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55252337 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารกิจการนักเรียน 
 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 
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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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กิตติกรรมประกาศ 
 

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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บทที่ 1 

บทนํา 
  

 การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนามนุษยใหสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซึ่งโลกเราในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง และการศึกษา 
ในการพัฒนาทางดานการศึกษาน้ันถือเปนหัวใจสําคัญที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และยังชวยพัฒนาให
เยาวชนของชาติมีศักยภาพ ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ มีความรูความสามารถในการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ไดกลาวไววา รัฐสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีมุงเนนความสําคัญในดานความรู
และดานคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูตองบูรณาการความรูดานตางๆ ผสมผสานสาระความรู
ใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาน และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงคของผูเรียน1 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกทุกคน ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 
ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง        
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน      
เปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ2  
 โรงเรียนจึงถือวาเปนหนวยงานหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ เพ่ือเปนกําลัง
สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหกับสังคมและประเทศชาติอยางตอเนื่อง 
 

 

                                           
 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 6. 
 2 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 6. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนสิ่งที่สําคัญในการวางรากฐานใหกับคุณภาพของคนในชาติ 
การบริหารงานของผูบริหารจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนมีความสมบูรณ       
ทั้งรางกาย และจิตใจ มีสติปญญา คิดเปน ประยุกตได มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม       
พ.ศ .  2545 มาตรา 6 ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให เปน          
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม                
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข 3 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต  
3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิต
สาธารณะ4 จึงไมใชแคการบริหารงานในดานวิชาการที่เนนในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลเทานั้น สถานศึกษายังตองมีการสงเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การบริหารกิจการนักเรียนนอกจากจะเปนงานในความรับผิดชอบของสถานศึกษา แลวยัง
เปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแลของผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษาโดยตรง 
และเปนงานท่ีตองมีการปรับปรุงคัดสรรคกิจกรรมตางๆ ใหทันสมัย เปนประโยชนแกนักเรียน  เพ่ือ
สงเสริมการเรียนของนักเรียนใหกาวหนา เสริมสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จนสามารถพัฒนา
ตนเองใหเจริญงอกงามในทุกดาน รวมทั้งใสใจดูแลความประพฤติของนักเรียนใหปฏิบัติตนในกรอบ
แหงคุณงามความดีที่ควรจะกระทําได โดยวางรากฐานความรู ประสบการณ และอบรมบมเพาะ
พัฒนาจิตใจควบคูกันไป จนทําใหประสบความสําเร็จและเปนการสงเสริมชีวิตความเปนอยู         
ของนักเรียน และสงผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรูความสามารถในขณะท่ีศึกษาอยู ใน
สถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหนักมีความเจริญกาวหนาในชีวิตเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปแลว     
โดยสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียนไวดังนี้ 1) การวางแผนงาน
กิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย   

                                           
 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 6. 
 4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2552), 7. 
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ในโรงเรียน 6) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน5 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
ที่เปนไปอยางรวดเร็ว มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากข้ึน ทําใหวัฒนธรรมไทยถูกละเลย    
มากข้ึน เด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู โดยคอยอํานวยการและผสานความรวมมือจากครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 
เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีใหกับผูเรียนเพ่ือที่จะเปนกําลัง
ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 

ปญหาของการวิจัย 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545 มาตรา 23 (4) กลาววา การศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ         
แตละระดับการศึกษา6 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ     
ทางการศึกษา ทั้งดานวิชาการความรู และดานประสบการณใหกับนักเรียน เพราะสถานศึกษา      
เปนแหลงจัดการดานความรูและปลูกฝงทัศนคติที่ดี ให เกิดกับเยาวชน  ซึ่ งนอกเหนือจาก               
การบริหารงานหลักๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ      
ไดกําหนดขอบขาย การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป7 แลว งานสงเสริมงานกิจการนักเรียนซึ่งอยูในขอบขาย
ของการบริหารท่ัวไป ถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตามกระแสโลกาภิวัตนของสภาพสังคมในปจจุบัน สงผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนจํานวนมากไมอาจปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาว   
จึงไดมีพฤติกรรมไปในทางท่ีเสื่อมเสีย ตลอดจนสรางปญหาใหแกสถานศึกษาและสังคมได ปจจัยที่  
                                           
 5 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 13. 
 7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  
2546), 34. 
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ทําใหเกิดปญหาของงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 1) ปญหาของงานกิจการนักเรียนดานสถานศึกษา    
สวนใหญเปนปญหาในดานอาคารสถานที่ซึ่งสงผลกระทบตองานกิจการนักเรียนได เชนกัน        
เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาแตละแหงมักจะไดรับการออกแบบรูปแบบของอาคารสถานที่เรียน
ตามรูปแบบท่ีรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพ่ือใหมีรูปแบบของอาคารเรียนอยางเดียวกัน   
หมดทั่วทั้งประเทศ โดยมิไดคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง แวดลอม สภาพภูมิอากาศ              
จึงประสบปญหาตางๆ อาทิ หองเรียนแคบ รอนอบอาวและแออัด มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
ตลอดจนมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป วัสดุการสอนไมเพียงพอ ทําใหการเรียนการสอนนักเรียน      
ไมบรรลุผลตามท่ีตองการ ขาดแคลนอาคารสถานที่ ทําใหหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน   
ภูมิทัศนของสถานศึกษาไมนาสนใจ บางแหงตั้งอยูในแหล งชื้นแฉะ ประสบปญหานํ้าขึ้น -ลง            
มีน้ําทวมขัง ทําใหไมเกิดแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาเรียน สถานท่ีตั้งอยู ไกลบริเวณชุมชน          
การเดินทางไปโรงเรียนลําบาก สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม อยูใกลโรงงานมีเสียงดังตลอดเวลา    
หรือใกลสถานบันเทิงตางๆ ขาดงบประมาณอุดหนุนที่จะนําไปใชในการจัดการศึกษาและจัดหา    
วัสดุอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการดําเนินงานกิจการนักเรียน               
2) ปญหาของผูบริหารสถานศึกษา การขาดวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ขาดการวางแผนงาน  
ที่รอบคอบ การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ขาดการทํางานเปนทีม8 ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรดําเนินการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
และการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 
 ปญหาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ จากการใหสัมภาษณ   
ของ นายสุชาติ ชอยประเสริฐ หัวหนางานกิจการนักเรียน พบวา ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
ในการจัดทําระเบียบขอบังคับยังเกิดความสับสนเนื่องจากไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เชน ขอบังคับ    
เร่ืองทรงผมนักเรียนที่กําหนดมาไมชัดเจน ทํา ใหยากตอการดูแลนักเรียน ดานการสงเสริม           
งานกิจการนักเรียนไมสารมารถดําเนินงานไดอยางเต็มที่เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
จากการใหสัมภาษณของ นางพยุง มาชมสมบูรณ ผูมีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม พบวา ในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย        
การดําเนินงานเปนไปไดยากเนื่องจากมีผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจหลายคนและฝายผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบไมมีอํานาจในการตัดสินใจเอง ไมมีหองสําหรับอบรมความประพฤติหรือหองใหคําปรึกษา  
ที่เปนสวนตัวทําใหยากตอการเขาถึงความคิดความรูสึกของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา บุคลากรในโรงเรียนบางคนไมเห็นความสําคัญของ            

                                           
 

8
 สมพิศ โหงาม, การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน (Student Personnel 

Management and Administration) (ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง), 157 – 167. 
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การจัดกิจกรรมและไมใหความรวมมือ รวมถึงนักเรียนบางคนท่ีไมเห็นถึงความสําคัญและไมเขารวม
กิจกรรมดวย ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียน เชน นาฏศิลป ดนตรี กีฬา หองสมุด แตปญหาที่พบคือ
ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทําใหครูผูดูแลรับผิดชอบตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
สงเสริมกิจกรรมตางๆ เอง ทําใหครูขาดกําลังใจในการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ดานการยกยอง   
ใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดีนั้น พบวามีการสนับสนุนนอยมาก ทําใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญ 
และขาดแรงเสริมที่จะทําใหนักเรียนทําความดี และจากการใหสัมภาษณของ นางวาสนา กัลปาลี 
หัวหนางานแนะแนว พบวา ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น ผูบริหาร             
ใหความสําคัญกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางไมตอเนื่อง การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ยังมีปญหาเรือ่งการเย่ียมบานนักเรียนไมครบทุกคน และครูบางคนไมมีรายวิชาที่จะสอนนักเรียนหอง
ที่ตนเองเปนที่ปรึกษาทําใหโอกาสที่จะไดพบนักเรียน ไดสังเกตพฤติกรรมและทําความรูจักกับนักเรียน
นั้นมีนอย ดานการดําเนินงานการแกไขปญหานักเรียนนั้นสามารถดูแลและปองกันไดขณะที่นักเรียน
อยูที่โรงเรียน แตในขณะที่นักเรียนอยูที่บานไมสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง รวมกับผูปกครอง       
ไมเอาใจใส ไมเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือในการชวยกันปองกันและแกไขปญหาทําใหเกิด
ปญหายาเสพติด และปญหาทางเพศ และดานการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา             
มีงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอและไมมีหองสภานักเรียนเพ่ือใชในการวางแผนดําเนินการตางๆ 

 จากการศึกษาเอกสารตางๆ ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พบวา ปญหาของงานกิจการ
นักเรียนในดานตางๆ มีดังนี้ 
 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาสมุดบันทึก
ประจําวันของฝายกิจการนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 พบวามีการจดบันทึก
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนบางสวนดังนี้ พฤติกรรมเก่ียวกับการใชยาเสพติด การลักขโมย 
การทะเลาะวิวาท ไมเขาเรียน/หนีออกนอกโรงเรียน พฤติกรรมกาวราว และพฤติกรรมชูสาว9 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการขาดการสงเสริมการจัดกิจกรรมในเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม  และจากสมุด
บันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 พบวา มีนักเรียนบางสวน
ที่มาโรงเรียนสาย ไมทันเขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธง และมาโรงเรียนในระหวางที่มีการเรียนการ
สอนแลว10 จากขอมูลรายชื่อนักเรียนรวมกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห ผลจากการเช็คชื่อนักเรียน
ที่เขารวมในคาบเรียนท่ี 1 ของทุกวันศุกร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 พบวา มีนักเรียนบางสวน

                                           
 

9
 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, สมุดบันทึกประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

(นครปฐม : ฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, 2556). 
 10 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, สมุดบันทึกรายช่ือนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, 2555). 
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ไมเขารวมกิจกรรมสวดมนต11 และผลจากการตรวจทรงผม และการแตงกายของนักเรียนทุกวันจันทร
แรกของแตละเดือนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 พบวา นักเรียนบางสวนมีทรงผมและการแตง
กายไมเรียบรอย12 สะทอนใหเห็นถึงการขาดการสงเสริมพัฒนานักเรียนในดานระเบียบ วินัย ความ
รับผิดชอบตอตนเอง 
 ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน พบวา ไมมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนคูมือ
เผยแพรเพื่อใหครูและนักเรียนไดศึกษา 

ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีการเยี่ยมบานนักเรียนไมครบทุกคน  
 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยเพียงปละ 1 ครั้ง และไมมีการจัดทําคูมือหลักประชาธิปไตยเผยแพรใหความรู         
แกนักเรียน 

 ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนมีนอย โดยเฉพาะการใหนักเรียนและ
ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานนอย  
 จากสภาพปญหาดังกลาว พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน งิ้วรายบุญมี-
รังสฤษดิ์ยังคงมีปญหาในเรื่องของการดําเนินงานตางๆ เชน การวางแผนงานกิจการนักเรียน        
การสงเสริมงานกิจการนักเรียน การสงเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนผลทําใหนักเรียนยังคงมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใชยาเสพติด การลักขโมย การทะเลาะวิวาท พฤติกรรมไมเขาเรียน หนีออกนอกโรงเรียน 
พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมชูสาว ทรงผมและการแตงกายไมถูกระเบียบ มาโรงเรียนสาย และไมเขา
รวมกิจกรรมตางๆ สถานศึกษาจึงควรพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสิ่งที่นักเรียนจะไดรับทั้งในดานความรูทาง
วิชาการควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งมีความสําคัญในการมุงสงเสริม
การเรยีนของนักเรียนใหกาวหนาประสบผลสําเร็จและมุงเสริมชีวิตความเปนอยูของนักเรียนใหดําเนิน
ไปดวยดี เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค อันจะ
สงผลใหสถานศึกษาสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 

 
                                           
 11 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, ขอมูลรายช่ือนักเรียนรวมกิจกรรมสวดมนตประจํา
สัปดาห (นครปฐม : โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, 2555). 
 12 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, สมุดบันทึกการตรวจทรงผมและการแตงกาย ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, 2555). 
 

   ส
ำนกัหอ
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 

2. เพ่ือทราบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากร  

3. เพ่ือทราบแนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ  

 

ขอคําถามการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัยไว 
ดังนี้ 
 1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์อยูในระดับใด 

 2. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรเปนอยางไร 

3. แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิเปนอยางไร 
  

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์อยูในระดับปานกลาง 
 2. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรไมแตกตางกัน 

3. แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิเปนพหุวิธี 
  
ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
 สถานศึกษาเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2544 เพื่อใหการศึกษาอบรมใหกับเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีคุณภาพ สรางประโยชนใหกับสังคม
และประเทศชาติ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการเรียนการสอนและการ
จัดประสบการณใหกับนักเรียนจึงถือเปนเรื่องสําคัญที่สถานศึกษาจะตองจัดใหมีโดยคํานึงถึงธรรมชาติ
ของผูเรียน ความถูกตอง เหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม เปนที่ยอมรับของสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากในปจจุบันนั้นการเปล่ียนแปลงทางสังคม
เปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนรูเฉพาะในหองเรียนเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ การสราง

   ส
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ประสบการณโดยตรงกับนักเรียนในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสมจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ ง การเสริม
ทักษะและประสบการณเหลานี้ถือเปนงานของกิจการนักเรียน การบริหารกิจการนักเรียน ตามที่
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว ประกอบดวย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน  2) การบริหารงาน
กิจการนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน13 โดยการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นเปนการดําเนินการในลักษณะของ
องคกรเชิงระบบ ที่ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 

แคทซและคาหน (Katz and Khan) ไดกลาววาปจจัยตางๆ มีความสัมพันธและมีผลกระทบซ่ึงกันและ
กันในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร องคประกอบทั้ง 3 สวนจะทํางานรวมกันและ
มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร14 ซึ่งในระบบของการ
บริหารจัดการศึกษาตองมีปจจัยหรือทรัพยากรเปนปจจัยนําเขา (input) ไดแก บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และการจัดการ15 ทางดานกระบวนการ (process) เปนตัวเปล่ียนปจจัยนําเขาใหเปน
ผลผลิต ไดแก การบริหาร การนิเทศ และการจัดการเรียนการสอน16 ที่สงผลใหเกิดเปนผลผลิต 
(output) คือ คุณภาพของโรงเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งปจจัยนําเขา (input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) มีความสัมพันธกัน ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

                                           
 13 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
 14 Danial Kartz and Robert L Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2 nd  ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
 15 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุค-
พอยท 2545), 21. 
 16 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การตรวจสอบคุณภาพและการ
ปรับปรุงโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), 2-3. 

