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สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
 

เพลินจิต  ชุมสุข* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ด้านการควบคุมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน ด้านการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน จัดบริการห้องสมุดโรงเรียน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูด้านการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูจ านวน 103 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที     และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ คา่ความเชื่อมั่น 
  ผลการวิจัยพบว่า 
             1.  สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียน ด้านการจัดบริการ
สุขภาพอนามัยนักเรียน ด้านการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และ
ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน 

2.  พบว่าข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม 4  โดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนและด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียน ส่วน
ด้านการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียนไม่แตกต่างกันข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ
ไม่แตกต่าง 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม  ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน พบว่าประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี และ 10-25 ปี แตกต่างกับ  26 ปี
ขึ้นไป 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน, กิจการนักเรียน 
 
Abstract 

This research aims to study the level of The State of students Affairs Administration of   
School Under the Secondary Educational Service Area office 4 : A Cast study of 
ThammasatKhlongLuangwithayaKhom School  by sex and teaching experience. The samples used in 
this study were Teachers. Statistics used ins data analysis were percentage, mean, standard deviation. 
Testing the value of and one-way analysis of variance and pair-wise testing with Scheffe's method. 
 The research found that 

1. The State of students Affairs Administration of School Under  the Secondary Educational 
Service Area office 4  :  A Cast study of ThammasatKhlongLuangwithayaKhom School. Overall, it was 
at a high level when considered on a case by case basis. Sort by average to least: School library 
services. Health Services Discipline and discipline Student Activities And to provide guidance services 
for students.  

2. Comparison of opinions of Teachers with student administration. It was found that 
Teachers with different sexes Have a comment To administer student affairs Overall not dissimilar 
When considering each aspect, it was found that the difference was statistically significant at .05 level 
in the student activities. School health services and school library services. The control of conduct. 
And student discipline Guidance services for students are not different. Teachers  with different 
working backgrounds have an opinion on the administration of student affairs. Overall not dissimilar 
When considering each aspect, it was found that the aspect of student activities was significantly 
different at the .05 level. Comparing averages into pairs Opinions of Teachers  to administer student 
affairs Student Activities Less than 10 years teaching experience is different from 10-25 years and 26+ 
years. 
Keyword : Students Affairs, Administration of  School   
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 27 , 28 และ34 ที่ก าหนดให้มี
มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อโดยให้สาระของหลักสูตรและมาตรฐานตามสาระของหลักสูตรเป็นทั้งวิชาการ 
และ วิชาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งเป็นการก าหนดหลักสูตรแกนกลางพร้อมทั้งให้ สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรของตนเองตามความ
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เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่สังคมไทยมีความต้องการ ซ่ึงพอสรุปได้คือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาหรือเป็นคนเก่ง และ
มีความสุขอยู่ บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เป็นคนดีมีศีลธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่
ดีต่อ ส่วนรวม ทั้งยังสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่มีหลายมาตราที่ กล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม ดังมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อ พัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 23 การ จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม ดังนั้น ย่อมเป็นที่ตระหนักดีว่า เมื่อสถานศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษา ต้องรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาแก่นักเรียนทั้งใน และนอกโรงเรียน ให้
ครบถ้วนตามกระบวนการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีชีวิตที่ดี เก่ง และมี
ความสุข สามารถด าเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
ด้านจิตใจและพฤติกรรมที่ แสดงออก เช่น มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล มีเหตุผล รู้ หน้าที่ พากเพียร 
ขยัน ใฝ่รู้ใฝ่ เรียนตลอดชีวิต รักประเทศชาติ มี จิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มี ความ
เสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข และเพื่อเสริมสร้างให้การจัดการศึกษาสมบูรณ์
สอดรับกับ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อันมุ่งฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง ฝึก การ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น จนเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญของการ
บริหารโรงเรียนประการหนึ่ง  เนื่องจากเป็นกระบวนการอันต่อเนื่องและสานสัมพันธ์ร่วมกันของ ฝ่ายบริหาร ด้วยเป็น
งานที่ ผู้บริหารของโรงเรียนจ าเป็นต้อง รับผิดชอบร่วมกันเพราะเกี่ยวข้องกับนักเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ในโรงเรียนจน
ออกจากโรงเรียนเลยทีเดียว ดังนั้นโดยปกติแล้ว โรงเรียนประถมศึกษากับ มัธยมศึกษาจึงมักจะก าหนดให้งานที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์ ฝ่าย ปกครอง หรือรองผู้อ านวยการ เป็นต้น ท าหน้าที่
ดูแลและ รับผิดชอบตั้งแต่การปกครอง นักเรียน การแนะแนวนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท าหน้าที่ควบคุมและบริหารงาน กิจการ
นักเรียนให้บรรลุยัง สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย พร้อมทั้งพยายามสร้างสรรค์ สืบสาน และ ส่งเสริมทุกวิถีทางเพื่อให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถสร้าง ภูมิคุ้มกันตนเองให้มีคุณภาพ และสมรรถภาพที่เป็นประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวม
ได้มากยิ่งขึ้น การบริหารงานกิจการนักเรียนมี ความส าคัญที่ นอกเหนือไปจากการบริหารงานด้านอื่นๆ (งาน วิชาการ 
บุคคล ธุรการ และการเงิน) ประการหนึ่ง ก็คือ เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนักเรียนนับตั้งแต่นักเรียนได้เข้าสู่
ระบบ ของโรงเรียน กระทั้งออกจากโรงเรียน งานบริหารกิจการนักเรียน จึงมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบจัดท าเกี่ยวกับ ตัว
นักเรียนแต่ละคน อาทิ ดูแลปกครองและจัดบริการสิ่งต่างๆ ให้แก่นักเรียน รวมทั้ง กิจกรรม ต่างๆ เพื่อเสริมบทเรียน
ให้แก่นักเรียนอีกด้วย   
 จากจุดประสงค์ดังกล่าว พบว่า ปัญหาของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายของรัฐ จึงมี
ความพยายามที่จะจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และให้ตรงกับ
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด ดังนั้นโรงเรียนต้องมุ่งบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยน าความคิดการบริหารการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยความเชื่อพื้นฐานของบริหารการ
จัดการคุณภาพทั่วองค์กร (TQM) คือลูกค้าเป็นผู้ก าหนดคุณภาพและคุณภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเม่ือบุคลากรใน
องค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อน าเสนองานแก่ลูกค้า โดยมุ่งผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้าหรือประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือประชาชน
ผู้บริโภค จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์คุณภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้ 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวในฐานะที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 จึงมีความประสงค์ที่จะทราบ สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เพื่อที่จะได้น าไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
            2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการ
สอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 140 คน 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 140 คน 
 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 103 คนได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามข้าราชการครู โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  ปี การศึกษา 2561 แบ่ง
ออกเป็น  2 ตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1  สอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของข้าราชการครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปีการศึกษา 2562 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศและ
ประสบการณ์การท างานมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check lists) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
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บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายงานการบริหารงานกิจการนักเรียน ลักษณะเป็นตัวเลข
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาวิเคราะห์
และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  และประสบการณ์ในการสอนโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) 
และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  SD)   
 
