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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ด�ำเนินการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า เก็บรวบรวมข้อมูล และด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ�ำนวน 113 ฉบับ ประชากร
ที่ใช้ คือ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคมจ�ำนวน 113 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ความถี่ และค่าฐานนิยม และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก กับหัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จ�ำนวน 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค้นหาประเด็นหลัก 2) ศึกษา
เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ จ�ำนวน 11 คน วิเคราะห์เนื้อหาส�ำคัญถอดมาเป็นผัง
ก้างปลา 3) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2560 ด�ำเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยกลุ่มประชากรเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานกิจการนักเรียน จ�ำนวน 30 คนวิเคราะห์เนื้อหาส�ำคัญ พร้อมกับสรุปเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน 1) ด้านการวางแผน ภาพรวมความคิดเห็นมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
2) ด้านการจัดองค์การ ภาพรวมความคิดเห็นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ด้านการชี้น�ำ ภาพรวมความคิดเห็นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ 4) ด้านการการควบคุม ภาพรวมความคิดเห็นมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
2. เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ พบว่า 1) ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน หรือเข้ามามีส่วนร่วมของ
งานแต่ละงานไม่เท่ากัน 2) ด้านคนหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานบางงานยังขาดประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่แตก
ต่างในการท�ำงาน 3) ด้านการเงินที่ได้ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงานกิจกรรมในแต่ละงาน ไม่ได้งบประมาณ
ตามที่ได้น�ำเสนอตามโครงการ 4) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อการท�ำกิจกรรม 5) ด้านการบริหารจัดการ
ไม่มีการวางแผนให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน ขาดการประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง 6) ด้านขวัญและก�ำลังใจของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่งานละไม่มีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน ไม่มีแรงกระตุ้นให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรจากฝ่ายบริหารงาน 7) ด้านเวลาในการด�ำเนินงาน บางงานมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากการ
วางแผนการใช้เวลาและสภาพภูมิอากาศไม่อ�ำนวยต่อการด�ำเนินงาน 8) ด้านเครื่องมือมีไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินอย่างทั่วถึงเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในปีการศึกษา 2558-2560
ควรด�ำเนินตามข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพ
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบควบคุม ติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการท�ำงานแบบส่วนร่วม และ การกระจายอ�ำนาจ ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และสนับสนุนให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากร ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน โดยเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก�ำลังใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นปรับปรุงระบบการคัดสรรบุคลากรเข้าท�ำหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพัฒนา
องค์กรและบรรยากาศที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน
ข้อมูล โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน

Abstract
The policy research entitled” Strategic Proposal for Student Affairs Management of Thoeng Witthayakhom School, Chiang Rai Province” aimed at: 1) studying the conditions of the student affairs management.
The research was carried out by using mixed-method approach. The research instrument was a Likert-scale
questionnaire. The population of 113 teachers from Thoeng Witthayakhom School involved in responding
to the questionnaire. The data was analyzed by using percentage, frequency, and mode. An in-depth
interview was conducted with 11 heads of student affairs management section. Analysis of the interview
data was to find out the key issues. 2) Examining causes and factors affecting the student affair management
by using qualitative research method. A focus-group discussion was conducted with 11 key informants and
then the data was analyzed and presented in fishbone diagram. 3) Investigating the strategic proposal for
the student affairs management in the academic year 2015-2017. A focus group discussion was used as the
instrument to collect the data with the population of 30 committee members of the student affairs
management. The key contents were analyzed and summarized to formulate the strategic proposal for the
student affairs management. The results of the study found that:
1. The conditions of the student affair management: 1) The overall opinion on the quality of
planning was at the fair level. 2) The overall opinion on the quality of organizing was at the good level. 3)
The overall opinion on the quality of leading was at the fair level. 4) The overall opinion on the quality of
controlling was at the fair level.
2. Causes and factors affecting the management appeared that: 1) The support of the administrators
in each job was not equal. 2) The personnel who were responsible in some jobs still lacked experience and
had different idea in working. 3) The management budget was insufficient and was not approved as proposed
in the project. 4) The materials/equipment of the school was insufficient. 5) The management lacked clear
and concrete planning as well as comprehensive evaluation. 6) The personnel lacked the morale support.
The administrators did not motivate the personnel to work at their maximum potential. 7) Time for
implementation of some jobs was not enough because of the poor planning and inconvenient weather. 8)
The instruments were insufficient with the number of students.
