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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี 2) แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล รวม 25 คน และ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ราชบุรี จ านวน 5 ฉบับ ทั้งนี้ยกเว้นผู้ท าวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ 1. แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ราชบุรี ตามแนวคิดของ เบนนิส 
(Bennis) สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมาก4ด้านและระดับปานกลาง2ด้าน เมื่อ
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการวางแผนงานกจิการนักเรียนและด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

2. แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ราชบุรี มีแนวทางดังนี้ 1) 
ควรมีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน  2) ควรมี
การด าเนินการในส่วนของการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนให้ชัดเจน  3) ควรมีการวิเคราะห์ 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 4) ควรมีการคัดกรองนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอทุกภาคเรียน 5) ควรมีการช้ีแจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 6) ควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59252329 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : student affairs management 

MR. SURAPAT KATERAT : STUDENT AFFAIRS MANAGEMENT OF 
TRIAMUDOMSUKSA PATTANAKARN RATCHABURI SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The objectives of this research were 1) to study student affairs administration of 
Triam Udom Suksa Pattanakarn Ratchaburi School. 2) to study the approaches to student affairs 
administration of Triam UdomSuksa Pattanakarn Ratchaburi School. The research instruments 
consisted of 1. The questionnaire on student affairs administration of Triam Udom Suksa 
Pattanakarn Ratchaburi School according to Bennis’s concept with statistics used including 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 2. A structured 
interview was used to determine the approaches to student affairs administration of Triam Udom 
Suksa Pattanakarn Ratchaburi School. 

The results found that : 

1. Overall student affairs administration of Triam Udom Suksa Pattanakarn 
Ratchaburi School was at a high level. When individual aspects were considered, four aspects had 
high mean score and two aspects had moderate mean score. Aspects arranged based on the 
highest to the lowest arithmetic mean scores were student affairs administration, implementation 
of student support system, democratic promotion in school, discipline, morality, and ethics 
promotion in students, student affairs planning and student affairs performance evaluation. 

2. The approaches to student affairs administration of Triam Udom Suksa 
Pattanakarn Ratchaburi School consisted of 1) data should be gathered and regulations on 
student affairs should be comprehensively prepared, 2) responsibility of student affairs should be 
clearly defined, 3) activities should be analyzed and organized to promote learners’ morality and 
ethics in regular and continuous manner, 4) screening of students should be regularly conducted 
every semester, 5) democratic principles in school should be concretely notified and published, 
and 6) student affairs performance should be evaluated with verifiable evidence. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าที่
แนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทรักษ์ ประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รวมถึง ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า สัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย และ นายชัชวาล ร่มโพธิ์ทอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า สัมภาษณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย 
ส่งเสริมให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้ความรู้ค าแนะน า
และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือวารสารเอกสารและงานวิจัยทุกเล่มที่ช่วยการให้การค้นคว้า
อิสระมีความครบสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนรองผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จังหวัดราชบุรีทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ ในครั้งนี้เป็นอย่างด ี

ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น 36 ทุกคน
ส าหรับมิตรภาพที่ขอให้ก าลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา   คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการ
ค้นคว้าอิสระเล่มนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่คุณบิดามารดาครอบครัวสมบูรณ์ทรัพย์ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่ง
สอนแนะน าให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดีเสมอมา 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ในสภาพสังคมปัจจุบันนั้นความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพสังคมทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมากขึ้น หากแต่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวนั้น ยังขาดการค านึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาทางด้านการเมืองและสังคม โดยในฐานะที่สังคมไทยเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมโลกก็ย่อมที่จะต้องได้รับผลกระทบไปด้วย โดยที่ผ่านมาในหลายทศวรรษประเทศ

ไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศและรายได้ต่อหัวของประชากร

เพ่ิมขึ้น ผลที่ ได้คือท าให้ เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ในความเจริญดังกล่าว เป็นการ

เจริญเติบโตที่ไม่ถาวร เนื่องจากการพัฒนาที่ได้มาจากเทคโนโลยีอันล้ าหน้านั้น มิได้เกิดมาจาก

คุณภาพของคนในประเทศอย่างแท้จริง  ดังนั้นเมื่อสภาพการณ์ของโลกและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงก็

จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย  สังคมไทยจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้รู้เท่าทันและด ารงชีวิตอยู่ใน

โลกปัจจุบันให้ได้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ได้ก็คือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศ เนื่องด้วยคนที่มีคุณภาพจะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญที่จะน าพาไปสู่

การพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือกระบวนการ

เรียนรู้และการศึกษา1 

การศึกษาจึงนับเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอก

งามของบุคคลและสังคมและการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

                                                           
1 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพาณิช, 2550), 4. 



  2 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้

คนไทยสามารถเรียนรู้ปรับตัว พ่ึงพาตนเองและ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เหมาะสมและ

เข้ากับสังคมโลกในยุคปัจจุบันได2้ 

โรงเรียนจึงถือวาเป็นหนวยงานหนึ่งทีส่ าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษยให้มีคุณภาพเพ่ือเป็น

ก าลังส าคัญในการสร้างสรรคความเจริญกาวหนาให้กับสังคมและประเทศชาติอยางตอเนื่อง  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ส าคัญในการวางรากฐานให้กับคุณภาพของคนในชาติ 

การบริหารงานของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้ง

ร่างกาย และจิตใจ มีสติปัญญา คิดเป็น ประยุกต์ได้มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นการจัดการศึกษา ใน

สถานศึกษาที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2545 มาตรา 6 ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข3 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาหลัก

สู่ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติศาสน์กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่

อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ4 จึงไม่ใช่แค่การ

บริหารงานในด้านวิชาการที่เน้นในด้านการพัฒนาหลักสู่ตร การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้การวัดผล

ประเมินผลเท่านั้น สถานศึกษายังต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมเสริม หลักสู่ตร การบริหารกิจการ

นักเรียนนอกจากจะเป็นงานในความรับผิดชอบของสถานศึกษา แล้วยังเป็นภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาโดยตรงและเป็นงานที่ต้องมีการ

ปรับปรุงคัดสรรกิจกรรมตางๆ ให้ทันสมัยเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนของนักเรียน

ให้กาวหนา เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรูจนสามารถพัฒนา ตนเองให้เจริญงอกงามในทุกดาน 

                                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (ฉบับที่2) (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545), 
6. 

3 เรื่องเดียวกัน, 6. 
4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552). 
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รวมทั้งใสใจดูแลความประพฤติของนักเรียนให้ปฏิบัติตนในกรอบ แหงคุณงามความดีที่ควรจะกระท า

ได้โดยวางรากฐานความรู้ประสบการณ์และอบรมบมเพาะ พัฒนาจิตใจควบคู่กันไป จนท าให้ประสบ

ความส าเร็จและเป็นการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน และส่งผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถในขณะที่ศึกษาอยู่ใน สถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

เจริญก้าวหน้าในชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว โดยส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงขอบข่ายของการ

บริหารกิจการนักเรียนไว้ดังนี้ 1) การวางแผนงาน กิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 

3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการด าเนินงานกิจการ

นักเรียน5 

เนื่องจากสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการรับวัฒนธรรม

ทางตะวันตกเข้ามามากขึ้น ท าให้วัฒนธรรมไทยถูกละเลย เด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่ มี

ทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งผิดแปลกไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาช้า

นานท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา 

 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาใน

สถานศึกษาและส่งเสริม ก ากับและติดตาม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยคอยชี้แนะ ให้ค าแนะน า

และผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพ่ือพัฒนา

ความรู้ทักษะ เจตคติคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียนเพ่ือที่จะเป็นก าลังในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

                                                           
5 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552). 
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ปัญหาของการวิจัย  

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2545 มาตรา 23 (4) กล่าวว่า การศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเนน 

ความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละ

ระดับการศึกษา6 ดังนั้นด้านจึงควรเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา ทั้งด้าน

วิชาการความรู้และดานประสบการณ์ให้กับนักเรียน เพราะสถานศึกษา เป็นแหลงจัดการดานความรู้

และปลูกฝงทัศนคติที่ดีให้เกิดกับเยาวชน ซึ่งนอกเหนือจาก การบริหารงานหลักๆ ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดขอบขาย การบริหารสถานศึกษา

ทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหาร

ทั่วไป7 แล้วงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียนซึ่งอยู่ในขอบขาย ของการบริหารทั่่วไป ถือวาเป็นสิ่งส าคัญ

ยิ่งในการปลูกฝงให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสู่ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตนของสภาพสังคมในป

จจุบัน สงผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียน ท าให้นักเรียนจ านวนมากไม่

อาจปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาว จึงได้มีพฤติกรรมไปในทางที่ เสื่อมเสีย 

ตลอดจนสรางปญหาให้แกสถานศึกษาและสังคมได้ปจจัยที่ท าให้เกิดปญหาของงานกิจการนักเรียน 

ดังนี้    1) ปญหาของงานกิจการนักเรียนดานสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นปญหาในดานอาคารสถานที่

                                                           
6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 (ฉบับที่2). 
7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์, 2546). 
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ซ่ึงสงผลกระทบตองานกิจการนักเรียนได้เช่นกัน เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาแตล่ะแหงมักจะไดร้ับ

การออกแบบรูปแบบของอาคารสถานที่ เรียน ตามรูปแบบที่รัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

เพ่ือให้มีรูปแบบของอาคารเรียนอยางเดียวกัน หมดทั่วทั้งประเทศ โดยมิได้ค านึงถึงความเหมาะสม

ของสถานที่ตั้งแวดลอม สภาพภูมิอากาศ จึงประสบปญหาตางๆ อาทิห้องเรียนแคบ รอนอบอาวและ

แออัด มีเสียงรบกวนจากภายนอก ตลอดจนมีจ านวนนักเรียนมากเกินไป วัสดุการสอนไม่เพียงพอ ท า

ให้การเรียนการสอนนักเรียน ไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ ขาดแคลนอาคารสถานที่ท าให้ห้องเรียนไม่

เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ภูมิทัศนของสถานศึกษาไม่นาสนใจ บางแห่งตั้งอยู่ในแหลงชื้นแฉะ 

ประสบปญหาน้ าขึ้น-ลง มีน้ าทวมขัง ท าให้ไมเ่กิดแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเขาเรียน สถานที่ต้ังอยู่ไกล

บริเวณชุมชน การเดินทางไปโรงเรียนล าบาก สภาพแวดลอมที่ไม่เหมาะสม อยู่ใกล้โรงงานมีเสียงดัง

ตลอดเวลา หรือใกล้สถานบันเทิงตางๆ ขาดงบประมาณอุดหนุนที่จะน าไปใชในการจัดการศึกษาและ

จัดหา วัสดุอุปกรณเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการด าเนินงานกิจการนักเรียน 2) 

ปญหาของผูบริหารสถานศึกษา การขาดวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ขาดการวางแผนงาน ที่

รอบคอบ การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ขาดการท างานเป็นทีม8 ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงควรด าเนินการและพัฒนาระบบการบริหารงานทั้ง 4 งานภายในสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสู่งสุด  

ปญหาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีจากการให้

สัมภาษณ ของ นายธวัช  ค านก หัวหนางานกิจการนักเรียน พบว่า ดานการวางแผนงานกิจการ

นักเรียน ในการจัดท า กฎเกณฑ์ วิธีการยังครุมเครือเนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ข้อบังคับ 

เรื่องทรงผมนักเรียนชายและหญิงที่ก าหนดมาไม่ชัดเจน ท าให้ยากตอการตรวจเช็คนักเรียนเป็น

รายบุคคล ดานการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนไม่สามารถด าเนินงานได้อยางเต็มที่เนื่องจากขาด

บุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่ จากการให้สัมภาษณของ นายโกศล  แย้มกาญจนาวัฒน์ ผู้มีหนาที่ใน    

การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบว่า ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

ความประพฤติและระเบียบวินัย การด าเนินงานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีผูที่มีอ านาจในการตัดสินใจ

ไมไ่ด้ให้ความสนใจหรือส่งเสริมการปฎิบัติงานของผู้ทีไ่ด้รับหน้าที่อย่างจริงจัง  

                                                           
8 สมพิศ โห้งาม, การจัดการและการบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel 

Management and Administration) (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาควิชา
บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์). 
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อีกทั้งไม่มีห้องในการอบรม ชี้แนะ หรือตักเตือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที ่       

เป็นหลักท าให้ยากตอการสอบถามข้อมูลหรือความต้องการของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม พบว่า บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการจัด

กิจกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมแต่จะเน้นไปในด้านของกิจกรรมทางวิชาการและขาดการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงนักเรียนบางคนที่ไม่เห็นถึงความส าคัญและไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให้เป็นประโยชนมีการจัดโครงการตางๆ เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถของนักเรียน เช่น ดนตรีกีฬา แต่ปญหาที่พบคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนเพราะเป็น

สถานศึกษาขนาดเล็กจึงมีการกระจายงบประมาณไปในการบริหารงานอ่ืนๆในโรงเรียน ท าให้ครูต้อง

รับผิดชอบคาใชจายในการส่งเสริมกิจกรรมตางๆเอง ดานการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผูประพฤติ

ดีนั้น พบว่ามีการสนับสนุนนอยมาก ท าให้นักเรียน ขาดแรงจูงใจ เมินเฉยต่อกิจกรรมต่างๆในโรเรียน

มากขึ้นและจากการให้สัมภาษณของ นางสาวธันย์ชนก สุ่นจันทร์ หัวหนางานแนะแนว พบว่า ดาน

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยางไม่ตอเนื่อง อีกทั้งยังมีปญหาเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ครบทุกคน ท าให้ครูที่ปรึกษา

สังเกตพฤติกรรมและท าความรู้จักกับนักเรียน นั้นมีนอย ดานการด าเนินงานการแกไขปญหานักเรียน

นั้นสามารถดูแลและป้องกันได้ขณะที่นักเรียน อยู่ที่โรงเรียนและในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ในขณะที่

นักเรียนอยู่ที่บ้านไม่สามารถดูแลนักเรียนไดอ้ยางทั่วถึง อีกท้ังผูปกครอง ไมใ่ห้ความร่วมมือในการชวย

กันป้องกันและแกไขปญหาท าให้เกิด ปญหานักเรียนขาดเรียนจ านวนมาก และดานการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่า วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

และไมมี่ห้องสภานักเรียนเพ่ือใชในวางแผนกิจกรรมตางๆ  

จากการศึกษาเอกสารตางๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พบว่า ปญหา

ของงานกิจการ นักเรียนในดานตางๆ มีดังนี้  

ดานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาสมุดบันทึก

ประจ าเดือนของฝายกิจการนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 พบว่ามีการจดบันทึก

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนบางส่วนดังนี้ พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาเสพติด การพูดจา

ส่อ เสี ยดผู้ อ่ืน  การทะเลาะวิวาท ไม่ เขาเรียน /หนี ออกนอกโรงเรียน  พฤติกรรมก้ าวร้าว                   

