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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแกผูบริหารและ

ครูผูสอนจํานวน 48 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน และการสุมแบบ

แบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคา IOC เทากับ 1.00 มีคา

ความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t – test และ F – test(Oneway ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูในระดับมาก ดาน

ท่ีมีการปฏิบัติลําดับสูงสดุ คือ ดานการดําเนินการสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีน  รองลงมา คือ ดานการวางแผนงาน

กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามลําดับดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน    

  2. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนง พบวา โดยภาพรวมภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม  ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดาน

การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน    แตกตางกัน สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

 3. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: การบริหารกิจการนักเรยีน, สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1 ตําแหนง  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา   
2 ตําแหนง  อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑึต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา  
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Abstract  

 This research aimeds to study and compare Student Affairs Administration of Basic 

Educational Institution under Ampha-wa Network School, Samut-songkram Province. The sample 

group consisted of 48 personnel in basic educational institution under Ampha-wa Network School, 

Samut-songkram Province. The size of the sample was krejcie and Morgan using stratified random 

sampling. The tool used for data collection was a rating scale questionnaire. The IOC value was 

between 1 .00 .The reliability was 0 .97 ,The data were statistically analyzed and presented in the 

form of frequency, percentage, mean, standard deviation, T–test and F–test 

 The study results showed that : 

1. Student Affairs Administration of Basic Educational Institution Administrators  

under Ampha-wa Network School Samut-songkram, the overall and each aspect were at high level, 

When considering each aspect, The highest level of action is the process of promoting democracy 

in schools, The student affairs planning, The operation of the student support system, the 

evaluation of the student affairs operation  

2. The comparison of Student Affairs Administration of Basic Educational Institution  under 

Ampha-wa Network School, Samut-songkram, classified in term of position the overall and each 

aspect were difference, student affairs administration and the promotion and development of the 

student discipline morality and ethics, The operation of the student support system, the process of 

promoting democracy in schools, the evaluation of the student affairs operation, another were not 

difference 

3. The comparison of Student Affairs Administration of Basic Educational Institution under 

Ampha-wa Network School, Samut-songkram province classified in term of experience. The overall 

were not difference 

 

Keywords : Student Affairs Management , Basic Educational Institution  

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนามนุษยใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ซึ่ งโลกเราในปจจุ บันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ              

สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง และการศึกษา ในการพัฒนาทางดานการศึกษาน้ัน 

ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนกําลังใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม วัฒนธรรม และยังชวยพัฒนาใหเยาวชนของชาติมีศักยภาพ ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ มีความรู

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 (2553:6) ไดกลาวไววา รัฐสนับสนุนให
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สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีมุงเนนความสําคญัในดานความรูและดานคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูตองบูรณาการ

ความรูดานตาง ๆ ผสมผสานสาระความรูใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม   

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 การจัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานเปนสิ่ งท่ีสํ าคัญ ในการวางรากฐานให กับคุณภาพของคนในชาติ               

การบริหารงานของผูบริหารจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนมีความสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจ    

มีสติปญญา คิดเปน ประยุกตได  มีคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ันการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีสอดคลอง               

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)      

พ.ศ.2553 มาตรา 6 (2553:6) ท่ีกลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ    

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2552:7) มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู         

5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ จึงไมใชแคการบริหารงานในดาน

วิชาการท่ีเนนในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลเทาน้ัน สถานศึกษา    

ยังตองมีการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริหารกิจการนักเรียนนอกจากจะเปนงานในความรับผิดชอบของ

สถานศึกษา แลวยังเปนภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแลของผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษา

โดยตรงและเปนงานท่ีตองปรับปรุง คัดสรรคกิจกรรมตาง ๆ ใหทันสมัย เปนประโยชนแกนักเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียน

ของนักเรียนใหกาวหนา เสริมสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จนสามารถพัฒนาตนเอง ใหเจริญงอกงามในทุกดาน 

รวมท้ังใสใจดูแลความประพฤติของนักเรียนใหปฏิ บัติตนในกรอบแหงความงามความดี ท่ีควรจะกระทําได              

โดยวางรากฐานความรู ประสบการณ และอบรมบมเพาะพัฒนาจิตใจควบคูกันไป จนทําใหประสบความสําเร็จและเปน

การสงเสริมชีวิตความเปนอยูของนักเรยีน และสงผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรูความสามารถในขณะท่ีกําลังศึกษา

อยูในสถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนาในชีวิตเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแลว โดยสํานัก

บริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ    

(2552 :37-46) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนไวดังน้ี 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน                