3. The strategic proposal for the student affair management of Thoeng Witthayakhom School in the
academic year 2015-2017 was as follows: Strategy 1 was the management development by using
participatory quality system to develop the plan/project/activity with effective controlling, monitoring, and
evaluation system. This system should emphasize on participation and decentralization. Improve resources
and budget allocation, encourage cooperation among parents, alumni, departments, organizations, and com-
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munity in all aspects of school development. Strategy 2 was the personnel development by enhancing the
personnel’s knowledge and working skills by improving the welfare and morale support. Promote and
support the personnel in personal development for their higher potential. Improve the recruitment system
for selection of the qualified staff and develop of the organization and environment to promote personnel’s
career advancement. Strategy 3 was the development of information technology and database system to
support the student affairs management.
บทน�ำ
การศึ ก ษาเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ที่กล่าว “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรม ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” และมาตราที่ 7 ที่กล่าวว่า “ในกระบวนการเรียนรู้
ต้อง มุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึก ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ การเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข รู้จักรักษา และ ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีความภาคภูมใิ จ ในความเป็นไทย รูจ้ กั รักษา ผลประโยชน์สว่ น
รวม และ ของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริม ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และ ความรูอ้ นั เป็นสากล ตลอดจน อนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง” (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2542 : 3)
การบริหารจัดการในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ใช้กรอบการบริหารของสถานศึกษาทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล โดยน�ำหลัก
การว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียก
กันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับ
ผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพือ่ เสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย
โดยน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลดั ง กล่ า วมาบู ร ณราการเข้ า กั บ การ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ การด�ำเนินงาน
ด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารทัว่ ไปและ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือท�ำให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและ

มีความสุข (จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ, https://www.gotoknow.
org/posts/344752/, 2557)
โดยมี (1) ด้านวิชาการเป็นงานหลักที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วม จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลรวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(2) ด้านงบประมาณซึ่งการบริหารงานงบประมาณของสถาน
ศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่อง
ตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการ
ศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน (3) ด้านบุคลากร
เป็นภารกิจส�ำคัญทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตั งิ าน
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด�ำเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ
มีขวัญก�ำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ (4) ด้านการบริหารทั่วไปเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การให้บริการบริหารงาน
อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการ
อ�ำนวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจ
สอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์การที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ
ในการด�ำเนินชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมอย่างหลาก
หลาย เพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและมีหน้าที่ดูแลนักเรียน
ชีน้ ำ� ให้สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทัง้ มีทกั ษะชีวติ
น�ำไปสู่การน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง
(จี ร วิ ท ย์ มั่ น คงวั ฒ นะ, https://www.gotoknow.org/
posts/344752/, 2557)
จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเทิงวิทยาคม
ในช่วงปีการศึกษา 2555 -2556 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
มีระดับคุณภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนในภาค
รวมอยูร่ ะดับพอใช้ จากการประเมินของผูป้ ระเมินภายในสถาน
ศึกษา พบว่าโดยภาพรวมด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน
ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ดังจะเห็นได้จากยังมีงานบาง
งานของฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีคุณภาพระดับ 2 ถึง ระดับ 3
อยู่รวมไปถึงการวัดผลประเมินและการรายงานยังไม่มีความ
ชัดเจนเท่าที่ควรจึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนางานในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้เท่าที่ควร
(โรงเรียนเทิงวิทยาคม, 2556 : 48)
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทิงวิทยาคมเพือ่ หา
ค�ำตอบว่าสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน มีเหตุและปัจจัย
ส�ำคัญส�ำคัญใดที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ใด
ที่เหมาะสมกับการบริหารงานกิจการเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนเทิงวิทยาคมในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2560 ต่อไป

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ด้านความรู้
ท�ำให้รู้สภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม รู้เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน และได้รู้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะ
สมในการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนในช่วงปีการศึกษา
2558 - 2560
2. ด้านการน�ำไปใช้
น�ำไปเป็นแนวทางการวางแผน จัดโครงสร้างองค์การ
จัดบุคลากร จัดทรัพยากร และการควบคุมการด�ำเนินงานของ
งานกิจการนักเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบ

ด้วย
		 1.1 ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
		 1.2 หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
		 1.3 หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
		 1.4 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการ
2. ด้านเนื้อหา
		 2.1 การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
		
2.1.1 การบริหารจัดการ
			 การบริหารจัดการ ตามหน้าที่ของการบริหาร
จัดการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชี้น�ำ (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling)
			 2.1.2 งานกิจการนักเรียน
			 งานกิจการนักเรียน ซึง่ ได้แก่ งานแผนงานและ
สารสนเทศ งานเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล งานกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ งานปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(กิ จ กรรมบั ง คั บ ในหลั ก สู ต ร) งานส่ ง เสริ ม วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานส่งเสริม
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การงานกิ จ การ ประชาธิ ป ไตยนั ก เรี ย น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
นักเรียน
แนะแนว ทักษะชีวิตงานสารวัตรนักเรียน งานหัวหน้าระดับชั้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเหตุ แ ละปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การ เรียน คณะสี ครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้นเรียน งานป้องกันและแก้ไข
บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
ปัญหาสารเสพติด/เอดส์ และงานตรวจเครื่องแต่งกายและทรง
3. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงาน ผมนักเรียน
กิจการนักเรียนในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2560
		 2.2 เหตุ แ ละปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห าร
จัดการงานกิจการนักเรียน
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			 2.2.1 เหตุ การบริหารงานของฝ่ายบริหาร
			 2.2.2 ปัจจัยทีส่ นับสนุนและฉุดรัง้ คุณภาพของ
การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ได้แก่ คน(Man) เงิน
(Money) วัสดุ/อุปกรณ์(Material) เวลา(Time) ขวัญและก�ำลัง
ใจ(Will) วิธีการ(Method) เครื่องมือ(Machine) และการ
บริหารจัดการ(Management)
		 2.3 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการงานกิจการ
นักเรียน
			 2.3.1 กระบวนการก�ำหนดยุทธศาสตร์
			 2.3.2 ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ในการด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริม
3. ด้านพื้นที่ศึกษา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
4. ด้านแหล่งข้อมูล (Data Source)
		 4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
			 ผู้บริหาร หัวหน้างานฝ่ายงานกิจการนักเรียน
คณะครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
		 4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
			 4.2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม (SAR)
			 4.2.2 รายงานผลการประเมินจากส�ำนักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
5. ด้านระยะเวลา
		 5.1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานกิจการ
นักเรียน ในส่วนที่ย้อนอดีตจะศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา
2555 – 2556 ส่วนในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียนที่เป็นปัจจุบันจะศึกษาข้อมูลในปีการศึกษา
2557
		 5.2 ข้อเสนอเชิงยุทธ์ศาสตร์เพือ่ การบริหารจัดการ
งานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ได้จากการวิจัยนี้จะ
อยู่ในช่วงของปีการศึกษา 2558 – 2560
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการวิจยั ทัง้ หมดออกเป็น 3 ขัน้
ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
1. วิธีการด�ำเนินการวิจัย ในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method)โดยมีราย

ละเอียดดังนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 รายการเครื่องมือ
			 2.1.1 แบบสอบถามเรื่อง ระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ลักษณะเป็นค�ำถามแบบ
Likert Scale 5 ระดับ
			 2.1.2 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง สภาพการด�ำเนิน
งานการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
		 2.2 การสร้างเครื่องมือ
			 2.2.1 แบบสอบถาม ตามข้อ 2.1.1 มีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือดังนี้					
				 2.2.1.1 ศึกษาเอกสารรายงานผลการวิจัย
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ หลักการบริหารงาน และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจการนักเรียน
				 2.2.1.2 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคนิคการสร้างเครือ่ งมือและการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนหลัก
การและวิธีการส�ำหรับการวิจัย เพื่อก�ำหนดรูปแบบของเครื่อง
มือ
				 2.2.1.3 ร่างแบบสอบถามที่จะใช้ในการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น แบบประเมิ น ค่ า (Rating
Scale) โดยแต่ละค�ำถามจะมีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ ตาม
ขอบเขตของเนื้อหาที่จะศึกษาซึ่งเป็นค�ำถามที่มีค�ำตอบให้ผู้
ตอบท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ
			 2.2.2
แบบสัมภาษณ์ ตามข้อ 2.1.2 มี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
				 2.2.2.1 ศึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
รายงานผลการวิจยั บทความต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
งานกิจการนักเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการ และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียน
				 2.2.2.2 เตรียมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากต�ำราและการขอค�ำปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจใน
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งและ
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มากที่สุด
				 2.2.2.3 สร้างแนวค�ำถาม ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยจากการศึกษา
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างเป็นค�ำถามให้
ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยที่ต้องการศึกษาเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ลักษณะของค�ำถามนั้นจะเป็นประเภท
ค�ำถามปลายเปิด ซึ่งมีแนวค�ำถามการสัมภาษณ์ดังนี้
				 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ต�ำแหน่งงานในฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน
				 ส่วนที่ 2 การด�ำเนินงานและระดับคุณภาพ
ของการบริหารงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย
				 2.2.2.4 ในฝ่ายงานของท่านมีการด�ำเนิน
งานในเรื่องของการวางแผนงานเป็นอย่างไร และที่ผ่านมาอยู่
ระดับคุณภาพใด
				 2.2.2.5 ในฝ่ายงานของท่านมีการด�ำเนิน
งานในเรื่องของการจัดการองค์การอย่างไร และที่ผ่านมาอยู่
ระดับคุณภาพใด
				 2.2.2.6 ในฝ่ายงานของท่านมีการด�ำเนิน
งานในเรื่องของภาวะผู้น�ำเป็นอย่างไร และที่ผ่านมาอยู่คุณภาพ
ใด
				 2.2.2.7 ในฝ่ายงานของท่านมีการด�ำเนิน
งานในเรื่ อ งของการควบคุ ม เป็ น อย่ า งไร และที่ ผ ่ า นมาอยู ่
คุณภาพใด
		 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
			 2.3.1 แบบสอบถาม ตามข้อ 2.1.1 มีขั้นตอน
การ ดังนี้
				 2.3.1.1 น� ำ ร่ า งแบบสอบถามที่ ร ่ า งขึ้ น
เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบและปรั บ แก้ ต ามค� ำ
แนะน�ำเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาที่
เหมาะสม
				 2.3.1.2 น�ำแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว สอบถามความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์ที่วัด (Index of item-Objective
Congruence: IOC) จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
			 (1) ว่าที่ร้อยโทก่อเกียรติ ทุ่นศิริ รองผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนเทิงวิทยาคม
			 (2) นายวิ เ ชี ย ร มู ล วั ต ร รองผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
			 (3) นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล รองผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม
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				 2.3.1.3 น� ำ ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ผู ้
เชี่ ย วชาญมาหาดั ช นี ที่ ส อดคล้ อ งระหว่ า ง ข้ อ ค� ำ ถามกั บ
วัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item – objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.7 ขึ้นไป คัดเลือกข้อค�ำถามไว้ได้ 20 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไข
ปรับปรุงข้อค�ำถามที่คัดเลือกไว้ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
				 2.3.1.4 น�ำข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญไปปรึกษาอีกครั้งเพื่อด�ำเนินการแก้ไขข้อค�ำถามก่อน
น�ำไปใช้
				 2.3.1.5 น�ำแบบสอบถาม ใช้ในการวิจยั กับ