และพฤติกรรมชูสาว9  ซึ่งสะทอนให้เห็นถึงการขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในเรื่องของ คุณธรรม 

                                                           
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี , สมุดบันทึกประจ าวัน ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2559 (ราชบุรี: ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, 2559), 13-15. 
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จริยธรรม และจากสมุด บันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

พบว่า มีนักเรียนส่วนให้ญ่ที่มาโรงเรียนสาย ไม่ทันเขาแถวท ากิจกรรมหนาเสาธง และมาโรงเรียนใน

ระหว่างที่มีการเรียนการสอนแล้ว10 จากข้อมูลรายชื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในคาบจริยธรรม

ประจ าสัปดาหผลจากการเช็คชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมในคาบเรียนที่ 7 ของทุกวันศุกรภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2558 พบว่า มีนักเรียนบางส่วน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในคาบจริยธรรม11 และผล

จากการตรวจทรงผม และการแต่งกายของนักเรียนทุกต้นเดือนของแต่ละเดือนในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนบางส่วนมีทรงผมและการแต่งกายไม่เรียบรอย ผิดระเบียบของ

โรงเรียน12 สะทอนให้เห็นถึงการขาดการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในดานระเบียบ วินัย ความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน พบว่า ไม่มีการจัดท าแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ 

เผยแพร่เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ศึกษา ดานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า มีการเยี่ยม

บ้านนักเรียนไม่ครบทุกคน ดานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่า มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพียงปละ 1 ครั้ง ดานการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียนมี

น้อย โดยเฉพาะการให้นักเรียนและ ผูปกครองมสี่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานนอยลง  

จากสภาพปญหาดังกลาว พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ยังคงมีปญหาในเรื่องของการด าเนินงานตางๆ เช่น ขาดการวางแผนงาน

กิจการนักเรียน ไม่มีการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมยังมี

ไม่เพียงพอ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ยังด้อยประสิทธิภาพ เป็นผลท าให้นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์เกี่ยวกับการใชยาเสพติด การไม่สนใจการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมไม่เขาเรียน หนี

ออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาก าหนด  พฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาส่อเสียดกับเพ่ือนในห้อง พฤติกรรมชู

สาว ทรงผมและการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ มาโรงเรียนสาย และขาดการเข้าร่วมกิจกรรมตางๆ  

                                                           
10 สมุดบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ราชบุรี: 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, 2558), 27. 
11 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  (ราชบุรี: โรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, 2558), 12-13. 
12 สมุดบันทึกการตรวจทรงผมและการแต่งกาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ราชบุรี: 

ฝ่ายกจิการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, 2558), 12. 
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สถานศึกษาจึงควรพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารเป็นผูที่มีบทบาท

ส าคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษา โดยค านึงถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้รับทั้งในดานความรู้ทาง 

วิชาการควบคูก่ับการปลูกฝงจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคให้เกิดกับผู้เรียน 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งมีความส าคัญในการมุ่งส่งเสริม 

การเรียนของนักเรียนให้กาวหนาประสบผลส าเร็จและมุ่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ด าเนิน 

ไปด้วยดีเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอันจะส่ง 

ผลให้สถานศึกษาสรางผู้เรียนทีม่ีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือให้สอดคล้องกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  

1. เพ่ือทราบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

2. เพ่ือทราบแนวทางการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรี 

ข้อค าถามการวิจัย  

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัย  

ไว้ดังนี้  

1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีอยู่ในระดับใด  

2. แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี   

เป็นอยางไร  

สมมติฐานของการวิจัย  

เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวิจัย ผูวิจัยไดต้ั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุ รี                   

อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

เป็นพหุวิธี 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารา ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการ 

บริหารงานวิชาการ ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะเป็น 
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องค์กรเชิงระบบเปิด ซึ่งลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenburg และ Ornstein) ได้ศึกษาทฤษฎี

ระบบที่เป็น พ้ืนฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 ส่วนคือ ปัจจัยน าเข้า(input) สู่กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง(transformation process)กลายเป็นปัจจัยออกหรือผลผลิต(output)ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อม (environment) ภายใน และภายนอกองค์การและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 

(feedback)13 ส าหรับสถานศึกษาเป็นระบบเปิดเช่นเดียวกันมีปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการโดย จะถูกปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ (transformation 

process) ของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงาน วิชาการ การเรียนการสอน การนิเทศ สุดท้ายคือ

ผลผลิต (output) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหารได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ชื่อเสียงของ

สถานศึกษา ความพึงพอใจของทุกฝ่าย อยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม (environment) ซึ่งมีผลต่อ

การบริหารงานวิชาการทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพทาง

การเมือง สภาพภูมิศาสตร์ 14 อีกทั้ งสถานศึกษายังเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 เพ่ือให้การศึกษาอบรมให้กับเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมี

คุณภาพ สรางประโยชนให้กับสังคม และประเทศชาติสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยางมีความสุข 

การจัดการเรียนการสอนและการ จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนจึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่สถานศึกษา

จะต้องจัดให้มีโดยค านึงถึงธรรมชาติ ของผู้เรียน ความถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียน

รแูละปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม เป็นทีย่อมรับของสังคม มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามที่ หลักสู่ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากในปจจุ

บันนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนรูเฉพาะในห้องเรียนเพียงอยาง

เดียวจึงยังไมเ่พียงพอ การสร้างประสบการณ์โดยตรงกับนักเรียนในลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสม

จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง การเสริมทักษะและประสบการณ์เหลานี้ถือเป็นงานของกิจการนักเรียน การ

บริหารกิจการนักเรียน ตามที่ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 

2) การบริหารงาน กิจการนักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) 

                                                           
13 Lunenburg C. Fred and Ornstein C. Allan, Educational Administration: 

Concepts and Practices (CA: Wadsworth Publishing, 2007), 21. 
14 อ านวย ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 45-48. 
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การด าเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) 

การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ทีม่า  : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA : Wadsworth, 2012), 21. 

                                                           
15 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552, 52-54. 
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(Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Inputs) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

ผลผลิต 

(Outputs) 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียน  

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรยีน 
 

 

กระบวนการ 
(Process) 

- การบริหาร 

 

 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศ 
 

- การบริหารกจิการ

นักเรียน 
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  : อ านวย ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ให้ม่ทางการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 87-90.  

. 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผูวิจัยก าหนดขอบเขตเพ่่ือให้ตรงตามวัตถุประสงคโดยมุ่งเนนที่จะศึกษาการบริหารกิจการ 

นักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ส านักบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจ าแนก

งาน กิจการนักเรียนออกเป็น 6 ดาน ได้แก 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงาน

กิจการ นักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบ

ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ 

ด าเนินงานกิจการนักเรียน ดังแผนภูมทิี ่2 

การบริหารกิจการนักเรียน 

1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 
4) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6) การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

 
แผนภูมทิี ่2 ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                         
ที่มา : ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2552), 37-46. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือให้เขาใจความหมายเฉพาะของค าที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกันจึงได้นิยาม 

ความหมายของค าตางๆ ไว้ดังนี้  

การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ

เหมาะสมตามควรแกวัย มีทักษะการด าเนินชีวิต ช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

ศีลธรรม จริยธรรม รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยางเป็นสุข ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน

กิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 6) การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ที่ เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 6 ตั้ งอยู่ที่  188 หมู  2 ต าบลดอนคลั ง               

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได้ศึกษาคนควาวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฏี แนวคิด 

ตางๆ โดยเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้ งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้   

การบริหารกิจการนักเรียน 

การที่โรงเรียนจะมุ่งสรางนักเรียนให้มีคุณภาพได้นั้น นอกจากจะต้องพยายามแสวงหาและ 

จัดสรรความรู้ที่ดีมีประโยชนมาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูด้วยวิธีการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว    

ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนยังต้องให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียน 

อยางมีความสุข ในบรรยากาศหรือสถานการณที่เอ้ืออ านวยให้นักเรียนสามารถเรียนรูได้อยางเต็มที ่

และมีความเจริญงอกงามในบุคลิกภาพทุกๆ ดานอยางตอเนื่องทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ และ 

สติปัญญา16 โดยในปจจุบันนั้นงานกิจการนักเรียนถือเป็นขอบขายและภารกิจงานที่อยู่ในส่วนความ 

รับผิดชอบของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในหนังสือแนวทางการกระจาย 

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัด 

การศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ได้ก าหนดขอบขายและภารกิจงานการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบและเครือขายข้อมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการ 

บริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา    

8) การด าเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

11) การรับนักเรียน 12) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพ่ือ 

การศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน    17) การประชาสัมพันธงาน

การศึกษา 18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวย
                                                           

16 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์, การบริหารกิจการนักเรียน เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2553), 28-31. 



  14 

งานและสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 19) งานประสานราชการ     ส่วนภูมิภาคและส่วน ทอง

ถิ่น 20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 22) แนว

ทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน17  

ความหมายของงานกิจการนักเรียน   

งานกิจการนักเรียนเป็นงานหนึ่งในหลายงานของการบริหารโรงเรียนที่มีความส าคัญเพราะ 

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนอกห้องเรียนไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีจุดมุ่งหมาย 

ในการสรางเสริมให้นักเรียนเจริญเติบโตและมีพัฒนาการพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณและสังคม มีความพรอมที่จะเติบโตเป็นผูให้ญที่มี่คุณภาพตอไป ผูบริหารและ 

บุคลากรของโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของงานกิจการนักเรียนและควรมีความรู้ ความ

เข้าใจอยางถูกต้องเพ่ือทีจ่ะไดส้ามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชนแกนักเรียนตอไป               

  ไดม้ีผูให้ความหมายของงานกิจการนักเรียนไว้หลายประการ ดังนี้  

 สุนันทา กลาแข็ง กล่าวว่า งานกิจการนักเรียน คืองานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแกไข 

ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย กอให้เกิดความสงบเรียบรอยในการอยู่ร่วมกันเพ่ือ 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเปาหมายของหลักสู่ตร18    

จิระ งอกศิลป ได้กล่าวว่า งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา 

นักเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมควรแกวัยและความแต่กตางระหว่างบุคคล มีทักษะการด าเนินชีวิตอยู่ 

ในสังคมได้อยางเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นงานที่จัดขึ้นในการส่งเสริมงานวิชาการที่มุ่งหวังให้นักเรียนมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค คือ เป็นคนเกง คนดี และอยู่ในสังคมไดอ้ยางมีความสุข19     

                                                           
17 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 43-46. 

18 สุนันทา กล้าแข็ง, "สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านปาก
ข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี"  
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), 22-25. 

19 จีระ งอกศิลป์ , ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่  (ชัยภูมิ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2550), 43-45. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปความหมายของงานกิจการนักเรียนไว้วา 

งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสม                                               

ตามควรแกวัย และความแต่กตางระหว่างบุคคล มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสู่โลกแหงอาชีพ รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยางเป็นสุข20  

ลัดดา สุวรรณกุล ได้ให้ความหมายของงานกิจการนักเรียนไว้วา เป็นกิจกรรมตางๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับนักเรียนในส่วนทีไ่ม่เก่ียวกับการสอนในห้องเรียนและงานของกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

จะเริ่มตั้งแต่กอนเด็กเข้าโรงเรียน จนเด็กจบออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ยังเป็นหนาที่ของงานกิจการ 

นักเรียนอยู่21  

หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ให้ความหมายงานกิจการนักเรียนไว้วา เป็นงานและกิจกรรมทั้งหลาย 

ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ยกเวนการเรียนการสอนตามหลักสู่ตร เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือให้นักเรียน 

สามารถศึกษาเลาเรียนได้อยางมีความสุขและประสบความส าเร็จในการศึกษา เช่น บริการแนะแนว 

บริการจัดหางาน บริการอาหาร บริการรักษาพยาบาล กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมจัดตั้งองคกร 

นักเรียน งานวินัยและปกครอง งานติดตามผลผูส าเร็จการศึกษาเป็นตน22   

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กลาวไว้วา งานกิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นกระบวนการทาง 

การศึกษาที่สถานศึกษาได้จัดไว้ เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผูที่มีความสมบูรณพรอมทั้งวิชาการและ 

วิชาชีพ มีความสามารถทางสติปัญญา ทักษะทางสังคม อารมณมั่นคง สุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและ 

จิตใจ เป็นงานที่ชวยสงเสรมิเติมเต็มให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสมบูรณนอกเหนือจากที่ได้รับ 

ตามหลักสตูรการเรียนการสอนทีท่างสถานศึกษาจัดขึ้น23   

กูด (Good) ได้กลาวไว้วางานกิจการนักเรียนคือ การบริการของสถาบันแกนักเรียนเป็น 

รายบุคคลและรายกลุ่ม ในแงของการให้ค าปรึกษา การบริการและสวัสดิการของนักเรียน เช่น       

                                                           
20 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการ

เรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์, 2549). 
21 ลัดดา สุวรรณกุล, เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจกรรมนักเรียน 

(ประจวบคีรีขันธ์: ศูนย์กิจกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2544). 
22 หัสดินทร์ เชาวนปรีชา, การบริหารงานกิจการนักเรียน  (อุตรดิตถ์: คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542). 
23 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริม, 
2542). 
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การแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ การจัดหางาน การบริหารหอพัก และการให้ค าปรึกษาแก องค

กรนักเรียน24   

  โอวารด (Ovard) ได้กล่าวว่าการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 

ให้บริการตางๆ แกนักเรียน ประกอบด้วยการรับนักเรียน การปฐมนิเทศ การจัดนักเรียนเขาชั้นเรียน 

การควบคุมเวลาการมาเรียน การมอบงานให้นักเรียนท า การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการ 

นิเทศ การจัดโปรแกรมพิเศษแกนักเรียนที่มีปญหา การรักษาวินัย การแนะแนว การสาธารณสุข การ 

ชวยเหลือนักเรียนในดานส่วนตัวและภาวะอารมณ25   

 เบอดี้ (Berdie) ให้ความหมายวา งานกิจการนักเรียนเป็นงานทีป่ระยุกตความรู้ หลักการ ซึ่ง 

เป็นการผสมผสานวิชาการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรโดยเฉพาะดานจิตวิทยาและสังคม 

วิทยา น ามาใชกับนักเรียน26   

ความหมายของการบริหารกิจการนักเรียน  

  จรัญ ชูชื่น ได้ให้ความหมายการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัว 

นักเรียน และกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่เป็น 

กิจกรรมที่ชวยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสู่ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ 

พฒันาตนเองตามความรู้ความสามารถ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน27  

 โฉมฉาย กาศโอสถ ได้ให้ความหมายการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึงการกระท าทุกอย่าง

ในโรงเรียนเพ่ือช่วยพัฒนานักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่โรงเรียนต้องการเช่น งานพัฒนา นักเรียน

