท�, 2549) ให;ความหมายของการมีส!วนร!วมว!าช!วยให;ผู;มีส!วนร!วมเกิดความรู;สึกความเป6นเจ;าของ (Ownership) และจะทําให;ผู;มีส!วนร!วมหรือผู;ท่ีมีส!วนได;ส!วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) รวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได;อย!างสมัครใจเต็มใจ สบายใจ เช!นเดียวกับ (เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, 2545) กล!าวถึงการมีส!วนร!วม หมายถึงการเข;าร!วมอย!างแข็งขันของกลุ!มบุคคลท่ีมีส!วนได;ส!วนเสียในทุกข้ันตอนของโครงการพัฒนาการมีส!วนร!วมต;องเป6นไปในรูปท่ีผู;รับการพัฒนาเข;ามามีส!วนกระทําให;เกิดการพัฒนามิใช!เป6นผู;รับการพัฒนาตลอดไปท้ังนี้ เป6นการเก้ือหนุนให;เกิดการพัฒนาท่ีแท;จริงและถาวรการมีส!วนร!วมของประชาชนไม!ใช!หมายความเพียงการดึงประชาชนเข;ามาทํากิจกรรมตามท่ีผู;นําท;องถ่ินคิดหรือจัดทําข้ึนเพราะแท;จริงแล;วในหมู!บ;านหรือชุมชนต!าง ๆ มีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานของตนอยู!แล;วประชาชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาหมู!บ;านของตนได;แต!ผู;บริหารการพัฒนามักไม!สนใจสิ่งท่ีมีอยู!แล;วโดยพยายามสร;างสิ่งใหม!ๆข้ึนมา เพ่ือให;ได;ชื่อว!าเป6นความคิดหรือโครงการของตน ตามท่ี (จุฬาภรณ�โสตะ, 2543) กล!าวถึงการมีส!วนร!วมหมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข;ามาช!วยเหลือสนับสนุนทําประโยชน�ต!าง ๆ หรือกิจกรรมต!าง ๆ อาจเป6นการมีส!วนร!วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค�การข้ึนอยู!กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวข;องกับองค�การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให;บรรลุเป̂าหมายวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติป7ญญาก็คือการให;มีส!วนร!วมการให;



2 บุคคลมีส!วนร!วมในองค�การนั้นบุคคลจะต;องมีส!วนเก่ียวข;องในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต!าง ๆ เป6นผลให;บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ต!อภารกิจและองค�การ สถานศึกษาถือเป6นหน!วยงานหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะเป6นหน!วยงานทางสังคมซ่ึงมีหน;าท่ีในการขัดเกลาอบรมสั่งสอนเยาวชนไทยให;เจริญงอกงามเหมาะสมในแต!ละช!วงวัยผลของการการดําเนินงานจัดการศึกษาข้ึนอยู!กับความสามรถในการบริหารของสถานศึกษา กอรปกับนักศึกษาก็เป6นส!วนหนึ่งในการเข;ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการบริหารงานภายในสถานศึกษาเพ่ือให;สถานศึกษาบรรลุเป̂าหมายตามแผนงานและโครงการเพระต;องอาศัยในส!วนของนักศึกษามาเป6นผู;คอยช!วยขับเคลื่อนในการมีส!วนร!วมในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาต;องมีการเป_ดโอกาสให;นักศึกษาเข;ามามีบทบาทและช!วยในการพัฒนานับต้ังแต!กระบวนการวางแผนการติดตามประเมินผลงาน การประชาสัมพันธ� เพราะถ;าสถานศึกษาจะมีมาตรฐานในการบริหารจัดการแล;วนั้น ต;องได;รับความร!วมมือจากนักศึกษาเข;ามามีส!วนร!วมในการพัฒนาอย!างสมํ่าเสมอและต;องได;รับความร!วมมือจากทุกฝaาย (จันทรานิ สงวนนาม, 2553)  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค เป_ดทําการเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษาซ่ึงเป_ดทําการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษามากว!า 23 ปc ภายใต;ปรัชญา มีความรู; คู!คุณธรรม นําอาชีพก;าวไกล ซ่ึงหมายถึงการมุ!งเน;นให;นักศึกษามีความรู;พ้ืนฐานทางด;านวิชาการและวิชาชีพท้ังความรู;ท่ีได;จากประสบการณ�โดยตรงและความรู;ท่ีได;จากประสบการณ�ทางอ;อม เพ่ือนําความรู;ไปพัฒนาตนเองให;สามารถดํารงชีวิตอยู!ในสังคมได;อย!างมีความสุขตลอดจนนําความรู;ไปช!วยเหลือชุมชนและสังคมได; การมุ!งพัฒนานักเรียนให;เป6นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค!า มีคุณภาพต!อชุมชน และสังคม โดยมีความสมบูรณ�ในจริยธรรมท่ีสําคัญ อันเป6นหลักในการดํารงชีวิตให;สงบสุขได;แก!ความกตัญdูกตเวที ความซ่ือสัตย� ความมีน้ําใจเป6นนักกีฬา และมีน้ําใจเอ้ือเฟefอเผื่อแผ!เมตตากรุณาช!วยเหลือตามโอกาสการมุ!งเน;น ส!งเสริมให;นักเรียนมีความรู; ตามสาขาของตนนําไปเป6นพ้ืนฐานในการศึกษาต!อ และเป6นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือบริหารธุรกิจส!วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช;ให;มีความเจริญก;าวหน;าในอาชีพในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยโดยการได;รับความร!วมมือจากครูบุคลากรและนักศึกษา จากผลการบริหารจัดการของวิทยาลัยทุก ๆ ปcท่ีผ!านมากลุ!มคนท่ียังขาดความร!วมมืออยู!ก็คือตัวนักศึกษาซ่ึงพบได;จากนักศึกษาบางกลุ!มติดกิจกรรมและกลุ!มท่ีร!วมก็ยังขาดความกระตือรือร;นและการต่ืนตัวในการร!วมกิจกรรมรอคําสั่งการเข;าร!วมจากอาจารย�อย!างเดียว (วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ�พงษ�, ออนไลน�)  ผู;วิจัยเล็งเห็นความสําคัญดังกล!าว จึงได;จัดทําวิจัย เรื่องการมีส!วนของนักศึกษาในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโลยีซีเทคแปซิฟ_ค ในด;านการมีส!วนร!วมในการเข;าร!วมกิจกรรมของนักศึกษาเพราะจากสถิติท่ีผ!านมาเม่ือปc 2560 จากผลการสรุปงาน ของฝaายงานกิจการนักศึกษา ยังพบว!านักศึกษาบางกลุ!มมีส!วนร!วมยังไม!เป6นไปตามเป̂าหมายเพราะนักศีกษายังขาดความรับผิดชอบของ



3 การเข;าร!วมกิจกรรมของทางวิทยาลัยในส!วนนักศึกษาท่ีเข;าร!วมกิจกรรม คิดเป6นร;อนละ 85 ของการเข;าร!วมกิจกรรม (สรุปงานโครงการ กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค, 2560) เพราะนักศึกษายังไม!มีความกระตือรือร;นเท!าท่ีควรเพ่ือให;การบริหารงานของวิทยาลัยเป6นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน�ในการการพัฒนางานวิทยาลัยให;มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะส!งผลต!อการพัฒนาผู;เรียนให;เป6นผู;ท่ีมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนในทุกๆด;าน เป6นผู;ท่ีมีความรับผิดชอบตนเอง ต!อสังคมเป6นการส!งเสริม และเพ่ิมบทบาทของนักศึกษาในการเข;ามามีส!วนร!วม ในการวางแผนการปฏิบัติงานและร!วมประเมินผลต!อไป  1.2  คําถามการวิจัย  1. การมีส!วนร!วมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค ในการพัฒนางานกิจกรรม มีลักษณะอย!างไร  2. ระดับชั้น สาขาวิชา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค มีส!วนร!วมในการพัฒนางานกิจกรรมท่ีแตกต!างกันอย!างไร  1.3  วัตถุประสงค&ของการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาการมีส!วนร!วมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค ในการพัฒนางานกิจกรรม  2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส!วนร!วมในการพัฒนางานกิจกรรม จําแนกตามระดับชั้น สาขาวิชาท่ีเรียน โดยให;นักศึกษามีส!วนร!วมในการประกันคุณภาพงานกิจกรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค  1.4  สมมติฐานการวิจัย   เพ่ือเป6นแนวทางในการวิจัย ผู;วิจัยได;ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  1. นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นเรียนท่ีต!างกันมีส!วนร!วม ในการพัฒนางานกิจกรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา  แตกต!างกัน   2. นักศึกษาท่ีอยู!สาขาท่ีต!างกันมีส!วนร!วม ในการพัฒนางานกิจกรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา  แตกต!างกัน     



4 1.5  กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข;องผู;วิจัยได;กําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาไว;โดยได;นําแนวคิดและทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1980) การมีส!วนร!วมออกเป6น 4 ประการ มาใช;ในการสร;างกรอบแนวคิดในการวิจัยได;กรอบแนวคิด ดังนี้              ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม        ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย   ตัวแปรท่ีศึกษา  1. ตัวแปรอิสระ ได;แก!   1.1 ระดับชั้น        1.2 สาขาวิชา  2. ตัวแปรตาม ได;แก!   2.1 การมีส!วนร!วมในการตัดสินใจ   2.2 การมีส!วนร!วมในการดําเนินงาน   2.3 การมีส!วนร!วมในการรับผลประโยชน�   2.4 การมีส!วนร!วมในการประเมินผล  1.6  ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยเรื่องการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยาตามแนวความคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ในลักษณะการมีส!วนร!วมในการตัดสินใจ การมีส!วนร!วมในการดําเนินการ การมีส!วนร!วมรับผลประโยชน� และการมีส!วนร!วมในการประเมินผล ผู;วิจัยได;กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว; ดังนี้       1.  ระดับชั้น      2.  สาขาวิชา    1.  การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 2.  การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 3.  การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน" 4.  การมีส�วนร�วมในการประเมินผล 



5  1.6.1 ขอบเขตด-านเนื้อหา    ศึกษาการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยาตามแนวความคิดเก่ียวกับการมีส!วนร!วม 4 ประการของ Cohen and Uphoff (1980)  1.6.2 ขอบเขตด-านประชากรและกลุ6มตัวอย6าง   ประชากรท่ีใช;ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได;แก! นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค จํานวน 478 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ!มตัวอย!าง 217 คนผู;วิจัยกําหนดกลุ!มตัวอย!างโดยใช;ตาราง Krejcie Robert V. Krejcie แห!งมหาวิทยาลัย Minisota และEaryle W. Morgan แห!งมหาวิทยาลัยTexas ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงจะได;จํานวนกลุ!มตัวอย!างท้ังสิ้น 217 คน   1.6.3 ขอบเขตด-านระยะเวลา   ในการศึกษาครั้งนี้ ผู;ศึกษาใช;ระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 8 เดือน เริ่มต้ังแต!เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561  1.7  ประโยชน&ท่ีคาดว6าจะได-รับ   1. ทราบถึงการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา   2. ทราบผลเปรียบเทียบการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา   3. นําผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาเพ่ือสร;างการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา  1.8  นิยามศัพท&เฉพาะ   ในการวิจัยเรื่องการมีส!วนร!วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค จังหวัดพะเยา ผู;วิจัยดําเนินการในรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการและได;ให;คํานิยามศัพท�ท่ีใช;เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้   1. การมีส6วนร6วมในการพัฒนากิจกรรมวิทยาลัย หมายถึง การเป_ดโอกาสให;นักศึกษาในวิทยาลัยได;เข;ามามีส!วนร!วมเก่ียวข;องในการดําเนินการงานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา ในลักษณะการมีส!วนร!วมในการตัดสินใจ ร!วมดําเนินการ ร!วมรับผลประโยชน� และการมีส!วนร!วมในการประเมินผล 



6   2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ?ค หมายถึง นักศึกษา ท่ีเข;าศึกษาเรียนในระดับอาชีวศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปcท่ี 1- 3 (ปวช.) และประประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปcท่ี 4 - 5 (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค จังหวัดพะเยา   3. กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย หมายถึง งานและโครงการตามแผนงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_ค เป6นการดําเนินงานเพ่ือให;นักศึกษาได;มีส!วนร!วม และเป6นการเสริมสร;าง เพ่ือปลูกฝ7งให;เป6นผู; ท่ี มีความรับผิดชอบต!อตนเอง และสังคมเป6นการปลูกฝ7งให;นักศึกษาเป6นผู; ท่ี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� และเป6นผู; ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต!อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  4. ระดับช้ันป@ หมายถึง นักศึกษาท่ีเข;าศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปcท่ี 1 ชั้นปcที่ 2 ชั้นปcที่ 3 และประประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปcที่ 4 ชั้นปcที่ 5 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา   5. สาขาวิชา หมายถึง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเฉพาะ โดยแบ!งเป6นแขนงย!อย มาจากคณะวิชาการแบ!งสาขาวิชาและหมวดหมู! ส!วนใหญ!แบ!งตามเนื้อหาสาขา หรือทิศทางของการจัดการศึกษาท่ีไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล;เคียงกัน   6. การมีส6วนร6วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส!วนร!วมประชุมเพ่ือนําเสนอเรื่องต!าง ๆ ท่ีมีความจําเป6นในการพัฒนาวิทยาลัยร!วมในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย   7. การมีส6วนร6วมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีนักศึกษาได;ร!วมแรงในการทํากิจกรรมโครงการต!าง ๆ เพ่ือเป6นไปตามแผนงานของวิทยาลัย   8. การมีส6วนร6วมในการรับผลประโยชน& หมายถึง การท่ีได;รับผลประโยชน�ในด;านต!าง ๆ จากกิจกรรมโครงการพัฒนาในวิทยาลัย เช!น โครงการส!งเสริมทางด;านบุคลิกภาพ โครงการส!งเสริมทางด;านคุณธรรมจริยธรรม โครงการด;านจิตอาสา    9. การมีส6วนร6วมในการประเมินผล หมายถึง การมีส!วนร!วมในการประเมินผลการดําเนินงาน ของกิจกรรมต!าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางร!วมในการพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ_คจังหวัดพะเยา   



7 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง    การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ$ค จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ผู+วิจัยได+นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา  2.3 กิจกรรมนักศึกษา  2.4 บริบทพ้ืนท่ีศึกษา   2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง  2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส!วนร!วม   การมีส!วนร!วม หมายถึง การมีส�วนร�วมท่ีเป8นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมลงมือการปฏิบัติ ร�วมประเมินผลและร�วมกับประโยชน;การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนามิได+หมายถึงการให+ประชาชนเข+าร�วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามท่ีรัฐกําหนดแต� หมายถึง การให+ประชาชน กลุ�ม ชุมชน ร�วมกันคิดและตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนาการดํารงชีวิต ร�วมปฏิบัติตามแผนของกลุ�มหรือของชุมชนและรับประโยชน;ร�วมกันโดยรัฐเป8นเพียงผู+สนับสนุนการร�วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ�มเป8นเรื่องยากท่ีจะทําให+ทุกคนมีส�วนร�วมจริง ๆ และเป8นอิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ�มมีศักยภาพ ฐานะอํานาจทางสังคมแตกต�างกัน ปAจจัยวัฒนธรรมบางประการเป8นอุปสรรคต�อความเป8นอิสระในการแสดงออก คนแต�ละคนต�างมีมุมมองในการตัดสินคุณค�าเรื่องต�าง ๆ ไม�เหมือนกัน ประสบการณ;ต�างกัน เหล�านี้อาจนําไปสู�การไม�ยอมรับฟAงความคิดเห็นของผู+อ่ืน  การมีส�วนร�วม เป8นการเข+าไปเก่ียวข+องทางความคิด จิตใจ อารมณ; และทางกาย การมีส�วนร�วมมีความหมายมากกว�าการเป8นส�วนหนึ่ง การมีส�วนร�วมมีความหมายท้ังในด+านปริมาณ และคุณภาพ การมีส�วนร�วมครอบคลุมท้ังมิติด+านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ีจะมีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมเป8นการกระทําจึงมีท้ังผู+กระทําผู+ถูกกระทําหรือผู+รับและสาธารณชนผู+เป8นบริบทของการกระทําการมีส�วนร�วมเป8นปรากฏการณ;ท่ีมีความหมายหลากหลาย เป8นความพยายามร�วมกันในสหกรณ;เพ่ือแก+ปAญหาและบรรลุความต+องการของตนเอง สหกรณ; โดยเริ่มจากการ รับรู+ร�วมกัน คิดร�วมกัน และ กระทําร�วมกันในโครงการอย�างต�อเนื่อง Cohen and Uphoff (1980) เสนอรูปแบบการมีส�วนร�วมเป8น 4 แบบ 



8   1.  การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรกสุดคือการกําหนดความต+องการและจัดลําดับความสําคัญจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข+องการตัดสินใจในช�วงเริ่มต+นการตัดสินใจในช�วงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว+  2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส�วนท่ีเป8นองค;ประกอบของการดําเนินงานตามโครงการนั้นจะได+มาจากคําถามท่ีว�าใครจะทําประโยชน;ให+แก�โครงการได+บ+างและจะทําประโยชน;โดยวิธีใดเช�นการสนับสนุนด+านทรัพยากรการบริหารงานการประสานงานและการขอความช�วยเหลือเป8นต+น   3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน; (Benefits) ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน;นอกจากความสําคัญของผลประโยชน;ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล+วยังต+องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน;ภายในกลุ�มผลประโยชน;ของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชน;ในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป8นผลเสียของโครงซ่ึงจะเป8นประโยชน;และเป8นโทษต�อบุคคลในสังคม   4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญท่ีจะต+องสังเกต คือ ความเห็นความชอบและความคาดหวังซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มได+   นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1980) ได+เสนอลักษณะการมีส�วนร�วมของผู+บริหารเพ่ิมเติม คือ  1. การร�วมประชุมกลุ�มผู+ทํากิจกรรมในสถานประกอบการนั้น ๆ กล�าวคือ ผู+บริหารกิจกรรมได+มีส�วนร�วมในการเข+าประชุมตามวันและเวลาท่ีมีการประชุม  2. การร�วมวางแผนในการประกอบธุรกิจ คือ การท่ีบุคคลซ่ึงเป8นผู+บริหารกิจกรรมมีส�วนร�วมในการเสนอแนวความคิดใหม�ๆในการปรับปรุงกิจกรรมในธุรกิจเช�นการตลาดก็มีการเสนอให+หาตลาดใหม�ก็คือว�าเป8นการร�วมวางแผนเป8นต+น  3. การร�วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม คือ การท่ีผู+บริหารกิจการมีส�วนในการคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะมีข้ึนในสถานประกอบการนั้น ๆ  4. การร�วมปฏิบัติกิจกรรมต�าง ๆ คือ การท่ีผู+บริหารได+มีโอกาสลงมือทํากิจกรรมร�วมกับผู+อ่ืนในสถานประกอบการณ;นั้น ๆ  5. การร�วมประเมินผลในกิจกรรมต�าง ๆ คือ การท่ีผู+บริหารกิจการมีโอกาสเป8นผู+ตรวจสอบและติดตามผลงานของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  6. การร�วมได+รับประโยชน;จากการประกอบกิจการ คือ การท่ีผู+บริหารกิจการมีโอกาสได+เงินเดือนหรือโบนัสเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม   สรุปได+ว�าการมีส�วนร�วมตามแนวคิดของ จะต+องประกอบด+วยการมีส�วนเก่ียวข+องประชาชน 4 ประการ ได+แก� การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจว�าจะทําอะไรและทําด+วยวิธีการอย�างไรมีส�วนในการ