กลุ่มประชากร จ�ำนวน 113 คน โดยผู้วิจัยท�ำการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองและในการเก็บแบบสอบถามผูว้ จิ ยั เก็บได้ 100 เปอร์เซ็นต์
			 2.3.2 แบบสัมภาษณ์ ตามข้อ 2.1.2 มีขั้นตอน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเหมือนกับข้อ 2.3.1
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1 แบบสอบถาม ตามข้อ 2.1.1 มีขั้นตอนวิธีการ
เก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้
			 3.1.1 ขอหนังสือจากคณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตร มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปยังผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทิง
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครูและบุคลากร
			 3.1.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการน�ำแบบสอบถามให้
บุคลากรที่เป็นข้าราชการครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม พร้อมทั้งรับ
คืนด้วยตนเองจ�ำนวน 113 ฉบับ ได้รับกลับ จ�ำนวน 113 ฉบับ
			 3.1.3 ผลการรวบรวมข้ อ มู ล ปรากฏว่ า รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา และสามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้จ�ำนวน
113 ฉบับ
		 3.2 แบบสัมภาษณ์ ตามข้อ 2.1.2 มีขนั้ ตอนวิธกี าร
เก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้
			 3.2.1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) แบบตัวต่อตัวเพื่อเปิดเผยสิ่งจูงใจ
ทัศนคติของผู้ตอบ โดยก�ำหนดค�ำถามออกเป็นประเด็นต่างๆ
ให้ครอบคลุมและเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการวิจยั ก่อนท�ำการ
สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ พร้อม
ทั้งขอความอนุเคราะห์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ใน
ระหว่างท�ำการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้
ให้สัมภาษณ์เพื่อท�ำการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองต่ออีกฝ่ายโดยอิสระ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์
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ประมาณ 10-20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์จะสามารถ
ให้ความร่วมมือได้มากน้อยเพียงใด ในการท�ำการสัมภาษณ์นั้น
แต่ละรายจะท�ำการสัมภาษณ์จนกว่าจะหมดข้อสงสัยหรือไม่มี
ข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation)
จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการท�ำการสัมภาษณ์
			 3.2.2 ในระหว่างท�ำการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะ
ใช้วิธีการจดบันทึกในประเด็นที่ส�ำคัญหรือน่าสนใจ เมื่อเสร็จ
สิ้นการท�ำการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท�ำการบันทึก
ข้อมูลอื่นๆ โดยทันที เช่น ท่าทางอิริยาบถ น�้ำเสียงของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตามความจริงที่สังเกตเห็น
			 3.2.3 ข้อมูลทีไ่ ด้มาจะน�ำมาท�ำการบันทึกและ
ถอดเทปเป็นรายวัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือขาด
หาย เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมในการท�ำการ
สัมภาษณ์ในครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยจะท�ำการถอด
เทปแบบค�ำต่อค�ำ ประโยคต่อประโยค พร้อมทัง้ ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งโดยการฟังเทปบันทึกเสียงนั้นซ�้ำ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล/การสังเกต
		 4.1 แบบสอบถาม ตามข้อ 2.1.1 มีการด�ำเนินการ
วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล ค รั้ ง นี้ ใ ช ้ ส ถิ ติ พื้ น ฐ า น ค ว า ม ถี่
(Frequency),ร้อยละ(Percentage) ฐานนิยม (Mode) ซึ่งค่า
ร้อยละ(Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมากโดยเป็นการ
เปรี ย บเที ย บความถี่ หรื อ จ�ำ นวนที่ ต ้ อ งการกั บ ความถี่ ห รื อ
จ�ำนวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละ ค่าร้อยละจะ
แสดงความหมายของค่าและสามารถน�ำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบ
ได้เมือ่ ได้คะแนนแล้ว น�ำคะแนนดังกล่าวไปหาค่าเฉลีย่ โดยแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามช่วงคะแนนที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 4.2 แบบสัมภาษณ์ ตามข้อ 2.1.2 ผู้วิจัยน�ำข้อมูล
ไปวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดย
การน�ำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาถึงสภาพการ
ด�ำเนินงานและระดับคุณภาพของการบริหารจัดการงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งการวิเคราะห์
และการน�ำเสนอข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะมีความส�ำคัญ
เท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
		 4.3 น�ำข้อมูลที่ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง
และการบันทึกภาคสนามมาทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้มาและมาพิจารณาใน
ประเด็นที่ส�ำคัญ
		 4.4 น�ำข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมทัง้ พิจารณาอีกครัง้

อย่างละเอียดและตีความพร้อมทั้งจับประเด็นข้อความหรือ
ประโยคที่ส�ำคัญ
		 4.5 รวบรวมข้อความหรือประโยคที่มีความหมาย
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมทั้งสร้าง
หัวข้อสรุป และกลุม่ หัวข้อสรุปแนวคิดของตัวข้อมูล โดยให้ทกุ ๆ
ข้อความ หรือทุกๆ ประโยคนั้นจะมีรหัสข้อมูลก�ำกับอยู่แล้วจึง