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ สมบูรณ์ให้กับ

                                                           
24 Good V. Carter, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill, 1975). 
25 Glenn F. Ovard, Administration of the Changing Secondary School (New 

York: The Macmillan Company, 1971). 
26 Berdie F Ralph, College Student Personnel (Boston: Houghton Miffin 

Co.,ltd, 1971). 
27 จรัญ ชูชื่น, การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง (มหาสารคาม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547). 
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นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคม ส่วนรวมและ

ประเทศชาติสืบไป28 

แคมพเบลล และคณะ (Campbell and Others) กล่าวว่า การบริหารกิจการนักเรียน 

หมายถึง การจัดบริการดานตางๆ ให้แกนักเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มี    

ความส าคัญของการบริหารกิจการนักเรียน   

งานกิจการนักเรียนคืองานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไข ความประพฤติของนักเรียนให้

อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสู่ตร สถานศึกษาจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารกิจการ

นักเรียน ซ่ึงไดม้ีนักวิชาการไดใ้ห้ความส าคัญของ งานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้                                             

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ จ าแนกความส าคัญของงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้  

1. มีความส าคัญตอตัวนักเรียน คือ ชวยให้นักเรียนได้มีโอกาสคลายเครียด จากการเรียนการ 

สอนในหองเรียนปกติ เนื่องจากหากนักเรียนมุ่งแต่เรียนและท างานตามที่ครูมอบหมายอยางจริงจังจน 

ไมม่ีเวลาหยุดพัก ยอมท าให้หยอนสมรรถพัฒนะ ไมม่ีสมรรถภาพ ทัดเทียบกับผูอ่ืนได้  

  2. มีความส าคัญตอผูสอน เนื่องจากส่งเสริมให้ผูสอนมีสัมพันธภาพอันดีแกผู้เรียน ได้รูจัก 

เข้าใจ และสามารถช่วยเหลือหรือแกไขปญหาของผู้เรียนได้อยางถูกต้องยิ่งขึ้น  

  3. มีความส าคัญตอผูบริหารโรงเรียน ชวยให้ผูบริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

เพ่ือน ามาศึกษาหรือใชประโยชนกับนักเรียน ผูปกครอง นายจางโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่สู่งขึ้นไป 

ซ่ึงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน   

4. มีความส าคัญตอฝายแนะแนว ชวยให้ได้รับข้อมูลดานความถนัดและความสนใจ จากการ 

สังเกตและบันทึกข้อมูลประจ าวันในการร่วมท ากิจกรรมนักเรียนรายบุคคล เพ่ือน าไปประกอบการให้ 

ค าปรึกษาแกนักเรียนในการตัดสินใจวางแผนเลือกสายการเรียนให้เหมาะสมกับตนที่สุด 

  5. มีความส าคัญตอประเทศชาติ คือ เสริมสร้างประชาชาติที่เพียบพรอมไปด้วยคุณภาพ 

สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ ในดานปญญา ศีลธรรม จรรยามารยาท เพราะได้ส่งเสริมนักเรียนใน ด

านกิจกรรมตางๆ ให้มคีวามรูและประสบการณใ์ห้นักเรียนเติบโตเป็นพลังสงัคมของชาติตอไป 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานกิจการนักเรียนไว้วา กิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่ง 
                                                           

28 โฉมฉาย กาศโอสถ,  (มหาวิทยาลัยนเรศวร, รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน). 
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ภาระงานที่ส าคัญ สถานศึกษามีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมี 

ประสิทธิภาพ รูจักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนทีค่รบถวนและเป็นปจจุบัน 

เพ่ือชวยให้ครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผานกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ 

เพ่ือสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มี

คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ไทย เกิดการเรียนรูระบอบ 

ประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริยมีจิตสาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

สามารถเลือกด าเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรู และมีภูมิธรรม29                                              

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของงานกิจการนักเรียนไว้             

7 ประการ คือ   

1. สังคมเป็นตัวก าหนดปรัชญาของการด ารงชีวิต ซึ่งชีวิตต้องการหลายอยาง โรงเรียนเป็น   

ส่วนหนึ่งของสังคม มีสถาบันหลายแหงในสังคมที่ เป็นตัวก าหนดความต้องการของบุคคลใน 

ขณะเดียวกันก็เป็นตัวก าหนดบทบาทของโรงเรียนอีกด้วย สถาบันดังกลาวนี้ ได้แก บ้าน ศาสนา 

รัฐบาล เป็นตน โรงเรียนมีบทบาททั้งส่งเสริมและควบคุมบุคลากรตางๆ ซึ่งบุคลากรตางๆ เหลานี้    

เป็นผู้สรางหลักสู่ตร และกระบวนการเรียน ซึ่งนักเรียนจ าเปนต้องเรียน นักเรียนมาโรงเรียนมิใชจะมา

เพ่ือ เรียนหนังสือแต่เพียงอยางเดียว แต่มาเรียนรูเพ่ือที่จะใชชีวิตอยู่ในสังคมและซับซอนได้อยางมี 

ความสุข โรงเรียนจ าเป็นต้องช่วยเหลือในเรื่องเหลานี้ และกิจกรรมนักเรียนจะเป็นส่วนที่จะช่วยเหลือ 

ไดเ้ป็นอย่างมาก   

2. เรายอมรับกันวากระบวนการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนแต่เพียงอยางเดียว นักเรียนได้ 

เรียนรูอะไรๆ หลายอยางนอกห้องเรียน คนส่วนให้ญต้องเรียนรูจากคนอ่ืน คนเราตางก็เรียนรูซึ่งกัน 

และกัน การบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่อยู่นอกห้องเรียนจึงมีส่วนชวยให้นักเรียนได้เรียนรู       

กวางขวางข้ึน                                                                                                                              

3. เป็นความจริงทีว่่าคนสอบไดท้ี ่1 ไมจ่ าเป็นจะต้องมีชีวิตเจริญกาวหนามากกวาคนทีส่อบได้ 

ที่รองๆ หรือทายๆ คนที่สอบได้ที่ 1 มักจะมีความรู้ดีในห้องเรียน คนที่สอบได้ที่ทายๆ อาจมีความรู้ 

                                                           
29 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556), 50-52. 
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หลายๆ อยางนอกห้องเรียนดีกวาคนที่สอบได้ที่ 1 เสียอีก การบริหารกิจการนักเรียนจึงมีส่วนชวย 

นักเรียนไดเ้ป็นอยางมาก   

4. คนเราโดยปกติจะไม่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทั้งการกระท าและความคิดมโนภาพ 

ของแต่ละบุคคลจะมีพลังมากน้อยแคไหนเพียงใดขึ้นอยู่กับวัยและสิ่งแวดล้อม ถาอยู่ในวัยเด็กจะมีพลัง 

กายมากกวาพลังความคิด ในวัยผูให้ญก็จะมีพลังความคิดมากกวาพลังกาย ส่วนวัยหนุมสาวจะมีทั้ง 

พลังกายและพลังคามคิดควบคู่กันไป พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคล ไม่วาจะเป็นพลังกายหรือพลังความคิด   

ยอมมีการใชและการควบคุมส่วนเกินควบคู่กันไป พลังส่วนเกินนี้หากใชไม่ถูกทางก็จะน าไปสู่การ 

ท าลาย สรางความเสียหายหรือความเสื่อมเสียตางๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องพยายามหาหนทาง 

ควบคุมพลังส่วนเกินนี้เอาไว้ และไปแสดงออกในทิศทางทีเ่ป็นประโยชนตอโรงเรียนและสังคม   

5. เป้าหมายของการศึกษา คือการให้เด็กนักเรียนมีความเจริญงอกงามทุกๆ ดาน ทั้งทางกาย 

สติปัญญา อารมณ และสังคม เพ่ือการเจริญเติบโตเป็นคนทีส่มบูรณ การศึกษาในห้องเรียนมีส่วนชวย 

ให้นักเรียนเจริญงอกงามทางดานสติปัญญา ส่วนการศึกษานอกห้องเรียนมีส่วนซอมแซมตอเติมความ 

เจริญงอกงามของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอีกท้ังทางกาย สังคม และอารมณ ดังนั้น การศึกษานอกห้องเรียนก็ 

อาจนับไดว้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียน  

  6. มนุษยเราจะหวงแหน ทะนุถนอม บ ารุงรักษา ในสิ่งที่ตนเองรูสึกวามีส่วนเป็นเจาของ    

การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน การบริหารกิจการนักเรียนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แสดง 

ให้นักเรียนเห็นวา เขามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงเรียนของเขา เมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมจะไมท่ าลาย 

ชื่อเสียงของโรงเรียนของเขาเอง กิจกรรมเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียน   

7. การศึกษาในห้องเรียนส่วนให้ญเป็นการน าไปสู่อาชีพหลัก กิจกรรมนักเรียนในหลายๆ     

อยางเป็นการส่งเสริมอาชีพรอง มีคนไทยไมน่อยทีเดียวที่มีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในชีวิตด้วย 

อาชีพรอง30   

หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้  
1. ประโยชนตอนักเรียน   
การบริหารกิจการนักเรียนจะชวยส่งเสริมการด ารงชีวิตร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียนชวย  

ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน ชวยส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งดานสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิต ชวยผอนคลายและชวยแกปญหานักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้คนพบความถนัด 

                                                           
30 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552. 
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ความสามารถของตนจากการไดร้่วมกิจกรรม ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ช่วยส่งเสริมทักษะใน 
การปรับตัวให้เขากับสิ่งแวดลอม ชวยปลูกฝงและส่งเสริมความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทย 
ให้กับนักเรียน ชวยให้นักเรียนได้เขาใจบทเรียนได้ดีขึ้น เพราะได้น าความรู้มาฝกปฏิบัติในกิจกรรม    
ตางๆ ชวยให้นักเรียนเขาใจความจริงของสังคมการอยู่ร่วมกันและเขาใจความเป็นจริงในชีวิตดียิ่งขึ้น   

2. ประโยชนตอโรงเรียน  งานกิจการนักเรียนจะชวยประสานประโยชนระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ โดยมีกิจกรรมนักเรียนเป็นสื่อกลางชวยสรางความสัมพันธอันดีระหว่างครู

กับนักเรียนชวยในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของโรงเรียน ชวยปลูกฝงและ     

ส่งเสริมให้นักเรียนรัก และผูกพันกับโรงเรียน ชวยสรางความสัมพันธระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยมี

กิจกรรมเป็นสื่อ ความสัมพันธเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ชวยให้การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนประสบความส าเร็จมากขึ้น ชวยให้โรงเรียน

ด าเนินกิจกรรมตางๆ ได้ผลส าเร็จมากขึ้น เช่นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธปิไตย

ในโรงเรียน งานส่งเสริม สุขภาพอนามัยชุมชน เป็นตน31  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวถึงความส าคัญของงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้  

1. ความต้องการในสังคมมีหลายอยาง สถานศึกษาเป็นระบบยอยของสังคม ต้องมีบทบาทที ่

จะชวยให้นักเรียนแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณคาและเป็นประโยชนตลอดเวลาที่นักเรียน     

เหลานั้นอยู่ในสถานศึกษา   

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม และพัฒนาการในทุกดานทั้งทางกาย สติปัญญา 

สงัคมและอารมณ การศึกษานอกหลักสู่ตรหรือเสริมหลักสตูรเป็นส่วนทีจ่ะเติม ชวยให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

ทั้งทางกาย สังคม และอารมณ ซึ่งนับได้วาการศึกษานอกหลักสู่ตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 

กิจการนักเรียนและมีความส าคัญตอผู้เรียนเป็นอยางมาก   

3. การศึกษาในหลักสู่ตรเป็นส่วนน าไปสู่อาชีพหลัก กิจการนักเรียนหลายๆ อยางชวยเสริม 

ความสนใจ งานอดิเรก ซ่ึงเป็นอาชีพรองท าให้เราอยู่ไดอ้ยางมคีวามสุข เมื่อมีงานอดิเรก   

4. นักเรียนจะต้องมีพลังทั้งดานความคิด และพลังทางกายควบคู่กันไป งานกิจการนักเรียน  

มีส่วนชวยให้นักเรียนกล้าแสดงออกในดานการเข้าร่วมกิจกรรมตางๆ ทีต่นเองสนใจ   

5. การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกลาวทีส่ถานศึกษาจัดขึ้น ยังมีส่วนชวยสรางความรู้สึก 

ถึงการเป็นหมูคณะ พวกเดียวกัน และความเป็นเจ้าของร่วมกัน ชวยให้นักเรียนเกิดความรักใครผูกพัน 

กับชื่อเสียงและสถานศึกษา    

                                                           
31 เรื่องเดิม, 16 
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กลาวโดยสรุปได้วา การบริหารกิจการนักเรียนมีความส าคัญในการชวยให้นักเรียนสามารถ 

ปรับตัวอยู่ในสังคมเพ่ือเป็นคนดีและใชชีวิตอยู่ในโรงเรียนและในสังคมอยางมีความสุขและยังเป็นงาน

ทีเกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้คุณภาพ เหมาะสมตามวัยและความแต่กต่างระหว่าง

บุคคล มีทักษะ การด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองส่่โลกแห่ง

อาชีพรวมทั้งด าเนินชีวิตอยใ่่นสังคมอย่างปกติสุข 

ความมุ่งหมายทั่วไปของการบริหารกิจการนักเรียน   

จรัญ ชูชื่น ได้กลาวไว้วา การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความมุ่งหมายดังนี้   

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสู่ตรให้สมบูรณยิ่งขึ้น   

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรูตามความถนัดความสนใจและเต็มศักยภาพเพ่ือ 

เติบโตเป็นผูให้ญทีม่ีความรับผิดชอบและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยางมีความสุข32   

ด ารง ประเสริฐกุล ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้                                              

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และเลือกท ากิจกรรมตางๆ ด้วยความ 

สมัครใจ   

2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถมาใชในการพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญในทุกๆ 

ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปัญญา   

3. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยมีครูอาจารย      

เป็นทีป่รึกษา   

4. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหว่างผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง และ 

บคุคลอื่นๆ ในเรื่องของงานกิจกรรมนักเรียน   

5. เพ่ือฝกให้นักเรียนท าหนาทีเ่ป็นผูน า และผูตามทีด่ี   

6. เพ่ือสรางวินัยให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของ 

โรงเรียน   

7. เพ่ือให้การบริการและสวัสดิการแกนักเรียน ในขณะทีไ่ด้เขามาใชชีวิตอยู่ในโรงเรียนอยางมี 

ความสุข   

8. เพ่ือเป็นการปลูกฝงประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในตัวของนักเรียนเอง   

9. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวเองให้เขากับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และสังคมภายนอกได้  

10. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก เชิดชูและยกยองโรงเรียนของตนเองและสรางชื่อเสียงให้เป็น     
                                                           

32 เรื่องเดิม, 13 
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ทีย่อมรับของบุคคลทั่วไป33  

ขอบข่ายการบริหารกิจการนักเรียน   

การบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชนสู่งสุดตอผู้เรียนนั้น นอกเหนือจากการ 

บริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไปแล้ว สถานศึกษาควรต้องมี  

การบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้เขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียนให้มี   

ความสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปัญญา อารมณและสังคมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว    

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ลาวถึงขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้   

1.การวางแผนงานกิจการนักเรียน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับ 

เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการ 

นักเรียนที่เป็นปจจุบัน การเผยแพร่ให้ผูที่เกี่ยวข้องทราบและการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้                                            

เป็นปจจุบันอยางสม่ าเสมอ รวมถึงการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียน การก าหนดผูรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติงาน   

2. การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการ 

นักเรียน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้ งภายในและหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง           

การวางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 

ในกระบวนการวางแผน การด าเนินการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 

ของนักเรียน   

3. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

พฒันาความประพฤติและระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การจัด 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให้ 

เป็นประโยชน และการยกยองให้ก าลังใจแกนกเัรียนผูประพฤติดี   

4. การด าเนินงานระบบดแ่ลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนร่วมกับเครือขายที่เกี่ยวข้อง การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะหข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่ม 
                                                           

33 ด ารง ประเสริฐกุล, การบริหารกิจการนักเรียน (พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ สถาบันราช
ภัฏพิบูลสงคราม, 2542), 60-62. 