9 ดําเนินโครงการตัดสินใจในการให+ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการร�วมมือกับองค;กรหรือกลุ�มกิจกรรมเป8นการเฉพาะมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน;และมีส�วนในการประเมินผลโครงการ  ความหมายการมีส!วนร!วม  Vroom and Deci (1970) ได+กล�าวถึงการมีส�วนร�วมว�าเป8นปริมาณของอิทธิพลท่ีปAจเจกบุคคลรู+สึกว�าได+เข+าไปร�วมในการตัดสินใจและบุคคลจะได+รับความพึงพอใจจากการทางานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตัวบุคคลจะพัฒนาความผูกพันท่ีมีต�องานและจะสามารถทํางานได+ดีตลอดจนสามารถขยายเปgาหมายขององค;การได+อย�างมีประสิทธิภาพนั่นคือปรัชญาของแนวความคิดในการควบคุมตนเองมิใช�ควบคุมองค;การ  Keith (1972) ได+ให+ความหมายของการมีส�วนร�วมไว+ว�าหมายถึงการเก่ียวข+องทางจิตใจและอารมณ; (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ;กลุ�ม (Group situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวข+องดังกล�าวเป8นเหตุผลเร+าใจให+กระทําให+บรรลุจุดมุ�งหมายของกลุ�มนั้นโดยให+เกิดความรู+สึกรับผิดชอบกับกลุ�มดังกล�าวด+วย  สุนิตย; มะลิวัลย; (2541) ได+ให+ความหมายของการมีส�วนร�วมว�าหมายถึงความร�วมมือของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีความเห็นตรงกันและเข+ามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมของโครงการหนึ่งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค;ของโครงการท่ีวางไว+  นคร สําเภาทิพย; (2542) ได+ให+ความหมายการมีส�วนร�วมของประชาชนว�าหมายถึงการเป$ดโอกาสให+ประชาชนมีบทบาทหลักในการเริ่มคิดเริ่มวางแผนปฏิบัติการและมีอํานาจตัดสินใจท่ีจะดําเนินการในกิจกรรมของเขาเองในชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการและควบคุมการกระจายทรัพยากรและปAจจัยการผลิตท่ีมีในสังคมซ่ึงจะนําไปสู�การพ่ึงตัวเองมีความสามารถในการช�วยตัวเองสามารถท่ีจะกําหนดชะตาชีวิตได+ด+วยตนเองในท+ายท่ีสุด  ประเสริฐ สุนทร (2543) ได+ให+ความหมาย การมีส�วนร�วมของประชาชนว�าหมายถึงการท่ีบุคคลกลุ�มหรือชุมชนมีความเห็นพ+องต+องกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบใด ๆ ต�อการดําเนินชีวิตของตนเองแล+วมีการแสดงให+เห็นถึงความต+องการโดยสมัครใจร�วมกันเข+ามามีส�วนร�วมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัวประชาชนเองจนมาสู�การตัดสินใจกระทําร�วมกันเพ่ือให+บรรลุถึงความประสงค;นั้นๆโดยร�วมกันในการระดมความคิดการตัดสินใจการวางแผนการปฏิบัติการการติดตามแลประเมินผลรวมตลอดถึงการเสียสละเวลาแรงงานและทุนทรัพย;ต�าง ๆ  สุธีวร ประดิษฐ; (2553) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ีต+องการเข+าร�วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือให+เกิดผลต�อความต+องการของกลุ�มคนท่ีสอดคล+องกับวิถีชีวิตทางสังคมท้ังนี้ในการท่ีจะให+ชุมชนเข+ามามีส�วนร�วมอย�างแท+จริงนั้นการจัดกิจกรรมการมีส�วนร�วมต+องคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิตค�านิยมประเพณีทัศนคติของบุคคลเพ่ือให+เกิดความสมัครใจเข+าร�วมกิจกรรมเพราะกลุ�มคนในชุมชนมีความแตกต�างกันในลักษณะส�วนบุคคลลักษณะทางเศรษฐกิจและการได+รับข+อมูล



10 ข�าวสารท้ังนี้การเข+ามามีส�วนร�วมของชุมชนโดยสรุปมีข้ันตอนท้ังสิ้น 5 ข้ันตอน คือ  1. การวิเคราะห;สังเคราะห;ปAญหาของชุมชน  2. การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคล+องกับวิถีชีวิต  3. การกําหนดกิจกรรม  4. การดําเนินกิจกรรม  5. การประเมินผลกิจกรรม  ซ่ึงเป8นข้ันตอนของการเข+ามามีส�วนร�วมท่ีให+ความสําคัญโดยใช+ชุมชนเป8นศูนย;กลางโดยมีหน�วยงานภาครัฐคอยช�วยเหลือให+คําแนะนําหรือออํานวยความสะดวกเท�านั้นจากความหมายดังกล�าวผู+วิจัยสรุปได+ว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนหมายถึงความร�วมมือร�วมปฏิบัติและร�วมรับผิดชอบด+วยกันไม�ว�าจะเป8นของบุคคลหรือของกลุ�มท้ังนี้เพ่ือให+เกิดการดําเนินงานเกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต+องการซ่ึงการมีส�วนร�วมของประชาชนเป8นยุทธศาสตร;ท่ีสําคัญของการพัฒนาชุมชนส�งผลให+การดําเนินงานหรือการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตามแผนงาน  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ; (2537) ได+อธิบายถึงการมีส�วนร�วมว�าเป8นการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข+ามาช�วยเหลือสนับสนุนการทําประโยชน;ในเรื่องต�าง ๆ หรือกิจกรรมต�าง ๆ อาจเป8นการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค;การข้ึนอยู�กับกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและปะสิทธิผลขององค;กรในการปฏิบัติภารกิจให+บรรลุเปgาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปAญญาก็คือ การมีส�วนร�วม การให+บุคคลมีส�วนร�วมในองค;กรนั้น บุคคลจะต+องมีส�วนเก่ียวข+องในการดําเนินการปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ เป8นผลให+บุคคลนั้นมีความผูกพันต�อกิจกรรมและองค;กรในท่ีสุด  Cohen and Uphoff (1977 : 7 – 26) กล�าวถึงกรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส�วนร�วมว�า มีโครงสร+างพ้ืนฐานจําแนกเป8น 3 มิติ ได+แก�  มิติท่ี 1 มีส!วนร!วมในเรื่องอะไร (what participation are we concerned with?) หรือเรียกอีกอย�างว�า ประเภทหรือลักษณะของการมีส�วนร�วม ได+สร+างกรอบพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมประกอบด+วยประเด็นต�าง ๆ ดังนี้  1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) ซ่ึงเป8นการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต้ังแต�ระยะเริ่มต+น  2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม (participationin implementation) เป8นการเข+าร�วมโดยการสนับสนุนทางด+านทรัพยากร การเข+าร�วมในการบริหาร   3. การมีส�วนร�วมในการรับผลปะโยชน; (participationin benefits) โดยอาจจะเป8นผลประโยชน;ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส�วนตัว  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (participationin evaluation) ซ่ึงเป8นการควบคุม



11 และตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม รวมท้ังเป8นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส�วนร�วมต�อไป  มิติท่ี 2 ใครท่ีเข�ามามีส!วนร!วม (whoseparticipation are we concerned with?) ในส�วนนี้ มีคําท่ีใช+ในความหมายว�า “การมีส�วนร�วมของประชาชน” (popular participation) Cohen and Uphoff ได+จําแนกให+เป8นกลุ�มบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจําแนกออกเป8น 4 กลุ�มใหญ� ได+แก�   1. ผู+ท่ีอยู�อาศัยในท+องถ่ิน   2. ผู+นําท+องถ่ิน   3. เจ+าหน+าท่ีของรัฐ    4. คนต�างชาติ  มิติท่ี 3 การมีส!วนร!วมนั้นเกิดข้ึนอย!างไร (how is participation occurring with in the project ?) ในมิตินี้ มีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยู� 4 ประเด็นด+วยกันคือ  1. พ้ืนฐานของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับแรงท่ีกระทําให+เกิดการมีส�วนร�วมมาจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองล�าง และแรงท่ีส�งเสริมการมีส�วนร�วมมาจากท่ีใด  2. รูปแบบของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับรูปแบบขององค;กร การมีส�วนร�วมโดยตรงหือโดยอ+อม  3. ขอบเขตของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาท่ีเข+ามามีส�วนร�วมและช�องของกิจกรรม  4. ประสิทธิผลของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับ การให+อํานาจแก�ผู+เข+ามามีส�วนร�วม และปฏิสัมพันธ;ของคุณลักษณะต�างๆ ของสิ่งท่ีเก่ียวข+องกับการมีส�วนร�วม  Chapin (1997 : 317) ได+แบ�งการมีส�วนร�วมในงานออกเป8น 4 ประเภท ดังนี้   1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจประกอบด+วย 3 ข้ันตอน คือการิเริ่มตัดสินใจดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียงคัดค+าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งท่ีเก่ียวข+องกับงานท่ีปฏิบัติ ไม�ว�าจะเรื่องของการจัดระบบการทํางาน วิธีการทํางาน ใครเป8นผู+กระทําและทําอย�างไร  2. การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส�วนร�วมในการสนับสนุนด+านทรัพยากร การบริหาร การประสานความร�วมมือ การทํากิจกรรมต�างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก+ไขปAญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  3. การมีส�วนร�วมในผลประโยชน;ไม�ว�าจะเป8นผลประโยชน;ทางด+านวัตถุ ผลประโยชน;ทางสังคม หรือผลประโยชน;ส�วนบุคคล  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล คือ การมีส�วนร�วมในงานในการให+ข+อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและ



12 แก+ไขงานต�าง ๆ ให+ดียิ่งข้ึน  Woodcock (อ+างถึงใน ปราณี รามสูต และจํารัส ด+วงสุวรรณ, 2545 : 15) กล�าวถึงการทํางานร�วมกันท่ีมีประสิทธิภาพว�า ต+องประกอบด+วย 11 องค;ประกอบ คือ  1. ความสมดุลในบทบาท สมาชิกจะต+องมีความรู+ความสามารถท่ีเหมาะสม  2. เปgาหมายท่ีชัดเจนและเห็นพ+องต+องกัน เป8นการเป$ดโอกาสให+สมาชิกในการรับรู+และมีส�วนร�วมในการต้ังเปgาหมาย  3. การเป$ดเผยและกล+าเผชิญหน+าเป8นการเป$ดโอกาสให+สมาชิกสามารถแสดงตน เหตุผล ความคิด ได+อย�างอิสระ  4. การสนับสนุนและการไว+วางใจกัน จะทําให+สมาชิกรู+สึกต+องการท่ีจะปกปgองงานท่ีเขารับผิดชอบ  5. ความร�วมมือและความขัดแย+ง จะช�วยให+ทุกคนยอมรับจุดอ�อนจุดแข็งของกันและกัน และจะช�วยดึงความรู+ความสามารถและประสบการณ;ออกมาใช+ได+อย�างถูกต+องเหมาะสม  6. วิธีการดําเนินการท่ีดี จะทําให+เกิดการตัดสินใจได+อย�างถูกต+องเหมาะสม  7. ภาวะผู+นําท่ีเหมาะสม ย�อมให+มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือเป$ดโอกาส และดึงศักยภาพของผู+ร�วมงานออกมาใช+ให+เกิดประโยชน;ต�องาน  8. การตรวจสอบและติดตามเป8นการศึกษาทบทวนการทํางาน เพ่ือให+เกิดการเรียนรู+จากประสบการณ;และการปรับปรุงข้ันตอน วิธี และกระบวนการทํางาน  9. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน  10. ความสัมพันธ;ระหว�างกลุ�มเพ่ือช�วยเหลือและเรียนรู+จากกลุ�มข+างเคียง ท่ียังเป8นการสร+างความสัมพันธ;อันดีระหว�างกลุ�ม  11. การติดต�อสื่อสารท่ีดี เปรียบเสมือนน้ํามันหล�อลื่นในการทํางาน  สรุปได+ว�า การมีส�วนร�วมในการทํางานหรือมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นมีความจําเป8นและสําคัญมากสําหรับทรัพยากรในยุคปAจจุบัน ซ่ึงจะส�งผลให+คุณภาพการทํางานหรือการมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นของผู+ใต+บังคับบัญชามีมากข้ึน เป8นสิ่งท่ีดีสําหรับการสั่งการของผู+บริหาร ผู+บริหารจะต+องรับฟAงการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจของผู+ใต+บังคับบัญชาทุก ๆ คนจะทําให+ผู+ใต+บังคับบัญชามีความผูกพัน และมีความรู+สึกว�าตนเป8นส�วนหนึ่งของหน�วยงาน จะเกิดความมุ�งมันร�วมมือร�วมใจกันทํางานอย�างเต็มท่ี ทําให+การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค;และมีประสิทธิภาพ    ทนงศักด์ิ  คุ+มไข�น้ํา (2540) ให+ความหมายไว+ 3 ประเด็น ได+แก�   1. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วม



13 เก่ียวข+องในการดําเนินการพัฒนาร�วมคิด ร�วมตัดสินใจแก+ปAญหาของตนเอง ร�วมใช+ความคิดสร+างสรรค;และความชํานาญ ร�วมกับวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการติดตามการปฏิบัติงานขององค;กรและเจ+าหน+าท่ีท่ีเก่ียวข+อง   2. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนกลุ�มเปgาหมายได+รับโอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรู+สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีเขามี แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีเขาต+องการ แสดงออกซ่ึงปAญหาท่ีกําลังเผชิญ และแสดงออกซ้ึงวิธีแก+ไขปAญหาและลงมือปฏิบัติโดยการช�วยเหลือของหน�วยงานภายนอกน+อยท่ีสุด    3. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กะบวนการท่ีรัฐทําการส�งเสริมชักนําสนับสนุนและสร+างโอกาสให+ประชาชนในชุมชน ท้ังในส�วนบุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค;กรอาสาสมัครรูปแบบต�าง ๆ ให+เข+ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  สุรีย; จันทรมาลี (2541) ได+ให+ความหมายของการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลท้ังร�างกาย จิตใจ อารมณ;ร�วม ความคิด ร�วมแรงร�วมใจ ร�วมทุนทรัพย; ร�วมรับผิดชอบ ร�วมแก+ปAญหา ร�วมแสดงความคิดสร+างสรรค;และร�วมพัฒนา  จุฬาภรณ; โสตะ (2543) กล�าวถึงการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข+ามาช�วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน;ต�าง ๆ หรือกิจกรรมต�าง ๆ อาจเป8นการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค;กรข้ึนอยู�กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวข+องกับองค;การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให+บรรลุเปgาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปAญญาก็คือ การให+มีส�วนร�วม การให+บุคคลมีส�วนร�วมในองค;การนั้น บุคคลจะต+องมีส�วนร�วมเก่ียวข+องในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ เป8นผลให+บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ต�อภารกิจและองค;การในท่ีสุด  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา เป8นการให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต�เริ่มต+นจนสิ้นสุดโครงการ ได+แก�การร�วมค+นปAญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท+องถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมท้ังการรับผลประโยชน;ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการจะต+องมีความสอดคล+องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  อรทัย กtกผล (2546) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน คือกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู+มีส�วนได+ส�วนเสียได+มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข+อมูล และความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต�าง ๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเป8นท่ียอบรับร�วมกัน ทุกฝvายท่ีเก่ียวข+องจึงควรเข+าร�วมในกระบวนการนี้ต้ังแต�เริ่ม จนกระท่ังถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให+เกิดความเข+าใจ, การรับรู+, การเรียนรู+, การปรับเปลี่ยนโครงการร�วมกัน ซ่ึงจะเป8นประโยชน;ต�อทุกฝvาย  นรินทร;ชัย พัฒนพงศา (2547) ให+ความหมายของการมีส�วนร�วมว�า เป8นการเป$ดโอกาสให+