   ส
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่มา : Danial Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2 nd  

ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

 : จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุคพอยท 
2545), 21. 
 : สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ :     
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
 

 

 

 

สภาวะแวดลอม (context) 

 - ทางภูมิศาสตร์ 
 - ทางสังคม 
 - ทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยนําเขา (input) 

 - บุคลากร 
 - งบประมาณ 
 - วัสดุอุปกรณ 
 - การจัดการ 

กระบวนการ (process) 

 - การบริหาร 
 
 
  
 - การจัดการเรียนการสอน 
 - การนิเทศ 

ผลผลิต (output) 

 - ผลสัมฤทธิ์ทาง 
 การเรียนของนักเรียน  
 - คุณลักษณะอันพึง
 ประสงคของนักเรียน 
 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

การบริหาร
กิจการนักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคโดยมุงเนนที่จะศึกษาการบริหารกิจการ
นักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สํานักบริหารงานการมัธยม  
ศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจําแนกงาน
กิจการนักเรียนออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  4) การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  6) การประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน ดังแผนภูมิที่ 2  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ :      
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
 

 

 

 

 

 

1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
 จริยธรรม 
4) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
6) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

การบริหารกิจการนักเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกันจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางไว ดังนี้ 
 การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพเหมาะสมตามควรแกวัย และความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะการดําเนินชีวิต          
มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสูโลกแหงอาชีพ รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมอยางเปนสุข ซึ่งประกอบดวย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน 
 โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ตั้งอยูที่ หมู 3 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เก่ียวของซึ่งเปนหลักการ ทฤษฏี แนวคิด
ตางๆ โดยเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 

การบริหารกิจการนักเรียน 

 

 การที่โรงเรียนจะมุงสรางนักเรียนใหมีคุณภาพไดนั้น นอกจากจะตองพยายามแสวงหาและ
จัดสรรความรูที่ดีมีประโยชนมาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพแลว 
ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนยังตองใหความชวยเหลือดูแลนักเรียนใหดําเนินชีวิตอยู ในโรงเรียน
อยางมีความสุข ในบรรยากาศหรือสถานการณที่เอ้ืออํานวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ 
และมีความเจริญงอกงามในบุคลิกภาพทุกๆ ดานอยางตอเนื่องทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ และ
สติปญญา17 โดยในปจจุบันน้ันงานกิจการนักเรียนถือเปนขอบขายและภารกิจงานที่อยูในสวนความ
รับผิดชอบของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในหนังสือแนวทางการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ไดกําหนดขอบขายและภารกิจงานการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาไวดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    
8) การดําเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
11) การรับนักเรียน 12) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 17) การประชาสัมพันธงาน
                                           
 

17กาญจนา ศรีกาฬสินธุ, การบริหารกิจการนักเรียนเลม 1 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย-       

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2553), คํานํา. 
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การศึกษา 18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 19) งานประสานราชการสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น 20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  22) แนว
ทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน18 
 

ความหมายของงานกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนเปนงานหนึ่งในหลายงานของการบริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญเพราะ
เปนงานท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนนอกหองเรียนไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีจุดมุงหมาย 
ในการสรางเสริมใหนักเรียนเจริญเติบโตและมีพัฒนาการพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณและสังคม มีความพรอมที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มี่คุณภาพตอไป ผูบริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของงานกิจการนักเรียนและควรมีความรู       
ความเขาใจอยางถูกตองเพ่ือที่จะไดสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกนักเรียนตอไป  
 ไดมีผูใหความหมายของงานกิจการนักเรียนไวหลายประการ ดังนี้ 
 สุนันทา กลาแข็ง กลาววา งานกิจการนักเรียน คืองานสงเสริม พัฒนา ควบคุม และแกไข
ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร19  
 จิระ งอกศิลป ไดกลาววา งานกิจการนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมควรแกวัยและความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะการดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางเปนสุข อีกทั้งยับเปนงานที่จัดขึ้นในการสงเริมงานวิชาการที่มุงหวังใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค คือ เปนคนเกง คนดี และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข20   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปความหมายของงานกิจการนักเรียนไววา 
งานกิจการนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสม   
                                           
 

18
 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให

คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ-
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 103-104. 
 

19
 สุนันทา กลาแข็ง, สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบานปาก

ขาวสาร (บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  
(วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), 3. 
 

20
 จิระ งอกศิลป, ความรูความสามารถในการบริหารงานในหนาที่ (ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ, 2550), 844. 
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ตามควรแกวัย และความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสูโลกแหงอาชีพ รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข21  

ลัดดา สุวรรณกุล ไดใหความหมายของงานกิจการนักเรียนไววา เปนกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับนักเรียนในสวนท่ีไมเก่ียวกับการสอนในหองเรียนและงานของกิจการนักเรียนของโรงเรียน
จะเริ่มตนตั้งแตกอนเด็กเขาโรงเรียน จนเด็กจบออกจากโรงเรียนไปแลว ก็ยังเปนหนาที่ของงานกิจการ
นักเรียนอยู22  

หัสดินทร เชาวนปรีชา ใหความหมายงานกิจการนักเรียนไววา เปนงานและกิจกรรมทั้งหลาย
ที่เกี่ยวของกับนักเรียน ยกเวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพ่ือสงเสริมชวยเหลือใหนักเรียน
สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จในการศึกษา เชน บริการแนะแนว 
บริการจัดหางาน บริการอาหาร บริการรักษาพยาบาล กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมจัดตั้งองคกร
นักเรียน งานวินัยและปกครอง งานติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาเปนตน23  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจนไดกลาวไววา งานกิจการนักเรียน นักศึกษาเปนกระบวนการทาง
การศึกษาท่ีสถานศึกษาไดจัดไว เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษาเปนผูที่มีความสมบูรณพรอมทั้งวิชาการและ
วิชาชีพ มีความสามารถทางสติปญญา ทักษะทางสังคม อารมณมั่นคง สุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ เปนงานที่ชวยสงเสริมเติมเต็มใหกับนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสมบูรณนอกเหนือจากท่ีไดรับ
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น24  

กูด (Good) ไดกลาวไววางานกิจการนักเรียนคือ การบริการของสถาบันแกนักเรียนเปน
รายบุคคลและรายกลุม ในแงของการใหคําปรึกษา การบริการและสวัสดิการของนักเรียน เชน        
การแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ การจัดหางาน การบริหารหอพัก และการใหคําปรึกษาแก
องคกรนักเรียน25  

                                           
 21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการ
เรียนรู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและวัสดุภัณฑ, 2549), 197-198. 
 

22
 ลัดดา สุวรรณกุล, อางถึงใน เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร

กิจกรรมนักเรียน(ประจวบคีรีขันธ : ศูนยกิจกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2544), 19. 
 

23
 หัสดินทร เชาวนปรีชา, การบริหารงานกิจการนักเรียน (อุตรดิตถ : คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 2542), 56. 
 

24
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม, 

2542), 147. 
 

25
 Cater V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Book Co., 

1975), 563. 
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 โอวารด (Ovard) ไดกลาววาการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ใหบริการตางๆ แกนักเรียน ประกอบดวยการรับนักเรียน การปฐมนิเทศ การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน 
การควบคุมเวลาการมาเรียน การมอบงานใหนักเรียนทํา การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการ
นิเทศ การจัดโปรแกรมพิเศษแกนักเรียนที่มีปญหา การรักษาวินัย การแนะแนว การสาธารณสุข การ
ชวยเหลือนักเรียนในดานสวนตัวและภาวะอารมณ26  
 เบอดี้ (Berdie) ใหความหมายวา งานกิจการนักเรียนเปนงานที่ประยุกตความรู หลักการ ซึ่ง
เปนการผสมผสานวิชาการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรโดยเฉพาะดานจิตวิทยาและสังคม
วิทยา นํามาใชกับนักเรียน27 

 

ความหมายของการบริหารกิจการนักเรียน 
 จรัญ ชูชื่น ไดใหความหมายการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัว
นักเรียน และกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน แตเปน
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหผูเรียนสามารถปฏิบัติ
พัฒนาตนเองตามความรูความสามารถ และเต็มศักยภาพของผูเรียน28 
 แคมพเบลล และคณะ (Campbell and Others) กลาววา การบริหารกิจการนักเรียน 
หมายถึง การจัดบริการดานตางๆ ใหแกนักเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี   
ความสมบูรณยิ่งขึ้น29  
 

ความสําคัญของการบริหารกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนเปนงานที่มีความสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและไดรับ   
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา สถานศึกษาจึง
ควรตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความสําคัญของ
งานกจิการนักเรียนไว ดังนี้ 
                                           
 

26
 Glenn F. Ovard, Administration of the Changing Secondary School  

(New York : The Macmillan Company, 1971), 245. 

 
27

 Berdie E. Ralph, College Student Personnel (Boston : Houghton Miffin Co., 

1971). 

 
28 จรัญ ชูชื่น, การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง (มหาสารคาม : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 13. 
 

29
 Campbell F. Ronald and Others, Introduction to Educational 

Administration (Boston : Allyn and Bacon, 1966), 149 – 150. 
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 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ จําแนกความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ 
 1. มีคามสําคัญตอตัวนักเรียน คือ ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสคลายเครียด จากการเรียนการ
สอนในหองเรียนปกติ เนื่องจากหากนักเรียนมุงแตเรียนและทํางานตามที่ครูมอบหมายอยางจริงจังจน
ไมมีเวลาหยุดพัก ยอมทําใหหยอนสมรรถพัฒนะ ไมมีสมรรถภาพ ทัดเทียบกับผูอ่ืนได 
 2. มีความสําคัญตอผูสอน เนื่องจากสงเสริมใหผูสอนมีสัมพันธภาพอันดีแกผูเรียน ไดรูจัก 
เขาใจ และสามารถชวยเหลือหรือแกไขปญหาของผูเรียนไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

 3. มีความสําคัญตอผูบริหารโรงเรียน ชวยใหผูบริหารไดขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับตัวนักเรียน
เพ่ือนํามาศึกษาหรือใชประโยชนกับนักเรียน ผูปกครอง นายจางโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีสูงขึ้นไป
ซึ่งตองการขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน 

 4. มีความสําคัญตอฝายแนะแนว ชวยใหไดรับขอมูลดานความถนัดและความสนใจ จากการ
สังเกตและบันทึกขอมูลประจําวันในการรวมทํากิจกรรมนักเรียนรายบุคคล เพ่ือนําไปประกอบการให
คําปรึกษาแกนักเรียนในการตัดสินใจวางแผนเลือกสายการเรียนใหเหมาะสมกับตนที่สุด 

 5. มีความสําคัญตอประเทศชาติ คือ เสริมสรางประชาชาติที่เพียบพรอมไปดวยคุณภาพ 
สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ ในดานปญญา ศีลธรรม จรรยามารยาท เพราะไดสงเสริมนักเรียนใน
ดานกิจกรรมตางๆ ใหมีความรูและประสบการณใหนักเรียนเติบโตเปนพลังสังคมของชาติตอไป30 

สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไววา กิจการนักเรียนเปนอีกหนึ่ง
ภาระงานท่ีสําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนที่ครบถวนและเปนปจจุบัน 
เพ่ือชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผานกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ
เพ่ือสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม          การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีตองพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถา บันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยมีจิตสาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 
สามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรู และมีภูมิธรรม31 

                                           
 

30
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556), 351-352. 
 

31
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 36. 
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 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไว            
7 ประการ คือ 

 1. สังคมเปนตัวกําหนดปรัชญาของการดํารงชีวิต ซึ่งชีวิตตองการหลายอยาง โรงเรียนเปน
สวนหนึ่งของสังคม มีสถาบันหลายแหงในสังคมที่เปนตัวกําหนดความตองการของบุคคลใน
ขณะเดียวกันก็เปนตัวกําหนดบทบาทของโรงเรียนอีกดวย  สถาบันดังกลาวนี้ ไดแก บาน ศาสนา 
รัฐบาล เปนตน โรงเรียนมีบทบาททั้งสงเสริมและควบคุมบุคลากรตางๆ ซึ่งบุคลากรตางๆ เหลานี้เปน
ผูสรางหลักสูตร และกระบวนการเรียน ซึ่งนักเรียนจําเปนตองเรียน นักเรียนมาโรงเรียนมิใชจะมาเพ่ือ
เรียนหนังสือแตเพียงอยางเดียว แตมาเรียนรูเพื่อที่จะใชชีวิตอยูในสังคมท่ีสับสน และซับซอนไดอยางมี
ความสุข โรงเรียนจําเปนตองชวยเหลือในเร่ืองเหลานี้ และกิจกรรมนักเรียนจะเปนสวนที่จะชวยเหลือ
ไดเปนอยางมาก 

 2. เรายอมรับกันวากระบวนการเรียนรูมิไดเกิดขึ้นในหองเรียนแตเพียงอยางเดียว นักเรียนได
เรียนรูอะไรๆ หลายอยางนอกหองเรียน คนสวนใหญตองเรียนรูจากคนอ่ืน คนเราตางก็เรียนรูซึ่งกัน
และกัน การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานที่อยูนอกหองเรียนจึงมีสวนชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
กวางขวางขึ้น 

 3. เปนความจริงที่วาคนสอบไดที่ 1 ไมจําเปนจะตองมีชีวิตเจริญกาวหนามากกวาคนท่ีสอบได
ที่รองๆ หรือทายๆ คนที่สอบไดที่ 1 มักจะมีความรูดีในหองเรียน คนที่สอบไดที่ทายๆ อาจมีความรู
หลายๆ อยางนอกหองเรียนดีกวาคนที่สอบไดที่ 1 เสียอีก การบริหารกิจการนักเรียนจึงมีสวนชวย
นักเรียนไดเปนอยางมาก 