สรุปผลการวิจัย    
 การวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปรากฎผลดังนี้ 

       1.สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียน ด้านการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน ด้านการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน และด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน  
      1.1 ด้านการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8โรงเรียนได้จัดท าประกาศหรือ
คู่มือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ และเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน รองลงมา คือ ข้อที่ 
7 การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น มีการตักเตือนก่อนท าทัณฑ์
บน ฯลฯ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 1 โรงเรียนให้ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัยนักเรียน 
     1.2 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 3 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ,การแข่งขันกีฬา, การจัดการแสดง ฯลฯ รองลงมา คือ ข้อที่ 4 โรงเรียนจัดครูที่ปรึกษาได้เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรม เพื่อให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 8 โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและ
บคุคลภายนอกให้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน   
     1.3  ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8 โรงเรียนให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียนที่ต้องการจะออมทรัพย์ โดยติดต่อธนาคารหรือออมสินให้มารับฝากเงินโรงเรียนเป็นประจ าทุกเดือน รองลงมา 
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คือ ข้อที่ 4 โรงเรียนได้จัดหาทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนได้เพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ข้อที่ 5 เมื่อมีปัญหาด้านต่างๆ นักเรียนให้ความสนใจที่จะใช้บริการแนะแนวของทางโรงเรียน 
     1.4 ด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 2 โรงเรียนจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนเป็น
ประจ าทุกปี รองลงมา คือ ข้อที่ 3 โรงเรียนมีเตียงพยาบาล และเครื่องนอนจ านวนเพียงพอให้บริการแก่นักเรียน ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 10 มีการจัดกิจกรรม , บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และโรค
ต่างๆ เช่น โรคเอดส์, ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ 
     1.5 ด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 ภายในห้องสมุดมีการจัดการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนได้แก่ มุม
หนังสือแบบเรียน,มุมหนังสือทั่วไป,มุมหนังสืออ้างอิง,มุมวารสารหนังสือพิมพ์ ฯลฯ รองลงมา คือ ข้อที่ 4 มีบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 9 มีการจัดห้องสมุดหมวด
วิชาต่างๆให้บริการแก่นักเรียน นอกเหนือจากห้องสมุดโรงเรียนอีก 

