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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบความเห็นของ
ผูบริหารการศึกษาท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษากลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในปการศึกษา 2549 จํานวน 275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหคาที (t-test  independent)  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were (1) to study the condition of the administration of student affairs 
according to the opinions of the administrators under the Jurisdiction of the Prachin Buri Office of 
Educational Service Area and (2) to compare the opinions of the administrators, categorized by the 
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educational background, towards the administration of the student affairs. The sample included 275 
administrators under the Jurisdiction of the Prachin Buri Office of Educational Service Area in the 2549 
B.E. academic year, selected by simple random sampling. The instrument was a questionnaire 
constructed by the researcher. It was divided into two parts : the information of the subjects and the 
opinions of the subjects in terms of the condition of the administration of the student affairs. The 
reliability was 0.98 The statistical analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation 
and t - test independent. 
 
ความสําคัญของปญหา 
    ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
เนนการศึกษาสรางคน สรางงาน และสรางชาติ เนนการจัดการศึกษาเพื่อใหทุกคนเปนคนดีคนเกงและ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 1) 
 ในมาตรา27 ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดทําสาระ
ของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคเพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอรวมท้ังจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามความตองการ
ของผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3-4) 
 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2542 สถานศึกษาจะตองจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเองเพื่อใหครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาใหครบทุกดาน  
ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรู ท้ังมวลและประสบการณอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานจะตองวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข มีทักษะและมีกระบวนการคิด มีเหตุผล มีความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแตละบุคคลสามารถพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง    
 จากจุดประสงคดังกลาวจะเห็นไดวารัฐมีความมุงม่ันท่ีจะสรางเยาวชนของชาติใหมี        
คุณสมบัติพรอมท่ีจะเปนพลเมืองดี  มีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการชวยเหลือตนเองและ
ประเทศชาติใหอยูรอดปลอดภัยและมีความเจริญกาวหนาซ่ึงความสําเร็จดังกลาวจะสําเร็จได ดวยการมี
ความรับผิดชอบงานตามหนาท่ีของแตละฝายและหลายระดับ บุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคือผูบริหาร
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สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนิน กิจการตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียนไดอยางเต็มท่ีผลท่ีติดตามมาคือ นักเรียนมีคุณสมบัติ อันพึงประสงค 
 และจากแนวคิดหลักเกี่ยวกับบทบาทภาระหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนพออนุมานภารกิจ 
อันสําคัญของผูบริหารโรงเรียนซ่ึงมี  3 ประการ คือ (ธีรวุฒิ ปทุมนพรัตน, 2534) 

1. การบริหารดานวิชาการ รวมถึงการบริหารการเรียนการสอน การกําหนดหลักสูตร 
แผนการเรียน ตารางเรียน การจัดช้ันเรียน ตารางการจัดครูผูสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การจัด
วัสดุอุปกรณ การสอนและการอํานวยการใหงานดานวิชาการดําเนินไปอยางราบร่ืน ประสบความสําเร็จ
ตามความมุงหมาย ซ่ึงผูบริหารควรเนนงานดานนี้ใหมากท่ีสุด 

2. การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารกิจการนักเรียนเปนเร่ืองสําคัญและจําเปน เร่ือง
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงผูบริหารควรจะใหความสนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการ
สอนตามปกติแลว ผูบริหารจะตองคํานึงวายังมีสวนสําคัญท่ีเกี่ยวกับนักเรียนอยูอีก หลายดาน เชน 
 -  การจัดบริการและสวัสดิการตางๆใหกับนักเรียน 

 -  การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางชีวิตของนักเรียนใหสมบูรณข้ึน 
 ดังนั้น การจัดประสบการณใหกับนักเรียนนอกชั้นเรียนซ่ึงอยูในขอบขายของงาน
กิจการนักเรียนนี้เปนส่ิงจําเปนและสําคัญซ่ึงสถานศึกษาและผูบริหารจักตองขวนขวาย จัดดําเนินการให
เหมาะสมถูกตองตามทรัพยากรและโอกาสที่มีอยูในสังคมประชาธิปไตย จะใหความสําคัญของงานการ
จัดงานดานกิจการนักเรียนควบคูไปกับงานวิชาการ 
 3. การบริหารงานธุรการ โรงเรียนเปนองคกรหรือสถาบันอยางหน่ึง ดังนั้นยอมมีกฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีมีมาตรฐานปฏิบัติท่ีถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนท่ีสังกัดกระทรวง ทบวง กรม  
ในทางราชการยอมมีแนวทางในการปฏิบัติตามธรรมเนียมและระเบียบทางราชการซ่ึงจะหลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติไมไดผูบริหารและผูเกี่ยวของจําเปนตองเรียนรูเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดถูกตอง การบริหารงาน
ธุรการครอบคลุมงานดานการเงิน การสารบรรณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ  แมงาน
เหลานี้จะเปนเพียงองคประกอบชวยสงเสริมสนับสนุนฝายวิชาการ ไมกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอ
นักเรียนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของการบริหารก็ตาม  แตก็มีผลโดยออมในการชวยใหการบริหารงานของ
โรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและสมบูรณข้ึน 