  23 

นักเรียน การคัดกรองนักเรียน ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน 

การด าเนินงานป้องกันการแกไขปญหานักเรียน  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ       

การก าหนดแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและภายนอก    

5. การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หมายถึง การจัดท าแผนงาน โครงการ สง

เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

6. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน หมายถึง การประเมินผลงานกิจการ

นักเรียน ทั้งในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนและการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ         

การวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และการน าผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง 

พัฒนาการด าเนนิงานกิจการนักเรียน34  

อรรณพ จีนะวัฒน ได้สรุปขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมตั้งแต่ 

นักเรียนเขาสู่โรงเรียนจนกระท่ังจบการศึกษาออกไป จ าแนกกิจกรรมส าคัญๆ ได ้9 กิจกรรม ดังนี้   

1. การรับนักเรียนเขาเรียนและการแบงกลุ่มนักเรียน   

2. การปฐมนิเทศ   

3. การจัดให้ทุนการศึกษา                                             

4. การจัดบริการและสวัสดิการสุขภาพอนามัย   

5. การจัดการให้ค าปรึกษาหรือการแนะแนว   

6. การจัดกิจกรรมนักเรียน   

7. การรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน   

8. การท าระเบียนสะสมและประวัตินักเรียน   

9. การประเมินผลและติตามผลเมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาไปแล้ว35 

นพพงษ บุญจิตราดุลย ได้กล่าวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียนวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ 

ส ารวจนักเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑที่จะเขาเรียน มีการท าส ามะโนนักเรียนไว้ การรับเด็กเขาเรียน   

การลงทะเบียน การแบงกลุ่มแบงชั้นเรียน การปฐมนิเทศ การจัดหาทุนการศึกษา การจัดกิจกรรม 

นักเรียนหรือกิจกรรเสริมหลักสู่ตร การจัดบริการและสวัสดิการตางๆ การรักษาระเบียบวินัยและ   

                                                           
34 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552. 
35 อรรณพ จนีวัฒน์, การบริหารกิจการนักเรียน (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2552), 33-35. 
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ความประพฤตินักเรียน การท าระเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัติตางๆ ของนักเรียน การวิจัย 

ประเมนิผลการเรียนและการติดตามผลเมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว36  

จรัญ ชูชื่น ได้กล่าวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียน ดังนี้   

1. เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรูตามความถนัดความสนใจ 

ของผู้เรียน   

2. เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพ่ือเสริมการเรียนการสอนตามหลักสู่ตร 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

3. เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนนอกเวลาเรียน หรือจัดเสริมให้ในเวลาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ 

พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ซึ่งจะชวยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม 

ความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพ37  

ธีระ รุญเจริญ ได้กล่าวถึงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้   

1. กิจการนักเรียนและสวัสดิการ   

2. การแนะแนว   

3. ทุนการศึกษา   

4. กิจกรรมนักเรียนตามหลักสู่ตร                                             

5. กิจกรรมเสริมหลักสู่ตร38   

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดก้ล่าวถึงขอบขายงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้   

งานกิจการนักเรียนแบงออกเป็น 4 งาน คือ   

1. งานดานปกครองและวินัยนักศึกษา ได้แก งานระเบียบวินัย การวางตน ความประพฤติ 

การแต่งกายของนักศึกษา   

2. งานดานบริการและสวัสดิการ ได้แกงานบริการแนะแนวและการจัดหางาน การบริการ 

สุขภาพอนามัย งานบริการสันทนาการและพักผอนหยอนใจ งานบริการดานความปลอดภัย หอพัก 

ทุนการศึกษา   

                                                           
36 นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: บพติราการพิมพ์, 

2548), 40. 
37 เรื่องเดิม, 23 
38 ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

ข้าวฟ่าง, 2546), 18-21. 
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3. งานดานกิจกรรม ไดแ้ก การจัดสโมสรนักศึกษา  สภานักเรียน ชมรมและชุมชน   

4. งานดานเสริมวิชาการ ได้แก การจัดกิจกรรมลูกเสือ การสอนเสริมในหลักสู่ตรพิเศษและ 

โครงการตางๆ เป็นตน39 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจากตางประเทศหลายทานได้กล่าวถึงขอบขายของการบริหารงาน 

กิจการนักเรียนภายในสถานศึกษา ดังนี้   

มิลเลอรและปริ้น (Miller and Prince) ไดก้ล่าวถึงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียนวา 

ควรมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อมั่น 4 ประการ คือ   

1. ความเชื่อมั่นและคุณคาในความเป็นมนุษย ซ่ึงถือวาเป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ด ที่จะชวยให้นักเรียน 

แต่ละคนไดพั้ฒนาถึงขีดความสามารถของแต่ละคน   

2. ความเชื่อมั่นในความเสมอภาค ดานความคิดและความรู้สึก ในการท างานหรือท ากิจกรรม 

ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ งานดานกิจการนักเรียนควรให้ความสนใจในคุณคาของความ   

เป็นคนอย่างเสมอเหมือนทุกคน   

3. มีความเชื่อวา โลกนี้มีไว้ส าหรับมนุษยทุกคน มีสังคมและชีวิตครอบครัวส าหรับเขา และ 

มนุษยจะต้องมีอาชีพต้องท า จึงเป็นหนาที่ของงานกิจการนักเรียนในการที่จะชวยนักเรียนโดยเฉพาะ 

วัยรุนให้เขาสามารถปรับตัวและชวยตนเองได้ เมื่อเขาเหลานั้นเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลิกภาพของ 

เขาไดอ้ยางเต็มความสามารถ   

4. มีความเชื่อวาหากบคุคลมีประสบการณจ์ะท าให้เป็นคนทันสมัยทันตอเหตุการณเสมอ40                                              

เฟเบอรและเชียรอน (Faber and Shearon) ได้กล่าวถึงภารกิจของการบริหารกิจการ 

นักเรียนไว้ 7 ประการ ดังนี้   

1. การริเริ่มและรักษาระบบการส ารวจจ านวนนักเรียนในท้องทีก่ารศึกษา  

2. การจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน   

3. การจัดให้มีการบริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา   

4. การจัดให้มีบริการสุขภาพอนามัย   

5. การจัดให้มีบริการเก็บขอมูลนักเรียนเป็นรายบคุคล   

                                                           
39 เรื่องเดิม, 18 
40 Miller K. Theodore and Prince S. Judith, The Future of Student Affairs 

(Sanfrancisco: Jossy-Boss, 1989), 22-35. 
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6. การจัดระบบและกระบวนการ เพ่ือการประเมินผลความเจริญเติบโตทางรางกายของ 

นักเรียน   

7. การหาวิธีการแกปญหาดานวินัยของนักเรียน41   

ทริปป (Tripp) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการบริหารงานกิจการนักเรียน วาแบงออกเป็น  

ภารกิจหลักได ้4 ประการ คือ   

1. ภารกิจดานสวัสดิการ (Welfare functions) ภารกิจดานนี้ เนนการให้บริการและ 

สวัสดิการแกนักเรียนเป็นส าคัญ มีภารกิจย่อยไดแ้ก    

1.1 บริการดานแนะแนว    

1.2 บริการดานทุนการศึกษา    

1.3 บริการดานสุขภาพอนามัย   

1.4 บริการดานการทดสอบเพ่ือการแนะแนว    

1.5 บริการดานอาหาร    

1.6 บริการดานจดหมายและไปรษณีย    

1.7 บริการดานการเรียนรักษาดินแดนและการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร   

1.8 บริการดานการรับสงนักเรียน    

1.9 บริการดานเกี่ยวกับศิษยเกา    

2. ภารกิจดานการควบคุม (Control functions) ภารกิจดานนี้เนนเกี่ยวกับการปกครอง 

นักเรียนในลักษณะตางๆ มีภารกิจย่อยไดแ้ก    

2.1 การรับนักเรียนเขาเรียน    

2.2 งานทะเบียนตางๆ    

2.3 งานเกี่ยวกับหอนอนและหอพัก    

2.4 การควบคุมทางวินัยและการลงโทษ                                              

3. ภารกิจดานกิจกรรมร่วมหลักสู่ตร (Co-curricular functions) ภารกิจดานนี้ส่วนให้ญเป็น 

งานดานกิจกรรมนักเรียน มีภารกิจยอยไดแ้ก    

3.1 สโมสรนักเรียน    

3.2 กิจกรรมที่นักเรียนปกครองกันเอง เช่น สภานักเรียน    

                                                           
41 Faber F. Charles and Shearon F. Gilbert, Elementary School 

Administration (New York: Holt Rhinehart and Winston, Inc., 1987), 45-48. 
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3.3 กิจกรรมกีฬาและกรีฑา    

3.4 กิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรม เช่น ชุมนุมหรือชมรมตางๆ    

3.5 กิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน    

3.6 การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน    

4. ภารกิจดานการสอน (Teaching functions) มีภารกิจย่อยไดแ้ก    

4.1 การปฐมนิเทศ    

4.2 การสอนซอมเสริม    

4.3 การสอนพิเศษ42   

แคมปเบลลและคณะ (Campbell and Others) กล่าวถึงภารกิจของสถานศึกษาเกี่ยวกับ 

กิจการนักเรียนไว้ ดังนี้   

1. การส ารวจจ านวนนักเรียนในห้องทีศ่ึกษา เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน   

2. ทะเบียนนักเรียนและบัญชีนักเรียน   

3. การบริหารกิจการนักเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

3.1 การแนะน าและการแนะแนว    

3.2 การทดสอบ    

3.3 ความผิดปกติทางกาย    

3.4 การตรวจสุขภาพและพยาบาล    

3.5 การศึกษาพิเศษ  

4. การควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย43  

                                                           
42 Tripp S and Philip, Handbook of College and University Administration 

Academic (New York: McGraw-Hill, 1992). 
43 Campbell F, Ronald, and others, Introduction to Educational 

Administration (Boston: Allyn and Bocon, 1997), 55. 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑ .๑ ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๘๘ หมู่  ๒                  

ต าบลดอนคลัง  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี     รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๓๐  โทรศัพท์            

๐ -๓ ๒ ๒ ๖ -๗ ๓ ๖ ๙  e-mail   tupdschool@gmail.com    website  http:// Tupd.ac.th             

สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๑.๒  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.๓ มีเขตพ้ืนทีบ่ริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลดอนคลัง หมู่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

๒.๑  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร 

นายวิสรรณ  พลเสน  วุฒิการศึกษาสู่งสุด ปริญญาโท ( กศ.ม. )  มหาวิทยาลัยบูรพา       

สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ตั้งแต่วันที ่ ๑๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จนถึงปัจจุบัน 

๒.๒ จ านวนครูและบุคลากร 

ครูประจ าการ  15 คน ครูอัตราจ้าง  ๑  คน และพนักงานธุรการ ๑ คน 

๒.๓  ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนดอนคลังวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ 
๒ ต.ดอนคลัง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเปิดท าการสอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยพระอธิการสมวงษ์ปฺญฺญตฺ
ติกุลโลเจ้าอาวาสวัดดอนคลังก านันแพทย์ประจ าต าบลคณะกรรมการต าบลและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัด
ดอนคลังมิตรภาพที่๑๗๘เป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคัญในการจัดหาที่ดินในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและนายอ าเภอด าเนินสะดวกแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดหา
ทุนซื้อที่ดินปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ดร.วีระศักดิ์   ปี่บัว ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

ท าเรื่องขอสมัครเข้าเป็น เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและได้รับคัดเลือกเข้าเป็น

โ ร ง เรี ย น เค รื อ ข่ า ย ล า ดั บ ที่   ๘   ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เมื่ อ

mailto:tupdschool@gmail.com
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วันที ่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๖ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดอนคลัง  มีนาย

เกียรติศักดิ์  คฤหบดี ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ตามมติที่ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในเวลา

ต่อมา เพ่ือความสอดคล้องกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทุกโรงเรียนที่มีชื่อจังหวัด

ต่อท้าย  

ปัจจุบัน นายวิสรรณ  พลเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองพันจันทร์            

อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ต้ังแต่วันที ่ ๑๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน 

๓.  สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองการคมนาคม
สะดวกประชากรส่วนให้ญ่นับถือศาสนาพุทธมีลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดิน
ส่วนให้ญ่เป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวน เช่น สวนองุ่น สวน
ฝรั่งปลูกผักรับจ้างทั่วไปอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นท ากระเป๋าหนังตุ๊กตาผ้าส่วนให้ญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ไทยทรงด า จ านวนประชากรประมาณ 
๔,๖๕๐ คน แยกเป็นชาย  ๒,๑๗๕  คน เป็นหญิง  ๒,๔๗๕ คน  มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๐๑๕ 
ครัวเรือน 

๔. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็กได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน                      

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ ๒) ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ เนื่องจากโรงเรียน

ที่อยู่ใกล้เคียงมีจ านวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ มีจ านวนน้อยประกอบ

กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนไปเรียนโรงเรียนดังกล่าวค่อนข้างมากท าให้เกิดปัญหา

นักเรียนมาเรียนทีโ่รงเรียนลดน้อยลง 
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แผนภูมิที ่3 แผนผังบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
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๕. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตส านึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ครองตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทันต่อความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 

พันธกิจ 

๑) พัฒนาผู้เรียนเรียนให้มีความรู้ความสามารถ   ใฝ่เรียนรู้   คิดวิเคราะห์ รู้จักประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นวิทยาการให้ม่ๆและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ 

๒) ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี

จิตส านึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมีทักษะกระบวนการในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓)  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งองค์กร 

