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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 :
กรณีกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด
และกิจกรรมสภาเรียน
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THE DEVELOPMENT OF A MODEL ON THE STUDENT AFFAIRS MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER
THE OFFICE OF SAKON NAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3: A CASE STUDY OF CLUB
ACTIVITIES, ACTIVITES ON SCOUTS, GIRL SCOUT-YOUTH RED CROSS AND STUDENT COUNCIL ACTIVITIES
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือระยะที่ 1
การพัฒนารูปแบบ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโรงเรียนดีเด่น จานวน 1 โรงเรียน และนา
ร่างกรอบแนวคิดการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนพิจารณา ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.50-0.99 และค่าความเชื่อมั่น 0.99 กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จานวน 364 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบ
การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีทั้งหมด 2
องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินงาน การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา และ 2) ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรมสภานักเรียน 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก

ABSTRACT

This research aimed to develop and verify the suitability of student affairs management in the schools under
the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3. The study was divided into 2 phases: Phase 1- The
development of model through relevant concepts, theories and document reviews. an exploration of 1 outstanding school
and bringing the draft to 5 experts for consideration. Phase 2- The verification of suitability of the model. Data collection
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was done through a set of rating scale questionnaires with discrimination between 0.50 to 0.99 and reliability at 0.99.
The samples consisted of school administrators, heads of student affairs and teachers in the schools in the academic
year 2014. In this regard, sample selection was done by multi-stage random sampling. Data analysis was operated by
a ready-made computer program to determine the percentage (%), mean ( ) and standard deviation (S.D.). The
findings were as follows: 1. The model of the student affairs management in the schools included 2 components: 1) The
procedure of the student affairs management comprising: planning, action, monitoring and evaluation as well as
improvement and development, and 2) The network of the student affairs management including: club activities,
activities on scout, girl scout and youth red cross as well as school council activities. 2. The verification of the suitability
of the student affairs management model in the schools revealed that the suitability was at the high level.
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แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 22 ที่ยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพในมาตรา 23 ให้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง การฝึก
ปฏิบัตใิ ห้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาหลักการของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (โฉมฉาย กาศโอสถ. 2554)
การบริหารงานกิจการงานนักเรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญของการบริหารโรงเรียนประการหนึ่งเนื่องจากเป็นกระบวนการ
อันต่อเนื่องและสานสัมพันธ์ร่วมกันของฝายบริหาร เปนงานที่ผู้บริหารตองรับผิดชอบรวมกันเพราะเกี่ยวของกับนักเรียนตั้งแต
เริ่มเขาศึกษาในโรงเรียนจนจบการศึกษา ดังนัน้ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงกาหนดใหงานที่เกี่ยวของกับนักเรียนนี้อยู
ภายใตความรับผิดชอบของครู อาจารย ฝายปกครอง หรือรองผูอานวยการ ทาหนาที่ดูแลและรับผิดชอบตั้งแต่ การปกครอง
นักเรียน การแนะแนวนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเป็นไปตามแนวนโยบายของโรงเรียน โดยมีผูบริหารสูงสุด
ของโรงเรียน ทาหนาที่ควบคุมและบริหารงานกิจการนักเรียนใหบรรลุยังสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย พรอมทั้งพยายามสรางสรรค์
สืบสาน และสงเสริมทุกวิถีทางเพื่อให้ นักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถสรางภูมิคุ มกันตนเองใหมีคุณภาพและสมรรถภาพที่
เปนประโยชนแกสังคมสวนรวมไดมากยิ่งขึ้น (สมพิศ โห้งาม. 2550)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการบริห ารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อจะได้นารูปแบบไปปรับปรุงการบริหารงานกิจการนักเรียน ปรับปรุงบทบาทครูผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เรียนมีชวี ติ ที่ดี เก่ง และมีความสุข สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ
นารูปแบบที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุง่ หมาย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
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ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน ดังนี้
ด้านกระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การดาเนินงาน (Doing)
การติดตามประเมินผล (Checking) การปรับปรุงพัฒนา (Action) โดยได้จากการสังเคราะห์ของนักวิชาการ ดังนี้ ศิริรักษ์ นาคพงศ์.
2547; อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์. 2547; อดิศร เทพเจริญ. 2551; กฤษณ์ จันทะวงค์. 2553; อรพิมพ์ ธงไชย. 2553; โฉมฉาย กาศโอสถ.
2554; ศิริชัย โอมกฤ. 2554; ปณิธิกฤษติ์ เลิศล้า. 2555
ด้านขอบข่ายงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด กิจกรรม
สภานักเรียน โดยได้จากการสังเคราะห์ของนักวิชาการ ดังนี้ สมพิศ โห้งาม. 2550; กฤษณ์ จันทะวงค์. 2553; นาวี กรีธา
ทรัพย์, 2550; อรพิมพ์ ธงไชย. 2553; กาไลทอง จันทร์ไทยศรี. 2553; กระทรวงศึกษาธิการ. 2554; โฉมฉาย กาศโอสถ.
2554; ศิริชัย โอมฤก. 2554; เมษิต กองเงิน. 2554; ดวงแก้ว จันทรสูตร. 2554
ซึ่งได้ภาพตามกรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังนี้
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ยา