 4. คนเราโดยปกติจะไมนิ่งเฉย มีการเคล่ือนไหวอยูเสมอ ทั้งการกระทําและความคิดมโนภาพ
ของแตละบุคคลจะมีพลังมากนอยแคไหนเพียงใดข้ึนอยูกับวัยและสิ่งแวดลอม ถาอยูในวัยเด็กจะมีพลัง
กายมากกวาพลังความคิด ในวัยผูใหญก็จะมีพลังความคิดมากกวาพลังกาย สวนวัยหนุมสาวจะมีทั้ง
พลังกายและพลังคามคิดควบคูกันไป พลังที่มีอยูในตัวบุคคล ไมวาจะเปนพลังกายหรือพลังความคิด
ยอมมีการใชและการควบคุมสวนเกินควบคูกันไป พลังสวนเกินนี้หากใชไมถูกทางก็จะนําไปสูการ
ทําลาย สรางความเสียหายหรือความเสื่อมเสียตางๆ ได ดังนั้นโรงเรียนจึงตองพยายามหาหนทาง
ควบคุมพลังสวนเกินนี้เอาไว และไปแสดงออกในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียนและสังคม 

 5. เปาหมายของการศึกษา คือการใหเด็กนักเรียนมีความเจริญงอกงามทุกๆ ดาน ทั้งทางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม เพ่ือการเจริญเติบโตเปนคนท่ีสมบูรณ การศึกษาในหองเรียนมีสวนชวย
ใหนักเรียนเจริญงอกงามทางดานสติปญญา สวนการศึกษานอกหองเรียนมีสวนซอมแซมตอเติมความ
เจริญงอกงามของนักเรียนเพ่ิมข้ึนอีกทั้งทางกาย สังคม และอารมณ ดังนั้น การศึกษานอกหองเรียนก็
อาจนับไดวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียน 
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 6. มนุษยเราจะหวงแหน ทะนุถนอม บํารุงรักษา ในสิ่งที่ตนเองรูสึกวามีสวนเปนเจาของ    
การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน การบริหารกิจการนักเรียนก็เปนอีกทางหน่ึงที่แสดง
ใหนักเรียนเห็นวา เขามีสวนรวมในการเปนเจาของโรงเรียนของเขา เมื่อเปนเชนนี้เขายอมจะไมทําลาย
ชื่อเสียงของโรงเรียนของเขาเอง กิจกรรมเชนนี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียน 

 7. การศึกษาในหองเรียนสวนใหญเปนการนําไปสูอาชีพหลัก กิจกรรมนักเรียนในหลายๆ 
อยางเปนการสงเสริมอาชีพรอง มีคนไทยไมนอยทีเดียวที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในชีวิตดวย
อาชีพรอง32 
 หัสดินทร เชาวนปรีชา ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
 1. ประโยชนตอนักเรียน 

 การบริหารกิจการนักเรียนจะชวยสงเสริมการดํารงชีวิตรวมกันของนักเรียนในโรงเรียนชวย
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน ชวยสงเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งดานสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ชวยผอนคลายและชวยแกปญหานักเรียน ชวยใหนักเรียนไดคนพบความถนัด
ความสามารถของตนจากการไดรวมกิจกรรม ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ชวยสงเสริมทักษะใน
การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ชวยปลูกฝงและสงเสริมความรูสึกนึกคิดที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทย
ใหกับนักเรียน ชวยใหนักเรียนไดเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เพราะไดนําความรูมาฝกปฏิบัติในกิจกรรม
ตางๆ ชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงของสังคมการอยูรวมกันและเขาใจความเปนจริงในชีวิตดียิ่งขึ้น 

 2. ประโยชนตอโรงเรียน 

 งานกิจการนักเรียนจะชวยประสานประโยชนระหวางโรงเรียนกับชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ 
โดยมีกิจกรรมนักเรียนเปนสื่อกลางชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน ชวยในการ
ปกครองดูแลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยที่ดีของโรงเรียน ชวยปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนรัก  
และผูกพันกับโรงเรียน ชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยมีกิจกรรมเปนสื่อ
ความสัมพันธเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ชวยให    
การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนประสบความสําเร็จมากข้ึน ชวยใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ไดผลสําเร็จมากข้ึน เชนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสงเสริม
สุขภาพอนามัยชุมชน เปนตน33 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  กลาวถึงความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ 

                                           
 

32
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, การบริหารกิจการนักเรียน (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2550), 6-8. 
 

33
 หัสดินทร เชาวนปรีชา, การบริหารงานกิจการนักเรียน (อุตรดิตถ : คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 2542), 59-60. 
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 1. ความตองการในสังคมมีหลายอยาง สถานศึกษาเปนระบบยอยของสังคม ตองมีบทบาทที่
จะชวยใหนักเรียนแตละคนไดรับประสบการณที่มีคุณคาและเปนประโยชนตลอดเวลาท่ีนักเรียน
เหลานั้นอยูในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม และพัฒนาการในทุกดานทั้งทางกาย สติปญญา 
สังคมและอารมณ การศึกษานอกหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตรเปนสวนท่ีจะเติม ชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ทั้งทางกาย สังคม และอารมณ ซึ่งนับไดวาการศึกษานอกหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
กิจการนักเรียนและมีความสําคัญตอผูเรียนเปนอยางมาก 

 3. การศึกษาในหลักสูตรเปนสวนนําไปสูอาชีพหลัก กิจการนักเรียนหลายๆ อยางชวยเสริม
ความสนใจ งานอดิเรก ซึ่งเปนอาชีพรอง ทําใหเราอยูไดอยางมีความสุข เมื่อมีงานอดิเรก 

 4. นักเรียนจะตองมีพลังทั้งดานความคิด และพลังทางกายควบคูกันไป งานกิจการนักเรียน   
มีสวนชวยใหนักเรียนกลาแสดงออกในดานการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ตนเองสนใจ 

 5. การที่นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวที่สถานศึกษาจัดขึ้น ยังมีสวนชวยสรางความรูสึก
ถึงการเปนหมูคณะ พวกเดียวกัน และความเปนเจาของรวมกัน ชวยใหนักเรียนเกิดความรักใครผูกพัน
กับชื่อเสียงและสถานศึกษา34  
 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารกิจการนักเรียนมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนสามารถ
ปรับตัวอยูในสังคมเพ่ือเปนคนดีและใชชีวิตอยูในโรงเรียนและในสังคมอยางมีความสุข และงานกิจการ
นักเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดอยางกวางขวาง สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง 
มีความเจริญงอกงามท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งองคประกอบในการเรียนรู
นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การเรียนรูสามารถเกิดจาการจัดกิจกรรมนอก
หองเรียนและสามารถทําไดอยางกวางขวาง 
 

ความมุงหมายท่ัวไปของการบริหารกิจการนักเรียน 
 จรัญ ชูชื่น ไดกลาวไววา การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความมุงหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูตามความถนัดความสนใจและเต็มศักยภาพเพ่ือ
เติบโตเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข35 
 ดํารง ประเสริฐกุล ไดกลาวถึงความมุงหมายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
                                           
 

34
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม, 

2542), 147. 

 
35

 จรัญ ชูชื่น, การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  (มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 14. 
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 1. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม และเลือกทํากิจกรรมตางๆ ดวยความ
สมัครใจ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนนําความรู ความสามารถมาใชในการพัฒนาตนเองใหเกิดความเจริญในทุกๆ 
ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 3. เพ่ือใหนักเรียนนําความรู ความสามารถไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยมีครูอาจารย  
เปนที่ปรึกษา 
 4. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง และ
บุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องของงานกิจกรรมนักเรียน 

 5. เพ่ือฝกใหนักเรียนทําหนาที่เปนผูนํา และผูตามที่ดี 
 6. เพ่ือสรางวินัยใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย กฎ ขอบังคับของ
โรงเรียน 

 7. เพ่ือใหการบริการและสวัสดิการแกนักเรียน ในขณะที่ไดเขามาใชชีวิตอยูในโรงเรียนอยางมี
ความสุข 

 8. เพ่ือเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในตัวของนักเรียนเอง 
 9. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และสังคมภายนอกได 
 10. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรัก เชิดชูและยกยองโรงเรียนของตนเองและสรางชื่อเสียงใหเปน
ที่ยอมรับของบุคคลท่ัวไป36 

 

ขอบขายการบริหารกิจการนักเรียน 

 การบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนนั้น นอกเหนือจากการ
บริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไปแลว สถานศึกษาควรตองมี   
การบริหารงานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือจะไดเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียนใหมี   
ความสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ 
 1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน หมายถึง การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียนที่เปนปจจุบัน การเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบและการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให

                                           
 

36
 ดํารง ประเสริฐกุล, การบริหารกิจการนักเรียน (พิษณุโลก : คณะครุศาสตร สถาบัน    

ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542), 6. 
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เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน การกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
 2 การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของ           
การวางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในกระบวนการวางแผน การดําเนินการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน 

 3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให
เปนประโยชน และการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 
 4 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดกลุม
นักเรียน การคัดกรองนักเรียน ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการคัดกรองนักเรียน 
การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ       
การกําหนดแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและภายนอก  
 5 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หมายถึง การจัดทําแผนงาน โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 6 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน หมายถึง การประเมินผลงานกิจการนักเรียน
ทั้งในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนและการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ         
การวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน37 

 อรรณพ จีนะวัฒน ไดสรุปขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนประกอบดวยกิจกรรมตั้งแต
นักเรียนเขาสูโรงเรียนจนกระท่ังจบการศึกษาออกไป จําแนกกิจกรรมสําคัญๆ ได 9 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การรับนักเรียนเขาเรียนและการแบงกลุมนักเรียน 

 2. การปฐมนิเทศ 

 3. การจัดใหทุนการศึกษา 
                                           
 

37
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
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 4. การจัดบริการและสวัสดิการสุขภาพอนามัย 

 5. การจัดการใหคําปรึกษาหรือการแนะแนว 
 6. การจัดกิจกรรมนักเรียน 

 7. การรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน 

 8. การทําระเบียนสะสมและประวัตินักเรียน 

 9. การประเมินผลและติตามผลเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปแลว38 
นพพงษ บุญจิตราดุลย ไดกลาวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียนวา เปนเร่ืองเกี่ยวกับการ

สํารวจนักเรียนที่มีอายุอยูในเกณฑที่จะเขาเรียน มีการทําสํามะโนนักเรียนไว การรับเด็กเขาเรียน   
การลงทะเบียน การแบงกลุมแบงชั้นเรียน การปฐมนิเทศ การจัดหาทุนการศึกษา การจัดกิจกรรม
นักเรียนหรือกิจกรรเสริมหลักสูตร การจัดบริการและสวัสดิการตางๆ การรักษาระเบียบวินัยและ   
ความประพฤตินักเรียน การทําระเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัติตางๆ ของนักเรียน การวิจัย
ประเมินผลการเรียนและการติดตามผลเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว39 
 จรัญ ชูชื่น ไดกลาวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียน ดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมท่ีจัดใหกับผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดความสนใจ
ของผูเรียน 

 2. เปนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพ่ือเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนนอกเวลาเรียน หรือจัดเสริมใหในเวลาเรียนเพ่ือใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ความรูความสามารถและเต็มศักยภาพ40 

ธีระ รุญเจริญ ไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
 1. กิจการนักเรียนและสวัสดิการ 
 2. การแนะแนว 
 3. ทุนการศึกษา 
 4. กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 

                                           
 38 อรรณพ จีนะวัฒน, การบริหารกิจการนักเรียน(นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 102. 
 39 นพพงษ บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิตราการพิมพ, 2548), 
56. 

40
 จรัญ ชูชื่น, การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2547), 16. 
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 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร41 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ 
 งานกิจการนักเรียนแบงออกเปน 4 งาน คือ 

 1. งานดานปกครองและวินัยนักศึกษา ไดแก งานระเบียบวินัย การวางตน ความประพฤติ 
การแตงกายของนักศึกษา 
 2. งานดานบริการและสวัสดิการ ไดแกงานบริการแนะแนวและการจัดหางาน การบริ การ
สุขภาพอนามัย งานบริการสันทนาการและพักผอนหยอนใจ งานบริการดานความปลอดภัย หอพัก 
ทุนการศึกษา 
 3. งานดานกิจกรรม ไดแก การจัดสโมสรนักศึกษา  สภานักเรียน ชมรมและชุมชน 

 4. งานดานเสริมวิชาการ ไดแก การจัดกิจกรรมลูกเสือ การสอนเสริมในหลักสูตรพิเศษและ
โครงการตางๆ เปนตน42 

นอกจากน้ียังมีนักวิชาการจากตางประเทศหลายทานไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารงาน
กิจการนักเรียนภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 มิลเลอรและปริ้น (Miller and Prince) ไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียนวา
ควรมีพื้นฐานอยูบนความเชื่อม่ัน 4 ประการ คือ 

 1. ความเชื่อม่ันและคุณคาในความเปนมนุษย ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะชวยใหนักเรียน
แตบะคนไดพัฒนาถึงขีดความสามารถของแตละคน 

 2. ความเชื่อม่ันในความเสมอภาค ดานความคิดและความรูสึก ในการทํางานหรือทํากิจกรรม
ซึ่งไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได งานดานกิจการนักเรียนควรใหความสนใจในคุณคาของความ
เปนคนอยางเสมอเหมือนทุกคน 

 3. มีความเชื่อวา โลกนี้มีไวสําหรับมนุษยทุกคน มีสังคมและชีวิตครอบครัวสําหรับเขา และ
มนุษยจะตองมีอาชีพตองทํา จึงเปนหนาที่ของงานกิจการนักเรียนในการท่ีจะชวยนักเรียนโดยเฉพาะ
วัยรุนใหเขาสามารถปรับตัวและชวยตนเองได เมื่อเขาเหลานั้นเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลิกภาพของ
เขาไดอยางเต็มความสามารถ 

 4. มีความเช่ือวาหากบุคคลมีประสบการณจะทําใหเปนคนทันสมัยทันตอเหตุการณเสมอ43 

                                           
 

41
 ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง, 

2546), 69. 
 