ภาครัฐและเอกชน 

๕)  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

สืบค้นวิทยาการให้ม่ ๆ  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตส านึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
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๖. แผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๑) โครงการผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรีภาพ 
๒) โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้ 
๓) โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
๔) โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสู่ตร 
๕) โครงการส่งเสริมทักษะการท างานและรักการท างาน 
กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสู่ง 
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
๑) โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒) โครงการพัฒนาหลักสู่ตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศอัตลักษณ์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    ๑) โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗. ปรัชญาโรงเรียน 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

๘. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สถานศึกษาพอเพียง 

๙. อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง 
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อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  หมายถึงการรักษาและใช้ประโยชน์สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น มีการ
เรียนรู้สืบต่อกันมาเป็นลักษณะที่แสดงออกถึงความงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
กลมเกลียวตลอดจนเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเจริญและเชิดชูเกียรติของบุคคลและประเทศชาติ 

ใฝ่ เรียนรู้  หมายถึง  การกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ รักการ เรียนรู้  มีทักษะ          

ในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แล้วน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีทักษะการท างาน รักการท างาน    

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะกระบวนการในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจ า เป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ีทั้งนี้จะต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

มยุรี อะหะหมัดจุฬา ได้ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานดาน 

กิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า     

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 

เขตคลองวาน กรุงเทพมหานคร อยู่ ในระดับมากทุกดาน เรียงล าดับจากมากไปนอยได้ดังนี้                 

ดานกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ดานการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินัย ดานการบริการ 

ทุนการศึกษา ดานการแกปญหานักเรียน ดานการแนะแนว ดานการบริการทั่วไป ดานการจัดบริการ 

สุขภาพอนามัยนักเรียน และดานกิจกรรมชมรม44 

ดวงแกว จันทรสู่ตร ได้ศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝาย 

การศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอ 

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตามตัวแปรเพศ  

                                                           
44 มยุรี อะหะหมัดจุฬา, "ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารภารกิจนักเรียน

ของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร" (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2552), 
บทคัดย่อ. 
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วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานพบว่า ไม่มีความแต่กตางกัน 3) ผลการศึกษาปญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผูบริหารและครูพบว่า ปญหาที่พบมากที่สุดในการบริหารกิจการ 

นักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร คือ การควบคุม 

พฤติกรรมของนักเรียน45 

อรพิมถ ธงไชย ได้ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารงานกิจการ 

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยู่ในระดับมาก 2) ปญหาการ 

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยู่ในระดับปาน

กลาง 3) ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จ าแนกตาม                                            

ขนาดโรงเรียนและระดับชั้น โดยรวมและรายดานแต่กตางกันอยางไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                

4) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี มีแนวทางการ 

พัฒนาทั้ง 5 ดาน คือ ดานการจัดบริการแนะแนว ดานการจัดบริการห้องสมุด ดานการจัดกิจกรรม 

นักเรียน  ด้านปกครองและระเบียบวินัย และดานการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน46 

พรเทพ อยู่คง ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการ 

นักเรียนที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการ 

ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากทั้งใน 

ภาพรวมและรายดาน 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียน  ดานการ 

มีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ การด าเนินการประเมินผลอยางสม่ าเสมอ และ 

                                                           
45 ดวงแก้ว จันทรสูตร , "การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่าย

การศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร" (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553), บทคัดย่อ. 
46 อรพิมพ์ ธงไชย,  (มหาวิทยาลัยบูรพา, สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี), บทคัดย่อ. 
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การมุ่งมั่นในความดีเลิศสงผลตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที ่

จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม47 

กฤษณ จันทะวงค ได้ศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงให้ม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานกิจการ 

นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงให้ม โดยรวมและรายดานอยู่ในระดับมาก ได้แก ด

านการวางแผน ดานการด าเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบประเมินผล และดานการปรับปรุง 

พัฒนา48 

กัญจนพร แกวมณีชัย ได้ศึกษาการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 22 ผลการศึกษาพบว่า 1) การด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต                                            

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวม 

และรายดาน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 22 จ าแนกตามสถานภาพระหว่างครูและนักเรียน โดยรวมพบว่าไมแ่ตก่ตางกัน49 

รัตนาภรณ พลวัน ได้ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนศึกษา สง

เคราะห กลุ่ม 2 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปญหาการ 

บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห กลุ่ม 2 สังกัดส านักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดานอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาการ 

บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห กลุ่ม 2 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

                                                           
47 พรเทพ อยู่คง, "บทบาทของด้านในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร" (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2553), บทคัดย่อ. 

48 กฤษณ์ จันทะวงศ์, "แนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิ
รวิทย์ ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่" (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), บทคัดย่อ. 

49 กัญจนพร แก้มมณีชัย, "การด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22" 
(มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554), บทคัดย่อ. 
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จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายดานแต่กตางกันอยางไม่มี 

นัยส าคัญทางสถิต5ิ0 

สัมพันธ ชื่นส าราญ ได้ศึกษาการด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

อา่เภอเมืองสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 1) การด าเนินงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของ 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ 

พิจารณาเป็นรายดานพบว่ามีการด าเนินงานในระดับมาก 3 ดาน ได้แกการควบคุมความประพฤติและ 

ระเบียบวินัยนักเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียน และมีการ 

ด าเนินงานในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแ้ก การจัดบริการห้องสมุด และการจัดบริการสุขภาพอนามัย 

นักเรียน 2) ไม่พบปฏิสัมพันธร่วมระหว่างเพศและระดับชั้นของนักเรียนที่มีตอความคิดเห็นในการ 

ด าเนินงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ อยางมีนัยส าคัญทาง 

สถิติทรี่ะดับ .056651  

 จันทร์โท จันทร์พิมพ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
งานกิจการนักเรียน โงเรียนบ้านโคกขามเลียน สังกัดส านักงานเขพ้ืนทีก่ารศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า  สภาพและปัญหาการพัฒนางานกิจการนักเรียน มีกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างหลากหลาย คือ 
กิจกรรมด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียน กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมด้าน
การปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินัย แต่ผลการด าเนินการไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากครูยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ และไม่มีความตระหนักในการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน จึงส่งผลท าให้งานกิจการ
นักเรียนในโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ ต้องมีการพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนปัญหาการด าเนินกิจการนักเรียน พบว่า ผลการด าเนินงาน
กิจการนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร เพราะครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และครูไม่มีความตระหนักในการ

                                                           
50 รัตนาภรณ์ พลวัน, "การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์กลุ่ม 2 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 
บทคัดย่อ. 

51 สัมพันธ์ ชื่นส าราญ, "การด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), บทคัดย่อ. 
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ปฏิบัติงานท าให้ผลการด าเนินงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียนน้อยและ ครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนค่อนข้างน้อย52 
 สมศักดิ์  ไปรเวทย์ ได้ท าการวิจัยศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการศึกษาคนควาพบว่า 
การพัฒนาระบบงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา ในวงรอบที่ 1 โดยใชกล
ยุทธิ์การประชุ่มเชิงปฏิบัติการ ท าให้แกปญหาการด าเนินงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีระบบการ
ด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และ สามารถประเมินผลได้ แต่ยังพบปญหาของ
การท างานในเรื่อง การบันทึกข้อมูลขั้นตอนการท างาน ไมล่ะเอียด ท าให้การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงาน และการตรวจสอบผลส าเร็จของงานที่งานส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษาบันทึกไม่ถูกต้องเพราะก าหนดวัตถุประสงคของงานไม่ชัดเจน ท า
ให้ยากตอการประเมิน กลุ่มผู้ร่วมศึกษาคนควาได้ร่วมกันพิจารณาสาเหตุของปญหา และได้ข้อสรุปวา 
ปญหาดังกลาวเกิดขนเพราะการที่ผูปฏิบัติงานไม่เขาใจวิธีการท างาน จึงได้มีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
โดยใช้กลยุทธการท างานเป็นทีมจนท าให้การพัฒนาระบบการท างานดานการด าเนินงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน มีระบบการ ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องทันสมัย และสามารถ
ประเมินผลได้ มีขั้นตอนการ ท างานชัดเจน และคลองตัว สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการ
พัฒนา53 

ศิริชัย โอมฤก  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ

บริการงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการ

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย ด้านทีม่ีการปฏิบัติมากทีสุ่ด 

ได้แก่ ด้านงานการให้สวัสดิการ ส่วนด้านทีม่ีการปฏิบัติน้อยทีสุ่ด ได้แก่ ด้านงานการสอน 2.ปัญหา

การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

น้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

1 ด้าน ระดับน้อย 3 ด้าน โดยด้านทีมี่ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนทีมี่ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดได้แก ่

                                                           
52 จันทร์โท จันทร์พิมพ์, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาานกิจการนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร" (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 2553), บทคัดย่อ. 

53 สมศักดิ์ ไปรเวทย์ , "การพัฒนาระบบงานส่งเสริมกิจการนักเรียนกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553), บทคัดย่อ. 
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ด้านงานการให้สวัสดิการ รองลงมาคือด้านงานการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านงานการควบคุม 3.

เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนก

ตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่าโรงเรียนขนาดให้ญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด

เล็ก มีปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

4. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา 

จ าแนกตามสังกัดโรงเรียน โดยภาพรวมไมแ่ต่กต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .0554 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 คาร์เตอร์ มาลิคา (Carter Malika) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการประเมินในการวางแผน

เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนการศึกษาโดยดึงข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์ผ่าน Skype จากผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาที่สถาบันใน 6 

ภูมิภาคที่ได้รับการรับรองและวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นในรูปแบบของกรณีและจัด

ตามความสัมพันธ์กับการประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการเรียนรู้ของนักเรียน ผลกระทบจาก

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมพูนความช านาญในการท างานของนักศึกษา

ผ่านการรับรองเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยกับการวิจัยเชิงวิชาการและสามารถสร้างเครื่องมือ

เพ่ือให้เข้าใจว่ากิจการของนักเรียนมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างไร ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า

สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานรับรองวิทยฐานะสามารถท างานเพ่ือก าหนดเทคนิคและผลลัพธ์ทีช่ัดเจน

ในการแบ่งประเภทระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจนได้ คือความมุ่งม่ันในการพัฒนาแผนกล

ยุทธ์และเอกสารการประเมิน อีกทั้งผลการศึกษาสรุปได้ว่าการระดมทุนเพ่ือผลักดันผลลัพธ์ที่ต้องการ

ของการเชื่อมต่อระหว่างการประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการเรียนรู้ของนักเรียนมีความ

เกี่ยวข้องกัน 

หยาง เว่ย บิน (Yang Wei Bin)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารงานกิจการนักเรียนและ
นักศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนในมุมมองทาง
กฎหมายจะเพ่ิมข้ึน คือ1.ความรู้ด้านกฎหมายของผู้บริหารควรได้รับความเข้มแข็งและความรู้ความ
ช านาญควรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันโครงสร้างการจัดการความรู้ของฝ่าย
บริหารควรได้รับการปรับปรุงโดยการสรรหาการฝึกอบรม 2.ควรมีการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและ

                                                           
54 ศิริชัย โอมฤก, "การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา" (มหาวิทยาลัยนครราชสีมา, 2553), บทคัดย่อ. 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Malika/$N?accountid=50150
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Yang,+Wei+Bin/$N?accountid=50150
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กฎเกณฑข์องโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 3. กฎเกณฑข์องการบริหารงานกิจการนักเรียนควรได้รับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งจากด้านกฎหมายและกฎหมายขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทีจ่ะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 4. ก าหนดรูปแบบของการจัดการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 5. การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทางกฎหมายแก่นักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน                                                                                               
 เอลตัน เจ คริม (Elton J. Crim) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เอกลักษณ์ของวิชาชีพในผู้บริหารงาน
กิจการนักศึกษา พบว่าปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิชาชีพในผู้บริหารงานกิจการ
นักศึกษา มีดังนี้ 1.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.ผู้ให้ค าปรึกษา 3.แบบอย่างความรับผิดชอบ 4. 
ประสบการณ์ในการท างาน 5. การมีส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพ โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพในผู้บริหารกิจการนักเรียนเกิดขึ้นในบริบทของอัตลักษณ์ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ 
อัตลักษณ์ทางศาสนาและอัตลักษณ์ของครอบครัว 
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บทที ่3 

การด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 

1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 2) แนวทางการบริหาร

กิจการ นักเรียนของเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีโดยใช้ประชากรเป็นหนวยวิเคราะห (unit of 

analysis) เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนตามแนวคิดของส านัก

บริหารงานการมั ธยมศึกษาตอนปลาย ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้   

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการ 

วิจัยทีก่ าหนดไว้ ผูวิจัยไดก้ าหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ                   

บทความตาง ๆ รายงานการวิจัย ตลอดจนวิทยานิพนธที่ เกี่ยวข้องจัดท าโครงรางงานวิจัยน า

ข้อเสนอแนะของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธมาปรับปรุง เพ่ือเสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิชา เพ่ือ

ขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้น จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอยางแล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะหข้อมูลทางสถิติ ประมวลผล 

การวเ่คราะหข้อมูล เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา  

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ขั้นนี้เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัยโดย   

รางผลการวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล เขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือเสนอ อาจารยผูควบคุม 

ตรวจสอบความถูกต้องและน ามาแกไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม         

วิทยานิพนธ และจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงคการวิจัย 

จึงไดก้ าหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร 

ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย การสรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห       

ข้อมูล และสถิตทิีใ่ชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

แผนแบบการวิจัย 

แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

โดยใชแผนแบบงานวิจัยแบบกลุ่มตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ไดดั้งนี้    

 

 

 

 

เมื่อ      S    หมายถึง ประชากรทีใ่ห้ข้อมูล 

     X    หมายถึง ตัวแปรทีศ่ึกษา 

                 O   หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรีประกอบด้วย ผูบริหาร 1 คน ครูผู้สอน  16  คน และกรรมการสถานศึกษา 8 คน รวมทั้งสิ้น 

25 คน   

 

 

 

 

 

                      O 

 

    S       X 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี 

รายละเอียดดังนี้   

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูให้ข้อมูล ได้แก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหนงหนาที ่และประสบการณใ์นการท างาน   

2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน ตามแนวคิดของส านัก

บริหารงานการมั ธยมศึกษาตอนปลาย ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

2.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบ            

ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับ งาน

กิจการนักเรียนที่เป็นปจจุบัน การเผยแพร่ให้ผูที่เกี่ยวข้องทราบและการปรับปรุงระเบียบและ แนว

ปฏิบัติให้ เป็นปจจุบันอยางสม่่าเสมอ รวมถึงการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียน การก าหนด               

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน    

2.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการ

นักเรียน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้ งภายในและหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง            

การวางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มี                

ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การด าเนินการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและ 

ความสนใจของนักเรียน   

2.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรม          

ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม     

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการใช้

เวลาวางให้เป็นประโยชน และการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี  

