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การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ในการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่จัดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จานวน
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ทั้งในภาพรวมและจาแนกรายด้าน 2) แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนประกอบไปด้วย 7 ด้าน 19 แนวทางปฏิบัติ
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Abstract
This study was a survey research aiming to: 1) study the current and expected states of
management of student affairs of schools under The St. Gabriel’s foundation of Thailand. 2) present
guidelines for management of student affairs of schools under The St. Gabriel’s foundation of Thailand.
The population were 14 schools under the St. Gabriel’s foundation of Thailand. The sample population
used in the research were 200 administrators, co-administrators and head of the class. The tools used in
research were rating-scaled questionnaires and semi-constructed interviews. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, the priority needs index modified, and content analysis.
The research results showed as follows. 1) Both in general and in each aspect, the current state
of management of student affairs of schools under the St. Gabriel’s foundation of Thailand was at a high
level. while the expected states was at the highest level. 2) The guidelines for management of student
affairs of schools under the St. Gabriel’s foundation of Thailand consisted of seven main guidelines,
including nineteen approaches for practice: (1) Working class with 2 approaches; (2) Encouraging students
to be disciplined with 3 approaches; (3) Student council with 2 approaches (4) Scouts and preventive
action with 3 approaches; (5) Sports with 3 approaches; (6) Music with 3 approaches and (7) Community
Relations with 3 approaches.
คาสาคัญ: แนวทางการบริหารงาน / กิจการนักเรียน / มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
KEYWORDS: GUIDELINES FOR MANAGEMENT / STUDENT AFFAIRS / ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF
THAILAND

บทนา
ปัจจุบันนี้ ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา เกิดขึ้นในทุกระดับของการศึกษาทั้งในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รูปแบบและระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งที่คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันตามวัยของผู้เรียนซึ่งกาลังเป็นปัญหาวิกฤติปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ดังที่ปรากฏข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับนักเรียนตีกันถึงขั้นใช้อาวุธร้ายเข้าทาร้ายกั น กลายเป็นเหตุการณ์ที่สามารถพบเห็นได้
เกือบทุกวัน การใช้ความรุนแรงในหมู่เยาวชนของชาติ เกิดขึ้นกับทั้งเพศหญิงและเพศชาย ปัญหาความรุนแรง
ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากพื้นฐานของความขัดแย้งที่ขยายเพิ่มขึ้นกลายเป็นความรุนแรงจนเกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพย์สินตามมา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) สอดคล้องกับ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(2549) ที่กล่าวไว้ว่า จากสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษาและแนวโน้มความรุนแรงที่เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้กระทาที่ทวีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงทาให้สังคมไทยมีความจาเป็นที่จะต้องพยายามหาทางออก
ร่วมกันในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แม้จะมีกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกของรัฐในการจัดการกับปัญหาพฤติกรรม
รุนแรงที่ฝุาฝืนต่อกฎหมายแต่กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบปัจจุบันก็ยังมีข้อจากัดที่เน้นการตั้งรับปัญหามาก
เกินไปกระบวนการยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้ งก็ต่อเมื่อได้มีการกระทาผิดกฎหมายแล้ว
เท่านั้น โดยกระบวนการยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กระบวนการในการลงโทษผู้กระทาความผิดเพื่อหวังผล
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ในการปรับพฤติกรรมให้กลับตัวเป็นคนดี ซึ่งกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเยาวชนนอกจากจะไม่
สามารถแก้ปัญหาของเด็กที่มีพฤติก รรมเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีจุดอ่อนอย่างมากในการส่ง
สัญญาณต่อสังคมในเชิงการปูองกันการเกิดปัญหาในอนาคต