ตั้งค�ำส�ำคัญ ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อยที่
อย่าภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ (Sub-themes)
		 4.6 อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดและครบ
ถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่าง
ข้อความหรือประโยค ความหมายและหัวข้อต่างๆ ซึง่ ในขัน้ ตอน
นี้อาจจะต้องตัดข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จ�ำเป็นออก
		 4.7 ใช้วิธีการเขียนบรรยายในสิ่งที่พบเห็นอย่าง
ละเอี ย ดและชั ด เจน โดยไม่ น� ำ เอาทฤษฎี ใ ดๆ มาควบคุ ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างค�ำพูดประกอบหลัก
ส�ำคัญที่ได้ เพื่อแสดงให้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้
อย่างชัดเจน
		 4.8 ตรวจสอบความตรงข้อมูล โดยน�ำข้อสรุปไป
ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามที่บรรยาย
และอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์และ
เป็นข้อค้นพบจากการให้ข้อมูลจริงของผู้ให้สัมภาษณ์
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาเหตุและปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อสภาพ
การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
1. วิธีการด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ใช้
การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) เป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
		 2.2 การสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนการสร้างเครื่อง
มือดังนี้
			 2.2.1 ศึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงาน
ผลการวิจัย บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานกิจการ
นักเรียน
			 2.2.2 เตรียมความรูใ้ นเรือ่ งระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
คุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธี
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากต�ำราและการขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธี
การวิ จั ย อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งและครอบคลุ ม
ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มากที่สุด
			 2.2.3 สร้างแนวประเด็นสนทนา ซึง่ เป็นเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการสนทนากลุ่มแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างเป็นประเด็น
สนทนาให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยที่ต้องการศึกษา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
		 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ มีขนั้ ตอน
การ ดังนี้
			 2.3.1 น�ำร่างประเด็นสนทนากลุ่มที่ร่างขึ้น
เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบและปรั บ แก้ ต ามค� ำ
แนะน�ำเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาที่
เหมาะสม
			 2.3.2 น� ำ ร่ า งประเด็ น สนทนากลุ ่ ม ฉบั บ ที่
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว สอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion : FGD) โดยจัดกลุ่มสนทนาที่ห้องประชุมของฝ่ายบริหาร
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัด
สนทนากลุ่มบริเวณโต๊ะกลม ประกอบด้วย หัวหน้างานของฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน จ�ำนวน 11 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล/การสังเกต การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจะใช้การแปลความหมายที่เหมาะ
สม ซึ่งเป็นค่าต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ข้อมูลดิบ การบรรยาย การ
ตีความ และข้อเสนอแนะ ในส่วนของการวิเคราะห์และรายงาน
ผลนั้น จะใช้การวิเคราะห์จาก ทรานสคริปต์ (TranscriptBaser Analysis) การวิ เ คราะห์ จ ากเทป (Tape-Based
Analysis) การวิ เ คราะห์ จ ากการบั น ทึ ก ย่ อ (Note-Baser
Analysis) การวิ เ คราะห์ จ ากความจ� ำ (Memory-Baser
Analysis) แล้วถอดออกมาเป็นผังก้างปลา
ขั้นตอนที่ 3ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2560
1. วิธีการด�ำเนินการวิจัย ในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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		 2.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ใช้
การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group Discussion) เป็น
เครื่องมือในการวิจัย
		 2.2 การสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนการสร้างเครื่อง
มือเหมือนกับขั้นตอนที่ 2
		 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ มีขนั้ ตอน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เหมือนกับขั้นตอนที่ 2
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion : FGD) โดยจัดกลุ่มสนทนาที่ห้องประชุมของฝ่ายบริหาร
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัด
สนทนากลุ่มบริเวณโต๊ะกลม ประกอบด้วย หัวหน้างานของฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน จ�ำนวน 30 คน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล/การสังเกตการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสนทนากลุ่มจะใช้การแปลความหมายที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นค่าต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ข้อมูลดิบ การบรรยาย การตีความ
