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การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
Student Affairs Administration of Basic Educational Institution
under Ampha-wa Network School, Samut-songkram Province
อติคุณ บุญจูง 1 ดร.สาริศา เจนเขวา 2
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกผูบริหารและ
ครูผูสอนจํานวน 48 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน และการสุมแบบ
แบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคา IOC เทากับ 1.00 มีคา
ความเชื่อมั่ นทั้ งฉบับ เทากับ 0.97 สถิ ติที่ ใชในการวิเคราะห ขอมู ล ไดแ ก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน t – test และ F – test(Oneway ANOVA)
ผลการวิจัย พบวา
1. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูในระดับมาก ดาน
ที่มีการปฏิบัติลําดับสูงสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามลําดับดานที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด
สมุท รสงคราม จําแนกตามตําแหน ง พบวา โดยภาพรวมภาพรวมและรายดานมีค วามคิ ดเห็ นแตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดาน
การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน แตกตางกัน สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
3. การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารกิจการนักเรียน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตําแหนง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
2 ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑึต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
1
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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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษยใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ซึ่ ง โลกเราในป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว ไม ว า จะเป น การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง และการศึกษา ในการพัฒนาทางดานการศึกษานั้น
ถือเปนหัวใจสําคัญที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนกําลังใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
การเมื อง สั งคม วัฒ นธรรม และยั งช วยพั ฒ นาให เยาวชนของชาติมี ศั ก ยภาพ ใฝ เรียนรู มี จิ ตสาธารณะ มี ค วามรู
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 (2553:6) ไดก ลาวไววา รัฐสนับ สนุ นให
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สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนนความสําคัญในดานความรูและดานคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูตองบูรณาการ
ความรูดานตาง ๆ ผสมผสานสาระความรูใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการวางรากฐานให กั บ คุ ณ ภาพของคนในชาติ
การบริหารงานของผูบริหารจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษาใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ
มี ส ติ ป ญ ญา คิ ด เป น ประยุ ก ต ไ ด มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 6 (2553:6) ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552:7) มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค 8 ประการ ได แก 1) รัก ชาติ ศาสน กษั ต ริย 2) ซื่ อ สัต ย สุจ ริต 3) มีวิ นัย 4) ใฝ เรีย นรู
5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ จึงไมใชแคการบริหารงานในดาน
วิชาการที่เนนในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลเทานั้น สถานศึกษา
ยังตองมีการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริหารกิจการนักเรียนนอกจากจะเปนงานในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา แลวยังเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแลของผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษา
โดยตรงและเปนงานที่ตองปรับปรุง คัดสรรคกิจกรรมตาง ๆ ใหทันสมัย เปนประโยชนแกนักเรียน เพื่อสงเสริมการเรียน
ของนักเรียนใหกาวหนา เสริมสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จนสามารถพัฒนาตนเอง ใหเจริญงอกงามในทุกดาน
รวมทั้ ง ใส ใ จดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นให ป ฏิ บั ติ ต นในกรอบแห ง ความงามความดี ที่ ค วรจะกระทํ า ได
โดยวางรากฐานความรู ประสบการณ และอบรมบมเพาะพัฒนาจิตใจควบคูกันไป จนทําใหประสบความสําเร็จและเปน
การสงเสริมชีวิตความเปนอยูของนักเรียน และสงผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรูความสามารถในขณะที่กําลังศึกษา
อยูในสถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนาในชีวิตเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแลว โดยสํานัก
บริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
(2552 :37-46) ได ก ล า วถึ ง ขอบข า ยการบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นไว ดั ง นี้ 1) การวางแผนงานกิ จ การนั ก เรี ย น
2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ 6) การประเมินผลการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน
การบริหารงานกิจการนักเรียนเปนอีกหนึ่งภาระงานที่สําคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแล
ชวยเหลื อนั กเรียนอยางชัดเจนและมีป ระสิท ธิภ าพ รูจักผู เรีย นเป นรายบุ คคล มี ขอมู ลสารสนเทศเกี่ยวกั บผู เรีย น
ที่ครบถวนและเปนปจจุบันเพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผานกระบวนการวางแผน และการ
บริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน
เทิ ดทู น และจงรักภั กดี ต อสถาบั น ชาติศ าสนา และพระมหากษั ตริย มี จิต สาธารณะ ใช ชี วิต อย างพอเพี ย ง ปรั บ ตั ว