2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ 6) การประเมินผลการดําเนินงาน

กิจการนักเรียน 

 การบริหารงานกิจการนักเรียนเปนอีกหน่ึงภาระงานท่ีสําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน         

ท่ีครบถวนและเปนปจจุบันเพ่ือชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผานกระบวนการวางแผน และการ

บริหารจัดการเพ่ือสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน 

เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริยมีจิตสาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัว          

มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันสามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรู และมีภูมิธรรม 
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 ปจจุบันกลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูในภาคกลางคอนลงมาทางใต       

ตรงชายฝงทะเลอาวไทย บริเวณ ปากแมนํ้าแมกลอง  หางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 

65 กิโลเมตร เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุดของประเทศ เน้ือท่ีประมาณ 416.71 ตารางกิโลเมตรแบงการปกครอง

ออกเปน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา  และอําเภอบางคนที โดยมีโรงเรียนในสังกัด

สํานักงาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน 72  โรงเรียน แบงออกเปน 9 กลุมเครือขาย    

ไดแก กลุมเครือขายลมทวน กลุมเครือขายบางขันแตก  กลุมเครือขายลาดใหญ   กลุมเครือขายชายทะเล             

กลุมเครือขายบางนอย  กลุมเครือขายบางคนที กลุมเครือขายประดูแดง-แควออม  กลุมเครือขายปลายคีรี  และ    

กลุมเครือขายอัมพวา กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา  มีท้ังหมด 9 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดเทพประสิทธ์ิคณา

วาส (ฉํ่าบุญรอดชนูทิศ) โรงเรียนวัดวัดมณีสรรค (ไสวประชานุสรณ)  โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)  

โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร)  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)  โรงเรียนบานบางนางลี่ 

(กมลราษฎรสามัคคี)  โรงเรียนวัดจุฬามณี  (มาลยานุสาวรีย)  โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)  

โรงเรียนวัดวรภูมิ  (วรไวทยาวาส)  ซึ่งปจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนของ  โรงเรียนกลุมเครือขายอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม   ในแตละดานยังพบปญหาท่ีสงผลตอกระบวนการทํางาน  อาทิเชน การขาดการวางแผนการ

ทํางาน ขาดการสํารวจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง ระบบงานบุคลากร และงบประมานเปนตน กลุมโรงเรียน

เครือขายอัมพวามีการบริหารงานเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหาร

บุคคล และฝายบริหารท่ัวไป  โดยงานกิจการนักเรียนเปนสวนหน่ึงของฝายบริหารท่ัวไปท่ีโรงเรียนทุกแหงจะตองมี

บทบาทหนาท่ีในการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยประสานความรวมมือจากครู ผูปกครองและชุมชน หรือ

ใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ    

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับใด เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาปรับปรุง

แกไขการบริหารงานกิจการนักเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน 

เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน 

เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนงและประสบการณการ

ทํางาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมโรงเรียน

เครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงการสํารวจ (survey research) ไดกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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 สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บุคลากรท่ีมีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  แตกตางกัน 

 2. บุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานกิจการนักเรียน 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน 
 

 ขอบเขตเน้ือหา 

 การศึกษาครั้งน้ี  มุ งศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาครั้งน้ียึดหลัก     สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2552 : 37-46) วาดวยขอบขายของการ

บริหารงานกิจการนักเรียนกําหนดไว ประกอบดวย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ

นักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียน  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ 6) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรยีน 

 ดานตัวแปร มีดังน้ี 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

 1.1 ตําแหนง ไดแก 

  1.1.1 ผูบริหาร 

  1.1.2 ครูผูสอน 

 1.2 ประสบการณการทํางาน ไดแก 

   1.2.1 นอยกวา 8 ป   

   1.2.2 ตั้งแต 8–20 ป  

   1.2.3 มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 2. ตัวแปรตาม ไดแกการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย

อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยยึดขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย  

   2.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน  

   2.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน  

   2.3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

   2.4 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

   2.5 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

   2.6 การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

  3. ระยะเวลาทําวิจัย 

   ระยะเวลาในการวิจัย เดือนมกราคม–ธันวาคม 2560 

 ประโยชนของการวิจัย 

 1. เพ่ือทราบสารสนเทศเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรยีนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 2. เพ่ือเปนขอมูลแกผูรับผิดชอบท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนนําไปเปนขอมูล 
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ประกอบการปรับปรุงแกไขและการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย   

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากร ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 จํานวน 54 คน  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากร จํานวน  48  คน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน

เครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่

และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1990: 607-610) และการสุมแบบแบงช้ันตามตําแหนงและประสบการณทํางาน 
 

 เครื่องมือท่ีใชศึกษาครั้งน้ี ไดแกแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนปลายปด

ใหเลือกตอบโดยจําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณการทํางาน โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย 6 ดาน คือ การวางแผนงานกิจการนักเรียน     

การบริหารงานกิจการนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  การดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ) 

(2552:37-46) ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามแบบของลิเคอรท       

(Likert, Scales) 5 ระดับ มีจํานวน 50 ขอ โดยมีเกณฑการพิจารณาเลือกตอบ ดังน้ี 

   ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสดุ 

   ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 

   ระดับ 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 การศึกษาไดดําเนินการวางแผนการทดลองในการศึกษา โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากผลการศึกษา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยมีข้ันตอน ดงัน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และการศึกษาท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและกําหนดกรอบแนวคิดในการสราง

เครื่องมือ 

 2. พัฒนาขอคําถามเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนในงานวิจัยของ วณิชย เอ้ือนอมจิตตกุล. 

(2556) ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. ผูวิจัยสรางขอคําถามใหสอดคลองกับการบริหารกิจการนักเรียน จํานวน 6 ดาน คือ การวางแผนงาน

กิจการนักเรียน การบริหารงานกิจการนักเรยีน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงานกิจการ

นักเรียน 

 4. เสนอรางแบบสอบถามการวิจัย ตออาจารย ดร.สาริศา เจนเขวา อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอรับ

ขอเสนอแนะ และดําเนินการแกไขเครื่องมือ 
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 5. นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ดังน้ี นายดํารงศักด  ช่ืนจิตร  ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสาธุ

ชนาราม (สินประชานุกูล) นางสาวดุษณี  ชลิงสุ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร)       

และนางสาวศิริจันทร  ศรีนวลนัด  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม            

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความจริงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) ในการศึกษาครั้งน้ีไดคา IOC      

เทากับ 1.00 

 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30  คน โรงเรียนทายหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10         

เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)      

ตามวิธีของ Cronbach ในการศึกษาครั้งน้ีไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.97 

 7. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตวัอยางท่ีกําหนด 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ถึงผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมโรงเรียน

เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 9 โรงเรียนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมลู 

 2. เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน  50  ฉบับ ไปใหกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน ผูบริหาร และ

ครูผูสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามดวยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดท้ังหมด 

 4. นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมลูโดยใชความถ่ีและรอยละ 

 2. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา        

จังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปล

ความหมายคาเฉลี่ยจากขอมูลท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แปลความหมายตามแบบของ นิภา  เมธธาวีชัย.  

(2543:125) ดังน้ี 

   1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสดุ 

   1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 

   2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 

   4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 

 3. การเปรยีบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรยีนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน      

เครือขายอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคดิเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนง วิเคราะหขอมูลโดยใชคา  

t-test 

   4. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน       

เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณ  การทํางานวิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเอฟ (F-test) หากพบความแตกตาง ทําการทดสอบหาความแตกตางโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
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สรุปผลการวิจัย  

 1. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูในระดับมาก ดาน

ท่ีมีการปฏิบัติลําดับสูงสดุ คือ ดานการดําเนินการสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีน  รองลงมา คือ ดานการวางแผนงาน

กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามลําดับ  ดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน    

 2. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนง พบวา โดยภาพรวมภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม  ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดาน

การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน    แตกตางกัน สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

3. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุม

โรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม และรายดาน 
 

ดานท่ี การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  

ระดับปฏิบัต ิ

 
 

S.D. แปลผล ลําดับท่ี 

1. ดานการวางแผนงานกิจการนักเรยีน 4.48 0.26 มาก 2 

2. ดานการบริหารงานกิจการนักเรยีน 4.02 0.30 มาก 3 

3. ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรยีนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

3.97 

 

0.41 มาก 5 

4. ดานการดาํเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3.81 0.46 มาก 6 

5. ดานการดาํเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.61 0.17 มาก 1 

6. ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรยีน 3.98 0.27 มาก 4 

 รวม 4.15 0.27 มาก  

 

 จากตารางพบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย    

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ดานท่ีมีการปฏิบัติลําดับสูงสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยใน รองลงมา คือ ดานการ

วางแผนงานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน  ตามลําดับ ดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
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อภิปรายผล  

1. ผลการศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลําดับตามการปฏิบัติสูงสุดไปหาการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน  ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน  ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนมีการรวมมือกันในกระบวนการทํางานท่ีด ี   