ลัย

กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน
1. การวางแผน (P)
2. การดาเนินงาน (D)
3. การติดตามประเมินผล (C) 4. การปรับปรุงพัฒนา (A)

บัณ

1. กิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย 1) ชุมนุมกีฬา
2) ชุมนุมห้องสมุด 3) ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 4) ชุมนุมคณิตศาสตร์ 5) ชุมนุมคอมพิวเตอร์
6) ชุมนุมภาษาอังกฤษ 7) ชุมนุมจริยธรรม 8) ชุมนุมศิลปะ

ดาเนินจัดกิจกรรม

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย
1) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 3) กิจกรรมพิธีการ
3. กิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย
1) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง
การเลือกประธานชุมนุม
2) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 3) กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การควบคุมแถว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยร่างกรอบแนวคิดการวิจัย ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียน และศึกษาโรงเรียนดีเด่น จานวน 1 โรง นาร่างกรอบแนวคิดไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณา
ใช้แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยนารูปแบบที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนใน
โรงเรียน มาตรวจสอบรูปแบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 364 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและครูผู้สอน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จาแนกเป็นสายผู้บริหาร
จานวน 205 คน สายครูหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและครูผู้สอน จานวน 1,754 คน จานวนทั้งสิ้น 1,959 คน จาก 182
โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและครูผู้สอน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2557 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 364 คน แยกเป็นผู้บริหาร จานวน 91 คน ครูหัวหน้าฝ่าย
กิจกรรมนักเรียน จานวน 91 คน และครูผู้สอน จานวน 182 คน ซึ่งการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม เพื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน จาแนกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุการทางาน และวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณ์การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และความเห็นเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง
จานวน 91 โรง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. การส่งและเก็บข้อมูล ผู้วิจัยส่งและเก็บข้อมูลในบางส่วนด้วยตนเอง และบางส่วนผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากร เพื่อส่งคืนผู้วิจัย
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สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ ้ืนฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิตเิ พื่อตรวจสอบ
2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ี่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่
3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
3.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item total correlation)
3.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach ’s Alpha coefficient)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้และตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วไปลงรหัสและนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. วิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ความคิดเห็นในรูปแบบแต่ละข้อต้องมีคา่ เฉลี่ย ( ) อย่างน้อย 3.51 ขึน้ ไป