และข้อเสนอแนะ ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical
Description) ในส่วนของการวิเคราะห์และรายงานผลนั้น จะ
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ จ าก ทรานสคริ ป ต์ (Transcript-Baser
Analysis) การวิเคราะห์จากเทป (Tape-Based Analysis)
การวิ เคราะห์ จ ากการบั น ทึ ก ย่ อ (Note-Baser Analysis)
การวิเคราะห์จากความจ�ำ (Memory-Baser Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ผล
จากการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้
		 1.1 ด้านการวางแผน (Planning) มีสภาพการ
บริหารจัดการภาพรวมอยู่ระดับคุณภาพพอใช้
		 1.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มีสภาพ
การบริหารจัดการภาพรวมอยู่ระดับดี
		 1.3 ด้านการชี้น�ำ (Leading) มีสภาพการบริหาร
จัดการภาพรวมอยู่ระดับพอใช้
		 1.4 ด้านการควบคุม (Controlling) มีสภาพการ
บริหารจัดการภาพรวมอยู่ระดับพอใช้
2. เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
งานกิจการนักเรียน ผลจากการศึกษาพอสรุปได้ว่า เหตุและ
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน มี
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ดังนี้ 1) ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน หรือเข้ามามีส่วนร่วมของ
งานแต่ละงานไม่เท่ากัน 2) ด้านคนหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละงานบางงานยังขาดประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่แตก
ต่างในการท�ำงาน 3) ด้านการเงินที่ได้ในการบริหารจัดการไม่
เพี ย งพอต่ อ การด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมในแต่ ล ะงาน ไม่ ไ ด้ ง บ
ประมาณตามที่ได้น�ำเสนอตามโครงการ 4) ด้านวัสดุ/อุปกรณ์
ที่มีอยู่ในสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อการท�ำกิจกรรม 5) ด้านการ
บริหารจัดการไม่มีการวางแผนให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน ขาดการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง 6) ด้านขวัญและก�ำลัง
ใจของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่งานละไม่มีขวัญก�ำลัง
ใจในการท�ำงาน ไม่มีแรงกระตุ้นให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรจากฝ่ายบริหารงาน 7) ด้าน
เวลาในการด�ำเนินงาน บางงานมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียง
พอ อั น เนื่ อ งมาจากการวางแผนการใช้ เ วลาและสภาพภู มิ
อากาศไม่อ�ำนวยต่อการด�ำเนินงาน 8) ด้านเครื่องมือมีไม่เพียง
พอต่อการด�ำเนินอย่างทั่วถึงเมื่อเทียบกับจ�ำนวนของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
3. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ การบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียนในช่วงปีการศึกษา 2558–2560 ผลจากการ
ศึกษาพอสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วย
เทคนิคการสนทนากลุ่ม สามารถจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา
หรือแผนกลยุทธ์ส�ำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการโดยระบบ
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารจัดการ
โดยระบบคุณภาพมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ 1) พัฒนาการ
จัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 2) พัฒนา
ระบบควบคุม ติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 3)
พัฒนาระบบการท�ำงานแบบส่วนร่วม และ การกระจายอ�ำนาจ
4) ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ 5) สนับสนุนให้
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ กครอง ศิษย์เก่า หน่วย
งาน องค์กร และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรมีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะในการปฏิบัติที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีความ
สุข โดยมีกลยุทธ์ 1) เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญก�ำลังใจ 2)
ปรับปรุงระบบการคัดสรรบุคลากรเข้าท�ำหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
สามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ 5) พัฒนาองค์กรและ
บรรยากาศที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรมีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะในการปฏิบัติที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความ
สุข โดยมีกลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความ
ทั น สมั ย 3) แก้ ป ั ญ หาและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4) ฝึก
อบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน
ให้มีทักษะ ความรู้ในการเข้าใช้งาน
อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นทีน่ า่ สนใจน�ำมาอภิปราย
ดังนี้
1. สภาพการด�ำเนินงานและระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามจะเห็นได้ว่าภาพรวมของการบริหารจัดการงาน
กิจการนักเรียนโดยการน�ำหน้าที่การจัดการ มาเป็นตัวประเมิน
สภาพการด�ำเนินงาน ภาพรวมจะอยู่ที่ระดับคุณภาพพอใช้
โดยที่ด้านการวางแผน (Planning) มีสภาพการด�ำเนินงานใน
ภาพรวมอยู่ระดับพอใช้ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) มี
สภาพการด� ำ เนิ น งานในภาพรวมอยู ่ ร ะดั บ ดี ด้ า นการชี้ น� ำ
(Leading) มีสภาพการด�ำเนินงานในภาพรวมอยู่ระดับพอใช้