 2.การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์สอน 
ปรากฎผลดังนี้ 
     2.1ข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรง เรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงกว่าเพศชายทุกด้าน 
      2.2ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  มีประเด็นส าคัญจะน ามาอภิปราย  
ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา  โพธิ์แดง (2550, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนคลองบางกระบือ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนคลองบางกระบือ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมทุกด้าน
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยของนักเรียนสูงกว่าทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตนา  ลี้สุวรรณ (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบกลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต พบว่าทั้งกลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขตให้ความส าคัญกับ
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การบริหารเขต ให้ความส าคัญกับการบริหารงานธุรการ งานวิชาการงานบริการ งานโรงเรียนกับชุมชนและงานอาคาร
สถานที่น้อยกว่างานด้านการบริหารทั่วไป และงานด้านการปกครองนักเรียน และข้อเสนอแนะ มีการก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายในโรงเรียนให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนประถมศึกษา จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในระดับนี้มาก 

2. ความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก ซึ่ง
ผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายครั้งนี้  

    2.1 ด้านการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียนพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนให้
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัยนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ยึดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการควบคุมความประพฤติ และ
ระเบียบวินัยนักเรียน ท าให้บุคลากรทางการศึกษามีบทบาทลดน้อยลงในการมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัย
นักเรียน สอดคล้องกับ ส านักงานกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540  : 8) ได้ประกาศว่า ครู อาจารย์และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในภาระหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการในการ
ปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียนในด้านความมีวินัย เพราะหากนักเรียนขาดความมีวินัยจะท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียน 
การปฏิบัติตนในสังคมและการด ารงชีวิตในสังคม หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นภาระแก่สังคมในที่สุด 

    2.2 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและ
บุคคลภายนอกให้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนจัดให้มี
กิจกรรมที่เน้นที่หลักสูตร เช่น การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ,การแข่งขันกีฬา, การจัดการแสดง ฯลฯ มากกว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและบุคคลภายนอกสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอนสัน (Johnson,1979; อ้างถึงใน ขนิษฐา  
โพธิ์แดง. 2550)ได้ท าการวิจัยเรื่อง กิจกรรมนอกห้องเรียนในจูเนียร์ไฮสคูลและมิดเดิลสคูล รัฐเพนซิลวาเนีย(Extracs 
class Activities in Aelected Junior High and Middle Achols in Pennsylvania) ใ น โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ เ ภ ท
ประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางที่เพนซิลวาเนียพบว่า โรงเรียนทั้งสองขนาดไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ใน
หนังสือการบริหารกิจกรรมนักเรียน โดยพยายามก าหนดแนวปฏิบัติกันเองดังนี้ 1) ไม่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียน 2) ไม่มีการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมตามอิสระเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 3) ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในด้านการเงิน 4) ไม่เปิดโอกาสให้ครูที่
ปรึกษากิจกรรมเข้าอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามอิสระอย่าง
กว้างขวาง 5) ไม่ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามคู่มือที่ก าหนดไว้ 

    2.3 ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด และโดยรวมของด้านการ
จัดบริการแนะแนวนักเรียนอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเมื่อมีปัญหาด้านต่างๆ นักเรียนไม่ให้ความสนใจที่
จะใช้บริการแนะแนวของทางโรงเรียน โรงเรียนมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับนักเรียนเข้าท างานพิเศษหลัง
เวลาเลิกเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนค่อนข้างน้อย และโรงเรียนมีครู และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อท าหน้าที่
แนะแนวไม่เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันท์ พอดี และคณะ (2550) ได้กล่าวว่าการ
บริหารงานกิจการนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น เรื่องหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงผู้บริหารควรจะให้ความ
สนใจเป็นพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ผู้บริหารจะต้องค านึงว่ายังมีส่วนส าคัญที่เกี่ยวกับนักเรียน
อยู่อีก หลายด้าน เช่น การจัดบริการและสวัสดิการต่างๆให้กับนักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างชีวิต
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนนอกชั้นเรียนซึ่งอยู่ในขอบข่ายของงานกิจการ