14 ผู+ปฎิติงานหรือผู+ท่ีเก่ียวข+องมีส�วนแบ�งในอํานาจการจัดสินใจในระดับต�าง ๆ ของการดําเนินงานในหน�วยงาน เป8นผลให+เกิดสิ่งท่ีตกลงใจร�วมกัน  ถวิลวดี บุรีกุล (2548) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมจะต+องเป8นกระบวนการดําเนินการอย�างแข็งขัน ซ่ึงหมายถึง บุคคลหรือกลุ�มท่ีมีส�วนร�วมได+เป8นผู+มีความคิดริเริ่มและได+มุ�งใช+ความพยายาม ตลอดจนความเป8นตัวของตัวเอง ท่ีจะดําเนินการตามท่ีริเริ่มนั้น และการมีส�วนร�วมคือ การท่ีได+มีการจัดการท่ีจะใช+ความพยายาม ท่ีจะเพ่ิมความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต�าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ โดยกลุ�มท่ีดําเนินการและความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไม�ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต�าง ๆ  วันชัย วัฒนศักด์ิ (2549) การทํางานแบบมีส�วนร�วมนั้น ไม�ว�าจะเป8นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค;กร หรือระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอย�างยิ่งในกระบวนทัศน;ปAจจุบัน เพราะจะช�วยให+ผู+มีส�วนร�วมเกิดความรู+สึกความเป8นเจ+าของ (Ownership) และจะทําให+ผู+มีส�วนร�วม หรือผู+ท่ีมีส�วนได+ส�วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได+อย�างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ  นิรันดร; จงวุฒิเวศน; (2550) กล�าวว�าการมีส�วนร�วม หมายถึง การเข+าไปเก่ียวข+อง (Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ;และทางกาย การมีส�วนร�วมมีความหมายมากกว�าการเป8นส�วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส�วนร�วมมีความหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and qualitative) การมีส�วนร�วมครอบคลุมท้ังมิติด+านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ีจะมีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมเป8นการกระทํา (Action) จึงมีท้ังผู+กระทํา (The actor) ผู+ถูกกระทําหรือผู+รับผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผู+เป8นบริบทของการกระทํา  มธุรดา ศรีรัตน; (2554) กล�าวว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลได+มีส�วนเก่ียวข+องในการปฏิบัติงานท้ังด+านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช+ความคิดสร+างสรรค;และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงค;หรือแก+ไขปAญหาต�างๆ ท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานในองค;การ  คะนึงนิจ อนุโรจน; (2548) ให+แนวคิดว�า การสร+างความตระหนักในการพัฒนาในเรื่องใดก็ตามนั้น ยิ่งให+ผู+ท่ีเก่ียวข+องเข+ามามีส�วนร�วมมากเท�าใด โอกาสความสําเร็จก็จะสูงข้ึนตามไปด+วย แต�เป8นไปไม�ได+ท่ีองค;กรขนาดใหญ�จะนําบุคลากรท้ังหมดเข+ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค;กร แต�การนําผู+บริหารระดับกลางเข+ามามีส�วนร�วมไม�ใช�เรื่องยาก (คนกลุ�มนี้จะเป8นตัวแทนของเราไปสร+างการมีส�วนร�วมในระดับปฏิบัติการต�อไป) การสร+างความตระหนักรู+ต+องเริ่มจากการให+ข+อมูลท่ีเป8นจริงขององค;กร (นําเขาเข+ามาร�วม SWOT องค;กร) ทุกคนต+องร�วมรับรู+ปAญหาขององค;กรทุกคนร�วมกันวิเคราะห;สาเหตุของปAญหาและหาแนวทางแก+ไขร�วมกัน ร�วมสร+างแผนยุทธศาสตร; (strategic partner) ร�วมกันหาว�าตัวชี้วัดสู�ความสําเร็จร�วมกัน (Key Performance Indicator - KPI) เราจะทํา



15 อย�างไร และติดตามประเมินอย�างไร การมีส�วนร�วมเป8นกรนําเขาเข+ามาเพ่ือเป8นส�วนหนึ่งขององค;กร สร+างความรู+สึกเป8นเจ+าขององค;กร และร�วมกันท่ีจะนําพาองค;กรสู�เปgาหมายร�วมกัน   Batten (อ+างถึงใน พัชรี พงษ;ศิริ, 2541) สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมว�าต+องการให+ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ โดยถือเสมือนว�าเป8นแบบฝ�กหัดในการพัฒนาคน ให+ต+องใช+ความคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการเองอยู�เสมอ ซ่ึงจะเป8นหนทางทําให+สมองของคนเกิดการพัฒนา รวมท้ังต+องยึดหลักต�อไปนี้เพ่ือให+เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได+แก� หลักการช�วยตนเอง หลักการให+ประชาชนมีส�วนร�วม และหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน  Richardson Ann (1983) ให+ความหมายของการมีส�วนร�วมไว+ว�า การท่ีผู+นําอนุญาตให+ผู+ตามจํานวนมากท่ีสุดท่ีจะมากได+ เข+ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจมากท่ีสุด เป8นต+นว�า การยอมให+ผู+ตามหรือผู+ใต+บังคับบัญชาได+เข+ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย และแม+กระท้ังเลือกต้ังผู+นําหรือผู+บังคับบัญชาด+วย  Koontz & other (1986) กล�าวว�า การให+มีส�วนร�วมเป8นเทคนิคอย�างหนึ่งท่ีผู+บริหารต+องการให+ได+รับการสนับสนุนท่ีเข+มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจัยและทฤษฎีการสร+างแรงจูงใจ  Putti J.M. (1987) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมเป8นพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ�มจะเกิดการมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในกลุ�ม ซ่ึงปAจจัยสําคัญของการมีส�วนร�วมมี 4 ประการ คือ   1. เป8นความพยายามท่ีเก่ียวข+องทางด+านจิตใจและความรู+สึก   2. เป8นการกระตุ+นให+เกิดความร�วมมือ   3. เป8นการให+บุคคลรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงาน   4. เป8นการพัฒนาการมีส�วนร�วม ซ่ึงคํานึงถึงความสมดุล การมีส�วนร�วมท่ีแท+จริงกับการมีส�วนร�วมมากเกินไป  Davis & Newstrom (1989) ให+ความหมายของการมีส�วนร�วมไว+ว�า การมีส�วนร�วมเป8นเรื่องของความเก่ียวข+องทางด+านจิตใจ และความรู+สึกนึกคิดของแต�ละคน ท่ีมีต�อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ�ม หรือเป8นแรงกระตุ+นท่ีช�วยทําให+มีความสําเร็จ ซ่ึงเป8นเปgาหมายของกลุ�ม หรือเป8นความรับผิดชอบต�อกิจกรรมร�วมกันด+วยการเข+าไปเก่ียวข+อง (Involvement) ช�วยเหลือ (Contribution) และร�วมรับผิดชอบ (Responsibility)  ดังนั้น การมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต�เริ่มต+น ท้ังทางร�างกาย จิตใจและอารมณ; ไม�ว�าจะเป8นปAจเจกบุคคลหรือกลุ�มคน ร�วมคิด ร�วมมือ ร�วมปฏิบัติ ร�วมแรง ร�วมใจ และร�วมรับผิดชอบ เพ่ือให+เกิดการดําเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เป8นเทคนิคอย�างหนึ่ง ท่ีผู+บริหารต+องการ เพราะเม่ือบุคคลได+เข+ามามีส�วนร�วมแล+ว จะไม�ค�อยเกิดการต�อต+าน รวมท้ังช�วยลดความขัดแย+งและความเครียดจากการทํางาน ทําให+บุคคลได+ร�วมเข+ามามีส�วนร�วมแล+วจะ



16 ไม�ค�อยเกิดการต�อต+าน รวมท้ังช�วยลดคงวามขัดแย+งและความเครียดจากการทํางาน ทําให+บุคคลได+ร�วมกันพิจารณาแก+ไขปAญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน บุคคลจะรู+สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดความรู+สึกมีคุณค�าในตนเอง เกิดความมุ�งม่ันในการสร+างความสําเร็จให+กับองค;กร เกิดความรู+สึกเป8นเจ+าของและผูกพันกับองค;กร เพ่ือนําไปสู�เปgาหมายขององค;กร และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปgาหมายท่ีกําหนดไว+  องค>ประกอบของการมีส!วนร!วม  หลักการสร+างการมีส�วนร�วมของประชาชนหมายถึงการเป$ดโอกาสให+ประชาชนและผู+ท่ีเก่ียวข+องทุกภาคส�วนของสังคมได+เข+ามามีส�วนร�วมกับภาครัฐซ่ึงสามารถจะแบ�งระดับของการสร+างการมีส�วนร�วมของประชาชนออกเป8น 5 ระดับดังนี้ (การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วม, 2553)  1. การให+ข+อมูลข�าวสาร (Inform) ถือเป8นการมีส�วนร�วมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุดแต�เป8นระดับท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเป8นก+าวแรกของการท่ีภาครัฐจะเป$ดโอกาสให+ประชาชนเข+าสู�กระบวนการมีส�วนร�วมในเรื่องต�าง ๆ วิธีการให+ข+อมูลสามารถใช+ช�องทางต�างๆเช�นเอกสารสิ่งพิมพ;การเผยแพร�ข+อมูลข�าวสารผ�านทางสื่อต�างๆการจัดนิทรรศการจดหมายข�าวการจัดงานแถลงข�าว  2. การรับฟAงความคิดเห็น (Consult) เป8นกระบวนการท่ีเป$ดให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการให+ข+อมูลข+อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน�วยงานภาครัฐด+วยวิธีต�าง ๆ เช�น การรับฟAงความคิดเห็นการสํารวจ การจัดเวทีสาธารณะการแสดงความคิดเห็นผ�านเว็บไซต;  3. การเก่ียวข+อง (Involve) เป8นการเป$ดโอกาสให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานหรือร�วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู�การตัดสินใจเพ่ือสร+างความม่ันใจให+ประชาชนว�าข+อมูลความคิดเห็นและความต+องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป8นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช�น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะประชาพิจารณ;การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  4. ความร�วมมือ (Collaboration) เป8นการให+กลุ�มประชาชนผู+แทนภาคสาธารณะมีส�วนร�วมโดยเป8นหุ+นส�วนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจและมีการดําเนินกิจกรรมร�วมกันอย�างต�อเนื่องเช�นคณะกรรมการท่ีมีฝvายประชาชนร�วมเป8นกรรมการ   5. การเสริมอํานาจแก�ประชาชน (Empower) เป8นข้ันท่ีให+บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุดโดยให+ประชาชนเป8นผู+ตัดสินใจเช�นการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต�างๆโครงการกองทุนหมู�บ+านท่ีมอบอํานาจให+ประชาชนเป8นผู+ตัดสินใจท้ังหมด  สรุปได+ว�าการสร+างการมีส�วนร�วมของประชาชนอาจทําได+หลายระดับและหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีสามารถทําได+อย�างง�าย ๆ แต�บางวิธีก็ต+องใช+เวลาข้ึนอยู�กับความต+องการเข+ามามีส�วนร�วมของประชาชนค�าใช+จ�ายและความจําเป8นในการเป$ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมการมีส�วนร�วมของประชาชนเป8นเรื่องละเอียดอ�อนจึงต+องมีการพัฒนาความรู+ความเข+าใจในการให+ข+อมูลข�าวสารท่ีถูกต+อง



17 แก�ประชาชนการรับฟAงความคิดเห็นการเป$ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมรวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของข+าราชการทุกระดับควบคู�กันไปด+วยจากหลักการและความจําเป8นดังกล�าวทําให+การพัฒนาระบบราชการท่ีผ�านมาได+รับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการทางานของส�วนราชการท่ีเป$ดโอกาสให+ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมมากข้ึนหรือท่ีเรียกว�า“การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วม”  ลักษณะและรูปแบบการมีส!วนร!วม  แอนดรูว;และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ+างถึงในทานตะวัน อินทร;จันทร;,2546 : 19) ได+กล�าวถึงลักษณะของการมีส�วนร�วมไว+ 4 ประการ คือ  1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  2. การมีส�วนร�วมในข้ันปฏิบัติการ  3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน;  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล  อิระ วัชร;จันทรประเสริฐ (2541 อ+างถึงในณรงค; วารีชล, 2551, หน+า 6) กล�าวไว+ คือ   1. การมีส�วนร�วมในลักษณะตัวบุคคลให+ความสําคัญกับปAจเจกบุคคลท่ีเข+ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ  2. การมีส�วนร�วมในลักษณะของกลุ�มขบวนการท่ีมุ�งสร+างพ้ืนฐานอํานาจจากการสร+างกลุ�มและโครงสร+างภายในหน�วยงาน  3. การมีส�วนร�วมในลักษณะโครงการให+ความสําคัญท่ีการจัดโครงการอันก�อให+เกิดการมีส�วนร�วมท่ีดีเน+นกลุ�มเปgาหมายการถ�ายทอดระบบเทคนิคความรู+การกระจายอํานาจสู�ประชาชน   4. การมีส�วนร�วมในลักษณะสถาบันให+ความสําคัญในแง�การก�อให+เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันมีการถ�ายเทหรือขยายโครงการสร+างอํานาจของกลุ�มผลประโยชน;และชนชั้นทางสังคม   5. การมีส�วนร�วมในลักษณะนโยบายเน+นเรื่องหลักการยอมรับการมีส�วนร�วมของประชาชนและผู+เสียเปรียบในสังคมและนํามากําหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ  สุธี ศรสวรรค; (2538 : 37-38) แบ�งรูปแบบของการมีส�วนร�วมออกเป8น 10 แบบ ดังนี้  1. การมีส�วนร�วมประชุม  2. การมีส�วนร�วมออกเงิน  3. การมีส�วนร�วมเป8นกรรมการ  4. การมีส�วนร�วมเป8นผู+นํา  5. การมีส�วนร�วมสัมภาษณ;  6. การมีส�วนร�วมเป8นผู+ชักชวน  7. การมีส�วนร�วมเป8นผู+บริโภค 



18  8. การมีส�วนร�วมเป8นผู+ประกอบการ  9. การมีส�วนร�วมเป8นผู+ใช+แรงงาน  10. การมีส�วนร�วมออกวัสดุอุปกรณ;  แชพิน (Chapin อ+างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ;, 2544 :  21) ได+ทําการศึกษาแบบของการมีส�วนร�วมและแบ�งการมีส�วนร�วมออกเป8น 4 แบบได+แก�   1. การมีส�วนร�วมร�วมประชุม   2. การมีส�วนร�วมออกเงิน   3. การมีส�วนร�วมเป8นกรรมการและ   4. การมีส�วนร�วมเป8นผู+นํา  ปBจจัยท่ีมีผลต!อการมีส!วนร!วม  พรทิพย; คําพอ และคณะ (2544) ได+สรุปสาระสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนนั้น อยู�ท่ีการเป$ดโอกาสให+ประชาชนได+เข+ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ เช�น การริเริ่ม การวางแผน การตัดสินใจ การร�วมรับผิดชอบ ตลอดจนการร�วมประเมินผล มากน+อยเพียงใดข้ึนอยู�กับเรื่องของปAจจัยท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมดังนี้ ความสําเร็จของการพัฒนาแบบระดมความร�วมมือ ข้ึนอยู�กับปAจจัย 3 ประการคือ   1. การเข+ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจของประชาชนต้ังแต�เริ่มต+นว�า มีปAญหา สาเหตุการแก+ไขปAญหา ด+านการคิดว�าจะทําโครงการอะไรท่ีเป8นประโยชน;ต�อประชาชน โดยใช+ประโยชน;จากแรงงาน ทรัพยากรท+องถ่ินอย�างเต็มท่ี  2. การผสมผสานแผนงานและโครงการของส�วนราชการ ด+วยการพัฒนาความรู+ทักษะ ความสามารถด+านประชาชนและคุณภาพของเจ+าหน+าท่ี เพ่ือแก+ไขปAญหาเดือดร+อน สนองผลประโยชน;ได+ถูกต+องตามเวลาและสถานท่ี  3. การสร+างองค;กรท+องถ่ิน กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปAจจัยดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตามความต+องการอันจําเป8นของประชาชน  สําหรับปBจจัยท่ีผลักดันการมีส!วนร!วมของประชาชนมี 4 ปBจจัย คือ  1. ปAจจัยภายในตัวบุคคล เป8นแรงผลักดันหรือจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล  2. ปAจจัยสภาพแวดล+อม ได+แก� สภาพแวดล+อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  3. ปAจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน  4. รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข+าร�วมกิจกรรมพัฒนา โดยหวังประโยชน;ตอบแทน  William W.Reeder (1998 อ+างอิงถึงใน สิริวรรณ เดชวิถี, 2544) ได+สรุปปAจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของบุคคลไว+ 11 ประการ ดังนี้ 



19 1. การปฏิบัติตนให+สอดคล+องตามความเชื่อพ้ืนฐาน กล�าวคือ บุคคลและกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะเลือกวิธีปฏิบัติซ่ึงสอดคล+องและคล+ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง 2. มาตรฐานคุณค�าบุคคล และกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล+องกับมาตรฐานคุณค�าของตัวเอง 3. เปgาหมายบุคคล และกลุ�มบุคคล ดูเหมือนจะส�งเสริม ปgองกันและรักษาเปgาหมายของตัวเอง 4. ประสบการณ;ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางครั้งมาจากประสบการณ;ท่ีผิดปกติธรรมดา 5. บุคคลและกลุ�มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว�าจะต+องประพฤติในสถานการณ;เช�นนั้น ท้ังยังชอบปฏิบัติต�อผู+อ่ืนในลักษณะท่ีตนคาดหวังจากผู+อ่ืนด+วย 6. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ด+วยความรู+สึกว�าตนเองต+องกระทําเช�นนั้น 7. การมองแต�ตัวเอง บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ซ่ึงคิดว�าตนเองต+องกระทําเช�นนั้น 8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ซ่ึงมีนิสัยชอบกระทํา เม่ืออยู�ในสถานการณ;นั้น ๆ 9. โอกาส บุคคลและกลุ�มบุคคลจะมามีส�วนร�วมในรูปแบบการปฏิบัติงานของสังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข+องกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงสร+างของสังคมเอ้ืออํานวยให+เข+ามามีส�วนร�วมในการกระทําเช�นนั้น 10. ความสามารถ บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะเข+าร�วมในกิจกรรมบางอย�าง ท่ีคนเห็นว�าสามารถทําในสิ่งท่ีต+องการให+เขาทําสถานการณ;เช�นนั้น 11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ�มบุคคล มักจะเริ่มปฏิบัติเม่ือเขารู+สึกว�าได+รับการสนับสนุนท่ีดี  รีดเดอร; (Reeder, 1963 อ+างถึงในปรีดา เจษฎาวรางกุล,  2550  :  26) ได+สรุปปAจจัยต�าง ๆ ท่ีมีผลต�อการรักษา การมีส�วนร�วมของประชาชนไว+  11 ประการดังนี้ 1. การปฏิบัติตนให+สอดคล+องตามความเชื่อถือพ้ืนฐานกล�าวคือบุคคลและกลุ�มบุคคลเหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติซ่ึงสอดคล+องและคล+ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 2. มาตรฐานคุณค�าบุคคลและกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล+องกับมาตรฐานคุมค�าของตนเอง 3. เปgาหมายบุคคลและกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะส�งเสริมปgองกันและรักษาเปgาหมายตน 4. ประสบการณ;ท่ีผิดปกติธรรมดาพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลบางครั้งมีรากฐานมาจากประสบการณ;ท่ีผิดปกติธรรมดา 