2.4 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินงานการ จัดระบบดูแล  

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือขายที่เกี่ยวข้อง การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลการ วิเคราะหข้อมูลเพ่ือ

ลดกลุ่มนักเรียน การคัดกรองนักเรียน ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ในการคัดกรอง

นักเรียน การด าเนินงานป้องกันการแกไขปญหานักเรียน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ

การก าหนดแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและภายนอก     
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2.5 การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หมายถึง การจัดท าแผนงาน โครงการ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    

2.6 การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน หมายถึง การประเมินผลงานกิจการ

นักเรียนทั้งในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนและการประเมินผลในรูปแบบของ คณะกรรมการ 

การวิเคราะหผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน และการน าผลการวิเคราะหไปใช ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูวิจัยเป็นผูสรางข้ึน  จ านวน 1 ฉบับ  แบงออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice) ได้แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนง    
หนาทีแ่ละประสบการณ์ในการท างาน                                                                                                       

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งสรางตาม 
แนวคิดของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ 
นักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ 
ด าเนินงานกิจการนักเรียน 

แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s rating scale)55 โดยก าหนดคาคะแนนของแตล่ะระดับดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยู่ในระดับมากทีสุ่ด      ให้มีคาน้ าหนัก  
คะแนน 5 คะแนน   

ระดับ 4 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน   อยู่ในระดับมาก     ให้มีคาน้ าหนัก  
คะแนน 4 คะแนน   

ระดับ 3 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยู่ในระดับปานกลาง  ให้มีคาน้ าหนัก 
คะแนน 3 คะแนน   

                                                           

 55 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill 
Book Company, 1961), 74. 
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ระดับ 2 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน  อยู่ในระดับน้อย      ให้มีคาน้ าหนัก  
คะแนน 2 คะแนน   

ระดับ 1 หมายถึง  การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด    ให้มีคาน้ าหนัก 
คะแนน 1 คะแนน   

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

1.ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือของ นายวณิชย  เอ้ือนอมจิตตกุล  ซึ่งท าเรื่อง การบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 255656   โดย ผู้วิจัยเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทของประชากรที่ใช้ในการวิจัยจากนั้นน าเครื่องมือ หาค่าความตรงโดย
ใช้เทคนิค IOC แล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัด ราชบุรี ที่
ไม่ใช่ประชากร จ านวน 1 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 คน จากนั้นน าคะแนนที่ได้กลับคืน
มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธี ของครอนบาค (Cronbach)57  โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.965 และผู้วิจัยน าไปเป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีข้ันตอนดังนี้  
           2.1 ศึกษาการท าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

 2.2 ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สัมภาษณ์ข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน ตอนที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งสรางตาม แนวคิดของส านัก
บริหารงานการมั ธยมศึกษาตอนปลาย ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 2) การบริหารงานกิจการ 
นักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลการ 
ด าเนินงานกิจการนักเรียน 
                                                           

56
  วณิชย  เอ้ือนอมจิตตกุล, “การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์” 

(วิทยานิพนธิ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556)     
57  Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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2.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้อาจารย์ทีป่รึกษา ตรวจสอบเครื่องมือ 
2.4 น าไปสัมภาษณ์ กับคน 5 คนโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.4.1 มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโรงเรียน 5 ปีขึ้นไป 

2.4.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   

1.  ผูวิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอ 

ความอนุเคราะหไปยังผูอ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีเพ่ือให้ออกหนังสือ   

แจงขอความร่วมมือจากผูอ านวยการสถานศึกษา เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และ กรรมการสถานศึกษา  

  2. ผูวิจัยน าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้สงไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรีเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บข้อมูล  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิจัยไดด้ าเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 หลังจากทีไ่ด้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผูวิจัย ด าเนินการดังนี้   
1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  

  2.  น าแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน  
3.  น าไปค านวณคาสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป  

  4.  เสนอผลการวิเคราะหเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
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สถิติทีใ่ชในการวิจัย  

  เพ่ือให้การวิเคราะหข้อมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษา และข้อค าถามที่ต้องการ 

ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใ้ชสถิติใ่นการวิเคราะหข้อมูลดังนี้   

1.การวิเคราะหสถานภาพส่วนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถี่  (frequency)                 

และรอยละ (percentage) 

2.การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรยีนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ใชคามัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (∂) แล้วน าคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)58 รายละเอียดดังนี้   

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  

คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับมาก        

คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  

คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับน้อย       

คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารกิจการนักเรียน อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด   

3. การวิเคราะหการบริหารกิจการนักเรียน ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   

จากผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษา จ านวน 5 คน เพ่ือหา แนวทางการพัฒนาการบริหาร

กิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 58 John W, Best, Research in Education, 4th ed (Englewood cliffs: Prentice 

Hall,Inc., 1983), 190. 
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สรุป 

  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดย

ใชผูบริหาร ครู และ กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จ านวน   

คน เป็นหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

บริหารกิจการนักเรียนตามแนวคิด ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ดานได้แก 1) การวางแผน

งานกิจการนักเรียน  2) การ บริหารงานกิจการนักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 4) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การด าเนินการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน  6) การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต  

(μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (∂ ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพ่ือหาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1.การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 2.แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  โดยใช้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์

จ านวน 1 โรงเรียน ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 25 คน ประกอบด้วย ด้าน 1 คน ครูผู้สอน 16คน และ

กรรมการสถานศึกษา 8 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรี จ านวน 25 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจ านวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  และส่งแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี  จ านวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ตอนที่ 3  แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ 

แบบสอบถามของ ด้าน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา งานวิจัยนี้ใช้ประชากร 1 โรงเรียน รวม 

25 คน จ าแนก ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ดังรายละเอียดในตารางที ่1 

ตารางที ่1 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

13 
12 

52.00 
48.00 

                                      รวม 25 100.00 
อายุ 21-30 ปี 

31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

7 
2 
4 
12 

28.00 
8.00 
16.00 
48.00 

รวม 25 100.00 
วุฒิ

การศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
16 
9 
0 

0 
64.00 
36.00 
0 

                                        รวม 25 100.00 

ต าแหน่ง ผู้บริหารหรือรองด้าน 
ครผูู้สอน 
กรรมการสถานศึกษา 

1 
16 
8 

4.00 
64.00 
32.00 

                                         รวม 25 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนให้ญ่เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.0 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ด้านอายุระหว่าง มากกว่า 50  
ปีขึ้นไป มีจ านวนมากทีสุ่ดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี  จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  
และอายุ 31-40 ปี น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ทั้งนี้  ด้านการศึกษาระดับ
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การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ ปรญญาโท จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00  และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กับระดับปริญญาเอก น้อยที่สุด จ านวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ต าแหน่งหน้าที่ในการปฎิบัติงาน พบว่าต าแหน่ง ครูผู้สอน มากที่สุดจ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ กรรมการสถานศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  
และต าแหน่งผู้บริหาร/หัวหน้าระดับชั้น น้อยทีสุ่ด จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 4  

ตอนที ่2 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ในการวิเคราะห์การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic mean : µ  )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ)  แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดใน

ตารางที ่2 ถึงตารางที ่8 

ตารางที ่2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
                        (N= 25) 

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ราชบุรี 

µ σ ระดับ 

การวางแผนงานกิจการนักเรียน 3.38 0.60 ปานกลาง 

การบริหารกิจการนักเรียน 3.65 0.71 มาก 

การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 3.54 0.66 มาก 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.63 0.86 มาก 

การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3.62 0.84 มาก 

การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 3.38 0.67 ปานกลาง 
รวม 3.53 0.72 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ( µ=3.53, σ= 0.72 )  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมากท้ัง 

4 ด้าน ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.380 – 3.388 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.60 – 

0.67  โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 

(µ=3.65 , σ= 0.71) ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (µ=3.63, σ= 0.86) ด้านการ
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ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(µ=3.62, σ= 0.84) ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม(µ=3.54, σ= 0.66)  ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน(µ=3.380, σ= 

0.60) และด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน(µ=3.386, σ= 0.67)  

ตารางที ่3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านวางแผนงานกิจการนักเรียน 

                                  (N= 25) 

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 

วางแผนงานกิจการนักเรียน  
1. มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
2. มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสาร คูม่ือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช
ในโรงเรียนทีเ่ป็นปจจุบัน 
3. มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอ 
4. มีการเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติให้แกคร ูนักเรียนและผูปกครองรับทราบ 
5. มีการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณอักษร 
6. มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
3.20 
3.32 
 
3.40 
3.28 
3.32 
3.76 

 
0.70 
0.74 
 
0.70 
0.73 
0.69 
0.87 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.38 0.60 ปานกลาง 

จากตารางที่3 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรี ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.38)  แสดงว่า

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (σ= 0.60 )   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ใน

ระดับปานกลาง  5 ข้อและอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ  ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.20- 3.76 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.87 โดย เรียงล าดับข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อยคือ ข้อ 6. มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( µ=3.76, σ= 0.87) รองลงมาคือ ข้อ3 มี

การปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอ( µ=3.40, σ= 0.70 ) รองลงมา

คือข้อ2 มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสาร คู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที่

เป็นปจจุบัน ( µ=3.32, σ= 0.74 )รองลงมาคือ ข้อ5 มีการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลาย

ลักษณอักษร ( µ=3.32, σ= 0.69 )  และ ข้อ 4 มีการเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติให้แกครู 

นักเรียนและผูปกครองรับทราบ( µ=3.28 σ= 0.73 ) 
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ตารางที ่4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
                (N= 25) 

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 
การบริหารงานกิจการนักเรียน  

1. มีการก าหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน 
2. มีการก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน ตามขอบขายงาน

กิจการนักเรียนทีก่ าหนด 
3. มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
4. มีการด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
5. มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน โรงเรียน 
6. มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือขาย ผูปกครอง  

และหนวยงานทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับ เยาวชน 
7. มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ จัดกิจกรรม

นักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน 

8. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมอยางหลากหลายตามความ
ถนัดและ ความสนใจของนักเรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรจูากประสบการณ์จริงฝกปฏิบัติ
ให้ท าไดท้ าเป็นและเกิดการใฝรอูยางตอเนื่อง 
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รวม 3.65 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.65) และ

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (σ= 0.71) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.52 – 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.59 

- 0.98 โดย เรียงล าดับข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ โดยข้อ 5  มีการประสานงาน
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กับหนวยงานตาง ๆ ภายใน โรงเรียน (µ=3.72,σ= 0.89) ข้อ8 มีการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน

และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและ 

ความสนใจของนักเรียน   ( µ =3.72, σ= 0.89 ) และข้อ 3 มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียน( µ =3.72, σ=0.59 )  มีค่าเท่ากัน รองลงมาคือ ข้อ6 มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ

เครือขาย ผูปกครอง และหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ เยาวชน ( µ=3.68, σ= 0.98 )รองลงมาคือ 

ข้อ1 มีการก าหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน (µ=3.68,σ= 0.90) รองลงมาคือข้อ 9 มีการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจากประสบการณ์จริงฝกปฏิบัติให้ท าได้ท าเป็นและเกิดการใฝรูอยางต

อเนื่อง ( µ =3.68, σ= 0.80) รองลงมาคือ ข้อ 4 มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ( µ =3.60, 

σ= 0.95) รองลงมาคือข้อ 2 มีการก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน ตามขอบขายงาน

กิจการนักเรียนที่ก าหนด (µ=3.56,σ= 0.91) และข้อ 7 มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริม

การ จัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน (µ=3.52,σ= 

0.77 ) 
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ตารางที ่5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
                         (N= 25) 

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 
การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย
เป็นประจ าและตอเนื่อง 

2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน 
ได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที ่

3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม    
เป็นประจ าและตอเนื่อง 

4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให้เกิดประโยชน
เป็นประจ าและตอเนื่อง 

5. มีการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี โดยการให้รางวัล
หรือมอบเกียรติบัตร 

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองให้ก าลังใจ นักเรียนเป็นลายลักษณ
อักษร 

7. มีการเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนทีป่ระพฤติดีให้ปรากฏ 
8. มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็น 

ปจจุบัน 
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รวม 3.80 0.73 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (µ=3.80) และผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (σ= 0.73) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่

ระหว่าง 3.40–3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65-1.00 โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ข้อ 2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน 
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ได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ (µ=3.76,σ= 0.87) รองลงมาคือ ข้อ1 มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัยเป็นประจ าและตอเนื่อง (µ=3.72, σ= 0.89)

รองลงมาคือ ข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมเป็นประจ าและต

อเนื่อง (µ=3.72,σ= 0.73 ) รองลงมาคือ ข้อ 5 มีการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี โดย

การให้รางวัลหรือมอบเกียรติบัตร (µ=3.48, σ= 1.00 ) รองลงมาคือข้อ 8 มีการบันทึกเกียรติประวัติ

ของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็นปจจุบัน (µ=3.48, σ= 0.65 )รองลงมาคือ ข้อ6แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการยกยองให้ก าลังใจ นักเรียนเป็นลายลักษณอักษร(µ=3.40, σ= 0.86 ) รองลงมาคือ ข้อ 4  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให้เกิดประโยชนเป็นประจ าและตอเนื่อง(µ=3.40, σ= 

0.81)และ ข้อ7 มีการเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนทีป่ระพฤติดีให้ปรากฏ (µ=3.36, σ= 0.75) 

 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(N= 25) 

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. มีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ คัดกรองนักเรียน 
4. มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดท า SDQ ครบทุกคน 
5. มีการวิเคราะหข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนและ จ าแนกนักเรียนอยาง

ชัดเจนและครอบคลุม 
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ีปญหาทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปญหา 
7. มีการด าเนินงานป้องกันหรือแกไขปญหานักเรียน 
8. มีการแกปญหานักเรียนร่วมกันกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องอยางเหมาะสม 
9. มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
10. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนทีค่วรไดร้ับการสงตอ 
11. มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
12. มีการประสานความร่วมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องในการสงตอนัก

เรียน 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรี ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.63) และ

ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (σ= 0.86 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ในระดับ

มาก 9 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.36 – 3.92ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.92 – 1.18 โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ข้อ4  

มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดท า SDQ ครบทุกคน (µ=3.92, σ= 0.99 ) รองลงมาคือ ข้อ 1 มีการ

แตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน (µ=3.80, σ= 1.00 )รองลงมาคือ ข้อ3 มีการ

ประชุมชี้แจงครเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ คัดกรองนักเรียน ( µ=3.76, σ= 0.92) รองลงมาคือข้อ 5 

มีการวิเคราะหข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนและ จ าแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุม(µ=3.72, 

σ= 0.93)  รองลงมาคือ ข้อ 10 มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการสงตอ(µ=3.68, σ= 0.98 ) 