ด้านการควบคุม (Controlling) มีสภาพการด�ำเนินงานในภาพ
รวมอยู่ระดับพอใช้ ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์มาเป็นรองรับในการ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยการมี
ส่วนร่วมสนทนากลุม่ ได้รว่ มกันเสนอยุทธศาสตร์การบริหารงาน
กิจการนักเรียน ได้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 2) พัฒนาบุคลากร ให้
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และ 3) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ตามที่ กาญจนา ศรี
กาฬสินธุ์ (2531 : 449) ยังได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้
บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาไว้ว่า ควรก�ำหนดและจัดขั้น
ตอนของงานกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ ตามแบบของหลัก
การบริหารให้ครบถ้วน ซึ่ง อนวัช อุ่นกอง (2553 : 28) ก็ได้
ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่าขนส่งทางเรือใน
แม่น�้ำโขงตามแนวชายแดนไทย-ลาว

Graduate School Journal Volume 8 Number 18 September - December 2015

CRRU
2015

233

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

2. เหตุและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานการบริหาร
จัดการงานกิจการนักเรียน ผลจากการศึกษาพอสรุปได้ว่า เหตุ
และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนที่ดึง
ฉุดรั้งให้ระดับคุณภาพต�่ำลง ดังนี้ ด้านฝ่ายบริหาร ด้านคน ด้าน
การบริหารจัดการ มีผลต่อการด�ำเนินงาน 11 งาน ด้านเงิน
ด้านเครื่องมือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีผลต่อการด�ำเนินงาน 9 งาน
และด้านเวลา มีผลต่อการด�ำเนินงาน 6 งาน ซึ่งน่าสังเกตว่า
งานของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เหตุและปัจจัยด้านฝ่าย
บริ ห าร คนและด้ า นการบริ ห ารจั ด การมี ผ ลที่ ท� ำ ให้ ร ะดั บ
คุณภาพต�่ำลงเป็นหลักส�ำคัญ ซึ่งต้องหายุทธศาสตร์ หรือวิธีการ
มาปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแต่ละด้านมี
เหตุผลจากบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความ
สนใจและความทุ่มเทที่แตกต่างกันไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. น�ำไปเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการ
งานกิจการนักเรียน โดยการจัดการท�ำแผนงานของฝ่ายบริหาร
งานกิจการนักเรียนให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดท�ำแผนงาน ให้มีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานที่ได้ด�ำเนิน
การผ่านมาแล้วหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
ก�ำหนดทิศทางการบริหารงานให้ชัดเจนที่เกิดจากบุคลากรที่
ร่วมปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและโรงเรียนใน
ปัจจุบันและอนาคต แล้วน�ำไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี
2. น�ำไปเป็นแนวทางจัดโครงสร้างองค์การการบริหาร
งาน โดยเน้นการจัดองค์การทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงตามภาระหน้าทีข่ อง
งาน งานไหนที่สามารถรวมกันได้ให้รวมเป็นงานเดียว งานไม่
สามารถเข้ากลุ่มได้ก็ให้แยกเป็นงานใหม่ โครงสร้างองค์การ
บริหารงานต้องเป็นระบบที่เอื้อต่อการบริหารงาน การก�ำหนด
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรต้อง
ชัดเจนและต้องกับบุคลิกและความสามารถ ให้มีการออกค�ำสั่ง
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กฎ ระเบียบแบบแผนให้ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
3. น�ำไปแนวทางการของผู้บริหารงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน โดยผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน มีการจัดประชุม
ชี้แจงถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รับฟังขอคิดเห็นของ
บุคลากรผูร้ วมปฏิบตั งิ านในแต่ละงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีการก
ระจายอ�ำนาจสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้การท�ำงานคล่องตัวมากขึ้น ผู้
บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน รวมถึงการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
4. น�ำไปเป็นแนวทางการควบคุมการด�ำเนินกิจกรรม
ของงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โดยให้จัดเป็นรูปแบบ
คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมโดยมีประธาน รองประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ในการ
ท�ำงานแต่ละครั้งให้มีการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มนักเรียน ชุมชน หน่วย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ ผลการศึ ก ษามาใช้ ใ นการวางแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานกิจการนักเรียน
2. ควรมี วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลาก
หลาย เช่น ระดมสมอง การสัมมนา หรือการใช้ค�ำถามปลาย
เปิดให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหาร
3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการอธิบายถึงความ
ส�ำคัญในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ต้องการเก็บให้ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
4. ควรจัดให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการวางยุทธศาสตร์ในการบริหารงานกิจการนักเรียนมาก
ที่สุด
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