และดานปจจัยท่ีเหมาะสมมีครูทีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที

เกียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครูทุกคน  มีวิธีการและเครืองมือทีชัดเจน            

มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานตรวจสอบได กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนข้ันตอน 

มีการกําหนดโครงสรางและ คณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน

ปฏิบัติตามแผนทีชัดเจน จัดทําคูมือปฏิบัติการของสถานศึกษาและกําหนดทิศทางพัฒนาการบริหารงานสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษาและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน การวางแผนกิจการนักเรียน มีนโยบายและมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการ

บริหารงาน รวมท้ังเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแตละดานอยางชัดเจน มีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนได

เขารวมและไดรับประสบการณจริงอยางหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

รวมถึงการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการวางแผนงานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบ จึงทําใหการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กัญจนพร  แกวมณีชัย.  (2554) ไดศึกษาการ

ดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ผลการศึกษาพบวา 1) การดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 22 โดยภาพรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จําแนกตามสถานภาพ

ระหวางครูและนักเรียน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย   

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนงและประสบการณการทํางาน ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานมีความ

คิดเห็นท่ีแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม    

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดานการ

ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานอ่ืน ๆ ไมแตกตาง

กัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนไดรวมกันประชุมวางแผนงานเพ่ือทําการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ

ทางราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนและปรบัปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมยั เพ่ือเผยแพรใหกับ

ครูนักเรียนและผูปกครองทราบและมีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน รวมถึงการกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนอยางชัดเจนจึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทิพวรรณ จารุวิภาค. (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานกิจการนักเรยีนของโรงเรยีนในเครือภคินีคณะธิดาแม

พระองคอุปถัมภในประเทศไทย   ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ งานบริการ งานปกครอง งานแนะแนว และกิจการนักเรียน          

อยูในระดับสูง  2) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีการดําเนินกิจการนักเรียนสูง

กวาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียน และครูผูสอนมีความคิดเห็นสูงกวานักเรียน 

2.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียน

เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณการทํางานในภาพรวม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบัติไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอน ท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันใหความสําคัญ

กับการบริหารกิจการนักเรียน มีความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนและมีการดําเนินการไปในแนวทาง

เดียวกัน มีการวางแผนงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการประสาน

ความรวมมือโดยประชุมช้ีแจงผูเก่ียวของกับงานบริหารกิจการนักเรียนอยูเสมอจึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหาร    

และครูผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดวงแกว จันทรสูตร 

(2553) ไดศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานพบวา         

ไมมีความแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

            1 ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ผูบริหารควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนเพืองายตอการปฏิบัติ โดยควร

สนับสนุนและจัดสรร งบประมาณในการดําเนินงานอยางเต็มที อํานวยการ สงเสริม ประสานงานทุกหนวยงานในฝาย

กิจการ นักเรียนและฝายตางๆ ในการดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆของโรงเรียน/องคกร/หนวยงาน/ชุมชน ภายนอกที

เกียวของ และมีการติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข 

            2 ดานการบริหารกิจการนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร

ในฝายกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ และงายตอการปฏิบัติงาน สงเสริมและพัฒนากระบวนการตางๆ ทีเอือให

ผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพทุกมิติรวมถึงพัฒนาสัมพันธภาพของผูเรียน ผูปกครองและบุคลากรท่ีเกียวของ 

             3 ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเผยแพร

เกียรติประวัติของนักเรียนท่ีประพฤติดีใหปรากฏ ควรมีการคัดเลือกครูทีปรึกษาและบุคลากรดีเดนเพือเปนการ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ครูทีปรึกษา และใหความสําคัญตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความเสียสละ อุทิศเวลา 

ในการทํางาน อยางเต็มกําลัง 

             4 ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงตอนักเรียน 
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             5 ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจดัทําคูมือช้ีแจง

เผยแพรหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน 

              6 ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรใหผูปกครองนักเรียนมสีวน

รวมในการประเมินผลการดาํเนินงานกิจการนักเรียน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะ ผูบริหาร และครูผูสอนท่ีอยูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เทาน้ัน ดังน้ี ควรจะมีการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

จังหวัดอ่ืนท่ีใกลเคียงอีกดวย เพ่ือท่ีจะไดรับทราบความคิดเห็นของ ผูบริหารและครูผูสอน 

 2 ควรมีการวิจัยเพือศึกษาความตองการของครู นักเรียนตอการบริหารงานกิจการนักเรียน เปนตน 

 3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบตาง 

เชน ความพึงพอใจ หรือแรงจูงในในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 4 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพือพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
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