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 วณิชย เอ้ือนอมจิตตกุล : การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์. 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว.  92 หนา 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วราย - 
บุญมีรังสฤษดิ์ 2) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เม่ือจําแนกตาม    
ความคิดเห็นของบุคลากร 3) แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
ประชากรที่ใช ไดแก บุคลากรโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนและ
กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 43 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการ
บริหารกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สํานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  

ผลการวิจัยพบวา  
1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก 

2. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ตามความคิดเห็นของบุคลากร
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในรายดานแตกตางกัน 2 ดาน คือ 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน       
2) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

3. แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1) ดานการ
วางแผนงานกิจการนักเรียน ใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําคูมือครูและคูมือนักเรียน       
2) ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมตางๆ 
3) ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
บันทึกรวบรวมเกียรติประวัติของนักเรียนใหชัดเจน 4) ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ใหครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียนมากขึ้น 5) ดานการดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหมีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) ดานการ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียนมากขึ้น  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา .........................................         ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ .........................................  
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 The purposes of this study were to determine 1) Student affairs management 
of Ngiuraiboonmeerangsarit school. 2) Student affairs management of Ngiuraiboon- 
meerangsarit school were grouped according to the opinions of the personnel.        
3) Guidelines for student affairs management of Ngiuraiboonmeerangsarit school.   
The populations consisted of 43 people who were administrators, teachers and 
school boards. The research instrument was questionnaire about student affairs 
management regarding the performance standards for secondary school in 2009, 
Upper Secondary Education Bureau and Office of the Basic Education Commission, 
Ministry of Education. The statistics used for analyzing data were frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  

The findings revealed that :  
 1. Student affairs management of Ngiuraiboonmeerangsarit school in overall 
and each aspects were the high level. 
 2. Student affairs management were grouped according to the opinions of the 
personnel in overall were not different. In each aspect were 2 different : 1) Student 
affairs planning. 2) The evaluation of the student affairs operation. 
 3. Guidelines for student affairs management : 1) Student affairs planning : 
Teachers and students participate in the preparation of Teacher and Student’s 
manual. 2) Student affairs management : Student participate in activities planning.   
3) The promotion and development of the student discipline morality and ethics : 
Clearly defined functions and responsibilities to save and compile the student’s 
Honors. 4) Student monitoring system operation : Guidance teacher and advisor 
teacher should assist and look after their students more. 5) The promotion of 
democracy in school : The manual preparation for publishing democratic primary in 
school. 6) The evaluation of the student affairs operation : The parents and students 
participation for evaluation more. 
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การคนควาอิสระเรื่อง “การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์”   
สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาจาก อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว อาจารยผูควบคุมการคนควา
อิสระ อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ               
อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนสมบูรณ และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ  ดร .รุ งชี วา  สุขศรี  ผู อํ านวยการโรง เรี ยนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม          
อาจารยชนิตตา โชติชวง อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และอาจารยยุวดี ทองย่ีสุน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรยานวิทยา ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละ
เวลาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ แกไข และใหคําแนะนําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือ
การวิจัย และขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา          
ของโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ที่เปนประชากร ซึ่งไดอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ     
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสมชาย และคุณแมปนไพร เอ้ือนอมจิตตกุล ผูใหทุกสิ่งที่ดีงาม
และกําลังใจอยางดียิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวเอ้ือนอมจิตตกุล ที่คอยให        
ความชวยเหลือและสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ   
และคําแนะนําอันมีคาจากเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทรุน 32/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําให
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

คุณคาของการคนควาอิสระเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย 
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีต  
จนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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