20 5. ความคาดหมายบุคคลและกลุ�มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว�าจะต+องประพฤติในสถานการณ;เช�นนั้นท้ังยังชอบปฏิบัติต�อผู+อ่ืนในลักษณะท่ีตนคาดหวังจากผู+อ่ืนด+วยเช�นกัน 6. การมองแต�ตนเองบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําสิ่งต�าง ๆ ซ่ึงคิดว�าตนเองสมควรกระทําเช�นนั้น 7. การบีบบังคับบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําสิ่งต�าง ๆ ด+วยความรู+สึกว�าตนถูกบังคับให+ทํา 8. นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําสิ่งต�าง ๆ ซ่ึงอยู�ในสถานการณ;นั้น ๆ 9. โอกาสบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะเข+ามามีส�วนร�วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข+องกับจํานวนและชนิดของโอกาสซ่ึงโครงการของสังคมเอ้ืออํานวยเข+ามามีส�วนร�วมกันในการกระทําเช�นนั้นเท�าท่ีพวกเขาได+รับรู+ 10. ความสามารถบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะเข+ามามีส�วนร�วมกันในกิจกรรมบางอย�างท่ีตนเห็นว�าสามารถทําในสิ่งท่ีต+องการให+เขาทําในสถานการณ;เช�นนั้น  11. การสนับสนุนบุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเม่ือเขารู+สึกว�าเขารับการสนับสนุนท่ีดีพอให+กระทําการ เช�นนั้น   พัทยา สายหู (2529 : 246) ได+กล�าวถึงปAจจัยท่ีมีความสําคัญและส�งผลต�อการมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีได+ดําเนินการอยู�ในชุมชนซ่ึงความสําเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนข้ึนอยู�กับปAจจัยต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 1. ปAจจัยท่ีเป8นลักษณะของโครงการเช�นโครงการท่ีประชาชนต+องการ 2. ปAจจัยท่ีมีลักษณะของชาวบ+านเองเช�นขยันขันแข็งสามัคคีมีผู+นําดี 3. ปAจจัยท่ีมาจากทางราชการเช�นถือเป8นโครงการสําคัญมีงบประมาณเหลือเพียงพอ มีเจ+าหน+าท่ีวิชาการสนับสนุน 4. ปAจจัยท่ีเป8นส�วนประกอบเช�นการคมนาคมสะดวกวัสดุพร+อม เป8นต+น ปรัชญา เวสารัชช; (2528, 170) ได+กล�าวถึงปAจจัยสําคัญซ่ึงผลักดันให+ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาชนบท  ดังนี้ 1. ปAจจัยสภาพแวดล+อมทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและความปลอดภัย 2. ปAจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู+นําเช�นกํานันผู+ใหญ�บ+าน 3. ปAจจัยท่ีเป8นรางวัลตอบแทนได+แก�ค�าตอบแทนแรงงานเงินปAนผลจากสหกรณ;ออมทรัพย; 4. ปAจจัยภายในตัวบุคคลได+แก�ความคาดหวังในประโยชน;ส�วนร�วมความรู+สึกเกรงใจไม�กล+า ปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนหรือความรู+สึกว�าเป8นพันธะท่ีต+องเข+าร�วมเพ่ือให+เกิดความสามัคคี นิว สตรอม (Newstorm, 1993 อ+างถึงในณรงค; วารีชล, 2551 : 10) พบว�า ปAจจัยท่ีเป8น



21 อุปสรรคต�อการมีส�วนร�วม คือ 1. ลักษณะขององค;กรโครงสร+างขององค;กรวัฒนธรรมขององค;กรหากองค;กรมีโครงสร+างใหญ�ข้ันตอนการปฏิบัติมากเช�นระบบราชการจะเป8นอุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมได+ 2. นโยบายองค;กรท่ีขาดความชัดเจนจะทําให+บุคลากรไม�แน�ใจเปgาหมายแนวทางการปฏิบัติจึงเกิดความลังเลท่ีจะเข+าไปมีส�วนร�วม 3. ภาวะผู+นําซ่ึงถ+าหากว�าผู+นําเชื่อว�าผู+ใต+บังคับบัญชาเป8นผู+ไม�มีศักยภาพไม�มีความก+าวหน+าขาดความกระตือรือร+นในการทํางานงานจะสําเร็จได+ต+องควบคุมภาวะผู+นํา 4. ลักษณะงานซ่ึงหากว�างานท่ีทําสามารถทําสําเร็จได+ด+วยตัวเองเช�นงานในห+องทดลองลักษณะงานเช�นนี้จะทําให+บุคลากรไม�เห็นถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วม 5. ความแตกต�างระหว�างบุคคลเช�นระดับการศึกษาวิชาชีพโดยถ+าหากบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงอยู�ในตําแหน�งหน+าท่ีความรับผิดชอบมากก็จะแสวงหาการมีส�วนร�วมมากกว�าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�าและหน+าท่ีความรับผิดชอบท่ีน+อยกว�าด+วย  ข้ันตอนของการมีส!วนร!วม  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย; (2528, 94 อ+างถึงใน ทานตะวัน อินทร;จันทร;, 2546 :  20) ได+ให+ข้ันตอนการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนี้  1. การค+นหาปAญหาสาเหตุของปAญหาและพิจารณาแนวทางแก+ไข  2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก+ไขและวางแผนหรือโครงการแก+ไขปAญหา  3. การปฏิบัติการแก+ไขปAญหาตามแผนและโครงการท่ีวางไว+  4. การรับประโยชน;จากโครงการ  5. การประเมินผลโครงการ  ฉอ�าน วุฒิกรรมรักษา (2526 : 16) ได+จําแนกการมีส�วนร�วมไว+ 5 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันกําหนดความต+องการ 2. ข้ันวางแผนดําเนินการ 3. ข้ันตัดสินใจ 4. ข้ันดําเนินการ 5. ข้ันติดตามผลงาน นอกจากนี้ยังได+แบ�งลักษณะการเข+าร�วมไว+อีกเป8นการร�วมประชุมร�วมแสดงความคิดเห็นร�วมตัดสินใจร�วมออกแรงร�วมออกเงินวัสดุอุปกรณ;ร�วมเป8นกรรมการ เจิมศักด์ิ ป$�นทอง (2527 : 10) ได+แบ�งข้ันตอนของการมีส�วนร�วมของประชาชนไว+เป8น 4 ข้ันตอน คือ 1. การมีส�วนร�วมในการค+นปAญหาและสาเหตุของปAญหา 2. การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 



22 3. การมีส�วนร�วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 4. การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลงาน จอนห;และอัฟฮอฟ (Jonh & Uphoff, 1980 อ+างถึงใน ทานตะวัน อินทร;จันทร;, 2546 :  21) ได+แบ�งชนิดของการมีส�วนร�วมออกเป8น 4 ชนิด คือ 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (ว�าควรทําอะไร) 2. การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด+วยการสนับสนุนด+านทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร�วมมือ 3. การมีส�วนร�วมในผลประโยชน; (Benefits) ไม�ว�าจะเป8นผลประโยชน;ทางด+านวัตถุผลประโยชน;ทางสังคมหรือผลประโยชน;ส�วนบุคคล 4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2542 : 50) กล�าวว�าทฤษฏีพัฒนาองค;การ (Organization Development) หรือโอดี (OD) มีวัตถุประสงค;ท่ัว ๆ ไป เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความสามารถขององค;การในการแก+ไขปAญหาท่ีเป8นอยู�โดยเน+นการปรับปรุงและปรับพฤติกรรมให+สอดคล+องกับสภาพการณ;เน+นการร�วมแรงร�วมใจซ่ึงการพัฒนาองค;การมีข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ 1. ค+นหาสาเหตุของปAญญา (Diagnostic)  2. ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Action -Planning)  3. การปฏิบัติการให+เป8นไปตามกลยุทธ;ท่ีวางไว+ (Implementing) 4. ข้ันประเมินผล (Evaluating) ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) ได+สรุปถึงการมีส�วนร�วมว�า บุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค;กรอาสาสมัครต�างๆ ควรมีส�วนร�วมเพ่ือให+บรรลุตามวัตถุประสงค;และนโยบายการพัฒนาในเรื่องต�อไปนี้ 1. ร�วมทําการศึกษาค+นคว+าปAญหา และสาเหตุของปAญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนความต+องการของชุมชน 2. ร�วมคิด และสร+างรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพ่ือแก+ไขและลดปAญหาของชุมชนหรือเพ่ือสร+างสรรค;สิ่งใหม�ท่ีเป8นประโยชน;ต�อชุมชน หรือสนองความต+องการของชุมชน 3. ร�วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดปAญหาและแก+ไขปAญหาและสนองความต+องการของชุมชน 4. ร�วมตัดสินใจการใช+ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให+เป8นประโยชน;ต�อส�วนรวม 5. ร�วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. ร�วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน�วยงาน 



23 7. ร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให+บรรลุตามเปgาหมายท่ีวางไว+ 8. ร�วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร�วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได+ทําไว+ อคิน รพีพัฒน; (2547) ได+เสนอข้ันตอนการมีส�วนร�วมออกเป8น 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การมีส�วนร�วมในการกําหนดปAญหา สาเหตุของปAญหา ตลอดจนแนวทางแก+ไข ข้ันท่ี 2 การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา ข้ันท่ี 3 การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน ข้ันท่ี 4 การมีส�วนร�วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา นิรันดร; จงวุฒิเวศย; (2550) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมประมวลได+เป8น 3 ส�วนคือ 1. ส�วนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มต+นต้ังแต�ชุมชนเข+ามามีส�วนร�วมในการค+นหาปAญหา และสาเหตุของปAญหา การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค;ในการแก+ปAญหา และพัฒนาการศึกษาชุมชน มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ กําหนดความต+องการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของความต+องการนั้น ๆ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดทรัพยากร และแหล�งทรัพยากรท่ีจะนําไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมต�าง ๆ 2. ส�วนของการจัดและดําเนินการตามแผนงานโครงการ เป8นส�วนท่ีประชาชนเข+าทําประโยชน;ในโครงการ โดยการร�วมมือช�วยเหลือด+านทุนทรัพย; วัสดุอุปกรณ; และแรงงาน หรือโดยการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความช�วยเหลือจากภายนอก เป8นต+น 3. ส�วนของการประเมินผลโครงการ เป8นส�วนท่ีชุมชนเข+ามามีส�วนร�วมในการประเมินว�าโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค;หรือไม�  Fornaroff (1980) กล�าวว�ากระบวนการมีส�วนร�วมนั้นประกอบด+วย 1. การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปgาหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีต+องใช+ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 2. การดําเนินงาน 3. การใช+บริการจากโครงการ 4. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน; Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1986) ได+จําแนกชนิดของการมีส�วนร�วมเอาไว+  4 ประเภท ได+แก� 1. การมีส�วนร�วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกท่ีสุดท่ีจะต+องกระทําคือ การกําหนดความต+องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต�อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข+อง การตัดสินใจนี้เป8นกระบวนการอย�างต�อเนื่องท่ีต+องดําเนินไปเรื่อย ๆ ต้ังแต�การตัดสินใจช�วงเริ่มต+น การตัดสินใจช�วงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว+ 



24 2. การมีส�วนร�วมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในส�วนท่ีเป8นองค;ประกอบของการดําเนินโครงการนั้น จะได+มาจากคําถามท่ีว�า ใครจะทําประโยชน;ให+แก�โครงการได+บ+าง และจําทําประโยชน;ด+วยวิธีใด เช�น การช�วยเหลือด+านทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอความช�วยเหลือ   3. การมีส�วนร�วมของชุมชนในการรับผลประโยชน; อันเกิดจากโครงการนั้นๆ (Benefits) ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน;นั้น นอกจากความสําคัญของผลประโยชน;เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล+ว ยังต+องพิจารณาการกระจายผลประโยชน;ทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนทางลบท่ีเป8นผลเสียของโครงการ ซ่ึงเป8นประโยชน;และเป8นโทษต�อบุคคลในสังคมด+วย 4. การมีส�วนร�วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีต+องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มต�าง ๆ ได+  2.2  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา การพัฒนาเป8นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความสนใจซ่ึงเกิดข้ึนจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด+านสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงอธิบายไว+อย�างชัดเจนว�าสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาด+วยสาเหตุต�าง ๆ หลายประการดังต�อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล+อมทางกายภาพ (Physical environment) 2. การเปลี่ยนแปลงทางด+านประชากร (Population change)  3. การอยู�โดดเด่ียวและการติดต�อกัน (Isolation and contact)  4. โครงสร+างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural structure) 5. ระดับของความรู+และเทคโนโลยี (Knowledge and technology) 6. ปAจจัยท่ีก�อให+เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างอ่ืนเช�นการเล็งเห็นความจําเป8นในการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายของผู+นําประเทศ จากปรากฏการณ;ทางสังคมท่ีผ�านมาเราจะพบว�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป8นเรื่องตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนโดยไม�อาจหลีกเลี่ยงได+การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจึงต+องทําความเข+าใจท้ังในด+านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการเปลี่ยนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุท่ีทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือต�อต+านการเปลี่ยนแปลง (Change & resistance to change)    สิ่งท่ีจะต+องทําความเข+าใจในเบ้ืองต+นคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นกินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีก+าวหน+าหรือถดถอยก็ได+แต�ท่ีเป8น



25 พ้ืนฐานแนวคิดท่ีสําคัญของการพัฒนาก็คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction for change) คําว�า “พัฒนา” เกิดข้ึนและนํามาใช+ครั้งแรกในคริสต;ศตวรรษท่ี19 โดยนักเศรษฐศาสตร;ได+นํามาใช+เรียกการแก+ปAญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช+แรงงานคนและสัตว;มาเป8นพลังงานจากเทคโนโลยีเช�นเครื่องจักรเครื่องยนต;ต�าง ๆ อาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป8นการประกอบอาชีพทางด+านอุตสาหกรรมวิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพ่ือการยังชีพเป8นวิถีการผลิตเพ่ือการค+าท่ีอยู�อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป8นเมืองสิ่งแวดล+อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล+อมตามธรรมชาติเป8นสิ่งแวดล+อมท่ีมนุษย;สร+างข้ึนหลังจากนั้นคําว�าพัฒนาก็ได+แพร�กระจายออกไปท่ัวโลกโดยความหมายกว+างๆท่ัวไปแล+วหมายถึงการกระทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู�อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว�าเดิมอย�างเป8นระบบ (การพัฒนาหมู�บ+านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2556) อย�างไรก็ตามได+มีการศึกษาเชิงประเมินผลการพัฒนาพบว�าการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�พึงปรารถนาหลายประการนับต้ังแต�เริ่มมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับท่ี1 ในป�พุทธศักราช 2504 เป8นต+นมาได+ส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อระบบนิเวศวิทยา (Social ecology) ของสังคมไทยผลท่ีคาดหวังสําคัญหลายประการไม�เป8นไปตามเจตนารมณ;ท่ีต้ังไว+เหตุการณ;เหล�านี้ทําให+นักคิดจากหลายสํานักความคิดพากันหยิบยกประเด็นปAญหาต�าง ๆ มาถกเถียงวิพากษ;วิจารณ;กันอย�างกว+างขวางถึงความล+มเหลวเหล�านั้นพร+อมท้ังมีการเสนอแนวทางใหม�ในการพัฒนาประเทศบางแนวคิดได+รับการยอมรับจากสาธารณชนและกลุ�มผู+บริหารจนนําไปสู�การกําหนดเป8นนโยบายในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความเชื่อในเอกลักษณ;รวมท้ังความเข+มแข็งของวัฒนธรรมบางแนวคิดชูประเด็นการเรียนรู+ตลอดจนการเสริมสร+างศักยภาพของคนพร+อมท้ังการให+เหตุผลอย�างเป8นระบบน�าเชื่อถือและปฏิบัติตามในขณะท่ีนักคิดบางสํานักความคิดพยายามใช+ยุทธศาสตร;ทางศาสนา (Religious strategy) มาชีนาทางออกให+แก�สังคมไทยบนพ้ืนฐานแห�งนัยยะสําคัญตลอดจนความโดดเด�นทางวิชาการท่ีว�าความดีต+องอยู�เหนือความชั่วเสมอโดยละท้ิงเง่ือนไขของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด+านมิติของเวลา (Time) พลังทางลบ (Negative social force) ท่ีทําให+เกิดการต�อต+านเปลี่ยนแปลงอันไม�พึงปรารถนาในสังคม  2.3  กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรรมนักศึกษาเป8นส�วนสําคัญในการพัฒนานักศึกษาให+เป8นคนท่ีสมบูรณ;พร+อมท้ังด+านร�างกายและใจเป8นส�วนสําคัญต+องทําพวกกูไปกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย�างยิ่งในอาชีวะศึกษาซ่ึงเป8นช�วงรอยต�อท่ีสําคัญของชีวิตท่ีนักศึกษาจะได+เตรียมความพร+อมสู�การทํางานและใช+ชีวิตในสังคมต�อไปซ่ึงกิจกรรมนักศึกษามีผู+ให+ความหมายไว+ดังนี้ ชายชัย ยมดิษฐ; (2548 : 385) กล�าวว�า กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวลักษณะ 