42
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม, 

2542), 149. 
 43 Theodore K. Miller and Judith S. Prince, The Future of Student Affairs 

(Sanfrancisco : Jossey – Boss, 1977), 11. 
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เฟเบอรและเชียรอน (Faber and Shearon) ไดกลาวถึงภารกิจของการบริหารกิจการ
นักเรียนไว 7 ประการ ดังนี้ 
 1. การริเริ่มและรักษาระบบการสํารวจจํานวนนักเรียนในทองที่การศึกษา 
 2. การจัดใหมีการปฐมนิเทศนักเรียน 

 3. การจัดใหมีการบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
 4. การจัดใหมีบริการสุขภาพอนามัย 

 5. การจัดใหมีบริการเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

 6. การจัดระบบและกระบวนการ เพ่ือการประเมินผลความเจริญเติบโตทางรางกายของ
นักเรียน 

 7. การหาวิธีการแกปญหาดานวินัยของนักเรียน44 
 ทริปป (Tripp) ไดกลาวถึงขอบเขตของการบริหารงานกิจการนักเรียน วาแบงออกเปน  
ภารกิจหลักได 4 ประการ คือ 

 1. ภารกิจดานสวัสดิการ (Welfare functions) ภารกิจดานนี้เนนการใหบริการและ
สวัสดิการแกนักเรียนเปนสําคัญ มีภารกิจยอยไดแก 
  1.1 บริการดานแนะแนว 
  1.2 บริการดานทุนการศึกษา 
  1.3 บริการดานสุขภาพอนามัย 

  1.4 บริการดานการทดสอบเพ่ือการแนะแนว 
  1.5 บริการดานอาหาร 
  1.6 บริการดานจดหมายและไปรษณีย 
  1.7 บริการดานการเรียนรักษาดินแดนและการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร 
  1.8 บริการดานการรับสงนักเรียน 

  1.9 บริการดานเกี่ยวกับศิษยเกา  
 2. ภารกิจดานการควบคุม (Control functions) ภารกิจดานนี้เนนเกี่ยวกับการปกครอง
นักเรียนในลักษณะตางๆ มีภารกิจยอยไดแก 
  2.1 การรับนักเรียนเขาเรียน 

  2.2 งานทะเบียนตางๆ 

  2.3 งานเกี่ยวกับหอนอนและหอพัก 

  2.4 การควบคุมทางวินัยและการลงโทษ 

                                           
 44 Charles F. Faber and Gilbert F. Shearon, Elemenary School 

Administration (New York : Holt Rhinehart and Winston, Inc., 1970), 213. 
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 3. ภารกิจดานกิจกรรมรวมหลักสูตร (Co-curricular functions) ภารกิจดานนี้สวนใหญเปน
งานดานกิจกรรมนักเรียน มีภารกิจยอยไดแก 
  3.1 สโมสรนักเรียน 

  3.2 กิจกรรมท่ีนักเรียนปกครองกันเอง เชน สภานักเรียน 

  3.3 กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 
  3.4 กิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรม เชน ชุมนุมหรือชมรมตางๆ 

  3.5 กิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน 

  3.6 การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  
 4. ภารกิจดานการสอน (Teaching functions) มีภารกิจยอยไดแก 
  4.1 การปฐมนิเทศ 

  4.2 การสอนซอมเสริม 

  4.3 การสอนพิเศษ45  

แคมปเบลลและคณะ (Campbell and Others) กลาวถึงภารกิจของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
กิจการนักเรียนไว ดังนี้ 
 1. การสํารวจจํานวนนักเรียนในหองที่ศึกษา เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน 

 2. ทะเบียนนักเรียนและบัญชีนักเรียน 

 3. การบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 การแนะนําและการแนะแนว 
  3.2 การทดสอบ 

  3.3 ความผิดปกติทางกาย 

  3.4 การตรวจสุขภาพและพยาบาล 

  3.5 การศึกษาพิเศษ 

 4. การควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย46 
 ไอแซกเซน (Isaksen) ไดใหขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียนไวดังนี้ 
 1. หริการดานสุขภาพ 

 2. การดําเนินงานดานทะเบียน 

 3. บริการสอนซอมเสริม 
                                           

45 Philip S. Tripp, Handbook of college and university administration 

academic (New York : McGraw-Hill, 1970), 74-76. 
 

46
 Ronald F. Campbell and Others, Introduction to Educational 

Administration (Boston : Allyn and Bocon, 1966), 149-154. 
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 4. บริการดานการปรับตัว 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 6. บริการแนะแนว47 

 

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

 

ขอมูลทั่วไป 
 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตั้งอยู  
หมูที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 
73120 เปดสอนตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีเนื้อที่ 10 ไร 2 งาน     
30 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ตําบลงิ้วราย ตําบลลานตากฟา ตําบลไทยาวาส และ     
ตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ จัดตั้งขึ้นโดยพระครูปุริมานุรักษ (บุญมี สุขาบูรณ) อดีต      
เจาอาวาสวัดง้ิวราย รวมกับผูนําทองถิ่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2503 เปดทําการสอนคร้ังแรกเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 ปจจุบันโรงเรียนเปดทําการสอนมาแลว 
52 ป 
 

ขอมูลบุคลากร 
 บุคลากรโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน และครูผูสอน 29 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน 

ขอมูลนักเรียน 

 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 402 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ดังนี้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 หอง  เพศชาย 45 คน  เพศหญิง 36 คน  รวม 81 คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 หอง  เพศชาย 46 คน  เพศหญิง 39 คน  รวม 85 คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 หอง  เพศชาย 56 คน  เพศหญิง 33 คน  รวม 89 คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง  เพศชาย 30 คน  เพศหญิง 32 คน  รวม 62 คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หอง  เพศชาย 12 คน  เพศหญิง 22 คน  รวม 34 คน 
                                           
 

47
 H.L.Isaksen, Planning for Total pupil Personal Service in School 

Executive Guide (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1964), 503. 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หอง  เพศชาย 25 คน  เพศหญิง 26 คน  รวม 51 คน 

 รวมทั้งหมด            จํานวน 15 หอง  เพศชาย 214 คน  เพศหญิง 188 คน รวม 402 คน 

 

ขอมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน จํานวน 2 หลัง 
 อาคารประกอบ จํานวน 2 หลัง 
 สวม จํานวน 4 หลัง 
 โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 
 หอประชุม จํานวน 1 หลัง 
 บานพักครู จํานวน 8 หลัง 
 สนามฟุตบอล จํานวน 1 สนาม 

 สนามวอลเลยบอล จํานวน 1 สนาม 

 สนามแบดมินตัน จํานวน 1 สนาม 

 สนามตะกรอ จํานวน 1 สนาม 
 ลานอเนกประสงค จํานวน 1 ลาน 

 

ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพพ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสวนผลไม และนาขาว มีตลาด วัด สถานีรถไฟ 
และแมน้ํานครชัยศรีอยูใกลเคียงโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ ชาวสวน ชาวนา มีประชากร  
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 50 นอกนั้นประกอบอาชีพคาขาย รับจาง และเปนคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับต่ํา – ปานกลาง โดยมีรายไดตอครอบครัวตอป
ประมาณ 40,000 – 60,000 บาท และมีจํานวนคนตอครอบครัวประมาณ 4 – 6 คน 

 ลักษณะโอกาสของโรงเรียน ปการศึกษา 2555 โรงเรียนไดรับการประเมินเปนตนแบบ
โรงเรียน รุนที่ 3 (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) 
 

แหลงเรียนรู 
 หองสมุดมีขนาด 149.5 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 4,500 เลม 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 3 หอง 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง 
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 หองดนตรี/นาฏศิลป  จํานวน 2 หอง 
 หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 หอง 
 คอมพิวเตอร  จํานวน 82 เครื่อง48 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 
 กมลวรรณ วันดี ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพ
การบริหารงานกิจการนักเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 
1 และ เขต 2 ในภาพรวมพบวามีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน คือ ดานการควบคุม
ความประพฤติและวินัยนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน และดานการจัดบริหารสุขภาพอนามัยนักเรียน49 

ภิญญา รัตนวรชาติ ไดศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารกิจการนักเรียนตามการรับรู      
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบวา     
1) การบริหารกิจการนักเรียนตามการรับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การบริหารกิจการ
นักเรียนตามการรับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตราด จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติยกเวน
ดานการจัดกิจกรรมนักเรียนและดานการจัดบริการแนะแนวนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การบริหารกิจการนักเรียนตามการรับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอ
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด จําแนกตามระดับชั้น โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การบริหารกิจการนักเรียนตามการรับรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด จําแนกตาม
สภาพครอบครัว โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 5) การบริหาร

                                           
 48 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2555 
(นครปฐม : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์, 2555), 1 – 15. 
 

49
 กมลวรรณ วันดี. “สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2547). 
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กิจการนักเรียนตามการรับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตราด จําแนกตามสภาพนักเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .0550 

ภิญโญ เพ็งดา ไดศึกษาสภาพปญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา 
1) สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง51 

พนมรส ตุนศรีใส ไดศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวางแผน
งานปกครองนักเรียน ความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานกิจการนักเรีย น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง สวนคณะกรรมการนักเรียนอยูในระดับนอย ดานการ
บริหารงานปกครองนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร คณะกรรมการนักเรียน อยูในระดับมาก 
สวนหัวหนางานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง     
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนา
งานกิจการนักเรียนอยูในระดับมาก สวนคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง ดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมาก สวนหัวหนางานกิจการนักเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง และคณะกรรมการนักเรียนอยูในระดับนอย ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารอยู ในระดับมาก สวนหัวหนางานกิจการนักเ รียน 
คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง ดานการ

                                           
 

50
 ภิญญา รัตนรชาติ, “การบริหารกิจการนักเรียนตามการรับรูของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา อําเภอ คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 
ง. 
 

51
 ภิญโญ เพ็งดา, “การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการ

นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดกําแพงเพชร” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, 2550), (1). 
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ประเมินผลงานปกครองนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลางทั้งหมด52 

ศักดิ์บุรุษ คําคลี่ ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใชกระบวนการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนที่เปดทําการสอนชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนที่เปดทําการสอน   
ชวงขั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานงานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ดานงาน
สงเสริมสุขภาพอนามัย ดานงานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดานงานสงเสริมกิจกรรมแนะแนว
ในสถานศึกษา และดานงานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด53 

ทิพวรรณ จารุวิภาค ไดศึกษาการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินี    
คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน คืองานบริการ         
งานปกครอง งานแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน อยูในระดับสูง 2) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินกิจการนักเรียนสูงกวาความ
คิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียน และครูผูสอนมีความคิดเห็นสูงกวานักเรียน54

 
สุทธิชัย อัมโรสถ ไดศึกษาการสงเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักเรียน งานบริการ
สุขภาพอนามัยนักเรียน งานวินัยนักเรียน และงานสภานักเรียน ในดานการวางแผนและดานการ

                                           
 52 พนมรส ตุนศรีใส, “การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” (การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550). 
 

53
 ศักดิ์บุรุษ คําคลี่. “สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใชกระบวนการ

บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนท่ีเปดทําการสอนชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 2550). 
 54 ทิพวรรณ จารุวิภาค. “การดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดา-
แมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550), ค. 
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ดําเนินงานมีการดําเนินการมาก แตในดานการตรวจสอบประเมินผลและดานการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนามีการดําเนินการนอย55 

มยุรี อะหะหมัดจุฬา ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา     
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 
เขตคลองาน กรุงเทพมหานคร อยู ในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้            
ดานกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ดานการปกครองและเสริมสรางระเบียบวินัย ดานการบริการ
ทุนการศึกษา ดานการแกปญหานักเรียน ดานการแนะแนว ดานการบริการท่ัวไป ดานการจัดบริการ
สุขภาพอนามัยนักเรียน และดานกิจกรรมชมรม56 

ดวงแกว จันทรสูตร ไดศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝาย
การศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอ
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตามตัวแปรเพศ  
วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานพบวา ไมมีความแตกตางกัน 3) ผลการศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูพบวา ปญหาที่พบมากที่สุดในการบริหารกิจกา ร
นักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร  คือ การควบคุม
พฤติกรรมของนักเรียน57 

 อรพิมถ ธงไชย ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับ     
ปานกลาง 3) ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตาม

                                           
 55 สุทธิชัย อัมโรสถ, “การสงเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม” (รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), ง. 
 

56
 มยุรี อะหะหมัดจุฬา. “ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานดานกิจการ

นักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธครุศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552), (1). 
 57

 ดวงแกว จันทรสูตร, “การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝาย
การศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553), (1). 
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ขนาดโรงเรียนและระดับชั้น โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ              
4) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี มีแนวทางการ
พัฒนาทั้ง 5 ดาน คือ ดานการจัดบริการแนะแนว ดานการจัดบริการหองสมุด ดานการจัดกิจกรรม
นักเรียน ดานงานปกครองและระเบียบวินัย และดานการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน58 

พรเทพ อยูคง ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียน  ดานการ
มีความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จ การดําเนินการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และ
การมุงมั่นในความดีเลิศสงผลตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม59 

กฤษณ จันทะวงค ไดศึกษาเร่ืองแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานการวางแผน ดานการดําเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบประเมินผล และดานการปรับปรุง
พัฒนา60 

 สัมฤทธิ์ แกวตา ไดศึกษาเร่ืองสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนางานกิจการ
นักเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 
1) สภาพการดําเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิ จังหวัด
มหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก 5 ขอ ไดแกงาน

                                           
 58 อรพิมพ ธงไชย, “สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” (งานนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), ง. 
 