 

 597 

นักเรียนนี้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญซึ่งสถานศึกษาและผู้บริหารจักต้องขวนขวาย จัดด าเนินการให้เหมาะสมถูกต้องตาม
ทรัพยากรและโอกาสที่มีอยู่ในสังคมประชาธิปไตย จะให้ความส าคัญของงานการจัดงานด้านกิจการนักเรียนควบคู่ไปกับ
งานวิชาการโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เมื่อมีปัญหาด้านต่างๆ นักเรียนให้ความสนใจที่จะใช้บริการแนะแนวของทาง
โรงเรียน ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะว่านักเรียนขาดความเชื่อมั่นและช่วงวัยที่แตกต่างกันระหว่างครูแนะแนวกับนักเรียนท า
ให้ไม่กล้าที่จะขอค าปรึกษาและใช้บริการแนะแนวของทางโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไชยา เบญจวรรณ์ 
(2542) ได้ศึกษาในเรื่องคุณลักษณะของครูแนะแนวตามความคาดหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระ
หฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า นักเรียนมีความ คาดหวังในคุณลักษณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีความคาดหวัง
ให้ครูแนะแนวมีความซื่อสัตย์ รักษาความลับและไว้วางใจได้ ยึดหลักคุณธรรมในการท างาน เป็นผู้ที่มีหลักการอุดมคติ 
มีจริยธรรม ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพรรณ แก้วศรีงาม (2543) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง
บทบาทและคุณลักษณะของ ครูแนะแนวที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาล วัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านบริการสนเทศ มีความคาดหวังมาก รองลงมาคือ บริการจัดวางตัว
และการบริการให้ค าปรึกษา บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลการบริการติดตาม ผลและประเมินผลตามล าดับ 
อีกประการหนึ่งพบว่า นักเรียนมีความคาดหวังในคุณลักษณะของ ครูแนะแนวในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่
คุณลักษณะด้านจริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการแนะแนวความเป็นผู้น า และด้านบุคลิกลักษณะ  

    2.4 ด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดกิจกรรม, บอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ , ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวัน การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ ท าให้การจัดกิจกรรมและการจัดบอร์ดนิทรรศการลดน้อยลงไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาย บุตตะมาศ
และนิคม เกิดทิพย์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ มุ่งที่จะจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์สื่อการสอน 
Instructional Media Center – I.M.C. หรือ School Media Center ศูนย์สื่อการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ 
นอกจากจะให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไปแล้วยังให้บริการโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนของครูและนักเรียนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการศึกษาด้วยตนเอง 
โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนและสร้างสภาการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนตามความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการ ท าให้ได้มีนักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนหลายๆ ท่านที่ได้พยายามคิดค้นหา
วิธีการต่างๆ ที่จะน ามาปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่ได้พยายามคิดค้นกันนั้นก็คือ สื่อการศึกษาประเภท
ต่างๆ อันได้แก่ โสตทัศนวัสดุ อุปกรณ์ (Multi – Media) ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการเลือกสื่อที่จะให้ความรู้ซึ่งมีอยู่จ านวนมากมายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล จากอันนี้เองท า
ให้กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์มากขึ้น ครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจะ
ค านึงถึงคุณลักษณะอันจะน าไปสู่พัฒนาการของนักเรียนให้ได้เพิ่มประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
มีการน าวัสดุต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการสอน วัสดุต่างๆ หรือสื่อการศึกษา เหล่านี้จะมีส่วนช่วยผู้เรียนได้มาก 
เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ และสร้างสภาวะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

