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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึด
หลกัการท างานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ์ (วงัชมภวูิทยาคม) และด าเนินการ
วิจยั มี 4  ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1)  การศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยึด
หลกัการท างานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ (วงัชมภูวิทยาคม) จากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจากสัมภาษณ์ ผู้ อ านวยการ/รองผู้ อ านวยการระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศกึษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 
และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 19  คน  2)  การสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยึดหลกัการ
ท างานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ์ (วงัชมภูวิทยาคม) โดยการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน  ผู้บริหารและครูฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 
จ านวน  24  คน  3)  การทดลองใช้ รูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียนโดยยดึหลกัการท างานเป็นทีม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ (วงัชมภูวิทยาคม) โดยมีกลุ่มตวัอย่าง  นกัเรียน จ านวน  
260  คน  ผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน 260  คน คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  15  คน  บุคลากร 
จ านวน  43  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  รูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยดึหลกัการท างานเป็นทีม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  BATTLE  MODEL และคู่มือ
ประกอบการด าเนินการตามรูปแบบ ซึง่มีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  12  ฉบบั  คือ  (1) แบบสมัภาษณ์  
8 ฉบบั  (2)  แบบสอบถาม  2  ฉบบั  (3)  แบบบนัทึก  1  ฉบบั และ (4)  แบบสงัเกต  1  ฉบบั   ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้งหา (Content  Validity) โดยหาคา่ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบั
จุดประสงค์หรือเนือ้หา (Item  Objective Congruence Index หรือ IOC)  อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ คือ 
มากกว่า  0.5  ขึน้ไป และได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบัอยู่ระหว่าง  0.6805 – 0.8801  สถิติท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content  Analysis)    4)  การประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการ



ท างานเป็นทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ (วงัชมภูวิทยาคม) โดยประเมินความพึง
พอใจ ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง
ได้แก่  นักเรียน  จ านวน  260  คน ผู้ ปกครอง  จ านวน  260  คน  บุคลากร จ านวน  43  คน  และ
คณะกรรมการสถานศกึษา 15  คน  

 
ผลการวิจัย พบว่า 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยึดหลกัการท างานเป็น

ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบรูณ์ (วงัชมภูวิทยาคม)  โดยการศกึษาค้นคว้าแนวคิด 
ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการระดบัเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ผู้ อ านวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ อ านวยการ/รองผู้ อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
กิจการนกัเรียน และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 19  คน มี 6  ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1  Brain Storming : B ขัน้
ระดมสมองในการวางแผน ขัน้ตอนท่ี  2   Arrangement : A ขัน้การด าเนินการ        ขัน้ตอนท่ี  3  Training 
: T ขัน้การพัฒนา  ขัน้ตอนท่ี  4  Teaching and Learning Design : T  ขัน้การออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน  ขัน้ตอนท่ี  5  Listening and Sharing : L ขัน้การรับฟังและแบ่งปัน  และ
ขัน้ตอนท่ี  6  Evaluation : E  ขัน้ประเมินผลเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

2.  การสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยึดหลกัการท างานเป็นทีมโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ท่ีสร้างขึน้มีช่ือเรียกว่า BATTLE MODEL 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ  6  ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 Brain Storming : B ขัน้ระดมสมองในการ
วางแผน ขัน้ตอนท่ี 2   Arrangement : A ขัน้การด าเนินการ ขัน้ตอนท่ี  3  Training : T ขัน้การพัฒนา 
ขัน้ตอนท่ี  4  Teaching and Learning Design : T ขัน้การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้             
สูผู่้ เรียน ขัน้ตอนท่ี  5  Listening and Sharing : L ขัน้การรับฟังและแบง่ปัน  และขัน้ตอนท่ี  6  Evaluation 
: E  ขัน้ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รายละเอียดปรากฏในคู่มือการด าเนินการ  ซึ่งผล           
การประเมินพบวา่ มีความเหมาะสมความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก 

3.  ผลการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการ

ท างานเป็นทีม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ (วงัชมภูวิทยาคม) อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  โดยมีผลการด าเนินงานรายด้าน ดงันี ้ 1)  ด้านการวางแผนงานกิจการนกัเรียน อยู่ในระดบั

มาก  2)  ด้านการบริหารงานกิจการนกัเรียน อยู่ระดบัมากท่ีสดุ  3)  ด้านการด าเนินงานระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  4)  ด้านการส่งเสริมพฒันาวินยั คณุธรรม จริยธรรม อยู่ใน

ระดับมาก  5)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  6)  ด้านการ



ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   7)  ด้านการพฒันาบคุลากร มีการ

พฒันาครูผู้สอนหลายรูปแบบ หลายวิธีการและตอ่เน่ือง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด   8)  ด้านการท างาน

เป็นทีม ปรากฏว่าบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรีย น                       

มีการสนบัสนนุช่วยเหลือ ยอมรับนบัถือซึ่งกันและกนั มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีและไว้วางใจกนั อยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ 

4.  ผลการศกึษาความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้เสียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน พบว่า 
มีความพึงพอใจตอ่การบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยยึดหลกัการท างานเป็นทีม โรงเรียนองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ์ (วงัชมภวูิทยาคม) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 