59
 พรเทพ อยูคง, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่สงผล

ตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
 

60
 กฤษณ จันทะวงค. “แนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียน 

วชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม” (การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), ง-จ. 
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พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานเครือขายผูปกครอง
และงานประสานงานผูปกครอง งานสารวัตรนักเรียน งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน         
งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และอยูใน
ระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก งานปองกันและแกไขพฤติกรรมนักเรียน61 

ออยทิพย อินทรวิเชียร ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนวัดตโปทาราม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษา
พบวา 1) ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนวัดตโปทาราม ทั้งหมด 4 ดาน คือ      
ดานการปกครอง และระเบียบวินัย ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานสวัสดิการนักเรียน และดาน
กิจการนักเรียน พบวา ดานการปกครองและระเบียบวินัยสวนมากมีปญหาดานชูสาว ดานกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสวนมากมีปญหาดานการเผยแพรเอกสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ดานสวัสดิการ
สวนมามีปญหาดานการบริการน้ําดื่มน้ําใชที่ถูกสุขลักษณะมีไมเพียงพอ และดานกิจการนักเรียน
สวนมากมีปญหาดานการจัดสอนพิเศษหรือการจัดสอนซอมเสริมเร่ืองการส่ือสารระหวางผูปกครอง
กับนักเรียน 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โรงเรียนควรจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือแกปญหาในแตละดานและทําเปนประจําหรือ
สมํ่าเสมอทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานการปกครองและระเบียบวินัย จัดทําโครงการคนดีศรีโรงเรียนและ
กิจกรรมฉันรักโรงเรียน 2. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดทําโครงการพัฒนาหองสมุดสูยุคไฮเทค 
โครงการเปดประตูการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และโครงการกิจกรรมวันสําคัญที่นาเรียนรู 3. ดาน
สวัสดิการนักเรียน การจัดทําโครงการวารสารสุขภาพสัมพันธ กิจกรรมแลกใจ กิจกรรมแนะแนว
สรางสรรค โครงการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่นคูสุขภาพและโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู คู
สุขภาพ 4. ดานกิจการนักเรียน จัดทําโครงการกีฬาสรางสรรคสุขภาพ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และโครงการเยี่ยมบาน62 

กัญจนพร แกวมณีชัย ไดศึกษาการดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 22 ผลการศึกษาพบวา 1) การดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต

                                           
 

61
 สัมฤทธิ์ แกวตา. “สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนางานกิจการนักเรียน    

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553), ก. 
 

62
 ออยทิพย อินทรวิเชียร, “การศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการ

นักเรียนของโรงเรียนวัดตโปทาราม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3”      
(งานนิพนธ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2554), ง. 
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อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จําแนกตามสถานภาพระหวางครูและนักเรียน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน63 

รัตนาภรณ พลวัน ไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ64 

มลรัก ทุมแสง ไดศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนบานกุดฮู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบวา    
1) สภาพและปญหาเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 1.1) สภาพการดําเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียน
บานกุดฮู พบวา มีกิจกรรมที่ดําเนินการอยางหลากหลาย แตผลการดําเนินงานไมดีเทาที่ควร 
เน่ืองจากครูยังขาดความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติงานกิจการ 1.2) ปญหาในการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน พบวา ผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนไมดีเทาที่ควร ครูขาดความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ครูไดรับการอบรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนนอย และครูได
ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนคอนขางนอย 2) แนวทางการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
ประกอบดวย 2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.2) การศึกษาดูงาน 2.3) การจัดกิจกรรมพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 2.4) การนิเทศ ติดตาม 3) ผลการพัฒนางานกิจการนักเรียน พบวา จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครูไดรับความรูความเขาใจ ไดรับแนวทางและมีความตระหนักในการดําเนินงานกิจการ
นักเรียนเปนอยางดี จากการศึกษาดูงาน พบวา ครูสวนใหญชอบโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน ครูที่
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนตัวอยาง มีความรู ความเขาใจในงานกิจการนักเรียนเปน
อยางดี สามารถตอบคําถาม ขอสงสัยไดชัดเจน ทําใหคณะผูศึกษาดูงานมีความรูความเขาใจและมี
                                           

63
 กัญจนพร แกวมณีชัย, “การดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22” 
(การศึกษาคนควาอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 
2554), ก. 
 64 รัตนาภรณ พลวัน, “การศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” (งานนิพนธปริญญาศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), ง. 
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แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียนไดเปนอยางดี สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน65 
 สัมพันธ ชื่นสําราญ ไดศึกษาการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 1) การดําเนินงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามีการดําเนินงานในระดับมาก 3 ดาน ไดแกการควบคุมความประพฤติและ
ระเบียบวินัยนักเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียน และมีการ
ดําเนินงานในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก การจัดบริการหองสมุด และการจัดบริการสุขภาพอนามัย
นักเรียน 2) ไมพบปฏิสัมพันธรวมระหวางเพศและระดับชั้นของนักเรียนที่มีตอความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0566 
     

งานวิจัยตางประเทศ 

 แครนลี่ (Cranley) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในดานจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาในชุมชนเมืองประเทศไทย การประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมของนักเรียนประกอบดวย
มาตรการในโรงเรียนที่ใชในการอบรมจริยธรรมของนักเรียน มาตรการท่ีจะจัดการศึกษาโดยนําเอา
จริยธรรมบูรณาการเขากับวิชาอ่ืนและมาตรการเหลานี้จะเกิดผลอยางไรตอนักเรียน การวิจัยนี้กําหนด
กรอบความคิดไว 6 ดาน คือ 1) การสอนจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 2) จริยธรรมในหลักสูตร
ปกติ 3) การสอนจริยธรรมในสถานการณทางประเพณี 4) การสอนจริยธรรมโดยการใชกิจกรรมการ
สอนที่ตอเนื่อง 5) การสอนจริยธรรมโดยการกําหนดกฎระเบียบของหองเรียน 6) การสอนจริยธรรม
โดยการดําเนินตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลา   6 เดือนในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจึงพบวาการจัดการศึกษาดานจริยธรรมโดยผูบริหารและครูเนนการปลูกฝงความดี
งามที่ยึดตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเนนการควบคุมตัวเอง เปนแบบอยางใหแกคนอ่ืนไดแมวาจะ
ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนในหลักสูตร สิ่งที่ตองปฏิบัติตอกันคือการใหเกียรติผู อ่ืนเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญและไดคนพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาจริยศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
                                           
 

65
 มลรัก ทุมแสง, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนบานกุดฮู สํานักงานเขตพทนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555), (1). 
 

66
 สัมพันธ ชื่นสําราญ “การดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ

เมืองสมุทรปราการ” (งานนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง. 
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จะชวยใหนักเรียนเกิดความรูและปฏิบัติได แตอยางไรก็ตามแมนักเรียนสวนใหญจะมีความประพฤติที่
เหมาะสมแตก็มีนักเรียนบางสวนไมอยากเรียน67 

กรีนและคณะ (Green and Others) ไดศึกษาแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารงานกิจการนักเรียน พบวามีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเพ่ือ
ชวยใหฝายงานตางๆ ไดมีสวนรวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยผูบริหารควร
จัดการใหการดําเนินการประเมินผลเปนไปอยางราบรื่นและควรพยายามสรางความสัมพันธระหวาง
การประเมินผลและการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด68 

กุกและแบนนิง (Kuk and Banning) ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางองคกรในการ
บริหารงานกิจการนักเรียน โดยความสามารถของผูบริหารง านกิจการนักเรียน พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเล็กนอยในการวางโครงสรางขององคกรในการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยมี
การรักษาโครงสรางที่ประกอบไปดวยปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการวางโครงสรางขององคกรในการ
บริหารงานกิจการนักเรียน แตในความเปนจริงแลวควรท่ีจะมีการสรางโครงสรางขององคกรในการ
บริหารงานกิจการนักเรียนใหเหมาะสมกับยุทธศาสตรและปรับใหเขากับสภาพแวดลอม69 
 ฟรอสทและคณะ (Frost and Others) ไดทําการศึกษาเรื่องการสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาดวยความสัมพันธกันของฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียน ซึ่งพบวา การมีสวนรวมกัน
ของฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียนที่ประกอบไปดวย การจัดหลักสูตรที่อางอิงประสบการณ  
การเรียนรูแบบกลุม สภาพชีวิตนักเรียน และการบริการทางการเรียน จะมีสวนชวยใหการเรียนรู  
ของนักเรียนนักศึกษาประสบความสําเร็จมากข้ึน70 

                                           
 

67
 Mary Elizabeth Cranley, “Tassaban School : The Moral Life of a Thai Primary 

School”, Dissertation Abstracts International, 64,5 (November 2003) : 1531-A. 

 
68

 Adam S. Green and Others, “An Exploration of High-Quality Student Affairs 

Learning Outcomes Assessment Practices”, NASPA Journal v 45 n 1 (2008) : 133-157. 

 
69 Linda Kuk and James H. Banning, “Designing Student Affairs Organizational 

Structure : Perceptions Of Senior Student Affairs Officers”, Naspa Journal v46 n1 

(2009) : 94-117. 

 
70 Robert A. Frost and Others, “Enhancing Sutdent Learning With Academic 

and Student Affairs Collaboration”, Community College Enterprise v16 n1 (2010) : 

37-51. 
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สรุป 

 

 จากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา การบริหารกิจการนักเรียนนั้นเปนงานที่
มีความสําคัญ ทั้งในดานการวางแผนงาน การบริหารงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนดานตางๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เชนดานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม การ
สงเสริมหลักประชาธปิไตย การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน
แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อแกไขและพัฒนาตอไป เนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับนักเรียน
โดยตรง ที่จะสงผลและเกิดประโยชนตอนักเรียนทั้งในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมท่ีพึงประสงค และระเบียบวินัย ซึ่งจะทําใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถนําความรูที่
ไดไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ผูบริหารจึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดการ บริหารงานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 
1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 2) การบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 3) แนวทางการบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยใชผูบริหาร ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนตามแนวคิดของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
และระเบียบวิธีวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 

 เพ่ือเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ 
บทความตาง ๆ รายงานการวิจัย ตลอดจนวิทยานิพนธที่ เกี่ยวของ จัดทําโครงรางงานวิจัย             
นําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาปรับปรุง เพ่ือเสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิ ชา
เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้น จากนั้นนําเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล และทําการสนทนากลุม (focus groups) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ขั้นนี้เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัยโดย
รางผลการวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล เขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือเสนอ อาจารยผูควบคุม
ตรวจสอบความถูกตองและนํามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย 
จึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร 
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย การสรางเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)

โดยใชแผนแบบงานวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 

 
 
 

 
  

 เมื่อ S หมายถึง ประชากรที่ใหขอมูล 
  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O     หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก บุคลากรของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรั งสฤษดิ์             
ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 28 คน และกรรมการสถานศึกษา 13 คน รวมทั้งส้ิน 43 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 

 2.ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียน ตามแนวคิดของสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  
  
  

O 

     S               
X



40 

 

 

  2.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน หมายถึง การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับ     
งานกิจการนักเรียนที่เปนปจจุบัน การเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบและการปรับปรุงระเบียบและ 
แนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน การกําหนด
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  2.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  
งานกิจการนักเรียน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
การวางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมี     
สวนรวมในกระบวนการวางแผน การดําเนินการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและ 
ความสนใจของนักเรียน 

  2.3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง การจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 
  2.4 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินงานการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน การคัดกรองนักเรียน ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ
ในการคัดกรองนักเรียน การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน และการกําหนดแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและภายนอก  
  2.5 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หมายถึง การจัดทําแผนงาน 
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  2.6 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน หมายถึง การประเมินผลงาน
กิจการนักเรียนทั้งในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนและการประเมินผลในรูปแบบของ
คณะกรรมการ การวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และการนําผลการวิเคราะหไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (questionnaire)  เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น  จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่และประสบการณในการทํางาน   
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งสรางตาม
แนวคิดของสํานกับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, s five rating scale)71 โดยกําหนดคาคะแนนของแตละระดับดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยูในระดับมากที่สุด  ใหมีคาน้ําหนัก
คะแนน 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจการนักเรียน  อยูในระดับมาก  ใหมีคาน้ําหนัก
คะแนน 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยูในระดับปานกลาง  ใหมีคาน้ําหนัก
คะแนน 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยูในระดับนอย  ใหมีคาน้ําหนัก
คะแนน 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด  ใหมีคาน้ําหนัก
คะแนน 1 คะแนน 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ นําผลการศึกษามาพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนตรวจสอบ และนํามาปรับแกไขเนื้อหา โดยใชขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (index of Item objective congruence ) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
                                           
 71 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill 
Book Company, 1961), 74. 
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 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับผูใหขอมูลใน
สถานศึกษาที่ไมใชประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน และกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา รวมทั้งส้ิน 30 คน 
 ขั้นที่ 4 นําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามกลับมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach)72 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ซึ่งคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามมีคาเทากับ .965 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ เพ่ือใหออกหนังสือแจงขอความ
รวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
กรรมการสถานศึกษา 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยังโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากท่ีไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวผูวิจัย ดําเนินการดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 2.  นําแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 

 3.  นําไปคํานวณคาสถิติ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 4.  เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษา และขอคําถามท่ีตองการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถี่ ( frequency) และ  
รอยละ (percentage) 
                                           
 72 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : 
Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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 2. การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  ใชคามัชฌิมเลข
คณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best)73 รายละเอียดดังนี้ 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด 

 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับนอย 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียน ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   

การสนทนากลุม (focus groups) จากผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษา จํานวน 6 คน เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  
 

สรุป 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมี-
รังสฤษด์ิ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูบริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ จํานวน 43 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of 

analysis) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียนตามแนวคิด
ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 6 ดานไดแก 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การ
บริหารงานกิจการนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน แลวนําขอมูลมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) การสนทนากลุม (focus groups) เพ่ือหาแนวทาง   
การพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

 

 

                                           
 73 John W. Best, Research in Education (New York: Prentice,Inc., 1970), 87. 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เรื่องการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมี-
รังสฤษดิ์ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาจากประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ
บุคลาการของโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผูสอน 28 คน และ
กรรมการสถานศึกษา 13 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 43 ฉบับ คิดเปน  
รอยละ 100 ของจํานวนประชากรทั้งหมด โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 
(frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

นําเสนอขอมูลดวยตารางประกอบคําบรรยาย แบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 
 ตอนที่ 4 แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูลซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของ โรงเรียน    
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รวมทั้งสิ้น 43 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ และประสบการณในการทํางาน โดยผูวิจัยใช คาความถี่ (frequency) และคารอยละ 
(percentage) ในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอที่ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1 เพศ 
 1. ชาย 

 2. หญิง 

 

25 

18 

 

58.14 

41.86 

รวม 43 100 

2 อายุ 
 1. 21 – 30 ป 
 2. 31 – 40 ป 
 3. 41 – 50 ป 
 4. 51 ปขึ้นไป 

 

6 

5 

11 

21 

 

13.95 

11.63 

25.58 

48.84 

รวม 43 100 

3 ระดับการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี 
 2. ปริญญาโท  

 

29 

14 

 