รองลงมาคือ ข้อ6 มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปญหา( µ=3.64, σ= 

1.18 ) และข้อ 2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( µ=3.64, σ= 

0.95 ) มีค่าเท่ากัน รองลงมาคือข้อ 8 มีการแกปญหานักเรียนร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยาง

เหมาะสม( µ=3.60, σ= 1.00)รองลงมาคือข้อ 9 มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

( µ=3.44, σ= 0.96) และข้อ 12 มีการประสานความร่วมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องในการสงตอนัก

เรียน ( µ=3.44, σ= 1.00)มีค่าเท่ากัน และ ข้อ 11 มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ 

ภายนอกโรงเรียน( µ=3.36, σ= 0.99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 3.63 0.86 มาก 
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ตารางที ่7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

          (N= 25)                                      

         

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.62) 

แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (σ= 0.84 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่
ในระดับมาก 7 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.40 – 3.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.08 โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อย คือ ข้อ 7 มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไม่นอยกวารอยละ 75 (µ=3.76, σ= 0.87 ) รองลงมาคือ 
ข้อ 8 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและก าหนด หนาที่ในการปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 
การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริม ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

3. มีการจัดท าคูม่ือชี้แจงเผยแพร่หลักประชาธิปไตย ในโรงเรียน 
4. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็น ประจ า 
5. มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนว ทางการเลือกตั้ง

ทั่วไป 
6. มีการประชาสัมพันธ/รณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
7. มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไมน่อยกวารอยละ 75 
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและก าหนด หนาที่ในการ

ปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 
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(µ=3.72 , σ= 0.93 ) รองลงมาคือ ข้อ  1 มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริม 

ประชาธิปไตยในโรงเรียน(µ=3.68, σ= 0.90 ) และข้อ 5มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตาม

แนว ทางการเลือกตั้งทั่วไป(µ=3.68, σ= 1.01 )มีค่าเท่ากัน รองลงมาคือ ข้อ6 มีการประชาสัมพันธ/

รณรงคเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(µ=3.64, σ= 0.99)  รองลงมาคือ ข้อ 4 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/

โครงการเป็น ประจ า (µ=3.56, σ= 1.08 )และ ข้อ2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน( µ=3.56, σ= 0.96 )มีค่าเท่ากัน และ ข้อ3 มีการจัดท าคู่มือชี้แจงเผยแพร่

หลักประชาธิปไตย ในโรงเรียน( µ=3.40, σ= 0.86 ) 
 

ตารางที ่8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

              (N= 25) 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ราชบุรี ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( µ=3.38) และผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (σ= 0.67 ) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อทุกข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่

การบริหารกิจการนักเรียน µ σ ระดับ 
การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน  

1. มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน 
2. มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมี หลักฐานให้ตรวจสอบได ้
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ

นักเรียน 
4. ผูปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ

นักเรียน 
5. มีการวิเคราะหผลการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
6. รายงานผลการประเมินให้ผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกปการศึกษา 
7. มีการน าผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

กิจการนักเรียน 
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ระหว่าง 3.32 – 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 - 0.98 โดยเรียงล าดับข้อทีมี่ค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ข้อ 1 มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน(µ=3.52, σ= 0.65 ) 

รองลงมาคือ ข้อ2 มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมี หลักฐานให้ตรวจสอบได้(µ=3.44, σ= 

0.87 )รองลงมาคือ ข้อ 7 มีการน าผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานกิจการ

นักเรียน (µ=3.40, σ= 0.86 ) รองลงมาคือข้อ 3 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ 

ด าเนินงานกิจการนักเรียน(µ=3.36, σ= 0.75 ) และข้อ 4 ผูปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล การด าเนินงานกิจการนักเรียน(µ=3.36, σ= 0.75) มีค่าเท่ากัน รองลงมาคือ ข้อ6 มีการวิ

เคราะหผลการประเมินผลการด าเนินงาน กิจการนักเรียน( µ=3.32,σ= 0.98 ) และข้อ 5 มีการวิ

เคราะหผลการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน (µ=3.32,σ= 0.74) มีค่าเท่ากัน 

ตอนที ่3 แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรีโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเสียง โดยผู้วิจัยท าการถอด
เทปเสียงและเขียนสรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีประเด็น
ต่างๆ ดังนี้                                                                                                       

ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน  
 ควรมีการต้องรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียนให้สมบูรณ์ และมีการเผยแพร่ให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบต่างๆ รวมไปถึง
ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน ในส่วนของการจัดท าแผนงานกิจการ
นักเรียน ก็ต้องจัดท าข้อมูลและจัดท าแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน จากนั้นให้ด าเนินงานตามแผน และขั้นสุดท้ายคือการประเมินผล
การด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ควรมีการด าเนินการในส่วนของการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนให้
ชัดเจน เช่น ท าแผนภูมิงานกิจการนักเรียน  ท าพรรณนางานกิจการนักเรียน ในรูปแบบของเอกสาร 
แผ่นพับหรือรายงานผลงานกิจการนักเรียน และควรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รอบบริเวณ
โรงเรียนให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วมได้ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิ
ของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ชุมชน หรือผู้ปกครองได้รับทราบด้วย 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
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 ควรมีการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีการวิเคราะห์/
วางแผน/จัดท าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักการ 
SWOT เพ่ือหาแนวทางที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ผสานกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง อย่างน้อย10 กิจกรรมในแผนงานของโรงเรียน  และให้
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและสังคม อีกทั้งด้านการยกย่องให้ก าลังใจผู้เรียนควรมีการมอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู
เกียรติให้ทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรม  และในด้านการเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนก็ควรจะมีการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามตึก หรืออาคารเรียนเพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมดังกล่าว 
ผสานกับการบันทึกประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน
เป็นผู้ด าเนินการ  

ด้านการด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ควรมีการคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอทุกภาคเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจ าชั้นเป็น

ผู้ดูแล ควบคุม ก ากับติดตาม และในด้านการจัดประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรอง
นักเรียนควรมีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนเพ่ือเป็นการระดมความคิดเพ่ือแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน 
ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยจัดท า SDQ มีการตรวจสอบการด าเนินโดยต้องจัดท ากับนักเรียนทุกคน
ร้อยละ 100 ทุกชั้นเรียน  ด้านการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องและติดตามประเมินผลควรมี
การติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนทีมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นประจ า ด้านการจัดท าข้อมูล
นักเรียนทีค่วรได้รับการส่งต่อต้องน าส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป และ
ด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการส่งต่อนักเรียนควรมีการประสานกับ
ชุมชนนระแวกใกล้เคียงมาพบปะหรือจัดกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปปรับปรุงและพัฒนาในด้าน
ต่างๆของผู้เรียนงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมนักเรียนเพ่ือด าเนินการงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้ได้มีการ
ขับเคลื่อนภายในโรงเรียนทุกๆปีการศึกษา ด้านการจัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยควร
ก าหนดหรือสอดแทรกไว้ในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  ด้านการจัดท า
คู่มือเผยแพร่หลักประชาธิปไตยต้องมอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ
ด้านการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามแนวทางการเลือกตั้งทั่วไปควรมีจัดทุกๆปีการศึกษา เพ่ือ
เป็นการให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตย  ด้านการใช้สิทธในการเลือกตั้งไม่
ร้อยกว่าร้อยละ 75 โดยควรมีการแต่งตั้งค าสั่งให้ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการและรายงานผลให้ได้
ตรงตามเป้าหมาย  ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้าน
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ประชาธิปไตยโดยมอบหมายให้ครูเป็นผู้ควบคุมและจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนอย่างน้อย 5 คน
ด าเนินการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมชัดเจน  
 

ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
ควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้โดยด้านจ าเป็นต้อง

ก ากับติดตามทุกๆเดือนใน1ภาคการศึกษาพร้อมหลักฐาน ร่องรอยการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้าน
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานควรมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เล่ม พร้อมหลักฐานการนิเทศ ด้านครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียนควรจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็นการประเมินผลอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือหาจุดเด่น หรือจุดด้อยการงานกิจการนักเรียน  ด้านการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจการนักเรียน ควรใช้หลักการ SWOT ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  ด้านการรายงานผลการประเมินให้ด้านทราบทุกปีการศึกษา 
ควรมอบหมายหรือแต่งตั้งค าสั่งแก่ครูประจ าชั้นที่ด าเนินการงานกิจการนักเรียนและก าหนดขอบเขต
เวลาที่ชัดเจนเพ่ือสะดวกแก่การตรวจสอบจากด้าน และด้านการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน ควรจัดประชุมหลังจากที่ได้ด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนเพ่ือตรวจสอบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขหรือควรเพ่ิมเติมในด้านใดเพ่ือให้งาน
กิจการนักเรียนต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป  
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบ1) เพ่ือทราบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 2) เพ่ือ
ทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ด้าน ครู 
และกรรมการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่า
ความถี(frequency: f )  ค่าร้อยละ(percentage: %)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต(Alitermatric mean : µ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)  และประเภทที่ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิต(Alitermatric mean : µ)อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต(Alitermatric mean : µ) จากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารกิจการนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน และด้านการวางแผนงาน
กิจการนักเรียน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ราชบุรี มีแนวทางดังนี้  

1) ควรมีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้
ครบถ้วนตามขั้นตอน ในส่วนของการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียน ก็ต้องจัดท าข้อมูลและจัดท า
แผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
จากนั้นให้ด าเนินงานตามแผน และขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลการด าเนินงาน 2)ควรมีการ
ด าเนินการในส่วนของการก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนให้ชัดเจน เช่น ท าแผนภูมิ
งานกิจการนักเรียน  ท าพรรณนางานกิจการนักเรียน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตาม
แผนภูมิของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ชุมชน หรือผู้ปกครองได้รับทราบ
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ด้วย 3) ควรมีการวิเคราะห์ วางแผน จัดท าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมผสานกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมเป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง และให้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ิมเติมเข้าไปในแผนการ
กิจกรรมของโรงเรียน 4) ควรมีการคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอทุกภาคเรียน และจัดประชุมชี้แจง
ครเูกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน มีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและติดตาม
ประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 5) 
ควรมีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมกับ
ทรอดแทรกกิจกรรมที่บ่บอกถึงความเป็นประชาธิปไตยให้ปรากฏในโรงเรียนอย่างเด่นชัดมากขึ้น  6) 
ควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินผลงานกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มานั้นไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

การอภิปรายผล 

 
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ทั้งโดยภาพรวม

และรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็นเพราะด้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานบริหารกิจการ
นักเรียนร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวางแผน และร่วมกันประชุม หารือ และแสดงความ
คิดเห็น ในเรื่องของการวางแผนงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้ครบถ้วนตามขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอทุกปี
การศึกษา รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ และด้านการบริหารงาน
กิจการนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนและมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียนให้ชัดเจน อีกท้ังยังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ชุมชน หรือผู้ปกครอง
ได้รับทราบด้วย สอดคล้องกับส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานกิจการนักเรียนไว้วางาน
กิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่ง ภาระงานที่ส าคัญ อีกทั้งสถานศึกษาต้องมีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถวนและเป็นปจจุบัน เพ่ือชวยให้ครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียน โดยผานก
ระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ เพ่ือสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยา
งรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็น
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ชาติไทย เกิดการเรียนรูระบอบ ประชาธิปไตยผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆในโรงเรียน เทิดทูน
และจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยมีจิตสาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง 
ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน สามารถเลือกด าเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรู และมีภูมิธรรมอีกด้วยจึงท า
ให้ระบบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และนอกจากนี้เมื่อพิจารณารายด้าน ไมว่่าจะเป็นด้านของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี อะหะหมัดจุฬา ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู
ปกครองนักเรียนตอการบริหารงานดาน กิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองวาน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทุกดาน 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของดวงแกว จันทรสู่ตร ได้ศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดฝาย การศึกษาอัครฆณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู
บริหารและครูที่มีตอ การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝายการศึกษาอัครฆณฑ
ลกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ จันทะวงค ได้
ศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม 
จังหวัดเชียงให้ม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานกิจการ นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ฝาย
มัธยม จังหวัดเชียงให้ม โดยรวมและรายดานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญจนพร แก
วมณีชัย ได้ศึกษาการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการศึกษาพบว่า การ
ด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวม และรายดาน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพันธ ชื่นส าราญ ได้ศึกษาการด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขต อา่เภอเมืองสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า  การด าเนินงานกิจการนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพิมถ ธงไชย ได้ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า  
1) สภาพการบริหารงานกิจการ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยู่ใน
ระดับมาก  
 

2.แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี มีแนวทางดังนี้  
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2.1 ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน ในส่วนของการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียน ก็
ต้องจัดท าข้อมูลและจัดท าแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามแผน จากนั้นให้ด าเนินงานตามแผน และขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของสมศักดิ์  ไปรเวทย์ ได้ท าการวิจัยศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบงานส่งเสริม
กิจการนักเรียนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ผลการศึกษาคนควาพบว่า สิ่งที่จ าเป็นในการพัฒนางานกิจการนักเรียนคือ จัดท าแผนงานกิจการ
นักเรียนเป็นร่องรอยหลักฐานทีเ่ป็นรูปธรรมชัดเจน  
 2.2 ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน จะต้องด าเนินการในส่วนของการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนให้ชัดเจน เช่น ท าแผนภูมิงานกิจการนักเรียน  ท าพรรณนางานกิจการ
นักเรียน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ชุมชน หรือผู้ปกครองได้รับทราบด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของคาร์เตอร์ 
มาลิคา (Carter Malika) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการประเมินในการบริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ
กิจการนักเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์จ าเป็นต้องมี
การวางสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการแบ่งงานกันท าทุกๆงานในองค์กร จึงจะท าให้การ
บริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีการวิเคราะห์/
วางแผน/จัดท าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉาะพผู้บริหาร
ต้องเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ผสานกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง และให้จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ิมเติมเข้าไปในแผนการกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรเทพ อยู่คง ไดศ้ึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการ 
นักเรียนทีส่งผลตอผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของ
ด้านต้องมีคุณลักษณะแบบคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้บุคคลในองค์กรเพ่ือพัฒนางาน
บริหารวิชาการในสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรมีการคัดกรองนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอทุกภาคเรียน และจัดประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน มีการ
แก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ หยาง เว่ย บิน            
(Yang Wei Bin)  ท าการศึกษาเรื่องการบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยให้

https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Malika/$N?accountid=50150
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Yang,+Wei+Bin/$N?accountid=50150
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เป็นไปตามหลักนิติธรรม ผลการศึกษาพบว่า การส ารวจและคัดกรองนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่
เข้าเป็นนักศึกษาให้ม่ ท าให้การติดตามระบบดูแลช่วยเหลือในองค์กรนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 