มห
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การสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนดีเด่น แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้นาไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พบว่า
รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน
และขอบข่ายงานกิจการนักเรียน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
และการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 การวางแผน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดวัตถุประสงค์และแผน การ
ประเมินวัตถุประสงค์และแผน การเลือกวัตถุประสงค์และแผน การนาไปใช้ผู้ใช้แผนต้องเข้าใจอย่างชัดเจน และการตรวจสอบ
และควบคุมก่อนนาไปใช้
1.1.2 การดาเนินงาน ประกอบด้วย การศึกษาขั้นตอนการดาเนินการก่อนนาไปใช้การลงมือดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่กาหนดไว้การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามแผน การกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผน
และการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัตติ ามแผน
1.1.3 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการ
กาหนดตัวชีว้ ัดและเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นรูปธรรม การดาเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผล การให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผล และการรวบรวมข้อมูลของการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและตรวจสอบ
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1.1.4 การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพัฒนา การกาหนด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา การเลือกแนวทางปรับปรุงพัฒนาและการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา
1.2 ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และ
กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมชุมนุม มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1.1 กิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย ชุมนุมกีฬา ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมคณิตศาสตร์
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมจริยธรรมและชุมนุมศิลปะ
1.2.1.2 การจัดกิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย การวางแผนงานไว้ล่วงหน้า การประชุมชี้แจงเพื่อมอบหมายงาน
การประชาสัมพันธ์ชุมนุม การเปิดรับสมัครสมาชิกชุมนุม และการลงมือปฏิบัตติ ามแผนงานกิจกรรมชุมนุม
1.2.1.3 การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผลจากผลงาน/ชิ้นงาน และการประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
1.2.2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.2.1 กิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 2) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
3) กิจกรรมพิธีการ
1.2.2.2 การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม การวางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนงานกิจกรรม การลงมือปฏิบัตติ ามแผนงานกิจกรรม ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพื่อฝึกระเบียบวินัย ควรจัด
ให้มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ควรจัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรม ควรจัดให้มีกิจกรรพิธีการ การรวบรวมข้อมูลจากการกากับ
ติดตามการปฏิบัตติ ามแผนงานกิจกรรม และการสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
1.2.2.3 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านกิจกรรม การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลจากเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด การประเมินผล
ตลอดภาคเรียน/ปี และการรายงานผลการจัดกิจกรรม
1.2.3 กิจกรรมสภานักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.3.1 กิจกรรมสภานักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานชุมนุม กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน และกิจกรรมหน้าเสาธง
เช่น การควบคุมแถว
1.2.3.2 การจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย การวางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับกิจกรรม
การประชุมชี้แจงแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายนักเรียน ฝ่ายครู
และฝ่ายผู้บริหารเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
สรรหา เลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียน การเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการทาการยกร่างธรรมนูญ
ของสภานักเรียน นาธรรมนูญสภานักเรียนเสนอเพื่อให้คณะนักเรียนลงมติรับรอง ทาหน้าที่เลือกผู้แทนนักเรียนเข้าไปทา
หน้าที่ตา่ งๆ ในสภานักเรียน การลงมือปฏิบัตติ ามแผนงานกิจกรรม และการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
1.2.3.3 การประเมินผลกิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย การประเมินผลจากการดาเนินงาน
คณะกรรมการ/เดือน/ภาค/ปี และมีการประเมินผลจากการสรุปรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริห ารงานกิ จการนัก เรี ยนในโรงเรียน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มี 2
องค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวางแผน การปรับปรุงพัฒนา
การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตามลาดับ ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรีย งลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การกาหนดวัตถุประสงค์และแผน การเลือกวัตถุประสงค์และแผน การประเมินวัตถุประสงค์
และแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจสอบและควบคุมก่อนนาไปใช้ และการนาไปใช้ผู้ใช้แผนต้องเข้าใจอย่างชัดเจน
ตามลาดับ
2.1.2 การดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การลงมือดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
การศึกษาขั้นตอนการดาเนินการก่อนนาไปใช้ การรวบรวมข้อมูลปฏิบัติตามแผน และการกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผน
ตามลาดับ