ดังนั้น การท่ีโรงเรียนและผูบริหารจะปฏิบัติตามไดถูกตองสมบูรณ ผูบริหารจะตองเขาใจ
ลักษณะของนักเรียนดีพอสมควร การเรียนการสอน การจัดประสบการณใหกับนักเรียนตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมถูกตองและธรรมชาติของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับปรุง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมถูกตองเปนท่ียอมรับของสังคม 
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ปจจุบันความเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว การปรับตัวของนักเรียนและการจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนในโรงเรียนแตเพียงเฉพาะการเรียนรูในหองเรียนแตเพียงอยางเดียว 
ยอมไมเปนการเพียงพอ การเสริมหลักสูตร การเสริมทักษะและการจัดประสบการณตางๆใหกับ
นักเรียนไดมีโอกาสปะทะและพบจริงๆ จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งเพราะ ในชีวิตจริงของนักเรียน
นั้นมิไดข้ึนอยูกับงานวิชาการแตหากขึ้นอยูกับการปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะหวิจัยดวยตนเอง  
โดยอาศัยประสบการณและทักษะเปนเคร่ืองมือ มักปรากฏอยูเสมอวา นักเรียนท่ีมุงแตงานวิชาการ 
แตเพียงอยางเดียวไมสามารถแกปญหาชีวิตได เพราะชีวิตมิไดข้ึนอยูกับหลักวิชาการแตข้ึนอยูกบัการจดั
ประสบการณใหกับชีวิต 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การบริหารกิจการนักเรียนมีความสําคัญเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารกิจการนักเรียนในสภาวการณท่ีอยูในชวงการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  ซ่ึง
ถือไดวาการบริหารกิจการนักเรียน เปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนทุกระดับ
การศึกษา  ซ่ึงจะตองรับผิดชอบดําเนินการ การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีมีขอบขายกวางขวาง 
เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จึงจําเปนตองมีการเตรียมการและวางแผน
จัดดําเนินการอยางดี  มีระบบ เพื่อใหสามารถชวยเสริมสรางคุณภาพของนักเรียนไดอยางแทจริง 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลอันมีคาสําหรับเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ 

การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 สภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน

ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาปราจีนบุรี 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2549   
 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารราชการครูท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีปการศึกษา 2549 จํานวน  
275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามวุฒิการศึกษาแลว 
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยผูวิจัยไดเปดตารางเครซ่ี มอรแกนไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 162 คน เพื่อใหความเชื่อม่ันสูงข้ึนผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนมากข้ึนเปน
รอยละ 80 ของจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน 

2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพความคาดหวังในการดําเนินงานกิจการนักเรียน มี 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพการบริหารงาน

กิจการนักเรียนเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale)  
 2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
แกไขแลวเสนอคณะผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานเพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความในการวิจัย 
โดยกําหนดการพิจารณาดังนี้ 
 + 1   เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 

    0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 
-  1    เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 

เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 นํามาใชไดคา IOC เทากับ 0.80-1.00    
  2.2 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
ผูบริหารที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลมาคํานวณคาความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยใช
สูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach α - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร       
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถ่ี  
(Frequency) การหารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean : x ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) เปนรายขอและโดยรวม และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ   

3.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
สถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ทําโดยการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจากการวิเคราะหคาที (t–test แบบ independent)  
    

ผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
คาเฉล่ียสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานงานปกครองและวินัยนักเรียนมีคาเฉล่ียอยูใน 
ระดับมาก สวนดานงานบริการสวัสดิการนักเรียน และดานงานกิจกรรมชุมนุมพบวา คาเฉล่ีย 
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพการบริหารกิจการ  
นักเรียนพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
กิจการนักเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตองานการ
ปกครองและวินัยนักเรียน งานบริการและสวัสดิการหองสมุด และกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเวนความคิดเห็นตอสภาพการบริหารกิจการนักเรียนดาน
การบริการสุขภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน การและบริการความปลอดภัยในโรงเรียน)  
ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวา ผูบริหารสานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารกิจการนักเรียนในภาพรวมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุและปจจัยท่ีเปน           
ขอจํากัดหลายๆ ประการเพราะการบริหารกิจการนักเรียนท่ีไมใชการสอนในช้ันเรียน แตเปนการ
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ดําเนินงานท่ีครอบคลุมไปถึงงานสวัสดิการและการบริการนักเรียน งานดานการปกครองและวินัย งาน
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนหรืองานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ
ติดตามผลผลิต  ซ่ึงสงผลใหขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนนั้นมีขอบเขตกวางขวางมากและข้ึนอยู
กับองคประกอบหลายๆ ประการท่ีสําคัญไดแก นโยบาย สภาพแวดลอมทางสังคม ขนาดและระดับของ
สถานศึกษา สภาพพื้นฐานและความตองการของนักเรียน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา รวมถึงทรัพยากรการบริหารตางๆ ท่ีมีอยูของสถานศึกษาดวย ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) กลาวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจะตองคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษา  
ความตองการของผูเรียนและชุมชน  ซ่ึงปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลตอสภาพ
การบริหารกิจการนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งขนาดและระดับของสถานศึกษา และพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา 
 1. งานปกครองและงานวินัยนักเรียน ภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการ นักเรียนดานงาน
ปกครองและวินัยนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีประเด็นท่ีควรพิจารณาคือรายการประเมิน
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก สรางความรักความศรัทธาเช่ือถือให  นักเรียนเกิดความผูกพันตอโรงเรียน 
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ ควรเรงดําเนินการแกไข เพราะถือเปน
ภาระหนาท่ีท่ีทุกฝายจะตองรวมมือเพื่อใหนักเรียนมีรักและศรัทธาในสถาบันและมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค สอดคลองกับแนวความคิดของกาญจนา ศรีกาฬสินธุ  (2533) ท่ีกลาววา การปกครอง  นักเรียน
ตองมุงใหการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและมุงใหนักเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีถูกท่ีควรดวยการวางตัวของเขาประชุมอบรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนรูและ
เขาใจแนวทางปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกท่ีควร ตามระเบียบขอบังคับไดดียิ่งข้ึน ครูทุกคนปฏิบัติหนาท่ี
ฝายปกครองดูแลความประพฤตินักเรียนและรวมการประสานแผนงานและกิจกรรมรวมกับฝายตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ   

 กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา (2532) กลาววา การบริหารงานปกครองนักเรียนควรมีการ
ดําเนิน กิจกรรมเพ่ือแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานความประพฤติไมเหมาะสมเปนการประชุมรวมกัน  
ผูประสานงานระดับช้ัน ครูประจําช้ันฝายแนะแนวและฝายตางๆ ในการแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียน เปนวิธีการอยางหนึ่งในการพยายามแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  
เชนเดียวกับท่ี กานดา อมรเพชรกุล (2546) ไดเสนอแนะวา ฝายปกครองควรมีการประสานงานกับงาน
แนะแนวในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนและควรมีการอบรมนักเรียนเร่ืองความมีระเบียบวินัยโดยขอ
ความรวมมือกับครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผู ปกครอง 
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 2.  งานบริการและสวัสดิการนักเรียน  
 2.1 บริการหองสมุดพบวา  ภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานบริการ        
หองสมุดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ตองพิจารณาหามาตรการเพื่อพัฒนาหองสมุดซ่ึงถือวาเปนแหลงคนควาขอมูลขาวสารท่ีสําคัญสําหรับ
นักเรียน  ท้ังนี้  ข้ึนอยูกับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการในแตละป ซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานสวัสดิการนักเรียนในดานการบริการ
หองสมุดแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุจากงบประมาณท่ีทางโรงเรียนไดรับ และวิสัยทัศน 
ในการพัฒนาแหลงการเรียนเรียนรูสําหรับผูเรียนของผูบริหาร  
 2.2 งานบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหารกลางวัน และสวัสดิการ ความปลอดภัย
ในโรงเรียนพบวา ภาพรวมความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพ การบริหารงานกิจการ
นักเรียนดานบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหารกลางวันและ ความปลอดภัยในโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สวนใหญ โรงเรียนจะไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวันจากรัฐบาล ในสวนของการ ดูแลสุขภาพอนามัย และสวัสดิการความปลอดภัย
ดานอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน ข้ึนอยูกับการวางแผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน ซ่ึง
โรงเรียนจะตองวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองนโยบาย ระเบียบ  ขอปฏิบัติดานสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของนักเรียนของหนวยงานราชการอยูแลว จึงถือวาเปนหนาท่ีและเปนงานประจําท่ี
ผูบริหารและคณะครู บุคลากรทุกคน ตองกวดขันดูแลเอาใจใสเพื่อใหนักเรียนไดการบริการดาน
สวัสดิการและความปลอดภัยทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบริการและสวัสดิการนักเรียน
ในดานการบริหารสุขภาพอนามัยและสวัสดิการความปลอดภัยในโรงเรียนไมแตกตางกัน ยกเวน กาน
การบริการอาหารกลางวันท่ีผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดับมากสวน
ผูบริหารที่มีวุฒิ  การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก 
การจัดบริการอาหารกลางวันเปนการจัดบริการสวัสดิการใหแก นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาเพียงพอแกรางกาย ราคาถูกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนเปนการ แกไขภาวะโภชนาการ
ท่ีไมดีของนักเรียน และเปนแหลงการเรียนรูดานโภชนาการ ของนักเรียน ฝกนิสัยมารยาทในการ
รับประทานอาหารและยังชวยสงเคราะหแกนักเรียนท่ีขัดสนและขาดแคลนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝายโดยมิคํานึงผลกําไร  อาจเปนประเด็นสําคัญท่ีผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีให
ความสําคัญในการบริหารสูงกวา  
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 3. งานกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม) พบวาภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานบริการกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวมอยู 
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยแวดลอมหลายประการ ท่ีสําคัญท่ีสุดนาจะเปน
ในสวนของการ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังไมให
ไมใหความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเม่ือพิจารณารายขอพบวาสภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในดานกิจกรรมชุมนุมในภาพรวมยังคงมีสภาพการบริหารงานในระดับนอย ไดแก 