สถานการณ์และปัญหาเยาวชนในสังคมไทยนับว่ามีความซับซ้อน และรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการได้รับการหลอมหล่อจากบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทาผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม เช่น การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การมีค่านิยมในการบริโภคสินค้าราคาแพงโดยที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตัวเอง การเสพและ
ดื่มของมึนเมา การเที่ยวกลางคืนตามสถานเริงรมย์และสถานบันเทิง การมั่วสุมเล่นการพนันและเกม
คอมพิวเตอร์ การทะเลาะวิวาท ตลอดจนการใช้ความรุนแรง แม้แต่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเองก็ยังได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทั้ง จากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจนบางครั้งถึงกับเสียชีวิตหรือพิการเป็นจานวนมากในแต่ละปี ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปการ
โหวด “ปัญหานักเรียน-นักศึกษาตีกัน” ที่ดาเนินการโดยรายการเรื่องเล่า -เสาร์อาทิตย์ ทางไทยทีวีสีช่อง 3
(2553) พบว่า ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ร้อยละ92.19 และเหมือนเดิมร้อยละ07.81
เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์ (2550) กล่าวไว้ว่า รูปแบบความรุนแรงที่เด็กเยาวชนที่เป็นนักเรียนได้รับ
เช่น
1) ความรุนแรงจากการใช้กาลัง เช่น เพื่อนนักเรียน ด้วยกันทาร้ายด้วยกาลังและใช้อาวุธ หรือโดนครู
ทาโทษเกินขอบเขต
2) ความรุนแรงจากการใช้วาจาดูหมิ่น เช่น เพื่อนนักเรียนด้วยกันใช้คาพูดเหยียดหยามถึง ภูมิหลังของ
ครอบครัวหรือ นาเอาปมด้อยทางร่างกายขึ้นมาล้อเลียน
3) ความรุนแรงในการข่มเหงทางเพศ เช่น นักเรียนหญิงโดยเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศหรือหลอก
ให้มีเพศสัมพันธ์โดยตนเองไม่ยินยอมด้วย เหล่านี้ เป็นต้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้ง ซึ่งเป็นทั้ง ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ระหว่างนักเรียนด้วยกัน อาทิ การทาร้ายร่างกาย การตั้งแก๊งข่มขู่เพื่อน และความรุนแรงระหว่างครูกับ
นักเรียน อาทิ ทาโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง และทาร้ายจิตใจผ่านคาพูดที่ไม่ เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากหลายฝุายต้องการหาทางยุติหากจะกล่าวถึงสาเหตุของความรุนแรงในสถานศึกษา มีด้วยกัน 2
สาเหตุหลัก คือ สาเหตุเด็กก่อความรุนแรง :ครอบครัว เกม สื่อมวลชน ผู้เรียนที่ก่อปัญหาความรุนแรงหรือ
กระทาผิด ส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น ครอบครัวเลี้ยงดูแบบลงโทษและแบบเผด็จการ
ครอบครัวที่มีความขัดแย้ง ซึ่งจะทาให้เด็กจะเครียด มองโลกแง่ร้าย ก้าวร้าว ฯลฯ นอกจากนี้ เกมคอมพิวเตอร์
และสื่อมวลชนยังเป็นปัจจัยสาคัญ ข้อมูลจากโครงการ Child Watch สถาบันรามจิตติ (2552) สารวจ
พฤติกรรมเยาวชนไทยพบว่า เด็กในโรงเรียนร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 7 แสนคน มีพฤติกรรมก่อความรุนแรง
ตั้งตัวเป็นแก๊งข่มขู่ทาร้ายเพื่อน ส่วนหนึ่งมาจากเกมคอมพิวเตอร์ ละคร และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและ
สาเหตุครูใช้ความรุนแรงกับเด็ก : ปัญหาอารมณ์จิตใจ ขาดทักษะการแก้ปัญหา อานาจนิยม ศูนย์พิทักษ์สิทธิ
699

OJED, Vol.11, No.3, 2016, pp. 697 - 711

เด็ก ได้วิเคราะห์สาเหตุที่ครูใช้วิธีทาโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงว่า มาจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรก ครูมี
ความผิดปกติด้านจิตใจและอารมณ์เมื่อครูเกิดความเครียดจากปัญหาส่วนตัว จะระบายสู่เด็กผ่านการลงโทษ
สาเหตุที่สอง ครูขาดทักษะการจัดการปัญหาผู้เรียน ครูจานวนมากเชื่อว่าวิธีลงโทษด้วยการตีเป็นวิธีที่ได้ผล
นอกจากนี้ครูมักไม่ฟังเหตุผลของเด็ก ซึ่งผู้ที่ทางานด้านเด็กมองว่าโรงเรียน ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบอานาจ
นิยมและการบริหารแบบแนวดิ่ง ประกอบกับการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูกับ
นักเรียนน้อย จึงอาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งทาให้ครูขาดทักษะ การฟัง
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สาคัญ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546) เพราะเป็น
หน่วยงานปฏิบัติ มีภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะบรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรต้องอาศัยการบริหารงานโรงเรียนซึ่งประกอบด้ วย
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียนโดยเฉพาะด้านงานปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียนซึ่งเป็นการดูแลส่งเสริม
พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
การอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จึงเป็นงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้สมัครใจร่วม เพื่อ
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ดารงส่งเสริมเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทยความเป็นเอกราชและความมั่นคงของชาติ อันเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่มีคุณภาพอันเป็นที่
ประสงค์ของสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรง
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญ ที่สุ ด กระบวนการจั ด การศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรี ยน สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเ ต็ ม
ศักยภาพ ดังนั้น จะเห็นได้ว่างานกิจการนักเรียน ด้านงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียนมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยเสริมนักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดกรณีขัดแย้งหรือความรุนแรงขึ้น ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ครูที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย จะเป็นผู้แก้ไขกรณีความรุนแรงนั้น อาทิ ถ้าครูหรือบุคลากรขัดแย้งกัน
หลายกรณีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
แต่ก็มีหลายกรณีที่ความความรุนแรงเหล่านั้นยุติลงได้ก่อนถึงมือผู้บริหารโดยการสมยอมของคู่กรณีทั้งสองฝุาย
แม้จะมีกรณีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา แต่กรณีความรุนแรงเหล่านี้ มักไม่ค่อยจะถูกบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นแล้วก็ยุติไปตามเงื่อนไขของกาลเวลา แต่ถ้ากรณีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน ครูประจาชั้นหรือครูผู้สอนหรือครูที่เห็นเหตุการณ์ก็จะทาหน้าที่ระงับและแก้ไขความรุนแรงนั้น
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นอกจากนั้น ในกรณีความรุนแรงของนักเรียนนั้น พบว่า สถานศึกษาจานวนมากมอบภาระรับผิดชอบเรื่องนี้
ให้แก่ฝุายกิจการนักเรียน สถานศึกษาหลายแห่ง ส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกฝุายมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ในรูป
ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งนี้โดยมีครูเป็นผู้ดาเนินการหลัก
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาของนักบวชชายคณะเซนต์
คาเบรียลในนิกายโรมันคาทอลิกที่มีพันธกิจหลักคือ “จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน”(แผนยุทธศาสตร์
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2553-2558) ปัจจุบันมีโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ในความดูแลจานวน 17 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานจานวน 14 แห่ง สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านวิชาชีพ 2 แห่งและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจานวน 1 แห่ง โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างในด้านการดูแล ส่งเสริมพัฒนา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติ
ของนักเรียนแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1) รวมงานปกครองและงานกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกันมีชื่อเรียกว่า “ฝุายกิจการนักเรียน” ซึ่งในโครงสร้าง
นี้จะมีหัวหน้าแผนกปกครองและหัวหน้าแผนกกิจกรรมเป็นผู้บริหารจัดการขอบข่ายงานที่รับผิดชอบโดยมี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝุายกิจการนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามการบริหารงานของแต่ละแผนก
โรงเรียนที่มีโครงสร้างการบริหารงานฝุายกิจการนักเรียน มีจานวน 10 โรงเรียน (รวมโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม)
2) แยกทั้ ง 2 งานออกจากกั น เป็ น ฝุ า ยปกครองและฝุ า ยกิ จ กรรม โดยโรงเรี ย นที่ มี โ ครงสร้ า ง
การบริหารงานเป็นฝุายปกครองและฝุายกิจกรรม มีจานวน 6 โรงเรียน
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของการท าวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เพื่ อ ต้ อ งการศึ ก ษาว่ า สภาพ
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
อย่างไร สภาพที่เหมาะสมควรจะเป็นเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนในสังกัดอื่ น ๆ ที่มี
บริบทใกล้เคียงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ในการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรีย ล
แห่งประเทศไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14 โรงเรียน
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้บริ หาร ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ อานวยการฝุายกิ จการนักเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝุายปกครอง ผู้ ช่ว ย
ผู้อานวยการฝุายกิจกรรม รวม 20 คน
ผู้ร่วมบริหาร ได้แก่ หัวหน้าแผนกปกครองและหัวหน้าแผนกกิจกรรม รวม 39 คน
หัวหน้าระดับชั้น ได้แก้ หัวหน้าสายชั้น รวม 141 คน
รวมทั้งหมด 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และคาถาม
ปลายเปิด (Open-ended) จานวน 1 ชุดคาถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นแบบตรวจมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open ended)
2. การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัย แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตร
ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดในกรอบแนวคิด
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจปรับและแก้ไข