2.1.3 การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการให้ผู้ปฏิบัติงานมี ส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล การกาหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นรูปธรรม การรวบรวมข้อมูลของการติดตามประเมินผลเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและตรวจสอบและการดาเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผลตามลาดับ
2.1.4 การปรับปรุงพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การเลือกแนวทางปรับปรุงพัฒนา การกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา การกาหนด
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพัฒนาและการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาตามลาดับ
2.2 องค์ประกอบด้านขอบข่ายงานกิจการนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้า น
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 กิจกรรมชุมนุม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) กิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย ชุมนุมกีฬา ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมจริยธรรม
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมคณิตศาสตร์และชุมนุมภาษาอังกฤษตามลาดับ 2) การจัดกิจกรรมชุมนุม
ประกอบด้วย การวางแผนงานไว้ล่วงหน้า การประชุมชี้แจงเพื่อมอบหมายงาน การเปิดรับสมัครสมาชิกชุมนุม การประชาสัมพันธ์
ชุมนุม และการลงมือปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมชุมนุมตามลาดับ 3) การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย การ
ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่สถานศึกษา
กาหนด และการประเมินผลจากผลงาน/ชิ้นงาน ตามลาดับ
2.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
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การอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมพิธีการ ตามลาดับ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางคือ ลูกเสือวิสามัญลูกเสือ
วิสามัญ 2) การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย ควรจัดให้มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ควรจัดให้มี
การอยู่ค่ายพักแรม ควรจัดให้มีกิจกรรมพิธีการ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม การวางแผนงานและโครงการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามแผนงานกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลจากการกากับติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพื่อฝึกระเบียบวินัย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม และการสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ ตามลาดับ 3) การประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประกอบด้วย การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
การรายงานผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี และการประเมินผลจากเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ตามลาดับ
2.2.3 กิจกรรมสภานักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) กิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานชุมนุม กิจกรรมหน้าเสาธงเช่น การควบคุมแถว และกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ตามลาดับ 2) การจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย การประชุมชี้แจงแต่งตั้งครู
ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายนักเรียน ฝ่ายครูและฝ่ายผู้บริ หารเพื่อ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน คณะกรรมการทาการยกร่างธรรมนูญของสภานักเรียน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ สรรหา เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน ทา
หน้าที่เลือกผู้แทนนักเรียนเข้าไปทาหน้าที่ต่างๆ ในสภานักเรียนการวางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับกิจกรรม และนา
ธรรมนู ญสภานั กเรี ย นเสนอเพื่อ ให้ ค ณะนั ก เรีย นลงมติรับรอง ตามลาดั บ 3) การประเมิน ผลกิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น
ประกอบด้วย การประเมินผลจากการดาเนินงานคณะกรรมการ/เดือน/ภาค/ปี และการประเมินผลจากการสรุปรายงานผล
การดาเนินงานกิจกรรม ตามลาดับ
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จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครัง้ นี้ ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะไว้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งสาคัญควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ และเข้าใจในทุกขั้นตอนก่อนเพื่อจะได้
ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป
1.2 เมื่อดาเนินการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แล้วควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการทางานอย่างต่อเนื่อง
1.3 จากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น บุคคลที่จะทาให้กิ จกรรมบรรลุเป้าหมายคือผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารควรศึกษา
รูปแบบให้เข้าใจ เลือกบุคคลให้เหมาะสมแต่ละกิจกรรมโดยจัดตัง้ คณะกรรมทางานให้มีบทบาทมากขึ้น
1.4 ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นไปด้วยดีราบรื่นและประสบความสาเร็จ
นั้น ควรจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่ างนักเรียน สภานัก เรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนทั้งในเรื่องขอบข่ายงานกิจการ
นักเรียนและกระบวนการบริหารกิจการนักเรียน
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีขนาดต่างๆ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
2.2 ควรทาวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แต่ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และมีขนาดที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ผลการพัฒนาที่มคี วามยั่งยืนในระยะยาว
2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารกิจกรรมชุมนุม รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี-ยุวกาชาด
รูปแบบการบริหารกิจกรรมสภานักเรียน เป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้ได้รูปแบบแต่ละกิจกรรมในเชิงลึกขึ้น
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