2.5 ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ควรมีการชี้แจงเผยแพร่หลักการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมกับทรอดแทรกกิจกรรมที่บ่งบอกถึง
ความเป็นประชาธิปไตยให้ปรากฏในโรงเรียนอย่างเด่นชัดมากข้ึน โดยจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และการสร้างกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องความเป็นประชาธิปไตย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทร์โท จันทร์พิมพ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียน ผลการศึกษากล่าวไว้ว่าเพราะครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่
ตระหนักรวมถึงการไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเฉพาะด้านจึงท าให้งานบริหารกิจการนักเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร จึงต้องพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 

2.6 ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน การประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน ควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มา
นั้นไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ จันทะวงค ได้ศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติ
ในการแกปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน พบว่า ดานการด าเนินการตามแผน ดานการ
ตรวจสอบประเมินผล และดานการปรับปรุงจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดังนี้ 
  1.จากการศึกษาด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน พบว่าการรวบรวมระเบียบและแนว
ปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนนั้น มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric mean : µ) 
น้อยที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนควรจะต้องรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน อีกทั้งหัวหน้างานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
จะต้องรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอทุกๆปีการศึกษา 

2.จากการศึกษา ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน พบว่าการวางแผนและก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric mean : µ) น้อยที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนควรพัฒนาเรื่องการส้รางสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักในเรื่อง
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นั้นๆมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆในการท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน
ต่อไป  
  3.จากการศึกษา ด้านด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบว่าการ
บันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็นปัจจุบัน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric 
mean : µ) น้อยที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนของโรงเรียนควรพัฒนาทางด้านการเก็บ 
ร่องรอย หลักฐาน อาทิ เช่น รูปภาพ เสียงหรือวีดีทัศน์ของผู้เรียนไว้เพ่ือเป็นการรวบรวมความคืบหน้า
ของผู้เรียนแต่ละคนในโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการแสดงตัวอย่าง หรือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้เรียนใน
การมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 
  4.จากการศึกษา ด้านด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric mean : µ) 
น้อยที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนของโรงเรียนควรพัฒนาเรื่องการประสานความร่วมมือใน
หลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะด้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งหน่วยงานสารธารณสุขเพ่ือ
เป็นการส่งต่อนักเรียนทีมี่ปัญหาทั้งในด้านดี และด้านทีต่้องปรับปรุงต่อไป 
  5.จากการศึกษา ด้านด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่าการจัดท าคู่มือชี้แจง
เผยแพร่หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric mean : µ) น้อยที่สุด 
ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนควรพัฒนาเรื่องการน าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบงานบริหารกิจการ
นักเรียนมาจัดท าเป็นคู่มือหรือสื่อประเภทต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยสอดแทรกเนื้อหาตาม
หลักประชาธิปไตย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนมากข้ึนต่อไป  
  6.จากการศึกษา ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน พบว่าการวิเคราะห์ผล
การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (Alitermatric mean : µ) น้อย
ที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานกิจการนักเรียนควรพัฒนาเรื่องการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในการบริหารกิจการนักเรียนในแต่ละภาคเรียนว่าประเด็นใดต้องได้รับการปรับปรุง แกไ้ข หรือ
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการนักเรียนในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ทุกโรงเรียน 
 2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารกิจการนักเรียนในทุกๆโรงเรียน 

3. ควรมีการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งอ่ืนๆ 
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การบริหารกิจการนักเรียน µ σ 
วางแผนงานกิจการนักเรียน  
1. มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
2. มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสาร คู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนที ่
เป็นปจจุบัน 
3. มีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้ สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอ 
4. มีการเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติให้แกคร ูนักเรียนและผูปกครองรับทราบ 
5. มีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณอักษร 
6. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
3.20 
3.32 
 
3.40 
3.28 
3.32 
3.76 

 
0.70 
0.74 
 
0.70 
0.73 
0.69 
0.87 

 การบริหารงานกิจการนักเรียน  
7. มีการกําหนดขอบขายงานกิจการนักเรียน 
8. มีการกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบครบทุกงาน ตามขอบขายงานกิจการนักเรียนทีก่ําหนด 
9. มีการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
10. มีการดําเนินการตามแผนทีก่ําหนดไว้ 
11. มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน โรงเรียน 
12. มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือขาย ผูปกครอง และหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ เยาวชน 
13. มีการวางแผน กําหนดแนวทางการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียน
ไดมี้ ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
14. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มี   ส่วนร่วมในการ
จัด กิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและ ความสนใจของนักเรียน 
15. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจากประสบการณ์จริงฝกปฏิบัติให้ทําได้ทําเป็นและเกิด
การใฝรอูยางตอเนื่อง 

 
3.68 
3.56 
3.72 
3.60 
3.72 
3.68 
 
3.52 
 
3.72 
3.68 

 
0.90 
0.91 
0.59 
0.95 
0.89 
0.98 
 
0.77 
 
0.89 
0.80 
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การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
16. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤต ิและระเบียบวินัยเป็นประจ าและตอเนื่อง 
17. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้แสดงความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มที ่
18. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมเป็นประจ าและ ตอเนื่อง 
19. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใชเวลาวางให้เกิดประโยชนเป็นประจ าและตอเนื่อง 
20. มีการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี โดยการให้รางวัลหรือมอบเกียรติบัตร 
21. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองให้ก าลังใจนักเรียนเป็นลายลักษณอักษร 
22. มีการเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนทีป่ระพฤติดีให้ปรากฏ 
23. มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็นปจจุบัน 

 
3.72 
3.76 
 
3.72 
3.40 
3.48 
3.40 
3.36 
3.48 

 
0.89 
0.87 
 
0.73 
0.81 
1.00 
0.86 
0.75 
0.65 

 

 
 
 
 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
24. มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
25. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
26. มีการประชุมชี้แจงครเูกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ คัดกรองนักเรียน 
27. มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดท า SDQ ครบทุกคน 
28. มีการวิเคราะหข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนและ จ าแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุม 
29. มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ีปญหาทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปญหา 
30. มีการด าเนินงานป้องกันหรือแกไขปญหานักเรียน 
31. มีการแกปญหานักเรียนร่วมกันกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องอยางเหมาะสม 
32. มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 33. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนทีค่วรไดร้ับการสงตอ 
 34. มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
 35. มีการประสานความร่วมมือกับหนวยงานทีเ่กี่ยวข้องในการสงตอนักเรียน 

 
3.80 
3.64 
3.76 
3.92 
3.72 
3.64 
3.56 
3.60 
3.44 
3.68 
3.36 
3.44 

 
1.00 
0.95 
0.92 
0.99 
0.93 
1.18 
1.08 
1.00 
0.96 
0.98 
0.99 
1.00 
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การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
36.มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
37.มีการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
38.มีการจัดท าคูม่ือชี้แจงเผยแพร่หลักประชาธิปไตย ในโรงเรียน 
39.มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็น ประจ า 
40.มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนตามแนว ทางการเลือกต้ังทั่วไป 
41.มีการประชาสัมพันธ/รณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
42.มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไมน่อยกวารอยละ 75 
43.มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการนักเรียนและก าหนด หนาทีใ่นการปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 

 
3.68 
3.56 
3.40 
3.56 
3.68 
3.64 
3.76 
3.72 

 
0.90 
0.96 
0.86 
1.08 
1.01 
0.99 
0.87 
0.93 

การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน  
44. มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน 
45. มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมี หลักฐานให้ตรวจสอบได ้
46. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
47. ผปูกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
48. มีการวิเคราะหผลการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
49. รายงานผลการประเมินให้ผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกปการศึกษา 
50. มีการน าผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

 
3.52 
3.44 
3.36 
3.36 
3.32 
3.32 
3.40 

 
0.65 
0.87 
0.75 
0.75 
0.74 
0.98 
0.86 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม  

1.  ผตูอบแบบสอบถามได้แก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเป็น 2 ตอน คือ   

ตอนที ่1  สถานภาพส่วนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ราชบุรี  

3.  ผวูิจัยขอความกรุณาให้ทานตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อค าถามและทุกตอนตามความเป็นจริง

เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม    

 

ขอขอบคุณอยางสู่งในความอนุเคราะหของทาน 

   

 

 

 

 

                                                นายสุรพัชร  เกตุรัตน์  

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน       หนาข้อความทีต่รงกับสถานภาพของทาน   

1.เพศ     

                ชาย                                    หญิง   

 

2.อายุ    

21– 30 ป                        31 – 40 ป    

                                         41– 50 ป                      51 ปขึ้นไป   

3.ระดับการศึกษา    

                                        ต่ ากวาปริญญาตรี            ปริญญาตรี     

                                         ปริญญาโท              ปริญญาเอก   

      

4.ต าแหนงหนาที ่   

                  ผูบริหารสถานศึกษา 

                  ครผูู้สอน     

                  กรรมการสถานศึกษา   
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ตอนที ่2 

การบริหารกิจการนักเรียน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องทีต่รงกับสภาพความเป็นจริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 

ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 
การวางแผนกิจการนักเรียน 

1 มีการรวบรวมระเบียบและแนว
ปฏิบัติทาง ราชการเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน 

      

2 มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เป็นเอกสาร คู่มือครูหรือคูม่ือ
นักเรียนขึ้นใชในโรงเรียนทีเ่ป็นปจจุ
บัน 

      

3 มีการปรับปรุงระเบียบและแนว
ปฏิบัติให้ สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่
เสมอ 

      

4 มีการเผยแพร่ระเบียบและแนว
ปฏิบัติให้แกครู นักเรียนและผู
ปกครองรับทราบ 

      

5 มีการจัดท าแผนงานกิจการนักเรียน
เป็นลาย ลักษณอักษร  

      

6 มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน         

      

การบริหารงานกิจการนักเรียน 
7 มีการก าหนดขอบขายงานกิจการ

นักเรียน        
      

8 มีการก าหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบ       
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ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

ครบทุกงาน ตามขอบขายงานกิจการ
นักเรียนทีก่ าหนด        

9 มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียน        

      

10 มีการด าเนินการตามแผนทีก่ าหนด
ไว้     

      

การบริหารงานกิจการนักเรียน (ต่อ) 

11 มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆภายในโรงเรียน 

      

12 มีการประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับเครือข่ายผู้ปกครอง และ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับ
เยาวชน 

      

13 มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมการ จัดกิจกรรมนักเรียน 
โดยสนับสนุนให้นักเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน        

      

14 มีการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน
และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมอยาง
หลากหลายตามความถนัดและ 
ความสนใจของนักเรียน   

      

15 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู
จาก  
ประสบการณ์จริง ฝกปฏิบัติให้ท าได ้
ท าเป็น และ เกิดการใฝ่รู้อย่าง
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ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

ต่อเนื่อง 
การส่งเสริมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

16 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ความประพฤติ และระเบียบวินัยเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง        

      

17 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรมเป็นประจ าและต
อเนื่อง       

      

18 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด
านความ รับผิดชอบตอสงัคมเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง        

      

การส่งเสริมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 
19 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ใชเวลา        วางให้เกิดประโยชน
เป็นประจ าและตอเนื่อง        

      

20 มีการยกยองให้ก าลังใจแกนักเรียนผู
ประพฤติดี โดยการให้รางวัลหรือ
มอบเกียรติบัตร        

      

21 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองให้
ก าลังใจ นักเรียนเป็นลายลักษณ
อักษร       

      

22 มีการเผยแพร่เกียรติประวัติของ
นักเรียนที ่ประพฤติให้ปรากฏ      

      

23 มีการบันทึกเกียรติประวัติของ
นักเรียนไว้เป็นหลักฐานและเป็นปจจุ
บัน         
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ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ 
 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

24 มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานดูแล       ช่วยเหลอื
นักเรียน        

      

25 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน        

      

26 มีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการ คัดกรองนักเรียน        

      

27 มีการคัดกรองนักเรียนโดยจัดท า 
SDQ ครบทุกคน 

      

28 มีการวิเคราะหข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่ม
นักเรียนและจ าแนกนักเรียนอยาง
ชัดเจนและครอบคลุม  

      

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 
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1 2 3 4 5 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ) 
31 มีการแกปญหานักเรียนร่วมกันกับ

บุคคลทีเ่กี่ยวข้องอยางเหมาะสม       
      

32 มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน       

      

33 มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนที่ควรได้
รับการสงตอ        

      

34 มีแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน      

      

35 มีการประสานความร่วมมือกับหน
วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการสงตอนัก
เรียน        

      

การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

36 มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน        

      

37 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน       

      

38 มีการจัดท าคูม่ือชี้แจงเผยแพร่หลัก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน        

      

39 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการเป็นประจ า  
       

      

40 มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนตามแนวทางการเลือกต้ัง
ทั่วไป        

      

ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 

ระดับของการปฏิบัติ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 
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1 2 3 4 5 

การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (ต่อ) 
41 มีการประชาสัมพันธ/รณรงค

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง       
      

42 มีการใชสิทธิในการเลือกตั้งไม่น
อยกวารอยละ 75        

      

43 มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการนักเรียน
และก าหนดหนาทีใ่นการ
ปฏิบัติงานดานประชาธิปไตย 

      

การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

44 มีการนิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน        

      

45 มีการประเมินผลงานกิจการ
นักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบ
ได ้      

      

46 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการ ด าเนินงานกิจการ
นักเรียน       

      

47 ผูปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน       

      

48 มีการวิเคราะหผลการประเมินผล
การด าเนินงาน กิจการนักเรียน     
   

      

49 รายงานผลการประเมินให้ผูบริหาร
สถานศึกษาทราบทกุปการศึกษา  
     

      

ข้อ
ที ่

การบริหารกิจการนักเรียน 
ระดับของการปฏิบัติ 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ทีสุ่ด 
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1 2 3 4 5 

50 มีการน าผลการวิเคราะหไปใชใน
การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน
กิจการนักเรียน    
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

เรื่อง 
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การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

........................................................................................................................................................  

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 ชื่อ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง :…………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี :……………………………………………………………………….……. 

ประสบการณ์ในการท างาน:………………………………………….……………… 

          …………………………..………………………………………………………….………… 

…………………………..………………………………………………………..…………… 

 

ตอนที2่ แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

ค ำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านจากผลการประเมินพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ในฐานะทีท่่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจท่านมีแนวทางการพัฒนาพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนให้สู่งขึ้นได้อย่างไร 

1) แนวทางการพัฒนาพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน 

1.ด้านการวางแผนงานกิจการนักเรียน :  

…………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

2.ด้านการบริหารกิจการนักเรียน : 
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…………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

3.ด้านส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม : 

……………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.ด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : 

……………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ด้านการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : 

……………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.ด้านการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายสุรพัชร เกตุรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 ตุลาคม 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. 2547-2552 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัด ราชบุรี  
พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพลศึกษา (กศ.บ.) สาขาสุข
ศึกษา-พลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 65/1 หมู่7 ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160   
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