26 ระดับความมีชีวิตชีวา เรื่องราวท่ีดําเนินการ มนัส นิลสวัสด์ิ (2547) ได+รวบรวมความหมายของกิจกรรมนักศึกษาของนักวิชาการต�างประเทศไว+ว�าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย�างท่ีเก่ียวข+องกับกิจกรรมของนักศึกษาในขณะท่ีสภาพเป8นนักศึกษาในสถาบัน วัลลภา เทพหัสดินณ อยุธยา (2536 : 145) กล�าวว�าเป8นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด+านต�าง ๆ นอกเหนือจากสิ่งท่ีบังคับให+คนในฉันเรียนกิจกรรมเป8นไปด+วยความสมัครใจเพราะนักศึกษาเป8นกิจกรรมทางสถาบันจัดให+มีศาลไม�มีสิทธิ์จัดเองโดยการนิเทศดูแลจากอาจารย;ท่ีปรึกษาต�าง ๆ เพ่ือให+นิสิตได+สัมผัส สรุปว�า พฤติกรรมนักศึกษาเป8นการกระทําท่ีก�อให+เกิดความเพลิดเพลินเพ่ือสัมพันธภาพเกิดการโต+ตอบภายในกลุ�มทําให+สมาชิกได+รับทราบการโดยกิจกรรมท่ีสามารถส�งเสริมความถนัด ความสนใจ ความรู+ ความบันเทิง ซ่ึงนักศึกษาจะเข+าร�วมกิจกรรมนักศึกษาโดยความสนใจและสมัครใจเพ่ือเป8นการพัฒนาด+านร�างกาย อารมณ; และสังคมสติปAญญาซ่ึงกิจกรรมนักศึกษาอาจแบ�งเป8นกว+าง ๆ ได+ 2 ด+าน กิจกรรมด+านกีฬา ด+านวิชาการ กิจกรรมเพ่ือสังคม เช�น การบําเพ็ญประโยชน;ซ่ึงในกิจกรรมนี้นํามาใช+เป8นประกอบความเข+าใจในเรื่องการทํากิจกรรมนักศึกษาซ่ึงมีหลายด+านโดยหมายรวมถึงกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะทําข้ึนเองภายใต+การให+คําแนะนําของอาจารย;ท่ีปรึกษา งานกิจการนักเรียน กิจการนักเรียนเป8นอีกนึ่งภาระงานท่ีสําคัญสถานศึกษามีบทบาทหน+าท่ีจัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู+จักผู+เรียนเป8นรายบุคคล มีข+อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู+เรียนท่ีครบถ+วนและเป8นปAจจุบัน เพ่ือช�วยให+ครูเข+าใจ เข+าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ�านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพ่ือสร+างคุณลักษณะพึงประสงค;ของผู+เรียนให+สอดคล+องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล+อมเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วนอกจากนี้ ต+องพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป8นชาติไทยเกิดการเรียนรู+ระบอบประชาธิปไตยกระบวนการ และกิจกรรมต�างๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย; มีจิตสาธารณะ ใช+ชีวิตอย�างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ+มกัน สามารถเลือกดําเนินชีวิต อย�างผู+มีภูมิรู+และมีภูมิธรรม (เวปไซด; วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ$ค www.ctech.ac.th )    2.4  บริบทพ้ืนท่ีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟRค ประเภทของวิทยาลัย อาชีวศึกษา   



27 สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)    • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งอยู!  เลขท่ี 222 หมู� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ+านตํ๊า อําเภอเมือง  จ.พะเยา 56000 เนื้อท่ี  ประมาณ 26 ไร� 1 งาน 67 ตารางวา ผู�ก!อตั้ง โรงเรียนไชยพันธ;พงษ;เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ$ค) คือ ผู+รับใบอนุญาต/ผู+จัดการ คือ ดร.สุรเจต ไชยพันธ;พงษ; ภายใต+ พรบ.  การจัดต้ังสถานศึกษาใบอนุญาตเลขท่ี 0003/2539 อักษรย!อ C.tech สีประจําวิทยาลัย สีเทา หมายถึง ความเป8นกลาง ความอ�อนโยน ความสุขมเยือกเย็น  ซ่ึงเป8นแนวในการอบรมนักศึกษาให+ใช+วิชาชีพด+วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ�อนโยนอยู�เป8นนิจอันนําไปสู�ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ตราสัญลักษณ>             ปรัชญาวิทยาลัย  มีความรู� หมายถึง การมุ�งเน+นให+นักศึกษามีความรู+พ้ืนฐานทางด+านวิชาการและวิชาชีพท้ังความรู+ท่ีได+จากประสบการณ;โดยตรงและความรู+ท่ีได+จากประสบการณ;ทางอ+อมเพ่ือนําความรู+ไปพัฒนาตนเอง ให+สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได+อย�างมีความสุขตลอดจนนําความรู+ไปช�วยเหลือชุมชนและสังคมได+ คู!คุณธรรม หมายถึง การมุ�งพัฒนานักเรียนให+เป8นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค�าและมีคุณภาพต�อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ;ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป8นหลักในการดํารงชีวิตให+สงบสุข ได+แก�ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย;ความมีน้ําใจเป8นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เมตตา



28 กรุณาช�วยเหลือตามโอกาส นําอาชีพก�าวไกล หมายถึง การมุ�งเน+นและส�งเสริมให+นักเรียนมีความรู+ตามสาขาของตน นําไปเป8นพ้ืนฐานในการศึกษาต�อ และเป8นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส�วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต;ใช+ให+มีความเจริญก+าวหน+าในอาชีพ  คําขวัญ  เก!ง ดี มีสุข หมายถึง วิทยาลัยมุ�งเน+นให+ผู+เรียนเป8นคนเก�งมีความรู+ คู�คุณธรรม และอยู�ร�วมกับสังคมอย�างมีความสุข  อัตลักษณ>วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟRค เก�ง ดี มีอาชีพ: มุ�งเน+นพัฒนาผู+เรียนทุก ๆ ด+าน อาทิเช�น ด+านวิชาการ ด+านคุณธรรมจริยธรรม ด+านกิจกรรม ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถานศึกษา มีความรู+ คู�คุณธรรม นําอาชีพก+าวไกล จึงส�งผลทําให+ผู+เรียน เป8นคนเก�ง คนดี และมีความสุข ท้ังทางด+านการเรียน ด+านสังคมและด+านกิจกรรม และตรงตามวัตถุประสงค;ของสถานศึกษา  ปรัชญาของวิทยาลัย: มีความรู+ คู�คุณธรรม นําอาชีพก+าวไกล มีความรู�: หมายถึง การมุ�งเน+นให+นักศึกษามีความรู+พ้ืนฐานทางด+านวิชาการ และวิชาชีพ ท้ังความรู+ท่ีได+จากประสบการณ;โดยตรงและความรู+ท่ีได+จากประสบการณ;ทางอ+อม เพ่ือนําความรู+ไปพัฒนาตนเอง ให+สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได+อย�างมีความสุขตลอดจนนําความรู+ไปช�วยเหลือชุมชนและสังคมได+ คู!คุณธรรม: หมายถึง การมุ�งพัฒนานักเรียนให+เป8นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค�าและมีคุณภาพต�อ ชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ;ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป8นหลักในการดํารงชีวิตให+สงบสุข ได+แก�ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย;ความมีน้ําใจเป8นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เมตตากรุณาช�วยเหลือตามโอกาส นําอาชีพก�าวไกล: หมายถึง การมุ�งเน+นและส�งเสริมให+นักเรียนมีความรู+ตามสาขาของตน นําไปเป8นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต�อ และเป8นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส�วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต;ใช+ให+มีความเจริญก+าวหน+าในอาชีพ  วิสัยทัศน> พัฒนาวิทยาลัยให+เป8นศูนย;กลางการเรียนรู+ของผู+ใฝvเรียนใฝvรู+ มีสื่อท่ีนําสมัย และพัฒนาผู+เรียนให+มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป8นท่ียอมรับของสังคม และอยู�สังคมอย�างมีความสุข และสามารถสร+างเครือข�าย เพ่ือร�วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข+าสู�มาตรฐานทางการศึกษา 



29 หลักสูตรการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  -  สาขาการบัญชี  -  สาขาการตลาด  -  สาขาคอมพิวเตอร;ธุรกิจ  -  สาขาภาษาต�างประเทศ 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  -  สาขาไฟฟgากําลัง  -  สาขาอิเล็กทรอนิกส;  -  สาขายานยนต;  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  1. ประเภทวิชาชีพบริหารธุรกิจ   -  สาขาการบัญชี   -  สาขาการตลาด   -  สาขาคอมพิวเตอร;ธุรกิจ   -  สาขาท�องเท่ียว  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   -  สาขาไฟฟgากําลัง   -  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร;   -  สาขาเทคนิคยานยนต;  3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท!องเท่ียว   -  สาขาการโรงแรมและบริการ   -  สาขาสปาและความงาม  4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วลัยทิพย; เปรมทวีธนโชต (2557, บทคัดย�อ) ได+ศึกษาลักษณะของการมีส�วนร�วมในกิจกรรม



30 นักศึกษากับคุณลักษณะด+านจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาการดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป8นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กําแพงแสนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมท้ังสิ้น398 คน สุ�มกลุ�มตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) และเก็บข+อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ�มตัวอย�าง คือ ประธานและเลขานุการจากชมรม 4 ประเภท ประเภทละ 1 ชมรม รวมท้ังสิ้น 8 คน สุ�มกลุ�มตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใช+ในการวิเคราะห;ข+อมูลเชิงปริมาณได+แก�การแจกแจงความถ่ีร+อยละค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส�วนการวิเคราะห;คําถามปลายเป$ดและข+อมูล  ผลการวิจัยพบว!า  1. ระดับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยู�ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเป8นรายด+าน พบว�า ด+านท่ีมากท่ีสุดคือระดับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมด+านบําเพ็ญประโยชน;หรืออาสาพัฒนาชนบทโดยอยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมด+านกีฬาระดับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมด+านจริยธรรมและระดับการมีส�วนร�วมในกิจกรรมด+านศิลปวัฒนธรรมซ่ึงอยู�ในระดับปานกลางตามลําดับ 2. ระดับคุณลักษณะด+านจิตอาสาโดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด+าน พบว�า ด+านท่ีมากท่ีสุดคือระดับคุณลักษณะจิตอาสาด+านการช�วยเหลือผู+อ่ืนอยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับคุณลักษณะจิตอาสาด+านความมุ�งม่ันพัฒนา อยู�ในระดับปานกลาง และระดับคุณลักษณะจิตอาสาด+านการเสียสละต�อสังคม อยู�ในระดับน+อย ตามลําดับ 3. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมนักศึกษาอย�างจริงจังในลักษณะท่ีมีการทุ�มเทแรงกายแรงใจเข+าไปมีส�วนร�วมในการคิดแก+ไขพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงจะทําให+เกิดการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสามากข้ึนได+ จริญญา จันทร;ทรง (2555, บทคัดย�อ) งานวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท+องถ่ินในเขตองค;การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ�อําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท+องถ่ินในเขตองค;การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือหาแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท+องถ่ินขององค;การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ�มตัวอย�างท่ีใช+ จํานวน 346 คน ผลวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท+องถ่ินในเขตองค;การบริหารส�วนตําบลหนองแสงใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบว�า โดยภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วมต�อการพัฒนาท+องถ่ินอยู�ในระดับปานกลาง โดยด+านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน; รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการและการมีส�วนร�วมในการประเมินผลตามลําดับ โดยในด+าน



31 การมีส�วนร�วมการร�วมรับผลประโยชน; ข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู+สึกภูมิใจเม่ือโครงการต�าง ๆ ก�อให+เกิดประโยชน;กับคนส�วนใหญ�ในท+องถ่ิน ด+านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได+มีส�วนร�วมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะพัฒนาท+องถ่ิน ส�วนด+านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส�วนร�วมกับคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกตัวแทนข้ึนมาเป8นผู+นํา วชิราวรรณ นิลเกตุ (2553 : 48) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท+องถ่ินกรณีศึกษาองค;การบริหารส�วนตําบลบ+านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ�มตัวอย�าง 373 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษา พบว�า โดยภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท+องถ่ินในระดับปานกลาง โดยแยกเป8นรายด+านระดับมาก 1 ด+าน ได+แก� ด+านการวางแผนและการตัดสินใจ ระดับปลานกลาง 1 ด+าน ได+แก� ด+านการดําเนินการและในระดับน+อย 2 ด+าน ได+แก� ด+านการรับผลประโยชน;และด+านการประเมินผล ส�วนการจําแนกตามเพศ ประชาชนท่ีมีเพศต�างกัน พบว�า ระดับการมีส�วนร�วมโดยรวมในทุกด+านไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต�างกัน พบว�า การมีส�วนร�วมในการพัฒนาโดยรวมรายด+านแตกต�างกัน ซ่ึงโอกาสนี้สามารถใช+เป8นประโยชน;และหาแนวทางให+ประชาชานสามารถเข+ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาขององค;การบริหารส�วนตําบลบ+านเด่ือมากยิ่งข้ึนไป พัชรี กุณฑีทอง (2551 : บทคัดย�อ) การศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรี โดยใช+วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ กลุ�มตัวอย�าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา จํานวน 395 คน ผลการศึกษา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป8นรายด+าน พบว�า ด+านการรับรู+ข�าวสารการพัฒนา 43 ท+องถ่ินอยู�ในระดับมาก ด+านการร�วมกําหนดนโยบายแผนงานการพัฒนาท+องถ่ิน ด+านการร�วมปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมพัฒนาท+องถ่ิน ด+านการร�วมติดตามประเมินผลอยู�ในระดับปานกลาง อารดา พุ�มหิรัญ (2551 : บทคัดย�อ) ได+ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอัสลามคลองกุ�มและชุมชนสมหวัง เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค;ของการศึกษา เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนอัสลามคลองกุ�มและชุมชนสมหวัง เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร กลุ�มตัวอย�าง คือ ประชาชนจากกลุ�มอัสลามคลองกุ�ม จํานวน 250 คนและชุมชนสมหวัง จํานวน 250 คน ใช+วิธีการสุ�มตัวอย�างตามแต�บังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือท่ีใช+ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ ซ่ึงผู+วิจัยได+สร+างข้ึนมีค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.95 สถิติท่ีใช+ในการวิเคราะห; ได+แก� ค�าความถ่ีค�าร+อยละค�าเฉลี่ยค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค�า t-test และการวิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว�า ประชาชนในชุมชนอัสลามคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร มีส�วนร�วมในการ



32 พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมและรายด+านอยู�ในระดับปานกลางเรียงตามลาดับ ได+แก� ด+านการตัดสินใจ ด+านการรับประโยชน;จากการพัฒนา ด+านการประเมินผลการดําเนินงาน และด+านการดําเนินงาน ส�วนประชาชนในชุมชนสมหวังคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมและรายด+านอยู�ในระดับมากกลางเรียงตามลําดับ ได+แก� ด+านการดําเนินงาน ด+านการประเมินผลการดําเนินงาน ด+านการรับประโยชน;จากการพัฒนาและด+านการตัดสินใจ ดาวดล จันทรประทิน, สุธาสินี บุญญาพิทักษ; และนิรันดร; จุลทรัพย; (2560) ได+ศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ผลการวิจัยพบว�าระดับการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพ เดมม่ิง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลาภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ตามตัวแปร พบว�า นักศึกษาท่ีศึกษา ในหลักสูตรและบทบาท/ตําแหน�งของนักศึกษาต�างกน มีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตกต�างกนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักศึกษาท่ีมีชั้นป� และคณะต�างกน มีการมีส�วนร�วม ในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ในภาพรวมไม�แตกต�างกนและความคิดเห็นและข+อเสนอแนะเก่ียวกบการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพ เดมม่ิง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลาพบว�า ข้ันการวางแผน (Plan) ควรมีการวางแผนอย�างเป8นระบบ เพ่ือให+เกิดความผิดพลาดน+อยท่ีสุด โดยเฉพาะการกระจายงานใน ระดับปฏิบัติการ ข้ันการดําเนินการ (Do) ควรจัดกิจกรรมต�างๆ ให+นักศึกษาเข+าร�วมอยางต�อเนื่อง และควร สร+างแรงจูงใจในการเข+าร�วมกิจกรรมของนักศึกษา ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล (Check) ควรจัดให+ มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให+สอดคล+องกบหลักสูตร หรือความต+องการของนักศึกษามากท่ีสุดและข้ันการนําผลประเมินมาปรับปรุง (Act) ควรให+นักศึกษามีส�วนร�วมกับ กระบวนการนําผลประเมินมาปรับปรุง เพ่ือจะได+เข+าใจสภาพปAญหา และหาทางออกร�วมกันกับผู+จัดโครงการ อาภรณีน; อินฟgาแสง และเกียรติพงษ; พันชนะ (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ; พบว�า การทดสอบสมมติฐาน การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA สรุปผลได+ดังนี้ สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ;ท่ีมีเพศต�างกัน มีส�วนร�วมในข้ันตอนวงจร คุณภาพ PDCA ท่ีไม�แตกต�างกัน พบว�า นักศึกษาท่ีมีเพศต�างกัน มีส�วนร�วมในข้ันตอนวงจร คุณภาพ PDCA ในภาพรวมไม�แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบรายด+าน พบว�า มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ข+อ ได+แก� การมีส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน โดยเพศชายมี



33 ส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานมากกว�าเพศหญิง สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ; ท่ีมีระดับชั้นป�ท่ีศึกษาต�างกัน มีส�วนร�วมในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีไม�แตกต�างกัน พบว�า นักศึกษาท่ีระดับชั้นป�ท่ีศึกษาแตกต�างกัน โดย 79 ภาพรวม ไม�มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สําหรับรายข+อพบว�า มีความแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ข+อ ได+แก� การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผน และการมีส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือทดสอบความแตกต�างของการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผนเป8นรายคู� พบว�ากลุ�มระดับชั้นป�ท่ีศึกษาต�าง ๆ มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู� ได+แก� กลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 4 มีส�วนร�วมในการปฏิบัติตามแผนมากกว�ากลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 2 และกลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 3 และเม่ือทดสอบความแตกต�างของการมีส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานเป8นรายคู� พบว�า กลุ�มระดับชั้นป�ท่ีศึกษาต�าง ๆ มีส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู� ได+แก� กลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 4 มีส�วนร�วมในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานมากกว�ากลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 2 และกลุ�มระดับชั้นป�ท่ี 3 สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ;ท่ีมีกลุ�มการเรียนท่ีแตกต�างกัน มีส�วนร�วมในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีไม�แตกต�างกัน พบว�า นักศึกษาท่ีมีกลุ�มการเรียนแตกต�างกันมีส�วนร�วมในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ข+อ ได+แก� การมีส�วนร�วมในการวางแผน เม่ือทําการทดสอบความแตกต�าง เป8นรายคู� พบว�า นักศึกษา กลุ�มการเรียนรอบปกติ มีส�วนร�วมในการวางแผน มากกว�านักศึกษากลุ�มการเรียนรอบคํ่าและกลุ�มการเรียนรอบเสาร;-อาทิตย; อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  พวงทอง วุฒิเดช (2542) ศึกษาปAจจัยท่ีมีผลต�อการเข+าร�วมกิจกรรมนักศึกษา โดยศึกษาจากนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยเชียงใหม� พบว�า นักศึกษาส�วนมากมีความต+องการเข+าร�วมกิจกรรมเนื่องจากต+องการพัฒนาตนเองให+มีความรอบรู+รอบคอบ มีความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและแบบแผนอันดีงาม เพ่ิมพูนประสบการณ;ด+านคิด สร+างจิตสํานึกท่ีถูกต+องดีงาม ตลอดจนปรับตัวเข+ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สร+างความสัมพันธ;ท่ีดีต�อกัน และเสริมสร+างบุคลิกภาพให+แข็งแรงสมบูรณ; ท้ังร�างกาย อารมณ; สังคม และสติปAญญา กมลรัตน; หนูสวี (2553) ท่ีศึกษาการมีส�วนร�วมและความต+องการกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร; พบว�า การมีส�วนร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว�างเพศ และชั้นป� โดยนักศึกษาชายมีส�วนร�วมในกีฬา Mini sport มากกว�า นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 มีส�วนร�วมในกิจกรรม Freshy Game มิวสิคอวอร;ดและกิจกรรมของหน�วยอนามัยมากกว�าชั้นป�อ่ืนๆ ความต+องการกิจกรรม มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสภคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว�างเพศ ชั้นป� และคณะวิชา โดยเพศชาย