(1)  มีการสํารวจความตองการในการจัดต้ังชุมนุมของนักเรียน     
(2)  นักเรียนจัดต้ังชุมนุมเอง    
(3)  การดําเนินงานแตละชุมนุมมีนักเรียนเปนคณะกรรมการดําเนินงานเอง 
(4)  มีการนําวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดต้ังชุมนุมใหกับนักเรียน 
ท้ังนี้ อาจมาจากสาเหตุ และขอจํากัดหลายๆ ประการ จํานวนบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมี

จํานวนไมเพียงพอในการที่จะต้ังชุมนุมใหหลากหลายสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน
ไมมีงบประมาณในการเชิญวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดต้ังชุมนุม และประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ ครูผูสอนไมมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพราะแตเดิมจะเปนลักษณะของการสอนแบบเดิม ไมมีการวัดและประเมินผลในกิจกรรม
ชุมนุม จากประสบการณในการบริหารงานโรงเรียนของผูวิจัยพบวา  ช่ัวโมงกิจกรรมสวนมากจะเปน
ช่ัวโมงท่ีนักเรียนพัก  ไมมีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลอยางจริงจัง  ประเมินผลเพียง 
“ผาน”  หรือ “ไมผาน”  สวนมากครูจะใหผาน ซ่ึงสงผลใหนักเรียนไมคอยใหความสําคัญและความ
สนใจในการรวมกิจกรรม  กอปรกับโรงเรียนไมสามารถที่จะจัดสรรชุมนุมใหตามความตองการของ
นักเรียนได ดังเหตุผลท่ีไดกลาวไปแลว 

 ดังนั้นผูบริหารจึงควรอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริหารกิจการ นักเรียนดาน
การบริการกิจกรรมชุมนุม  เนื่องจากเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดเกณฑการจบการศึกษาแตละชวงชั้นวา  นักเรียนจะตองผานเกณฑการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนซ่ึง เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม 
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเอง
ตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญ   คือ  การพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยใหครบทุกดานท้ังรางกาย  สติปญญา อารมณ และสังคม ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอง
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ดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาทํา
ใหทราบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน   มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนแตกตางกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะผูบริหารและผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของตอการบริหารกิจการ
นักเรียน  ดังนี้คือ  
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในการบริหารกิจการนักเรียนในดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นนอยไดแก การบริหารกิจการนักเรียนดานกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม) โดยพิจารณาให
มีการสํารวจความตองการในการจัดต้ังชุมนุมของนักเรียน นักเรียนจัดต้ังชุมนุมเอง มีการดําเนินงาน 
แตละชุมนุมมีนักเรียนเปนคณะกรรมการดําเนินงานเองและมีการนําวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดต้ังชุมนุมใหกับนักเรียนเหลานี้ เปนตน 
 2. ผูบริหารโรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนอยางถูกสุขลักษณะจัดบรรยากาศ
ของโรงเรียนใหมีความสวยงามรมร่ืนนาอยู 
 3.  โรงเรียนควรประสานกับชุมชนเพื่อรวมมือกันในการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน 
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