   2.5 ด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียนพบว่าภายในห้องสมุดมีการจัดการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนได้แก่ มุม
หนังสือแบบเรียน,มุมหนังสือทั่วไป,มุมหนังสืออ้างอิง,มุมวารสารและมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบค าถาม
และช่วยการค้นคว้าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
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ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน มีการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว มีการดูแล บ ารุง พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และศักยภาพของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ       หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ 
(2547) ได้กล่าวถึง ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการ หรือความถนัดไม่เหมือนกัน ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ไม่สามารถฟังค าบรรยายจากครูได้ ในอนาคตห้องสมุดจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญซึ่งช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เพราะการเรียนในสถานศึกษาเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ
ส าหรับโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นส่วนส าคัญที่สุด คือ บทบาท
ของห้องสมุดและบทบาทของบรรณารักษ์ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
ให้บริการแก่นักเรียน นอกเหนือจากห้องสมุดโรงเรียนอีก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม ได้มีการลดบทบาทของโครงการห้องสมุดประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน มีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว มีการดูแล บ ารุง พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
และศักยภาพของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการปฏิรูปการศึกษาได้
ประกาศว่า จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถน าห้องสมุดสู่
การเป็นแหล่งวิทยาการหรือศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริง แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดในยุคข้อมูลข่าวสารไร้
พรมแดนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวัสดุสารนิเทศที่หลากหลายและเพียงพอไว้ บริการผู้ที่สนใจเข้าศึกษาค้นคว้าไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุเพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการท ารายงานก็ตาม ห้องสมุดจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึง
ความมีมาตรฐานด้านการศึกษาของสถาบันนั้นๆ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ซึ่งถือว่า เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ส าคัญจะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ทุกรูปแบบมาไว้บริการอย่างเพียงพอ และแนวโน้มของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ควรเน้นสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็อยู่ที่
ความต้องการของผู้รับบริการ 

3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 จ าแนกตามเพศพบว่า  ข้าราชการครูที่มี
เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงกว่าเพศชายทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเพศหญิง
เป็นเพศที่ให้ความสนใจในรายละเอียด และสนใจในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนจึงท าให้เพศหญิงมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับสูงกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ  นครศรี  (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจ าปี
การศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจั ดการการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา , ด้านงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน นักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่านักศึกษาเพศชาย จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการสอน
ต่างกันพบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
ข้าราชการครู  แม้จะมีประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างกันแต่สอนในสถานศึกษาเดียวกัน การบริหารงานกิจการ
นักเรียนในบริบทเดียวกันท าให้เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison) 
แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ  นครศรี  (2554 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
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คิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสังกัดแผนกวิชา อายุ  ระดับชั้นและเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ด้านการควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทาง

การศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัยนักเรียน มีการให้รางวัลหรือชมเชยนักเรียนที่ประพฤติดี และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง       

   1.2 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ควรเชิญผู้ปกครองและบุคคลภายนอกให้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนโรงเรียนมากขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนและเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและ
สังคม โรงเรียนควรจัดเตรียมเอกสาร, หนังสือ, สื่อ และวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ และควร
ส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดชุมนุมก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุมท าให้มี
ครูที่ปรึกษาชุมนุมที่มีความรู้ความสามารถตรงกับชุมนุมที่เปิดรับสมัคร 

   1.3 ด้านการจัดบริการแนะแนวนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจ และความส าคัญต่อ
การใช้บริการแนะแนวของทางโรงเรียนเมื่อมีปัญหา โรงเรียนควรมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับนักเรียนเข้า
ท างานพิเศษหลังเวลาเลิกเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนเพื่อส่งเสริมนักเรียนมีรายได้และประสบการณ์ชีวิต และโรงเรียน
ควรจัดครู และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อท าหน้าที่แนะแนวเพียงพอต่อปริมาณความต้องการของนักเรียน 

  1.4 ด้านการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน ควรมีการจัดกิจกรรม , บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ และโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ , ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ ควรเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม และรักษาสุขภาพอนามัยของบุคลากร และนักเรียน เพื่อให้ทราบและรู้วิธีป้องกันรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเอง และอ านวยความสะดวกในการรับบริการต่างๆ จากห้องพยาบาล 

  1.5 ด้านการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียน ควรส่งเสริมการจัดห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
ให้บริการแก่นักเรียนหรือมุมความรู้เฉพาะตามรายวิชานอกเหนือจากห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียนจะต้องจัดให้มี
พื้นที่ในการนั่งอ่านอย่างเพียงพอ และเป็นสัดส่วน เช่น มุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, มุมสบาย, มุมสวนหย่อม ฯลฯ และ
ควรมีการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียนตามจุดต่างๆ เช่น มุมอาคาร , โรงอาหาร, ใต้ต้นไม้ ฯลฯ พร้อมทั้งการ
จัดบริการโสตทัศนวัสดุภายในห้องสมุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆของโรงเรียนธรรมศาสตร์

คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เช่น การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
ทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานกิจการนักเรียน 
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  2.3 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา
รายละเอียดในทุกด้านแบบเจาะลึก อาจใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล 
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