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันสามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรู และมีภูมิธรรม
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ป จ จุ บั น กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข ายอั ม พวา จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม ตั้ งอยู ในภาคกลางค อ นลงมาทางใต
ตรงชายฝงทะเลอาวไทย บริเวณ ปากแมน้ําแมกลอง หางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ
65 กิโลเมตร เป นจังหวัดที่ มีพื้ นที่เล็กที่สุ ดของประเทศ เนื้ อที่ป ระมาณ 416.71 ตารางกิโลเมตรแบ งการปกครอง
ออกเปน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุท รสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที โดยมีโรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาสมุท รสงคราม จํานวน 72 โรงเรียน แบ งออกเป น 9 กลุ มเครือ ขาย
ได แ ก กลุ ม เครื อ ข า ยลมทวน กลุ ม เครื อ ข า ยบางขั น แตก กลุ ม เครื อ ข า ยลาดใหญ กลุ ม เครื อ ข า ยชายทะเล
กลุมเครือขายบางนอย กลุมเครือขายบางคนที กลุมเครือขายประดูแดง-แควออม กลุมเครือขายปลายคีรี และ
กลุมเครือขายอัมพวา กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา มีทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณา
วาส (ฉ่ําบุญ รอดชนูทิศ) โรงเรียนวัดวัดมณี สรรค (ไสวประชานุสรณ ) โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุ กูล)
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) โรงเรียนบานบางนางลี่
(กมลราษฎรสามัคคี) โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย) โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)
โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) ซึ่งป จจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนของ โรงเรียนกลุมเครือขายอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละดานยังพบปญหาที่สงผลตอกระบวนการทํางาน อาทิเชน การขาดการวางแผนการ
ทํางาน ขาดการสํารวจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ระบบงานบุคลากร และงบประมานเปนตน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวามีการบริหารงานเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหาร
บุคคล และฝายบริหารทั่วไป โดยงานกิจการนักเรียนเปนสวนหนึ่งของฝายบริหารทั่วไปที่โรงเรียนทุกแหงจะตองมี
บทบาทหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณโดยประสานความรวมมือจากครู ผูปกครองและชุมชน หรือ
ใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับใด เพื่อนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาปรับปรุง
แกไขการบริหารงานกิจการนักเรียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนงและประสบการณ การ
ทํางาน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียน
เครื อ ข า ยอั ม พวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม ผู วิ จั ย ใช ร ะเบี ย บวิธี วิ จั ย เชิ งการสํ ารวจ (survey research) ได กํ า หนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
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สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน
2. บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน
ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาครั้งนี้ยึดหลัก สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 37-46) วาดวยขอบขายของการ
บริหารงานกิจการนักเรียนกําหนดไว ประกอบดวย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ 6) การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
ดานตัวแปร มีดังนี้
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 ปขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ไดแกการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 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. เพื่อทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปนขอมูลแกผูรับผิดชอบที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนนําไปเปนขอมูล
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ประกอบการปรับปรุงแกไขและการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชากรที่ ใชในการวิจั ย ได แก บุ คลากร ในสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรีย นเครือข ายอั มพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 จํานวน 54 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากร จํานวน 48 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยตารางกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1990: 607-610) และการสุมแบบแบงชั้นตามตําแหนงและประสบการณทํางาน
เครื่องมือที่ใชศึกษาครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนปลายปด
ให เลื อ กตอบโดยจํ า แนกตาม ตํ า แหน ง ประสบการณ ก ารทํ า งาน โดยใช แ บบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด สมุท รสงคราม ประกอบดวย 6 ดาน คือ การวางแผนงานกิจการนั กเรีย น
การบริหารงานกิจการนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ)
(2552:37-46) ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น ชนิ ด มาตรส ว นประมาณค า (rating scale) ตามแบบของลิ เ คอร ท
(Likert, Scales) 5 ระดับ มีจํานวน 50 ขอ โดยมีเกณฑการพิจารณาเลือกตอบ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอยที่สุด
การศึกษาไดดําเนินการวางแผนการทดลองในการศึกษา โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากผลการศึกษา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและกําหนดกรอบแนวคิดในการสราง
เครื่องมือ
2. พัฒนาขอคําถามเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนในงานวิจัยของ วณิชย เอื้อนอมจิตตกุล.