67.44 

32.56 

รวม 43 100 

4 ตําแหนงหนาที่ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา / หัวหนาระดับ 

 2. ครูผูสอน 

 3. กรรมการสถานศึกษา 

 

4 

26 

13 

 

9.30 

60.47 

30.23 

รวม 43 100 

5 ประสบการณในการทํางาน 

 1. ไมเกิน 5 ป 
 2. 5  – 10 ป 
 3. 11 – 15 ป 
 4. 16 – 20 ป 
 5. 21 ปขึ้นไป 

 

8 

3 

4 

7 

21 

 

18.60 

6.98 

9.30 

16.28 

48.84 

รวม 43 100 

 

 



46 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 25 คน คิดเปนรอยละ 58.14      
เพศหญิง 18 คน คิดเปนรอยละ 41.86 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
13.95 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.63 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 25.58 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 48.84  
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 67.44 ระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 32.56 ตําแหนงหนาที่ เปนผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาระดับชั้น จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 9.30 ครูผูสอน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 60 .47 และกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 13 คน    คิดเปนรอยละ 30.23 ประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 18.60 ประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.98 
ประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.30 ประสบการณในการ
ทํางาน 16 – 20 ป จํานวน 7 คน คิดเปน รอยละ 16.28 ประสบการณในการทํางาน 21  ปขึ้นไป 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 48.84 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
 ในการวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เพ่ือตอบคําถาม
การวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
จากผูตอบแบบสอบถาม 43 คน แลวทําไปเปรียบเทียบเกณฑตามแนวคิดของเบสท ผลการวิเคราะห
ขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน
 ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  
  N = 43 

ดานที่ การบริหารกิจการนักเรียน   ระดับ 

1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน 3.63 .75 มาก 

2 การบริหารงานกิจการนักเรียน 3.71 .67 มาก 

3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 3.95 .76 มาก 

4 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3.79 .73 มาก 

5 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3.84 .76 มาก 

6 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 3.54 .76 มาก 

รวม 3.75 .75 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.75, = .75) เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา การบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (  = 3.95, 

= .76) การดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตย (  = 3.84, = .76) การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (  = 3.79, = .73) การบริหารงานกิจการนักเรียน (  = 3.71, = .67) การ
วางแผนงานกิจการนักเรียน (  = 3.63, = .75) และการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน (  = 3.54, = .76)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานไดผลดังตารางที่ 3 – 8  
 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน
 ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน   
  N = 43 

ขอที่ การวางแผนงานกิจการนักเรียน   ระดับ 
1 มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเก่ียวกับ

งานกิจการนักเรียน 3.72 .59 มาก 

2 มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูหรือ
คูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่เปนปจจุบัน 3.39 .87 

ปาน
กลาง 

3 มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย
อยูเสมอ 

3.51 .79 มาก 

4 มีการเผยแพรระเบียบและแนวปฏิบัติใหแกครู นักเรียนและ
ผูปกครองรับทราบ 3.58 .85 มาก 

5 มีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร 3.62 .75 มาก 
6 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3.97 .51 มาก 

รวม 3.63 .75 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ดานการ
วางแผนงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก 
5 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (  = 3.97, = .51) มีการรวบรวมระเบียบ
และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.72, = .59) มีการ
จัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร อยูในระดับมาก (  = 3.62, = .75) มีการ
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เผยแพรระเบียบและแนวปฏิบัติใหแกครู นักเรียนและผูปกครองรับทราบ อยูในระดับมาก (  = 

3.58, = .85) มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัยอยูเสมอ อยูในระดับ
มาก (  = 3.51, = .79) และมีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูหรือคูมือ
นักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่เปนปจจุบัน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.39, = .87) 

 
ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน

ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  N = 43 

ขอที่ การบริหารงานกิจการนักเรียน   ระดับ 
1 มีการกําหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน 3.79 .63 มาก 
2 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามขอบขาย

งานกิจการนักเรียนที่กําหนด 3.67 .68 มาก 

3 มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 3.60 .65 มาก 
4 มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 3.58 .58 มาก 
5 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน 3.74 .65 มาก 
6 มีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง 

และหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับเยาวชน 3.81 .66 มาก 

7 มีการวางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรม
นักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผน 

3.46 .66 
ปาน
กลาง 

8 มีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

3.79 .74 มาก 

9 มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหทําได ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 3.93 .70 มาก 

รวม 3.71 .67 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ดานการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก 8 
ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ มีการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง อยูในระดับมาก (  = 3.93, = .70) มีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับเครือขาย
ผูปกครอง และหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับเยาวชน อยูในระดับมาก (  = 3.81, = .66) มีการ
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ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.79, = .74) มีการ
กําหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.79, = .63) มีการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.74, = .65) มีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบครบทุกงานตามขอบขายงานกิจการนักเรียนที่กําหนด อยูในระดับมาก (  = 3.67, = 

.68) มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.60, = .65) มีการ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว อยูในระดับมาก (  = 3.58, = .58) และมีการวางแผน กําหนด
แนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม ในกระบวนการ
วางแผน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.46, = .66) 
 
ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน

ของโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

  N = 43 

ขอที่ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม   ระดับ 
1 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

เปนประจําและตอเน่ือง 3.79 .70 มาก 

2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมเปน
ประจําและตอเน่ือง 4.09 .68 มาก 

3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม
เปนประจําและตอเน่ือง 3.74 .65 มาก 

4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เปนประจําและตอเน่ือง 3.81 .73 มาก 

5 มีการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดีโดยการใหรางวัล
หรือมอบเกียรติบัตร 4.30 .55 มาก 

6 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองใหกําลังใจนักเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร 4.00 .87 มาก 

7 มีการเผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดีใหปรากฏ 4.11 .76 มาก 
8 มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปนหลักฐานและเปน

ปจจุบัน 3.74 .95 มาก 

รวม 3.95 .76 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ดานการ
สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา อยูในระดับมากท้ัง 8 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ มีการยกยอง
ใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดีโดยการใหรางวัลหรือมอบเกียรติบัตร (  = 4.30, = .55) มีการ
เผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดีใหปรากฏ (  = 4.11, = .76) มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมเปนประจําและตอเนื่อง (  = 4.09, = .68) มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยกยองใหกําลังใจนักเรียนเปนลายลักษณอักษร (  = 4.00, = .87) มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเปนประจําและตอเนื่อง (  = 3.81, = .73) มีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยเปนประจําและตอเนื่อง (  = 3.79, = 

.67) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนประจําและตอเนื่อง (  = 

3.74, = .65)และมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปนหลักฐานและเปนปจจุบัน (  = 

3.74, = .95) 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน

ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   N = 43 

ขอที่ ดานการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   ระดับ 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.06 .66 มาก 
2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 3.95 .68 มาก 

3 มีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรอง
นักเรียน 3.58 .82 มาก 

4 มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดทํา SDQ ครบทุกคน 4.00 .72 มาก 
5 มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดกลุมนักเรียนและจําแนกนักเรียน

อยางชัดเจนและครอบคลุม 3.86 .80 มาก 

6 มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาที่เปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมี
ปญหา 3.88 .82 มาก 

7 มีการดําเนินงานปองกันหรือแกไขปญหานักเรียน 3.95 .68 มาก 
8 มีการแกปญหานักเรียนรวมกันกับบุคคลที่เกี่ยวของอยาง

เหมาะสม 3.93 .70 มาก 

9 มีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3.81 .54 มาก 
10 มีการจัดทําขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงตอ 3.41 .66 

ปาน
กลาง 
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ขอที่ ดานการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   ระดับ 
11 มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 3.53 .66 มาก 

12 มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสง
ตอนักเรียน 3.53 .70 มาก 

รวม 3.79 .73 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ดานการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยู
ในระดับมาก 11 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยได
ดังนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 4.06, = 

.66) มีการคัด-กรองนักเรียนโดยจัดทํา SDQ ครบทุกคน อยูในระดับมาก (  = 4.00, = .72) มี
การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.95, = 

.68) มีการดําเนินงานปองกันหรือแกไขปญหานักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.95, = .68) มีการ
แกปญหานักเรียนรวมกันกับบุคคลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (  = 3.93, = .70) 
มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาที่เปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา อยูในระดับมาก (  = 3.88, = 

.82) มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดกลุมนักเรียนและจําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุม อยูใน
ระดับมาก (  = 3.88, = .80) มีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยูในระดับ
มาก (  = 3.81, = .54) มีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน อยูใน
ระดับมาก (  = 3.58, = .82) มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
อยูในระดับมาก (  = 3.53, = .66) มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสง-
ตอนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.53, = .70) และมีการจัดทําขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการ  
สงตอ อยูในระดับปานกลาง (  = 3.41, = .66) 
 

ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  N = 43 

ขอที่ การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ระดับ 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 4.18 .69 มาก 

2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 3.95 .78 มาก 
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ขอที่ การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ระดับ 
3 มีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.34 .75 
ปาน
กลาง 

4 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจํา 3.65 .71 มาก 
5 มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนวทางการเลือกต้ัง

ทั่วไป 4.04 .78 มาก 

6 มีการประชาสัมพันธ/รณรงคเก่ียวกับการเลือกตั้ง 3.79 .74 มาก 
7 มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 75 3.81 .69 มาก 
8 มีการแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนและกําหนดหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 4.00 .65 มาก 

รวม 3.84 .76 มาก 
  
 จากตารางที่ 7 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ดานการ
ดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
อยูในระดับมาก 7 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยได
ดังนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อยูในระดับมาก (  = 
4.18, = .69)  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามแนวทางการเลือกตั้งทั่วไป อยูในระดับมาก 
(  = 4.04, = .78) มีการแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนและกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานดาน
ประชาธิปไตย อยูในระดับมาก (  = 4.00, = .65) มีการจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.95, = .78) มีการใชสิทธิในการเลือกต้ังไมนอย
กวารอยละ 75 อยูในระดับมาก (  = 3.81, = .69) มีการประชาสัมพันธ/รณรงคเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง อยูในระดับมาก (  = 3.79, = .74) มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจํา 
อยูในระดับมาก   (  = 3.65, = .71) และมีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลักประชาธิปไตยใน
โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.34, = .75) 
 
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และคาระดับ การบริหารกิจการนักเรียน

ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
  N = 43 

ขอที่ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน   ระดับ 
1 มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน 3.48 .63 

ปาน
กลาง 

2 มีการประเมินผลงานกิจการนักเ รียนโดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบได 3.62 .65 มาก 
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ขอที่ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน   ระดับ 
3 ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน

กิจการนักเรียน 3.65 .81 มาก 

4 ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน 3.37 .81 

ปาน
กลาง 

5 มีการวิเคราะหผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน 3.41 .90 

ปาน
กลาง 

6 รายงานผลการประเมินใหผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกป
การศึกษา 3.69 .74 มาก 

7 มีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน 3.58 .76 มาก 

รวม 3.54 .76 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ดานการ

ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยู
ในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยได
ดังนี้ รายงานผลการ-ประเมินใหผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกปการศึกษา อยูในระดับมาก (  = 

3.69, = .74) ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูใน
ระดับมาก (  = 3.65, = .81) มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได 
อยูในระดับมาก (  = 3.62, = .65) มีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.58, = .76) มีการนิเทศกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง   (  = 3.48, = .63) มีการวิเคราะหผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.41, = .90) และผูปกครองนักเรียนมีสวน
รวมในการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.37, = .81) 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษฏ เม่ือจําแนก
 ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
 การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากร โดยแบงผูตอบแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษา/
หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และคาระดับ  ตามความ
 คิดเห็นของบุคลากร โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
  N = 43 

ที ่ การบริหารกิจการนักเรียน 
ผูบริหาร/ 

หัวหนาระดับช้ัน 
ครูผูสอน กรรมการ

สถานศึกษา 
  ระดับ   ระดับ   ระดับ 

1 ก า ร ว า ง แ ผ น ง านกิ จ ก า ร
นักเรียน 

3.16 .91 ปาน
กลาง 

3.67 .82 มาก 3.70 .45 มาก 

2 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น กิ จ ก า ร
นักเรียน 

3.55 .65 มาก 3.77 .70 มาก 3.62 .61 มาก 

3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียน
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

3.93 1.04 มาก 4.11 .73 มาก 3.63 .60 มาก 

4 การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

3.97 .83 มาก 3.91 .74 มาก 3.50 .57 มาก 

5 ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.65 .97 มาก 4.01 .75 มาก 3.57 .61 มาก 

6 การประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน 

3.32 .81 ปาน
กลาง 

3.54 .83 มาก 3.62 .57 มาก 

รวม 3.61 .91 มาก 3.83 .78 มาก 3.61 .58 มาก 
  
 จากตารางที่ 9 พบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมี เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร/หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน โดยอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 6 ดาน พบวา แตกตางกัน 2 
ดาน คือ ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
(  = 3.70, = .45) ความคิดเห็นของครูผูสอน อยูในระดับมาก (  = 3.67, = .82) สวน
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น อยูในระดับปานกลาง (  = 3.16, = .91) 
และดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก (  = 3.62, = .57) ความคิดเห็นของครูผูสอน อยูในระดับมาก (  = 3.54, = .83) 
และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น อยูในระดับปานกลาง (  = 3.32, = 

.81) 
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ตอนที่ 4 แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบคามัชฌิมเลขคณิตที่นอยที่สุดในแตละดาน ซึ่งนํามา
เปนประเด็นปญหาในการสนทนากลุม (focus groups) ประกอบดวย ผูบริหาร ครูและกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 6 คน เพ่ือหาแนวทางในการแกไขและพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปน้ี 
 ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน แนวทางการพัฒนา คือ ใหครูมีสวนรวมในการจัดทํา
คูมือครูและคูมือนักเรียน และใหสภานักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําคูมือนักเรียน สวนแนวทางในการ
พัฒนาดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน คือ ใหฝายกิจการนักเรียนมีบทบาทในการดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียนมากขึ้นโดยเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรูเรื่องเพศ ยาเสพติด และระเบียบ
วินัย และใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนงานกิจการนักเรียนมากขึ้น  
 ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหสภานักเรียนเขารวมประชุม
เสนอ  ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ สวนแนวทางในการพัฒนาดานการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน คือ ใหมีการประสานงานระหวางกลุมงานมากยิ่งขึ้น และประชุมครูและนักเรียนเพ่ือหาจุดที่
ยังบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไข 