34 และหญิงต+องการกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพท่ีต�างกัน ส�วนชั้นป�ต�างกันต+องการกิจกรรมด+านกีฬา ด+นบําเพ็ญประโยชน;ต�างกัน  งานวิจัยต!างประเทศ มีแกน (Meegan. 1989 : 39A อ+างอิงในประชุม บํารุงจิตร;. 2551 : 67) ได+ศึกษาการมีส�วนร�วมในการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพของครูโรงเรียนคาทอลิกในรัฐวสคอนซนโดยมีวัตถุประสงค; เพ่ือศึกษาความสัมพันธ;ระหว�างการเพ่ิมข้ันตอนของการมีส�วนร�วมในการวางแผนและแนวความคิดของบุคลากรท่ีเก่ียวกับคุณภาพของโรงเรียนท่ีความสัมพันธ;กันองค;ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เก่ียวกับการวางแผน คือ หลักสูตรและครูใหญ�มีทัศนะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนในแง�บวกมากกว�าครูท่ัวไป ฟอว;เลอร; (Fowler.1986 : 3204) ได+ศึกษา ความสัมพันธ;ระหว�างการมีส�วนร�วม การตัดสินใจสั่งการกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู-อาจารย; ในสถานศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงใต+ ท่ีเก่ียวข+องกับงานบริหารการศึกษา 5 ด+าน ได+แก� ด+านหลักสูตร ด+านกิจกรรมนักเรียน ด+านบุคลากร ด+านทรัพยากร และด+านความสัมพันธ;ชุมชน  ผลการวิจัยพบว�า 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจสั่งการมีความสัมพันธ;ในทางบวกกับขวัญกําลังใจในการทํางาน 2. ครูอาจารย;และสถานศึกษาท่ีเป$ดโอกาสให+มีส�วนร�วมในการตัดสินใจสั่งการกับครูอาจารย;ในสถานศึกษาท่ีไม�เป$ดโอกาสให+มีส�วนร�วมในการตัดสินใจการสั่งการมีขวัญกําลังใจในการทํางานแตกต�างกัน ปราค (Parke, 1986 : 1802) นักศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจการมีส�วนร�วมและแบบไม�มีส�วนร�วมกลุ�มตัวอย�างประกอบด+วยผู+บริหารในวิทยาลัย จํานวน 108 คน ปรากฏว�าผู+บริหารร+อยละ 74 เห็นด+วยกับการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจสั่งการ และผลการวิจัย พบว�า 1. การตัดสินใจของผู+บริหารสถานศึกษาไม�ยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวแต�จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ; 2. การเป$ดโอกาสให+ผู+ใต+บังคับบัญชาเข+ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจผู+บริหารจะไม�คํานึงถึงอายุประสบการณ;เพศสาขาวิชาหรือการอยู�ร�วมสถาบันเดียวกัน 3. ผู+บริหารเพศหญิงและเพศชายให+แบบแผนการตัดสินใจไม�แตกต�างกัน บรัดด้ี (Braddy, 1991 : 27) ได+ศึกษาความสัมพันธ;ระหว�างรูปแบบความเป8นผู+นําของผู+บริหารกับการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของครูโดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซ่ึงอยู�ในสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในมลรัฐแคลิฟอร;เนียหรือตอนเหนือผลการวิจัยพบว�าครูในสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได+มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องการเรียนการสอน นอกจากนั้นลักษณะของผู+นํายังส�งผลต�อความต+องการการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  



35 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค, เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการร�วมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป-นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผู2วิจัยได2ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2 เครื่องมือท่ีใช2ในการเก็บรวบรวมข2อมูล 3.3 ข้ันตอนการสร2างเครื่องมือวิจัย 3.4 การเก็บรวบรวมข2อมูล 3.5 การวิเคราะห,ข2อมูล 3.6 สถิติท่ีใช2ในการวิเคราะห,ข2อมูล  3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช2ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จํานวน 478 คน ผู2วิจัยกําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยใช2ตาราง Krejcie Robert V. Krejcie แห�งมหาวิทยาลัย Minisota และ Earyle W. Morgan แห�งมหาวิทยาลัยTexas ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงจะได2จํานวนกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 217 คน การคัดเลือกกลุ�มตัวอย�าง ผู2วิจัยใช2วิธีการสุ�มตัวอย�างโดยใช2ความน�าจะเป-น (Probability sampling) ซ่ึงใช2วิธีสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified random sampling) เป-นการสุ�มตัวอย�างประชากรแบบจัดประชากรออกเป-นพวกหรือชั้น (Stratum) การแบ�งประชากรเป-นพวกหรือชั้น ยึดหลักให2มีลักษณะภายในคล2ายกันหรือเป-นเอกพันธ, (Homogeneous) มากท่ีสุด แต�จะแตกต�างกันระหว�างชั้นมากท่ีสุด จากนั้นจึงทําการสุ�มจากแต�ละชั้นข้ึนมาทําการศึกษา โดยใช2สัดส�วนของกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีสุ�มข้ึนมาเท�ากัน หรือไม�เท�ากันก็ได2 ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมซ่ึงสามารถแบ�งกลุ�มตัวอย�างได2 ดังนี้  ข$อมูลนักศึกษา ประจําป)การศึกษา  1/2561  1. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 1 จํานวนนักศึกษา 191 คน กลุ�มตัวอย�าง 88 คน 2. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 2 จํานวนนักศึกษา  105 คน กลุ�มตัวอย�าง 48 คน 3. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3 จํานวนนักศึกษา  109 คน กลุ�มตัวอย�าง 50 คน 4. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 1 จํานวนนักศึกษา  47 คน กลุ�มตัวอย�าง 20 คน  5. จํานวนนักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 2 จํานวนนักศึกษา  26 คน กลุ�มตัวอย�าง 11 คน 



36   รวมจํานวนนักศึกษา 478 คน กลุ�มตัวอย�าง 217 คน  3.2  เครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูล ใช2แบบสอบถามปลายป%ดและปลายเป%ด (Close Ended and Open Ended) โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค,การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงแบ�งออกเป-น 2 ตอน ดังนี้ 1. ข2อมูลท่ัวไปของผู2ตอบแบบสอบถาม ได2แก� ระดับชั้น สาขาวิชาท่ีเรียน 2. การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1980) ได2แก�การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, และการมีส�วนร�วมในการประเมินผลซ่ึงใช2แบบสอบถามเป-นแบบมาตราส�วนสร2างตามมาตรวัดของลิเคิร,ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ,การให2คะแนนค�าตอบ ดังนี้ 5     คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มากท่ีสุด 4     คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลมาก 3     คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลปานกลาง 2     คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลน2อย 1     คะแนน      สําหรับความคิดเห็น   มีผลน2อยท่ีสุด เกณฑ,การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช�วงคะแนนดังต�อไปนี้ คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว�า    มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว�า    มาก คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว�า    ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว�า    น2อย คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว�า    น2อยท่ีสุด  3.3  ข้ันตอนการสร$างเครื่องมือวิจัย 1. ศึกษาค2นคว2า ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับระดับชั้น สาขาวิชาท่ีเรียนและรายละเอียดของวัตถุประสงค,การศึกษา เพ่ือเป-นแนวทางในการสร2างแบบสอบถาม 2. ศึกษาวิธีการสร2างแบบสอบถาม จากตํารา บทความต�าง ๆ เพ่ือใช2เป-นแนวทางในการสร2างแบบสอบถาม 3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง องค,ประกอบ เพ่ือนํามาจัดทํานิยามเชิงปฏิบัติการและนํามาเป-นแนวทางในการสร2างข2อคําถาม 4. พัฒนาแบบสอบถามเป-นแบบปลายป%ดและปลายเป%ด เพ่ือใช2ในการรวบรวมข2อมูลด2าน



37 ประชากรศาสตร, ได2แก� ระดับชั้น สาขาวิชาท่ีเรียนและการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1980) 5. นําร�างแบบสอบถาม เสนอต�ออาจารย,ท่ีปรึกษางานด2านค2นคว2าอิสระ เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใช2ในแบบสอบถามและนําข2อเสนอแนะมาปรับปรุงแก2ไข 6. นําข2อเสนอแนะจากอาจารย,ท่ีปรึกษางานค2นคว2าอิสระ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก2ไขแบบสอบถาม และนําไปจัดพิมพ,เป-นเครื่องมือท่ีใช2ในการเก็บรวมข2อมูลต�อไป  การทดสอบเครื่องมือ ผู2วิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช2 (try out) กับนักเรียนโรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซ่ึงไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห,และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยทําการตรวจสอบ 2 วิธี ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือเพ่ือให2สามารถวัดได2ในสิ่งท่ีต2องการวัดด2านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามว�ามีความครอบคลุมวัตถุประสงค,หรือพฤติกรรมท่ีต2องการวัดหรือไม� ค�าสถิติท่ีใช2ในการหาคุณภาพ คือ ค�าความสอดคล2องระหว�างข2อคําถามกับวัตถุประสงค, หรือเนื้อหา (IOC: Index of item Objective Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสม โดยให2ผู2เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท�าน ประเมินเนื้อหาของข2อถามเป-นรายข2อแล2วหาค�าเฉลี่ย ให2คะแนน +1 (ตรง) 0 (ไม�แน�ใจ) -1 (ไม�ตรง)ได2ค�า ioc เท�ากับ 0.81 ข2อถามท่ีมีค�า 0.6-1.0 มีค�าความเท่ียงตรงสูง ถ2าตํ่ากว�า 0.81 ต2องปรับปรุง 2. ตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือว�ามีความคงเส2นคงวาให2ผลการวัดท่ีแน�นอนคงท่ีไม�ว�าจะวัดก่ีครั้งก็ผลจะได2เหมือนเดิม สถิติท่ีใช2ในการหาค�าความเท่ียงคือ ค�าสัมประสิทธิ์ของ คอนบาร,ช (Conbach’s Alpha Coefficient: coefficient) ซ่ึงจะใช2สําหรับข2อมูลท่ีมีการแบ�งระดับการวัดแบบประมาณค�า (Rating Scale) ค�าแอลฟzาท่ีใช2ควรมากกว�า 0.8 ถ2าน2อยกว�านั้น ควรปรับปรุงแบบสอบถาม หรืออาจตัดบางข2อท้ิง  3.4  การเก็บรวบรวมข$อมูล ผู2วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข2อมูลด2วยตนเองไปท่ีกลุ�มตัวอย�าง ได2แก� นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชา จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ,ของคําตอบ จัดหมวดหมู�ของข2อมูล เพ่ือนําไปวิเคราะห,ต�อไป  3.5  การวิเคราะห4ข$อมูล ผู2วิจัยใช2โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห,ข2อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือหาค�าต�าง ๆ ของผู2ตอบแบบสอบถาม 



38 3.6  สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห4ข$อมูล ผู2วิจัยใช2ค�าความถ่ี ค�าร2อยละ ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  F - test ในการวิเคราะห,ข2อมูล ท่ีได2แล2ว นําเสนอในรูปแบบตาราง เป-นรายด2าน และโดยภาพรวม           



39 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  ผลการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ผู*ศึกษาได*เสนอผลการวิเคราะห,ข*อมูลตามลําดับ ดังนี้  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห,ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห,เก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห,เปรียบเทียบระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห,ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางต�อไปนี้  ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม รายการ จํานวน N = 217 ร�อยละ (%) 1. ระดับการศึกษา    ปวช ชั้นป6 1 88 40.6 ปวช ชั้นป6 2 48 22.1 ปวช ชั้นป6 3 50 23.0 ปวส ชั้นป6 1  20  9.2 ปวส ชั้นป6 2  11  5.1 รวม 217 100       



40 ตารางท่ี 1 (ต2อ) รายการ จํานวน N = 217 ร�อยละ (%) 1. สาขาวิชา   สาขาวิชาการบัญชี 37 17.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ 27 12.4 สาขาวิชาการตลาด 29 13.4 สาขาวิชาสามัญและภาษาต�างประเทศ 59 27.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, 11   5.1 สาขาวิชาไฟฟCากําลัง 19  8.8 สาขาวิชายานยนต, 35 16.1                        รวม 217 100  จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห,ข*อมูล พบว�า ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นป6 1 จํานวน 88 คน คิดเปDนร*อยละ 40.6 รองลงมาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นป6 3 จํานวน 50 คน คิดเปDนร*อยละ 23.0 อยู�ในระดับ ปวช. ชั้นป6 2 จํานวน 48 คน คิดเปDนร*อยละ 22.1 อยู�ในระดับ ปวส. ชั้นป6 1 จํานวน 20 คนคิดเปDนร*อยละ 9.2 และน*อยท่ีสุดคือ อยู�ในระดับ ปวส. ชั้นป6 2 จํานวน 11 คน คิดเปDนร*อยละ 5.1 ตามลําดับ ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�อยู�ในสาขาวิชาสามัญและภาษาต�างประเทศ จํานวน 59 คน คิดเปDนร*อยละ 27.2 รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 37 คน คิดเปDนร*อยละ 17.1 สาขาวิชายานยนต, จํานวน 35 คน คิดเปDนร*อยละ 16.1 สาขาวิชาการตลาด จํานวน 29 คน คิดเปDนร*อยละ 13.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ จํานวน 27 คน คิดเปDนร*อยละ 12.4 สาขาวิชาไฟฟCากําลัง จํานวน 19 คน คิดเปDนร*อยละ 8.8 และน*อยท่ีสุดคือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, จํานวน 11 คน คิดเปDนร*อยละ 5.1  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา  ผลการวิเคราะห,ข*อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา รายละเอียดดังตารางต�อไปนี้   



41 ตารางท่ี 2 แสดงค2าเฉล่ีย (x̅) และค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ประเด็นในแต2ละด�าน N = 217 ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การมีส2วนร2วม 1.  ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  3.57 0.90 มาก 2.  ด*านการมีส�วนร�วม ในการดําเนินงาน  3.69 0.85 มาก 3.  ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน,  3.71 0.97 มาก 4.  ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและ       ประเมินผล 3.44 1.04 มาก รวมเฉล่ีย 3.60 0.91 มาก  จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห,ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.60) และเม่ือพิจารณาเปDนรายด*าน พบว�า ด*านท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษามากท่ีสุดคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, อยู�ในระดับมาก (x̅=3.71) รองลงมาคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.69) ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.57) และน*อยท่ีสุดคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล อยู�ในระดับมาก (x̅=3.44)             



42 ตารางท่ี 3 แสดงค2าเฉล่ีย (x̅) และค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ ข�อคําถาม N = 217 ระดับความคิดเห็น ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ x̅ S.D.   การมีส2วนร2วม 1. ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอปIญหา พัฒนา กิจกรรม 3.62 0.97 มาก 2. ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอ ความต*องการของนักศึกษา 3.58 0.91 มาก 3. ท�านได*ร�วมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา เพ่ือแก*ไขและพัฒนากิจกรรม 3.49 0.91 มาก 4. ท�านมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ ในการพัฒนา 3.47 0.98 มาก 5. ความต*องการของนักศึกษา ได*รับจากการมีส�วนร�วมในการจัดทําโครงการ 3.63 0.86 มาก 6. เม่ือมีการประชุมเสนอโครงการ และแผนงาน  ท�านได*เข*าร�วมประชุมมากน*อยเพียงใด 3.56 0.92 มาก 7. วิทยาลัย ได*ให*ท�านตัดสินใจในการใช*ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด 3.63 0.94 มาก รวมเฉล่ีย 3.57 0.90 มาก   จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห,ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.57) และเม่ือพิจารณาเปDนรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ ความต*องการของนักศึกษา ได*รับจากการมีส�วนร�วมในการจัดทําโครงการ และวิทยาลัยได*ให*ท�านตัดสินใจใช*ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อยู�ในระดับมาก (x̅=3.63) รองลงมาคือ ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอปIญหาพัฒนากิจกรรม อยู�ในระดับมาก (x̅=3.62) ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือนําเสนอความต*องการของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก (x̅=3.58) เม่ือมีการประชุมเสนอโครงการ แผนงานท�านได*เข*าร�วมประชุมมากน*อยเพียงใด อยู�ในระดับมาก (x̅=3.56) ท�านได*ร�วมคิดและเสนอแนวทางพัฒนา เพ่ือแก*ไขและพัฒนากิจกรรม อยู�ใน