(2556) ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูวิจัยสรางขอคําถามใหสอดคลองกับการบริหารกิจการนักเรียน จํานวน 6 ดาน คือ การวางแผนงาน
กิจการนักเรียน การบริหารงานกิจการนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน
4. เสนอรา งแบบสอบถามการวิ จั ย ต อ อาจารย ดร.สาริ ศ า เจนเขว า อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ
ขอเสนอแนะ และดําเนินการแกไขเครื่องมือ
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5. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดังนี้ นายดํารงศักด ชื่นจิตร ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสาธุ
ชนาราม (สิ น ประชานุ กู ล) นางสาวดุ ษ ณี ชลิงสุ ผู อํ านวยการโรงเรีย นวัด ปรกสุ ธรรมาราม (สามัค คี พิ ท ยาคาร)
และนางสาวศิ ริ จั น ทร ศรี น วลนั ด ศึ ก ษานิ เทศก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม
เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมื อ ดานความจริงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ได ค า IOC
เทากับ 1.00
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่
ไม ใช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 30 คน โรงเรี ย นท า ยหาด สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 10
เพื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของ Cronbach ในการศึกษาครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.97
7. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ถึงผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 9 โรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
2. เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 50 ฉบับ ไปใหกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน ผูบริหาร และ
ครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดทั้งหมด
4. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษานําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
2. การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข า ยอั ม พวา
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม วิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปล
ความหมายคาเฉลี่ยจากขอมูลที่เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แปลความหมายตามแบบของ นิภา เมธธาวีชัย.
(2543:125) ดังนี้
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สดุ
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากทีส่ ุด
3. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนง วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
t-test
4. การเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรี ย น
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณ การทํางานวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเอฟ (F-test) หากพบความแตกตาง ทําการทดสอบหาความแตกตางโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
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สรุปผลการวิจัย
1. การบริห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข า ยอั ม พวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูในระดับมาก ดาน
ที่มีการปฏิบัติลําดับสูงสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามลําดับ ดานที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. การบริห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข า ยอั ม พวา จั งหวั ด
สมุท รสงคราม จําแนกตามตําแหน ง พบวา โดยภาพรวมภาพรวมและรายดานมีค วามคิ ดเห็ นแตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดาน
การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน แตกตางกัน สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
3. การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรีย นเครือ ข ายอั ม พวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
โรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม และรายดาน
ดานที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน
ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
รวม

4.48
4.02

ระดับปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
0.26
มาก
0.30
มาก

3.97
3.81
4.61
3.98
4.15

0.41
0.46
0.17
0.27
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
2
3
5
6
1
4

จากตารางพบวา การบริหารงานกิ จการนั กเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน กลุมโรงเรียนเครือ ขาย
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ดานที่มีการปฏิบัติลําดับสูงสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยใน รองลงมา คือ ดานการ
วางแผนงานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามลําดับ ดานที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ภาคบรรยาย
523

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลําดับตามการปฏิบัติสูงสุดไปหาการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนมีการรวมมือกันในกระบวนการทํางานที่ดี
และดานปจจัยที่เหมาะสมมีครูทีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที
เกี ย วข อ งทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ผู บ ริห ารโรงเรี ย น และครูทุ ก คน มี วิ ธีก ารและเครือ งมื อ ที ชั ด เจน
มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานตรวจสอบได กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนขั้นตอน
มีการกําหนดโครงสรางและ คณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติตามแผนทีชัดเจน จัดทําคูมือปฏิบัติการของสถานศึกษาและกําหนดทิศทางพัฒนาการบริหารงานสอดคลองกับ