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แนวทางในการพัฒนา คือ มี
การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนใหชัดเจน และใหรวบรวมขอมูล
เกียรติประวัติของนักเรียนไวที่เดียวกัน สวนแนวทางในการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม คือ เนนเรื่องการปองกันพฤติกรรมทางเพศ และยาเสพติดใหมากข้ึน 

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหครูแนะแนว 
และครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียนมากข้ึน สวนแนวทางในการพัฒนาดานการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ มีการกําหนดผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหกิจการ
นักเรียนประสานงานกับครูกลุมสาระสังคมศึกษาในการทําคูมือเผยแพรหลักประชาธิปไตย สวน
แนวทางในการพัฒนาดานการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน คือ ใหประสานงานกันระหวางฝาย
กิจการนักเรียนกับครูสังคมศึกษาเพ่ือจัดทําคูมือเผยแพรหลักประชาธิปไตย และใหครูสอดแทรกหลัก
ประชาธิปไตยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 

ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหผูปกครอง
และนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลมากขึ้น และใหโรงเรียนมีการติดตอประชาสัมพันธกับ
ผูปกครองมากขึ้น สวนแนวทางในการพัฒนาดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน คือ 
เนนการทํางานใหเปนกระบวนการท่ีชัดเจน มีการกํากับติดตามที่เปนระบบ และมีระบบการรายงาน
ผลที่ชัดเจน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ เปนการวิจัย    
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 2) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 3) แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญ
มี-รังสฤษดิ์ ในการวิจัยครั้งนี้ใชการบริหารกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอบเขตของการวิจัย ซึ่งประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ บุคลากรของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 28 คน และ
กรรมการสถานศึกษา 13 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 43 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ   
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
กิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ 
(frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) การสนทนากลุม (focus groups) เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม การดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตย การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนการบริหารงานกิจการนักเรียน การวางแผนงานกิจการนักเรียน และการประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน  
 2. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกัน 2 ดาน คือ  
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 การวางแผนงานกิจการนักเรียน โดยความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาและ
ครูผูสอน อยูในระดับมาก และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น อยูในระดับ
ปานกลาง  

 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน โดยความคิดเห็นของกรรมการ
สถานศึกษาและความคิดเห็นของครูผูสอน อยูในระดับมาก และความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น อยูในระดับปานกลาง 
 3. แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จากการนําขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตต่ําที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการสนทนากลุม  (focus groups) 
ประกอบดวยผูบริหาร ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา จํานวน 6 คน ไดแนวทางในการพัฒนาท้ัง
รายขอและรายดาน ดังนี้ 
  ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหครูมีสวนรวมใน
การจัดทําคูมือครูและคูมือนักเรียน และใหสภานักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําคูมือนักเรียนดวย ให
ฝายกิจการนักเรียนดูแลพฤติกรรมของนักเรียนอยางเขมขนมากขึ้น เนนการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ความรูเรื่องเพศ ยาเสพติด และระเบียบวินัย และใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนงานกิจการ
นักเรียนมากข้ึน  
  ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหสภานักเรียนเขา
รวมประชุม เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมีการประสานงานระหวางกลุมงานมาก
ยิ่งขึ้น และประชุมครูและนักเรียนเพื่อหาจุดที่ยังบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไข 

 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แนวทางในการพัฒนา 
คือ มีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนใหชัดเจน เนนการสงเสริม
และปองกันเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ และยาเสพติดใหมากข้ึน 

 ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ใหครู
แนะแนว และครูที่ปรึกษาดูแลชวยเหลือนักเรียนมากข้ึน มีการกําหนดผูที่มีหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน 

 ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ให
กิจการนักเรียนประสานงานกับครูกลุมสาระสังคมศึกษาในการทําคูมือเผยแพรหลักประชาธิปไตย 
และใหครูสอดแทรกหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 

 ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ ให
ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลมากข้ึน และใหโรงเรียนมีการติดตอประชาสัมพันธ
กับผูปกครองมากข้ึน  
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การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบสภาพที่
แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีการรวมมือกันในการ
วางแผนงานกิจการนักเรียน มีนโยบายและกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารงาน เปดโอกาสให
ทุกคนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานแตละดานอยางชัดเจน มีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดเขารวมและ
ไดรับประสบการณจริงอยางหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
แกนักเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงกิจกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนและมีสวนรวมกับชุมชน
ในการรวมกิจกรรมเดินรณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และมีการจัดการดานงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดานการคัดกรองนักเรียนและการศึกษานักเรียนรายบุคคลและให
ความชวยเหลือกลุมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู โดยมีการจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูแกครูทุกคน จึงทําใหการดําเนินงานตางๆ ของงานกิจการ
นักเรียนในโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เปนไปดวยดีและบรรลุเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กฤษณ จันทะวงค ที่ไดศึกษาเร่ืองแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานการวางแผน ดานการดําเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบประเมินผล และดานการปรับปรุง
พัฒนา และสอดคลองกับ มยุรี อะหะหมัดจุฬา ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
สตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดดังนี้ ดานกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ดานการปกครองและเสริมสรางระเบียบวินัย ดานการบริการ
ทุนการศึกษา ดานการแกปญหานักเรียน ดานการแนะแนว ดานการบริการท่ัวไป ดานการจัดบริการ
สุขภาพอนามัยนักเรียน และดานกิจกรรมชมรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ จารุวิภาค 
ที่ไดศึกษาการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดาแม
พระองคอุปถัมภในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก งานบริการงานปกครอง งานแนะแนว และดาน
กิจกรรมนักเรียน และสอดคลองกับ ศักดิ์บุรุษ คําคลี่ ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนา
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ประสิทธิผลการใชกระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนที่เปดทําการสอนชวงชั้นที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียน
ในโรงเรียนท่ีเปดทําการสอนชวงขั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม
และรายดานอยู ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานงานสงเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ดานงานสงเสริมสุขภาพอนามัย ดานงานสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ดานงานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา และดานงานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญจนพร แกวมณีชัย ที่ได
ศึกษาการดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงาน
การบริหารงานกจิการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา         
การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี    
เขต 1 และ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก การควบคุมความ
ประพฤติและวินัยนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียน และ
การจัดบริหารสุขภาพอนามัยนักเรียน  
  1.1 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 

พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการจัดการประชุมวางแผนงาน เพ่ือทําการรวบรวม
ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน และปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับยุคสมัย เพ่ือเผยแพรใหกับครู นักเรียนและผูปกครองทราบ และมีการจัดทําแผนงาน
กิจการนักเรียน รวมถึงการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณ จันทะวงค ที่ไดศึกษาแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงาน
กิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
กิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการวางแผนการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับมาก 

  1.2 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ โรงเรียนไดมีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดขอบขายของงานกิจการ
นักเรียน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามขอบขายงานท่ีกําหนดไวครบทุกงาน มีการติดตอ
ประสานงานใหความรวมมือกันกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และใหนักเรียนได
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจของนักเรียนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
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กฤษณ จันทะวงค ที่ไดศึกษาแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียน    
วชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน      
วชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการดําเนินการตามแผนอยูในระดับมาก 
  1.3 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนไดสงเสริมใหครูสอดแทรก
วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมดานวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางให
เปนประโยชน เชน กิจกรรมวิถีพุทธในทุกคาบเรียนแรกของทุกวันศุกร กิจกรรมเขาคายธรรมศึกษา 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย จัดใหนักเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษ เชน การประกวดรองเพลง
วันแม การประกวดวงดนตรี การแสดงความสามารถพิเศษดานดนตรีไทยและนาฏศิลป และการ
แขงขันกีฬาตางๆ มีการจัดแบงเขตพ้ืนที่ในโรงเรียนใหนักเรียนดูแลรับผิดชอบ รวมถึงมีการยกยองให
กําลังใจและมอบเกียรติบัตรและรางวัลใหกับนักเรียนที่ประพฤติดีและสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 
เชน มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี 
นักเรียนที่แตงกายสะอาดเรียบรอย นักเรียนที่มีมารยาทดี ซึ่งสอดคลองกับ กมลวรรณ วันดี ที่ได
ศึกษาสภาพและปญหา การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี    
เขต 1 และ เขต 2 ดานการควบคุมความประพฤติและวินัยนักเรียน อยูในระดับมาก 
  1.4 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูใหความสําคัญกับงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความเขาใจเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีการดําเนินงานไป
ในแนวทางเดียวกัน มีการวางแผนงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน มีการประสานงานและรวมมือกัน โดยจัดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของทราบถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน จัดใหมีการชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา 
การปองกันและแกไขปญหานักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง การปฐมนิเทศนักเรียน การจัดเก็บขอมูลนักเรียน 
และการแนะแนวทางการศึกษาตอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี ที่ไดศึกษา     
สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นเกี่ยวกับ  
การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี    
เขต 1 และ เขต 2 ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ จารุวิภาค ที่ไดศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานกิจการนักเรียนของ
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โรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ 
ผูบริหาร ครูผูสอนและนักเรียนโรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย ใน
ดานการดําเนินงานแนะแนว อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
  1.5 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการดําเนินการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนไดสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวอยางชัดเจน มีการจัดทําแผนงานและโครงการตางๆ 
และจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน การเปดโอกาสใหนักเรียนไดสมัครเขารับการ
คัดเลือกใหเปนคณะกรรมการนักเรียน มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการนักเรียน มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน มีการประชาสัมพันธและมีการรณรงคการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการสงเสริมใหนักเรียนใชสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สัมฤทธิ์ แกวตา ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนางานกิจการ
นักเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจั ยพบวา 
งานกิจการนักเรียนดานงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศักดิ์บุรุษ คําคลี่ ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใช
กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนที่เปดทําการสอนชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนที่เปดทํา
การสอนชวงข้ันที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานงานสงเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนอยูในระดับมาก 
  1.6 จากผลการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนดานการประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องของการประเมินผล และมีการนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานหรือโครงการ
ตางๆ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําผลการประเมินนั้น
ไปใชปรับปรุงและพัฒนางานกิจการนักเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรีนและคณะ  

(Green and Others) ที่ไดศึกษาแนวทางการตรวจสอบระเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน 
พบวามีความจําเปนอยางย่ิงในการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมินผลการ
บริหารงานกิจการนักเรียนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเพ่ือชวยใหฝายงานตางๆ ไดมีสวน
รวมในการประเมินผลการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยผูบริหารควรจัดการใหการดําเนินการ
ประเมินผลเปนไปอยางราบรื่นและควรพยายามสรางความสัมพันธระหวางการประเมินผลและการ
ปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการบริหารงานกิจการนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ
สอดคลองกับ กฤษณ จันทะวงค ที่ไดศึกษาแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน 
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โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก  
 2. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรทั้งสามกลุมคือ ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน 
และกรรมการสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกัน 2 ดาน ดังนี้ 
  ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ความคิดเห็นของครูผูสอนและกรรมการ
สถานศึกษาอยูในระดับมากเหมือนกัน แตความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนาระดับชั้นอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่ใหการสนับสนุนและทํางานในลักษณะของการสนอง
นโยบาย พิจารณางานแบบองครวมตางจากครูผูสอนที่เปนฝายปฏิบัติโดยตรงและเปนผูที่มีหนาที่หลัก
ในการบริหารงานดานตางๆ ในสถานศึกษาทําใหมีมุมมองที่แตกตางออกไป ทําใหมองเห็นถึงปญหาใน
ภาพรวมมากกวา และผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ขอที่มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุดและอยูในระดับปานกลาง คือ มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือ
ครูหรือคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่เปนปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนยังไมไดจัดทําคูมือครูหรือคูมือ
นักเรียนขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ ใหแกครู นักเรียนและผูปกครองทราบ ซึ่งการ
จัดทําคูมือนักเรียนมีความสําคัญเนื่องจากเปนการรวบรวมกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ของโรงเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกันระหวาง
ครู ผูปกครองและนักเรียน จึงเปนเร่ืองที่ฝายกิจการนักเรียนควรใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พนมรส ตุนสีใส ที่ไดศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนา
งานกิจการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ในดานการวางแผนงาน
แตกตางกัน โดยพบปญหาที่สําคัญคือ โรงเรียนไมมีการจัดทําคูมือนักเรียนเพ่ือชี้แจงระเบียบ แนว
ปฏิบัติตางๆ ใหนักเรียนและผูปกครองทราบ 
  ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ความคิดเห็นของครูผูสอนและ
กรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากเหมือนกัน แตความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนาระดับชั้น  
อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นถึงปญหาดานการขาดการปฏิบัติงานในขั้นตอนของ
การประเมินผลการดําเนินงานท่ีเปนระบบ หรือมีการประเมินโครงการบางโครงการเทานั้น หรือใน
การประเมินผูรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนเปนผูดําเนินการประเมินงานของตนเองเทานั้น ไมไดอยู
ในรูปของคณะกรรมการและไมมีการรายงานผลใหผูบริหารทราบ การวิเคราะหผลการประเมินจึง
ไมไดอยูในรูปของการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือนําไปใชในการพัฒนางาน และทําใหไมมีการนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงใหงานกิจการนักเรียนพัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณ จันทะ
วงค ที่ไดศึกษาเร่ืองแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย ฝาย
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มัธยม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย 
ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมมีปญหาที่สําคัญคือ การ
นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนยังขาดการนิเทศที่เปนรูปธรรมและขาดความตอเนื่องในการให
ความรูจากวิทยากรหรือหนวยงานภายนอก และการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมยังขาดการเก็บขอมูลและการปฏิบัติขั้นตอนตางๆ อยาง
ชัดเจน 
 3. แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จากการนําขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตต่ําที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการสนทนากลุม  (focus groups) 
ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษา จํานวน 6 คน  ไดแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
  ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูและคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่เปนปจจุบัน อาจ
เปนเพราะทางโรงเรียนไมมีการจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติ คูมือครู คูมือนักเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่ทํา
ใหการปฏิบัติงานของครู หรือแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเปนไปในแนวทางเดียวกันและมี
มาตรฐาน จึงตองอาศัยการมีสวนรวมของครูทุกคนในการจัดทําเอกสารคูมือครูและคูมือนักเรียนขึ้น 
และให  สภานักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําคูมือนักเรียน แนวทางการพัฒนาดานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน ใหกิจการนักเรียนมีบทบาทในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น โดยเนนการจัด
กิจกรรมที่ปองกันปญหาทางเพศ ปญหายาเสพติด และระเบียบวินัยของนักเรียน เชน กิจกรรม
ปองกันแมวัยใส รณรงคตอตานยาเสพติด และชี้แจงระเบียบการแตงกายของนักเรียน ใหชุมชนมีสวน
รวมในการวางแผนงานกิจการนักเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนใชเวลาสวนมากอยูนอกโรงเรียน 
ผูปกครองควรใหความรวมมือชวยกันดูแลนักเรียนดวย 
  ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการ
วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผน อาจเปนเพราะการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ผานมา การจัดกิจกรรมตางๆ ครู
ผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมตามแนวคิดของตนเอง นักเรียนไมคอยมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นหรือ
จัดกิจกรรมตามความสนใจ จึงควรใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน  
โดยใหสภานักเรียนเขามารวมประชุมวางแผน เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียน
ไดมีโอกาสนําเสนอชุมนุมหรือกิจกรรมที่แปลกใหม และเพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคอีกดวย แนวทางการพัฒนาดานการดําเนินงานกิจการนักเรียน เนื่องจากการบริหารงาน  
ยังติดขัด ไมมีการประสานงานกัน ทําใหขอมูลไมถึงกัน การทํางานเปนไปคนละทิศทาง ไมมีรูปแบบท่ี
แนนอน จึงควรปรับกระบวนการบริหารใหมีการประสานงานระหวางกลุมงานมากย่ิงขึ้น 
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 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขอที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุดคือ มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปนหลักฐานและเปนปจจุบัน อาจเปน
เพราะ ในการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนนั้นมีการจัดทําขึ้นแตอาจยังไมเปนระบบ ไมมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ทําใหขอมูลกระจายในท่ีตางๆ ไมรวมกันในท่ีเดียว จึงควรกําหนด
ผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลไวที่เดียวกันจะไดงายตอการหาขอมูล แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เนนใหฝายกิจการนักเรียนรวมมือกับครูที่ปรึกษา
และผูปกครองนักเรียนชวยกันดูแลปองกันปญหาเร่ืองระเบียบวินัย ความตรงตอเวลา พฤติกรรมทาง
เพศ และยาเสพติด สงเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดีเชนการมอบเกียรติบัตรหนาเสาธง  

 ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
คือ มีการจัดทําขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงตอ อาจเปนเพราะเรื่องของการสงตอนักเรียนเปน
เรื่องที่ปฏิบัติจริงไดยาก เพราะหากมีการสงตอนักเรียน จะทําใหกระทบตอสิทธิของตัวนักเรียนเอง 
และสงผลตอความรูสึกของผูปกครองนักเรียนดวย จึงตองเนนความรับผิดชอบไปที่ครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษาทุกคนใหชวยกันดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง แนวทางการพัฒนาดานการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน เนื่องจากไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน ทําใหการดําเนินงานตางๆ ทําไดไมเต็มที่ มีการเกี่ยงความรับผิดชอบกันระหวางฝายกิจการ
นักเรียนกับครูแนะแนว ซึ่งงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควรเปนงานหลักที่ตองทําใหอยูในระดับ
มากท่ีสุด เพราะเปนงานสําคัญที่ชวยในการแกปญหานักเรียน  

 ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุดคือ มีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน  อาจเปนเพราะเกิดจากความ
เขาใจท่ีวา หลักประชาธิปไตยอยูในรายวิชาสังคมศึกษา ทําใหไมเห็นความสําคัญในการทําคูมือ
เผยแพรหลักประชาธิปไตยเทาที่ควร จึงควรใหฝายกิจการนักเรียนประสานงานกับครูกลุมสาระสังคม
ศึกษาในการจัดทําคูมือเผยแพรหลักประชาธิปไตยเพ่ือเผยแพรใหกับนักเรียนและสามารถใชเปนสื่อใน
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดวย แนวทางการพัฒนาดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน เนนการประสานงานรวมมือกันระหวางฝายกิจการนักเรียนกับครูกลุมสาระสังคมศึกษา 
ในการสงเสริมประชาธิปไตยโดยใหจัดทําเพ่ิมเติมในคูมือนักเรียน และใหครูทุกคนใหสอดแทรกหลัก
ประชาธิปไตยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ  

 ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุดคือ ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน อาจเปนเพราะ
ไมมีการจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนขึ้น หรือมีการประเมินผลการดําเนินงาน
บางโครงการเทานั้น และผูที่มีสวนเกี่ยวชองไมไดมีสวนในการประเมินผลการดําเนินงาน เพราะ
สวนมากผูรับผิดชอบใชการสังเกตการณ หรือใหบุคคลภายในประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ เอง ซึ่ง
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การประเมินผลตนเองอาจทําใหเกิดการลําเอียงได จึงควรเนนการทํางานใหเปนกระบวนการที่ชัดเจน     
มีการประเมินผลการจัดโครงการทุกครั้งโดยใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล 
การจัดกิจกรรมตางๆ ดวย แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
เนื่องจากมีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานนอย จึงควรมีการประชุมชี้แจงใหครูเขาใจถึง
ความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงาน มีการนิเทศการดําเนินงานกิจการนักเรียนที่เปน
รูปธรรม และมีความตอเน่ือง เพ่ือใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งและ มีการนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานกิจการนักเรียนใหดียิ่งขึ้น  

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการบริหารกิจการนักเรียน 

 2. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ    
ในการดําเนินงานกิจการนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 3. ผูบริหารควรกํากับติดตามผลการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานกิจการนักเรียนที่ไดปฏิบัติ   
เสร็จสิ้นแลวอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานกิจการนักเรียน
ตอไป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตองานกิจการนักเรียน 

 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลที่สงผลตอการพัฒนางานกิจการนักเรียน
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สมพิศ โหงาม. การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน (Student Personnel  

 Management and Administration). ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
 อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. การบริหารกิจการนักเรียน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พิษณุโลก, 2550. 
สุทธิชัย อัมโรสถ. “การสงเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม .” 
 รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551. 
สุนันทา กลาแข็ง. สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบานปากขาวสาร 
 (บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี. 
 วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550. 
สัมพันธ ชื่นสําราญ. “การดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง
 สมุทรปราการ.” งานนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
  พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
  2546. 
____________. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
 การเรียนรู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและวัสดุภัณฑ, 2549. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ . การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุง
 โรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541. 
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552. 
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____________. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552. 
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 . 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552. 
สัมฤทธิ์ แกวตา. “สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนางานกิจการนักเรียน โรงเรียน
 พยัคฆภูมิวิทยาคาร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. ” วิทยานิพนธ  
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาสารคาม, 2553. 
หัสดินทร เชาวนปรีชา. การบริหารงานกิจการนักเรียน. อุตรดิตถ : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎอุตรดิตถ, 2542. 
____________. การบริหารงานกิจการนักเรียน. อุตรดิตถ : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ, 2542. 
อรรณพ จีนะวัฒน. การบริหารกิจการนักเรียน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 
อรพิมพ ธงไชย. “สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัด
 เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.” งานนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 
ออยทิพย อินทรวิเชียร. “การศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
 โรงเรียนวัดตโปทาราม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3.” 
 งานนิพนธ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

1. ดร. รุงชีวา สุขศรี 
 วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด.  สาขา สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา   
   (การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
   วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 

2. นางยวุดี ทองย่ีสุน 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตําแหนง  ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

   วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
 

3. นางสาวชนิตตา โชติชวง 
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ตําแหนง  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.965 50 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q1 197.97 381.551 .488 .964 
Q2 197.53 378.326 .592 .964 
Q3 197.77 380.599 .493 .964 
Q4 197.67 377.816 .602 .964 
Q5 197.73 376.616 .681 .964 
Q6 197.47 382.051 .531 .964 
Q7 197.67 383.057 .485 .964 
Q8 197.77 384.392 .422 .965 
Q9 197.77 379.840 .628 .964 
Q10 197.83 382.971 .475 .964 
Q11 197.77 384.185 .489 .964 
Q12 198.00 376.483 .671 .964 
Q13 198.23 383.978 .461 .964 
Q14 198.03 384.861 .306 .965 
Q15 198.07 386.961 .294 .965 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 96.8 

Excludeda 1 3.2 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Q16 197.97 372.240 .804 .963 
Q17 197.67 372.161 .764 .963 
Q18 198.03 383.757 .510 .964 
Q19 198.20 378.786 .544 .964 
Q20 197.77 381.289 .562 .964 
Q21 197.90 379.679 .618 .964 
Q22 198.03 381.413 .428 .965 
Q23 198.17 382.902 .370 .965 
Q24 197.57 373.357 .797 .963 
Q25 197.63 377.620 .649 .964 
Q26 197.73 376.409 .594 .964 
Q27 197.53 379.568 .593 .964 
Q28 197.87 372.189 .774 .963 
Q29 197.73 367.995 .757 .963 
Q30 197.83 374.971 .758 .963 
Q31 197.83 374.557 .666 .964 
Q32 197.93 377.651 .675 .964 
Q33 198.03 371.551 .784 .963 
Q34 198.07 370.064 .771 .963 
Q35 198.03 379.413 .586 .964 
Q36 197.53 377.982 .661 .964 
Q37 197.73 376.133 .701 .964 
Q38 198.20 377.614 .588 .964 
Q39 197.97 380.723 .648 .964 
Q40 197.53 372.809 .663 .964 
Q41 197.73 370.409 .807 .963 
Q42 197.63 369.895 .783 .963 
Q43 197.57 377.771 .757 .964 
Q44 197.90 377.128 .665 .964 
Q45 197.87 387.361 .340 .965 
Q46 198.07 384.754 .390 .965 
Q47 198.50 386.259 .308 .965 
Q48 198.20 392.234 .077 .966 
Q49 197.87 382.602 .465 .964 
Q50 198.00 376.345 .586 .964 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาระดับชั้น ครูผูสอน และกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 

 2. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมี
รังสฤษดิ์ 

 3.  ผูวิจัยขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอคําถาม และทุกตอนตาม
ความเปนจริงเพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม 

  

ขอขอบคุณอยางสูงในความอนุเคราะหของทาน 

 

 

 

  นายวณิชย เอ้ือนอมจิตตกุล 

 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 1. เพศ 

   ชาย    หญิง 

 2. อายุ 

   21 – 30 ป    31 – 40 ป 

   41 – 50 ป    51 ปขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

 4. ตําแหนงหนาที่ 

   ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาระดับชั้น 

   ครูผูสอน 

   กรรมการสถานศึกษา 

 5. ประสบการณในการทํางาน 

   ไมเกิน 5 ป    5 – 10 ป 

   11 – 15 ป    16 – 20 ป 

   21 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  
การบริหารกิจการนักเรียน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเพียงชองเดียวในแตละขอ 

ขอที่ การบริหาร 
กิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
สําหรับ
ผูวิจัย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
 การวางแผนงานกิจการนักเรียน 

1 มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทาง
ราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 

      

2 มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเปนเอกสาร
คูมือครูหรือคูมือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่เปน
ปจจุบัน 

      

3 มีการปรับปรุ งระ เ บียบและแนวปฏิบัติ ให
สอดคลองกับยุคสมัยอยูเสมอ 

      

4 มีการเผยแพรระเบียบและแนวปฏิบัติใหแกครู 
นักเรียนและผูปกครองรับทราบ 

      

5 มีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร 

      

6 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน       
 การบริหารงานกิจการนักเรียน 

7 มีการกําหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน       
8 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน

ตามขอบขายงานกิจการนักเรียนที่กําหนด 
      

9 มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน       
10 มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว       
11 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน

โรงเรียน 
      

12 มีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับเครือขาย
ผูปกครอง และหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
เยาวชน 

      

13 มีการวางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในกระบวนการวางแผน 
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ขอที่ การบริหาร 
กิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
สําหรับ
ผูวิจัย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
14 มีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน 

      

15 มี การ จัดกิ จกรรมให ผู เ รี ยน ได เ รี ยนรู จ าก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน และ
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

      

 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
16 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ

และระเบียบวินัยเปนประจําและตอเน่ือง 
      

17 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรมเปนประจําและตอเนื่อง 

      

18 มีการจัดกิจกรรมส ง เสริมพัฒนาดานความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนประจําและตอเนื่อง 

      

19 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให
เกิดประโยชนเปนประจําและตอเนื่อง 

      

20 มีการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี
โดยการใหรางวัลหรือมอบเกียรติบัตร 

      

21 มีแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการยกยองใหกําลั งใจ
นักเรียนเปนลายลักษณอักษร 

      

22 มีการเผยแพร เกียรติประวัติของนักเรียนที่
ประพฤติดีใหปรากฏ 

      

23 มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปน
หลักฐานและเปนปจจุบัน 

      

 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
24 มีการแตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
      

25 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

      

26 มีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
คัดกรองนักเรียน 
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ขอที่ การบริหาร 
กิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
สําหรับ
ผูวิจัย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
27 มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดทํา SDQ ครบทุก

คน 
      

28 มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดกลุมนักเรียนและ
จําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุม 

      

29 มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาที่เปนกลุมเสี่ยง
หรือกลุมมีปญหา 

      

30 มีการดําเนินงานปองกันหรือแกไขปญหานักเรียน       
31 มีการแกปญหานักเรียนรวมกันกับบุคคล ท่ี

เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
      

32 มีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 

      

33 มีการจัดทําขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงตอ       
34 มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
      

35 มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการสงตอนักเรียน 

      

 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
36 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
      

37 มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผน ง า น / โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

      

38 มีการจัดทําคูมือชี้แจงเผยแพรหลักประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

      

39 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปน
ประจํา 

      

40 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามแนว
ทางการเลือกตั้งทั่วไป 

      

41 มีการประชาสัมพันธ/รณรงคเก่ียวกับการเลือกตั้ง       
42 มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 75       
43 มีการแตงตั้งคณะกรรมการนักเรียนและกําหนด

หนาที่ในการปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 
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ขอที่ การบริหาร 
กิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
สําหรับ
ผูวิจัย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 

 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
44 มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน       
45 มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมี

หลักฐานใหตรวจสอบได 
      

46 ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน 

      

47 ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล
การดําเนินงานกิจการนักเรียน 

      

48 มีการวิเคราะหผลการประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน 

      

49 รายงานผลการประเมินใหผูบริหารสถานศึกษา
ทราบทุกปการศึกษา 

      

50 มีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
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