43 ระดับมาก (x̅=3.49) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการในการพัฒนากิจกรรม อยู�ในระดับมาก (x̅=3.47)  ตารางท่ี 4 แสดงค2าเฉล่ีย (x̅) และค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนนิงาน ข�อคําถาม N = 217 ระดับความคิดเห็น ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนินงาน x̅ S.D. การมีส2วนร2วม 1. ท�านได*เข*าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีทางวิยาลัยกําหนด เพ่ือนําไปดําเนินการในวิทยาลัยให*บรรลุตามเปCาหมาย  3.78 0.86 มาก 2. ท�านมีส�วนร�วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมต�างๆ  ในวิทยาลัย 3.94 0.83 มาก 3. ท�านได*เข*าร�วมโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย 3.99 0.88 มาก 5.ท�านได*เปDนกรรมการในการดําเนินการ ตามโครงการและติดตามผลงาน  3.48 0.99 มาก  6.  ท�านได*มีส�วนร�วมในการสนับสนุน ทรัพยากร                  3.49     0.85             มาก ส�วนตัวให*กับวิทยาลัย เพ่ือให*โครงการบรรลุ ผลสําเร็จ เช�น บริจาคเงิน สิ่งของ เปDนต*น 7. ท�านได*มีส�วนร�วมในการประสานงานกับ                  หน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*การดําเนินงาน /      โครงการบรรลุผลสําเร็จ เช�น ชุมชนและ      หน�วยงานต�าง ๆ 3.44 0.97 มาก รวมเฉล่ีย 3.69 0.85 มาก    จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห,ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.69) และเม่ือพิจารณาเปDนรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา มากท่ีสุดคือ ท�านได*เข*าร�วมโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.99) รองลงมาคือ ท�านมีส�วนร�วมในโครงการต�าง ๆ ในวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.94) ท�านได*เข*าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยกําหนด 



44 เพ่ือนําไปดําเนินการในวิทยาลัยให*บรรลุเปCาหมาย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.78) ท�านได*มีส�วนร�วมในการสนับสนุน ทรัพยากรส�วนตัวให*กับวิทยาลัย เพ่ือให*โครงการบรรลุผลสําเร็จ เช�น บริจาคเงิน สิ่งของ เปDนต*น อยู�ในระดับมาก (x̅=3.49) ท�านได*เปDนกรรมการในการดําเนินการ ตามโครงการและติดตามผลงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.48) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านได*มีส�วนร�วมในการประสานงาน กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*การดําเนินงาน / โครงการ บรรลุผลสําเร็จ เช�น ชุมชน หรือ หน�วยงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.44)   ตารางท่ี 5 แสดงค2าเฉล่ีย (x̅) และค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการรับผลประโยชน� ข�อคําถาม N = 217 ระดับความคิดเห็น ด�านการมีส2วนร2วมในการรับผลประโยชน� x̅ S.D. การมีส2วนร2วม 1.  ท�านได*รับผลประโยชน,จากการนําแผนการ      ดําเนินงานไปปฏิบัติให*เกิดผลสําเร็จ 3.53 1.10 มาก 2.  ท�านได*รับการฝNกอบรมจากโครงการ      ตามความต*องการเพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช*     ในการสร*างผลงานท่ีดี 3.71 0.93 มาก 3.  ท�านได*รับการถ�ายทอดความรู* เพ่ือนําความรู*ท่ีได*     จากการเข*าร�วมกิจกรรม มาใช*ในการสร*างผลงาน 3.66 0.99 มาก 4.  การทํากิจกรรมร�วมกัน ทําให*ท�านมี     ความสัมพันธ,ท่ีดีกับ คณาจารย, และนักศึกษาในวิทยาลัย 3.84 0.95 มาก 5.  ท�านได*ร�วมดําเนินการกิจกรรม ตามแผนงาน     โครงการของวิทยาลัย อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือนํา     ความรู*และทักษะมาใช*ในการสร*างผลงานท่ีดี 3.81 0.97 มาก รวมเฉล่ีย 3.70 0.97 มาก   จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห,ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.70) และเม่ือพิจารณาเปDนรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา มากท่ีสุดคือ การทํากิจกรรมร�วมกัน ทําให*ท�านมีความสัมพันธ,ท่ีดีกับคณาจารย,และนักศึกษาในวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.84) รองลงมาคือ ท�านได*ร�วมดําเนินการ



45 กิจกรรมตามแผนงานโครงการของวิทยาลัย อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช*ในการสร*างผลงานท่ีดี อยู�ในระดับมาก (x̅=3.81) ท�านได*รับการฝNกอบรมจากโครงการตามความต*องการเพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช* ในการสร*างผลงานท่ีดี อยู�ในระดับมาก (x̅=3.71) ท�านได*รับการถ�ายทอดความรู* เพ่ือนําความรู*ท่ีได*จากการเข*าร�วมกิจกรรม มาใช*ในการสร*างผล อยู�ในระดับมาก (x̅=3.66) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านได*รับผลประโยชน,จากการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติให*เกิดผลสําเร็จ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.53)  ตารางท่ี 6 แสดงค2าเฉล่ีย (x̅) และค2าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล ข�อคําถาม N = 217 ระดับความคิดเห็น ระดับการมีส2วนร2วมด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล x̅ S.D. การมีส2วนร2วม 1.  ท�านได*ติดตามผลการดําเนินงาน ของวิทยาลัย   อยู�เสมอ 3.54 1.13 มาก 2.  ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล การดําเนินงาน   ของทางวิทยาลัย 3.35 1.16 ปานกลาง 3.  ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล การดําเนินงาน ของทางวิทยาลัย และหากพบปIญหา ท�านจะนําปIญหานั้นไปปรับปรุง 3.26 0.96 ปานกลาง 4.  ท�านมีส�วนร�วมในการติดตาม ผลการดําเนินการ โครงการ / กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย 3.59 1.00 มาก รวมเฉล่ีย 3.44 1.04 มาก   จากตารางท่ี 6 การวิเคราะห,ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.44) และเม่ือพิจารณาเปDนรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลมากท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการติดตาม ผลการดําเนินการโครงการ /กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.59) รองลงมาคือ ท�านได*ติดตามผลการดําเนินงาน ของวิทยาลัยอยู�เสมอ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.54) ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล ผลการดําเนินงานของทางวิทยาลัย อยู�ในระดับปานกลาง 



46 (x̅=3.35) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล การดําเนินงานกับทางวิทยาลัย และหากพบปIญหาท�านจะนําปIญหานั้นไปปรับปรุง อยู�ในระดับปานกลาง (x̅=3.26)  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบระดับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา  ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างระดับช้ันต2อการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม               รายการ SS df MS F Sig. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ระหว�างกลุ�ม 146.167 4 36.542 256.728 0.000*  ภายในกลุ�ม 30.175 212 0.142    รวม 176.342 216    การมีส�วนร�วมในการ ระหว�างกลุ�ม 138.267 4 34.567 385.260 0.000* ดําเนินงาน ภายในกลุ�ม 19.021 212 0.090    รวม 157.289 216    การมีส�วนร�วมในการรับผล ระหว�างกลุ�ม 177.789 4 44.450 398.647 0.000*  ภายในกลุ�ม 23.638 212 0.112    รวม 232.316 216    การมีส�วนร�วมในการติดตาม ระหว�างกลุ�ม 165.733 4 41.433 431.042 0.000*  และประเมินผล ภายในกลุ�ม 20.990 212 0.099 418.477   รวม 186.723 216    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 7 พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   



47 ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2ระดับช้ันกับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ ระดับช้ัน ปวช. ช้ันปO 1 ปวช. ช้ันปO 2 ปวช. ช้ันปO 3 ปวส. ช้ันปO 1 ปวส. ช้ันปO 2 ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ    ปวช. ชั้นป6 1  0.802* 1.394* 1.924* 2.869* ปวช. ชั้นป6 2   0.592* 1.122* 2.067* ปวช. ชั้นป6 3    0.530* 1.475* ปวส. ชั้นป6 1     0.945* ปวส. ชั้นป6 2      * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 8 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2 ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 2        



48 ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2ระดับช้ันกับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนินงาน ระดับช้ัน ปวช. ช้ันปO 1 ปวช. ช้ันปO 2 ปวช. ช้ันปO 3 ปวส. ช้ันปO 1 ปวส. ช้ันปO 2 ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนินงาน    ปวช. ชั้นป6 1  0.796* 1.357* 1.866* 2.794* ปวช. ชั้นป6 2   0.561* 1.069* 1.997* ปวช. ชั้นป6 3    0.530* 1.475* ปวส. ชั้นป6 1     0.928* ปวส. ชั้นป6 2      * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 และชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 2      



49 ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2ระดับช้ันกับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการรับผลประโยชน� ระดับช้ัน ปวช. ช้ันปO 1 ปวช. ช้ันปO 2 ปวช. ช้ันปO 3 ปวส. ช้ันปO 1 ปวส. ช้ันปO 2 ด�านการมีส2วนร2วมในการรับผลประโยชน�    ปวช. ชั้นป6 1  0.758* 1.591* 2.175* 3.014* ปวช. ชั้นป6 2   0.384* 1.418* 2.256* ปวช. ชั้นป6 3    0.584* 1.422* ปวส. ชั้นป6 1     0.945* ปวส. ชั้นป6 2      * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 10 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2 ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 และชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 2      



50 ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2ระดับช้ันกับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล ระดับช้ัน ปวช. ช้ันปO 1 ปวช. ช้ันปO 2 ปวช. ช้ันปO 3 ปวส. ช้ันปO 1 ปวส. ช้ันปO 2 ด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล    ปวช. ชั้นป6 1  0.977* 1.585* 2.515* 3.256* ปวช. ชั้นป6 2   0.608* 1.538* 2.278 ปวช. ชั้นป6 3    0.930* 1.671* ปวส. ชั้นป6 1     0.741* ปวส. ชั้นป6 2      * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 11 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 และปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป6 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 ชั้นป6 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป6 2 สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นเรียนท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน  



51 ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างสาขาวิชาต2อการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม              รายการ SS Df MS F Sig. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ   ระหว�างกลุ�ม 151.397 6 25.233 212.422 0.000*  ภายในกลุ�ม 24.945 210 0.119    รวม 176.342 216    การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ระหว�างกลุ�ม 141.430 6 23.572 312.131 0.000*  ภายในกลุ�ม 15.859 210 0.076    รวม 157.289 216    การมีส�วนร�วมในการรับผล ระหว�างกลุ�ม 177.013 6 29.502 253.670 0.000*  ภายในกลุ�ม 24.423 210 0.116    รวม 201.437 216    การมีส�วนร�วมในการติดตาม ระหว�างกลุ�ม 216.805 6 36.134 489.209 0.000* และประเมินผล ภายในกลุ�ม 15.511 210 0.074    รวม 232.316 216    * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 12 พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       



52 ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2สาขาวิชากับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ  สาขาวิชา สาขาวิชา บัญชี คอมฯวอร�ว ตลาด ภาษาฯ ไฟฟQา อิเล็ก ยานยนต� ด�านการมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ   สาขาวิชาการบัญชี  0.850* 0.892* 1.500* 1.892* 1.892* 2.671* สาขาวิชาคอมพิวเตอร,   0.042 0.650* 1.372* 1.042* 1.822* สาขาวิชาการตลาด    0.608* 1.450* 1.000* 1.780* สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ     0.392* 0.478* 1.172* สาขาวิชาไฟฟCากําลัง      0.675* 0.780* สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส,อิเล็กทรอนิกส,       0.780* สาขาวิชายานยนต,        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร, การตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, สาขาวิชาคอมพิวเตอร, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต� างกัน อย� างมีนัยสํ า คัญท่ีระดับ 0.05 จากนัก ศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,   สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟCากําลัง  อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, 



53 สาขาวิชาไฟฟCากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต,   ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2สาขาวิชากับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนินงาน สาขาวิชา สาขาวิชา บัญชี คอมฯวอร�ว บัญชี ภาษาฯ บัญชี อิเล็กฯ บัญชี ด�านการมีส2วนร2วมในการดําเนินงาน  สาขาวิชาการบัญชี  0.510* 0.839* 1.303* 1.753* 1.874* 2.498* สาขาวิชาคอมพิวเตอร,   0.330* 0.794* 1.243* 1.364* 1.988* สาขาวิชาการตลาด    0.464* 0.913* 1.034* 1.658* สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ     0.449* 0.571* 1.194* สาขาวิชาไฟฟCากําลัง      0.121 0.745 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส,       0.624* สาขาวิชายานยนต,        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร, การตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาคอมพิวเตอร, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  



54 สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ  มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาไฟฟCากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต,   ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2สาขาวิชากับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการรับผลประโยชน� สาขาวิชา สาขาวิชา บัญชี คอมฯ บัญชี ภาษาฯ บัญชี อิเล็ก บัญชี ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, สาขาวิชาการบัญชี  0.510* 0.839* 1.303* 1.753 1.874 2.498* สาขาวิชาคอมพิวเตอร,   0.330* 0.794* 1.243 1.364 1.988* สาขาวิชาการตลาด    0.464* 0.913 1.034 1.658* สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ     0.449 0.571 1.194* สาขาวิชาไฟฟCากําลัง      0.121 0.745 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส,       0.624* สาขาวิชายานยนต,        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร, การตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  



55 สาขาวิชาคอมพิวเตอร, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาภาษาต�างประเทศ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาไฟฟCากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน, แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต,   ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบความแตกต2างรายคู2สาขาวิชากับการมีส2วนร2วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ:ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล  สาขาวิชา สาขาวิชา บัญชี คอมฯวอร�ว ตลาด ภาษาฯ ไฟฟQา อิเล็ก ยานยนต�ยนต�ด�านการมีส2วนร2วมในการติดตามและประเมินผล สาขาวิชาการบัญชี  0.666* 0.851* 1.580* 1.851* 2.141* 3.144* สาขาวิชาคอมพิวเตอร,คอมพิวเตอร,   0.185* 0.914* 1.185* 1.475* 2.478* สาขาวิชาการตลาด    0.729* 1.000* 1.289* 2.293* สาขาวิชาภาษาต�างประเทศประเทศ     0.271* 0.561* 1.564* สาขาวิชาไฟฟCากําลัง      0.289* 1.293* สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส,อิเล็กทรอนิกส,       1.003* สาขาวิชายานยนต,        * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



56  จากตารางท่ี 16 เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร, การตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, สาขาวิชาคอมพิวเตอร, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ ไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต, สาขาวิชาภาษาฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟCากําลัง อิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาไฟฟCากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, และยานยนต,  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต,  สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีอยู�สาขาท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน  



57 บทที่ 5 บทสรุป  การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ได*เก็บรวบรวมข*อมูล และแสดงผลการศึกษาโดยใช*ข*อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 217 ชุด และข*อมูลท่ีได*นํามาวิเคราะห5และแปลผลโดยการวิเคราะห5ข*อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาได*ดังนี้  5.1  สรุปผลการวิจัย  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห5ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห5ข*อมูล พบว�า ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นป: 1 จํานวน 88 คน คิดเป<นร*อยละ 40.6 รองลงมาอยู�ในระดับ ปวช. ชั้นป: 3 จํานวน 50 คน คิดเป<นร*อยละ 23.0 และน*อยท่ีสุดคือ อยู�ในระดับ ปวส. ชั้นป: 2 จํานวน 11 คน คิดเป<นร*อยละ 5.1 ตามลําดับ ผู*ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�อยู�ในสาขาวิชาสามัญและภาษาต�างประเทศ จํานวน 59 คน คิดเป<นร*อยละ 27.2 รองลงมาคือ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 37 คน คิดเป<นร*อยละ 17.1 และน*อยท่ีสุดคือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส5 จํานวน 11 คน คิดเป<นร*อยละ 5.1   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห5เก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  การวิเคราะห5ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก (x̅=3.60) และเม่ือพิจารณาเป<นรายด*าน พบว�า ด*านท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษามากท่ีสุดคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 อยู�ในระดับมาก (x̅=3.71) รองลงมาคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.69) ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.57) และน*อยท่ีสุดคือ ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล อยู�ในระดับมาก (x̅=3.44) สามารถสรุปเป<นรายด*าน ดังนี้   ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการวิเคราะห5ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก(x̅=3.57) และเม่ือพิจารณาเป<นรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ ความต*องการของนักศึกษา ได*รับจากการมีส�วนร�วมในการจัดทําโครงการ และวิทยาลัยได*ให*ท�านตัดสินใจใช*ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อยู�ในระดับมาก (x̅=3.63) รองลงมาคือ ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอปGญหาพัฒนากิจกรรม อยู�ใน



58 ระดับมาก (x̅=3.62) ท�านได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือนําเสนอความต*องการของนักศึกษา อยู�ในระดับมาก (x̅=3.58) เม่ือมีการประชุมเสนอโครงการ แผนงานท�านได*เข*าร�วมประชุมมากน*อยเพียงใด อยู�ในระดับมาก (x̅=3.56) ท�านได*ร�วมคิดและเสนอแนวทางพัฒนา เพ่ือแก*ไขและพัฒนากิจกรรม อยู�ในระดับมาก (x̅=3.49) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการในการพัฒนากิจกรรม อยู�ในระดับมาก (x̅=3.47)  ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน การวิเคราะห5ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับ(x̅=3.69) และเม่ือพิจารณาเป<นรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา มากท่ีสุดคือ ท�านได*เข*าร�วมโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.99) รองลงมาคือ ท�านมีส�วนร�วมในโครงการต�าง ๆ ในวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.94) ท�านได*เข*าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยกําหนด เพ่ือนําไปดําเนินการในวิทยาลัยให*บรรลุเปKาหมาย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.78) ท�านได*มีส�วนร�วมในการสนับสนุน ทรัพยากรส�วนตัวให*กับวิทยาลัย เพ่ือให*โครงการบรรลุผลสําเร็จ เช�น บริจาคเงิน สิ่งของ เป<นต*น อยู�ในระดับมาก (x̅=3.49) ท�านได*เป<นกรรมการในการดําเนินการ ตามโครงการและติดตามผลงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.48) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านได*มีส�วนร�วมในการประสานงาน กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*การดําเนินงาน / โครงการ บรรลุผลสําเร็จ เช�น ชุมชน หรือ หน�วยงาน อยู�ในระดับมาก (x̅=3.44)   ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 การวิเคราะห5ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̅=3.70) และเม่ือพิจารณาเป<นรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา มากท่ีสุดคือ การทํากิจกรรมร�วมกัน ทําให*ท�านมีความสัมพันธ5ท่ีดีกับคณาจารย5และนักศึกษาในวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.84) รองลงมาคือ ท�านได*ร�วมดําเนินการกิจกรรมตามแผนงานโครงการของวิทยาลัย อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช*ในการสร*างผลงานท่ีดี อยู�ในระดับมาก (x̅=3.81) ท�านได*รับการฝNกอบรมจากโครงการตามความต*องการเพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช* ในการสร*างผลงานท่ีดี อยู�ในระดับมาก (x̅=3.71) ท�านได*รับการถ�ายทอดความรู* เพ่ือนําความรู*ท่ีได*จากการเข*าร�วมกิจกรรม มาใช*ในการสร*างผล อยู�ในระดับมาก (x̅=3.66) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านได*รับผลประโยชน5จากการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติให*เกิดผลสําเร็จ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.53)  ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล การวิเคราะห5ระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก มาก (x̅=3.44) และเม่ือพิจารณาเป<นรายข*อ พบว�า ข*อท่ีมีท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนา



59 กิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลมากท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการติดตาม ผลการดําเนินการโครงการ /กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย อยู�ในระดับมาก (x̅=3.59) รองลงมาคือ ท�านได*ติดตามผลการดําเนินงาน ของวิทยาลัยอยู�เสมอ อยู�ในระดับมาก (x̅=3.54) ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล ผลการดําเนินงานของทางวิทยาลัย อยู�ในระดับปานกลาง (x̅=3.35) และน*อยท่ีสุดคือ ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผล การดําเนินงานกับทางวิทยาลัย และหากพบปGญหาท�านจะนําปGญหานั้นไปปรับปรุง อยู�ในระดับปานกลาง (x̅=3.26) ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห5เปรียบเทียบระดับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป:ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 2   เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป:ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  



60 ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 และชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 2   เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป:ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 2   เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD ระดับชั้นกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป:ท่ี 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 2 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 และปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  



61 ระดับชั้น ปวช. ชั้นป: 3 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 ชั้นป: 2  ระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 1 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นป: 2  ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นเรียนท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน  ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร5 การตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร5 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาภาษาฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาไฟฟKากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาอีเล็กฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต5  



62  เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร5 การตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร5 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาภาษาฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาไฟฟKากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาอีเล็กฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต5   เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร5 การตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร5 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  



63 สาขาวิชาภาษาฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาไฟฟKากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาอีเล็กฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต5   เปรียบเทียบความแตกต�างรายคู�แบบ LSD สาขาวิชากับการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล พบว�า  สาขาวิชาการบัญชี มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร5 การตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร5 มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาการตลาด มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฯ ไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาภาษาฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟKากําลัง อีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาไฟฟKากําลัง มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชาอีเล็กฯ และยานยนต5  สาขาวิชาอีเล็กฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จากนักศึกษาสาขาวิชายานยนต5  ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีอยู�สาขาท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน  



64 5.2  อภิปรายผลการวิจัย จากการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยใช*แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง ได*ดังนี้  ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยนักศึกษาให*ความสําคัญ ต�อความต*องการของนักศึกษาได*รับจากการมีส�วนร�วมในการจัดทําโครงการ และวิทยาลัยได*ให*ตัดสินใจในการใช*ทรัพยากรมากท่ีสุด อยู�ในระดับมากเท�ากัน ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากวิทยาลัยฯ ได*ให*นักศึกษาสามารถตัดสินใจใช*ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด ให*เกิดประโยชน5สุงสุดจะเห็นได	ว�านักศึกษาต	องการมีส�วนร�วมในการวางแผนในการใช	ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด เพ่ือจัดทําโครงการให	เกิดประโยชน)สูงสุด ซ่ึงนักเรียนในยุคป,จจุบันให	ความสนใจและใส�ใจต�อการทํากิจกรรมท่ีเป/นประโยชน)ต�อตนเอง ทุกงานและทุกโครงการจะฝNกให*นักศึกษาเป<นผู*นําท่ีมีความกล*าแสดงออกทางวิธีคิดและปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะเป<นการตัดสินใจแก*ปGญหา ในทุกโอกาสไม�ว�าจะเป<นต้ังแต�กระบวนการวางแผนงาน การดําเนินงาน และในขณะปฏิบัติกิจกรรม นักศึกษาจะได*มีความเชื่อม่ันในตนเองทุก ๆ ครั้งเม่ือมีการเข*าร�วมทุก ๆ กิจกรรมของวิทยาลัยฯ สอดคล*องกับงานวิจัยของ พวงทอง วุติเดช (2542) ศึกษา เรื่องปGจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมในกิจกรรมนักศึกษา โดยศึกษาจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� พบว�า นักศึกษาส�วนมากมีความต*องการเข*าร�วมกิจกรรมเนื่องจากต*องการพัฒนาตนเองให*มีความรอบรู*รอบคอบ มีความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและแบบแผนอันดีงาม เพ่ิมพูนประสบการณ5ด*านคิด สร*างจิตสํานึกท่ีถูกต*องดีงาม ตลอดจนปรับตัวเข*ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สร*างความสัมพันธ5ท่ีดีต�อกัน และเสริมสร*างบุคลิกภาพให*แข็งแรงสมบูรณ5 ท้ังร�างกาย อารมณ5 สังคม และสติปGญญา และยังสอดคล*องกับแนวคิดของ Vroom and Deci (1970) ได*กล�าวถึงการมีส�วนร�วมว�าเป<นปริมาณของอิทธิพลท่ีปGจเจกบุคคลรู*สึกว�าได*เข*าไปร�วมในการตัดสินใจและบุคคลจะได*รับความพึงพอใจจากการทางานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีต�องานและจะสามารถทํางานได*ดีตลอดจนสามารถขยายเปKาหมายขององค5การได*อย�างมีประสิทธิภาพ  ได*เข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอปGญหา การพัฒนากิจกรรม การเข*าร�วมประชุมเพ่ือเสนอความต*องการของนักศึกษา นักศึกษาได*ร�วมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา เพ่ือแก*ไขและพัฒนากิจกรรมมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ ในการพัฒนากิจกรรม ได*รับจากการมีส�วนร�วมในการจัดทําโครงการ มีการประชุมเสนอโครงการ และแผนงาน นักศึกษาได*เข*าร�วมประชุมมากน*อยเพียงใด วิทยาลัยได*ให*นักศึกษาตัดสินใจในการใช*ทรัพยากร ท่ีมีอยู�อย�างจํากัดในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยนักเรียนให*ความสําคัญ ต�อการได*เข*าร�วมโครงการ/กิจกรรมต�างๆ ของวิทยาลัยสูงท่ีสุด ซ่ึงเห็นได*ว�าการฝNกทักษะให*นักศึกษา ให*มีบทบาทเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน วิทยาลัยฯ พยายามส�งเสริมให*มีคณะกรรมการหรือ



65 ตัวแทนนักศึกษาเข*ามามีบทบาทลงมือปฏิบัติในทุก ๆ กิจกรรมอันก�อให*เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานอย�างมีความสุข ซ่ึงก็เป<นสิ่งเดียวกันกับท่ีนักเรียนส�วนใหญ�ต*องการและให*ความสําคัญ สอดคล*องกับ เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ5 (2537) ได*อธิบายถึงการมีส�วนร�วมว�าบุคคลเข*ามาช�วยเหลือสนับสนุนการทําประโยชน5ในเรื่องต�างๆ หรือกิจกรรมต�างๆ อาจเป<นการมีส�วนร�วมในกระบวนการดําเนินงาน การปฏิบัติภารกิจให*บรรลุเปKาหมาย เป<นวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปGญญา เป<นผลให*บุคคลนั้นมีความผูกพันต�อกิจกรรมและองค5กรในท่ีสุด นักศึกษามีส�วนร�วมในการสนับสนุน ทรัพยากรส�วนตัวให*กับวิทยาลัย เพ่ือให*โครงการบรรลุ ผลสําเร็จ เช�น บริจาคเงิน สิ่งของ การมีส�วนร�วมในการประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*การดําเนินงาน / โครงการบรรลุผลสําเร็จ เช�น ชุมชนและหน�วยงานต�าง   ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 ภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยให*ความสําคัญต�อการทํากิจกรรมร�วมกัน ทําให*มีความสัมพันธ5ท่ีดีกับคณาจารย5และนักศึกษาในวิทยาลัยสูงท่ีสุด อยู�ในระดับมาก เห็นได*ว�าประโยชน5จากทํากิจกรรมของนักเรียน จะทําให*เกิดจากความหลากหลายของกิจกรรมและทักษะใหม� ๆ ในการทํากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือเป<นการพัฒนานักเรียนทางด*านร�างกาย สติปGญญา และการเป<นพลเมืองท่ีดีของสังคม การพัฒนาอย�างต�อเนื่องจะเกิดข้ึนได* ต*องจัดให*สอดคล*องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค5อันจะทําให*นักเรียนมีความกระตือรือร*นและอยากเข*าร�วมกิจกรรม ซ่ึงจะทําให*ได*รับผลประโยชน5อย�างสูงสุด สอดคล*องกับCohen and Uphoff(1977, 7–26) กล�าวถึงกรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส�วนร�วมว�าการมีส�วนร�วมในการรับผลปะโยชน5 (participationin benefits) โดยอาจจะเป<นผลประโยชน5ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส�วนตัวได*รับการฝNกอบรมจากโครงการ ตามความต*องการเพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช* ในการสร*างผลงานท่ีดีได*รับการถ�ายทอดความรู* เพ่ือนําความรู*ท่ีได*จากการเข*าร�วมกิจกรรม มาใช*ในการสร*างผลงานการทํากิจกรรมร�วมกัน ทําให*ท�านมีความสัมพันธ5ท่ีดีกับ คณาจารย5 และนักศึกษาในวิทยาลัยได*ร�วมดําเนินการกิจกรรม ตามแผนงานโครงการของวิทยาลัย อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือนําความรู*และทักษะมาใช*ในการสร*างผลงานท่ีดีต�อไป  ด*านการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล ภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยนักเรียนให*ความสําคัญต�อการมีส�วนร�วมในการติดตามผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย สูงท่ีสุด อยู�ในระดับมาก เห็นได*ว�าการติดตามและประเมินผลเป<นสิ่งสําคัญท่ีขาดไม�ได*หลังจากท่ีดําเนินกิจกรรมเรียบร*อยแล*ว เพราะจะเป<นข้ันตอนท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาและปรับปรุง รวมถึงเป<นการประเมินตนเองและผู*มีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมนั้น ๆ การนําเอาข*อมูลจากการสรุปและประเมินผลกิจกรรมมาวิเคราะห5และหาแนวทางเพ่ือปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให*มีการศึกษาต�อไป โดยรับฟGงความคิดเห็นจากนักศึกษาเป<นสําคัญนั้นเป<นสิ่งท่ีขาดไม�ได*โดยเด็ดขาด สอดคล*องกับ พรทิพย5  คําพอ และคณะ (2544) ได*สรุปสาระสําคัญของการมีส�วนร�วมส�งผลต�อความสําเร็จของการพัฒนา



66 แบบระดมความร�วมมือ ในกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนการมีส�วนร�วมในการติดตาม ผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมต�าง ๆ ของวิทยาลัย และหากพบปGญหาท�านจะนําปGญหานั้นไปปรับปรุง และยังสอดคล*องกับงานวิจัยของดาวดล จันทรประทิน, สุธาสินี บุญญาพิทักษ5 และนิรันดร5 จุลทรัพย5 (2560) ได*ศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา พบว�า ควรให*นักศึกษามีส�วนร�วมกับ กระบวนการนําผลประเมินมาปรับปรุง เพ่ือจะได*เข*าใจสภาพปGญหา และหาทางออกร�วมกันกับผู*จัดโครงการ ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*าน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป<นไปตามสมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นเรียนท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน ซ่ึงไม�สอดคล*องกับ ดาวดล จันทรประทิน, สุธาสินี บุญญาพิทักษ5 และนิรันดร5 จุลทรัพย5 (2560) ได*ศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา พบว�า ด*านชั้นป:ของนักศึกษา ในภาพรวมนักศึกษามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม�แตกต�างกันท้ังภาพรวมและรายด*าน และไม�สอดคล*องกับ อาภรณีน5 อินฟKาแสง และเกียรติพงษ5 พันชนะ (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ5 พบว�า การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA จําแนกตามระดับชั้นป:ท่ีศึกษา พบว�า นักศึกษาท่ีระดับชั้นป:ท่ีศึกษาแตกต�างกัน โดยภาพรวม ไม�มีความแตกต�างกัน  ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค ควรมีการบริหารจัดการท่ีเน*นให*นักศึกษาทุกชั้นเรียน มีการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให*มีบทบาทเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานและมีบทบาทลงมือปฏิบัติอย�างเป<นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมและรายด*านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป<นไปตามสมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีอยู�สาขาท่ีต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แตกต�างกัน สอดคล*องกับ อาภรณีน5 อินฟKาแสง และเกียรติพงษ5 พันชนะ (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ5 พบว�า การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจร คุณภาพ PDCA จําแนกตามกลุ�มการเรียน พบว�า นักศึกษาท่ีมีกลุ�มการเรียน แตกต�างกัน มีส�วนร�วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต�ไม�สอดคล*องกับ กมลรัตน5 หนูสวี (2553) ท่ี



67 ศึกษาการมีส�วนร�วมและความต*องการกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร5 พบว�า จากการทดสอบความแตกต�างระหว�างปGจจัยคณะวิฃากับการมีส�วนร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาในคณะวิชาแตกต�างกันมีส�วนร�วมกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.46)  5.4  ข�อเสนอแนะ  ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  จากผลการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา แม*ในภาพมีข*อเสนอแนะท่ีจะนําผลการศึกษาไปใช*ประโยชน5 ดังนี้ 1. ด*านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ควรเพ่ิมทักษะให*นักศึกษาให*มีบทบาทเข*ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา พยายามมุ�งเน*นให*คณะกรรมการ (องค5การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย) อวท. และตัวแทนนักศึกษา ทุกชั้นป:มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษามากข้ึนเข*ามามีบทบาทลงมือปฏิบัติในทุกๆกิจกรรมอันก�อให*เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานอย�างมีความสุข  2. ด*านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ในการดําเนินงานกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา ทุกๆงานโครงการจะต*องฝNกให*นักศึกษาเป<นผู*นําท่ีมีความกล*าแสดงออกและฝNกกระบวนการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือท่ีจะเป<นการตัดสินใจแก*ปGญหา ให*ทุกโอกาสไม�ว�าจะเป<นต้ังแต�กระบวนการวางแผนงาน การดําเนินงาน และในขณะปฏิบัติกิจกรรม นักศึกษาจะได*มีความเชื่อม่ันในตนเองทุกๆครั้งเม่ือมีการเข*าร�วมทุกๆกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  3. ด*านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5  การรับผลประโยชน5จากกิจกรรมนั้นกิดจากความหลากหลายของกิจกรรม เพ่ือเป<นการพัฒนานักศึกษาทางด*านร�างกาย สติปGญญา และการเป<นพลเมืองท่ีดีของสังคม เพ่ือเป<นการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ทุกๆกิจกรรม ต*องจัดให*สอดคล*องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค5อันก�อให*นักศึกษามีความกระตือรือร*นและอยากเข*าร�วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 4. ด*านการมีส�วนร�วมด*านการติดตามและประเมินผล เพ่ือให*เกิดการพัฒนา การนําเอาข*อมูลจากการสรุปและประเมินผลกิจกรรมมาวิเคราะห5และหาแนวทางเพ่ือปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให*มีการศึกษาต�อไป โดยรับฟGงความคิดเห็นจากนักศึกษาเป<นสําคัญ  5.  ความแตกต�างระหว�างระดับชั้นต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา มีความแตกต�างกัน โดยไม�สอดคล*องกับงานวิจัยท่ีได*



68 อ*างอิงมาในเนื้อหา ทางสถาบันควรพิจารณาถึงช�องว�างท่ีทําให*เกิดความแตกต�างของการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา และควรส�งเสริมให*นิสิตทุกชั้นป:มีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษามากข้ึน  6. ความแตกต�างระหว�างสาขาวิชาต�อการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา มีความแตกต�างกัน ซ่ึงอาจจะเกิดจากกิจกรรมท่ีทางสถาบันจัดข้ึนไม�เหมาะสมหรือไม�เป<นท่ีต*องการของบางสาขาวิชา จึงทําให*บางสาขาวิชาไม�ให*ความสําคัญกับการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ทางสถาบันควรจัดให*มีการสํารวจหรือสอบถามกับทางนักศึกษาเพ่ือท่ีจะได*ทราบความต*องการ และความสนใจของนักศึกษาว�าต*องการหรือสนใจในกิจกรรมใด เพ่ือท่ีทางสถาบันจะได*จัดกิจกรรมให*ตรงกับความต*องการกับนักศึกษาต�อไป  ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต(อไป  การศึกษาการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา มีข*อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป ดังนี้  1. ควรศึกษาเก่ียวกับความต*องการกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  2. ควรศึกษาเก่ียวกับปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเลือกกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ของสถาบันอ่ืน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ%ค จังหวัดพะเยา เพ่ือนําผลการศึกษาไปพัฒนาสู�แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด*านกิจกรรมนักศึกษาต�อไป  
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            ภาคผนวก ก แบบสอบถาม                   



  แบบสอบถาม การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประกอบการทําวิจัย เรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ)ค จังหวัดพะเยา  คําช้ีแจ.ง:   แบบสอบถามนี้เป�นส�วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(คจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของนักศึกษาสู�การพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(คโดยแบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ส�วน ดังนี้  ตอนท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไปของผู1ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีส�วนร�วมของนักศึกษาในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข1อเสนอแนะ   ผู1ตอบมีอิสระในการตอบตามความเป�นจริง โดยเติมเครื่องหมาย � ใน � ท่ีตรงกับความต1องการของท�านลงในแบบสอบถาม ในการตอบคําถามจะใช1เวลาประมาณ 15-20 นาที ข1อมูลท่ีได1จากการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป�นความลับและนําผลลัพธ- ท่ีได1ไปใช1ประกอบของงานวิทยานิพนธ-ผู1วิจัยขอขอบคุณท่ีท�านให1ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป�นอย�างสูง                                                                                  ผู1วิจัย                                                                           เชษฐา บัวลีเอ�น                                                            นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                                                     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ(ค      
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