บริบ ทของสถานศึก ษาและสอดคล องกับ แนวทางการดําเนิ น งานระบบการดูแ ลช วยเหลือ นั กเรีย นของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน การวางแผนกิจการนักเรียน มีนโยบายและมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการ
บริหารงาน รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแตละดานอยางชัดเจน มีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนได
เขารวมและไดรับประสบการณจริงอยางหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
รวมถึงการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการวางแผนงานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบ จึงทําใหการ
ดํ า เนิ น งานต า ง ๆ ของงานกิ จ การนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ ม โรงเรี ย นเครื อ ข า ยอั ม พวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กัญจนพร แกวมณีชัย. (2554) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษาเขต 22 ผลการศึ ก ษาพบวา 1) การดํ าเนิ น งานการบริห ารงานกิ จ การนั ก เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 โดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จําแนกตามสถานภาพ
ระหวางครูและนักเรียน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขาย
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนงและประสบการณการทํางาน ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน คือ ดานการสงเสริมพัฒ นาใหนักเรียนมีวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม
ดานการดําเนิ นงานระบบดู แลช วยเหลือ นัก เรีย น ด านการดําเนิ นการส งเสริมประชาธิป ไตยในโรงเรีย น ด านการ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานอื่น ๆ ไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนไดรวมกันประชุมวางแผนงานเพื่อทําการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
ทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย เพื่อเผยแพรใหกับ
ครูนักเรียนและผูปกครองทราบและมีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน รวมถึงการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนอยางชัดเจนจึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ จารุวิภาค. (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม
พระองคอุปถัมภในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน คือ งานบริการ งานปกครอง งานแนะแนว และกิจการนักเรียน
อยูในระดับสูง 2) ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวาโรงเรียนมีการดําเนินกิจการนักเรียนสูง
กวาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียน และครูผูสอนมีความคิดเห็นสูงกวานักเรียน
2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน กลุมโรงเรียน
เครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณการทํางานในภาพรวม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอน ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันใหความสําคัญ
กับการบริหารกิจการนักเรียน มีความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนและมีการดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการวางแผนงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และกําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบอยางชัดเจน มีการประสาน
ความรวมมือโดยประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของกับงานบริหารกิจการนักเรียนอยูเสมอจึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงแกว จันทรสูตร
(2553) ไดศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามความคิ ด เห็ น ของผูบ ริห ารและครูต ามตั วแปรเพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและประสบการณ การทํ างานพบว า
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 ผูปกครองและบุคลากรที่เกียวของ
3 ดานการสงเสริมพัฒ นาใหนักเรียนมีวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเผยแพร
เกี ยรติ ป ระวัติข องนั กเรียนที่ ป ระพฤติ ดีใหป รากฏ ควรมีก ารคัด เลือ กครูที ป รึก ษาและบุ ค ลากรดีเด นเพื อ เปน การ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ครูทีปรึกษา และใหความสําคัญตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความเสียสละ อุทิศเวลา
ในการทํางาน อยางเต็มกําลัง
4 ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงตอนักเรียน
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5 ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผูบ ริหารสถานศึกษาควรมีการจัดทําคูมือชี้แจง
เผยแพรหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน
6 ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรใหผูปกครองนักเรียนมีสวน
รวมในการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1 การวิ จั ย ในครั้งนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ าการศึ ก ษาเฉพาะ ผู บ ริห าร และครู ผู ส อนที่ อ ยู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เทานั้น ดังนี้ ควรจะมีการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดอื่นที่ใกลเคียงอีกดวย เพื่อที่จะไดรับทราบความคิดเห็นของ ผูบริหารและครูผูสอน
2 ควรมีการวิจัยเพือศึกษาความตองการของครู นักเรียนตอการบริหารงานกิจการนักเรียน เปนตน
3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบตาง
เชน ความพึงพอใจ หรือแรงจูงในในการปฏิบัติงาน เปนตน
4 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพือพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
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