5. นาแบบสอบถามมาปรับแก้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดพิมพ์ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
พร้อมนาไปใช้กับประชากรจริง
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สถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาจาก
คาถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างจากผู้บริหาร
การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากฝุายภาควิช านโยบาย การจัดการและ
ความเป็ น ผู้ น าทางการศึ กษา สาขาบริ ห ารการศึก ษา คณะครุศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ ขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ผู้วิจัยดาเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยแนบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษาไปพร้อมหนังสือนี้
3. ผู้วิจัยติดตามผลการดาเนินงาน โดยติดต่อผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนทางโทรศัพท์ หลังจาก
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปแล้ว 10 วัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและและผู้ร่วมบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของบริหารงานกิจการนักเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และข้อมูลดัชนีความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index modified : PNI
modified) ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของบริหารงานกิจการนักเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหาจากคาถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
2. การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
แจกแจงความถี่ วิเคราะห์เนื้อหา แยกประเภทและสร้างข้อสรุป
3. น าข้ อมู ล ที่วิ เ คราะห์ ไ ด้ม าสรุ ป ผลและน าเสนอแนวทางการบริ ห ารงานกิจ การนั กเรี ยนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้น 200 คน เป็นเพศหญิง 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และเพศชาย 95
คน คิดเป็นร้อยละ 47.50
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างอันดับแรก คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ อายุระหว่าง 40-49 ปี และ
อายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.00, 31.50 และ 12.00 ตามลาดับ
ตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็น ผู้บริหาร ร้อยละ 10 ผู้ร่วมบริหาร ร้อยละ 19.50 และหัวหน้า
ระดับชั้น ร้อยละ 70.50
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การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.00 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 38.00
ระยะเวลาทางานในสถานศึกษาปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง อันดับแรกคือ มากกว่า 16 ปีขึ้นไปรองลงมา
คือ 11-15 ปี และ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.50, 31.50 และ 8.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความต้องการจาเป็นใน
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีสภาพปัจจุบันในการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก
สภาพปัจจุ บันในการบริห ารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ ง
ประเทศไทย ที่อยู่ในระดับสูงอันดับแรกคือ ด้านที่ 2 งานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รองลงมาคือ ด้านที่ 7
งานสัมพันธ์ชุมชน และสภาพปัจจุบันในการบริหารงานกิจการนักเรียน ต่าที่สุดคื อ ด้านที่ 3 งานสภานักเรียน
และด้านที่ 4 งานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน
สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย อยู่ในระดับสูงอันดับแรกคือ ด้านที่ 2 งานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รองลงมาคือ ด้านที่ 2 งาน
ระดับชั้น และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ต่าที่สุดคือ ด้านที่ 3 งานสภานักเรียน และ
ด้านที่ 4 งานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน
การลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นพบว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยมีความต้องการจาเป็นในการบริ หารงานกิจการนักเรียน ลาดับแรกคือ ด้านที่ 1 งานระดับชั้น
รองลงมามี 3 งาน ที่มีความต้องการจาเป็นเท่ากัน คือ ด้านที่ 2 งานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย, ด้านที่ 3 งาน
สภานักเรียน, ด้านที่ 4 งานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน ส่วนความต้องการจาเป็นในการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ลาดับสุดท้ายมี 2 งานคือ ด้านที่ 6 งานดนตรี ด้านที่ 7 งานสัมพันธ์ชุมชน
ตอนที่ 3 การนาเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ งประเทศ
ไทย จากผลการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น จากข้อที่มีค่าความสาคัญของความต้องการ
จาเป็นมากที่สุดประกอบกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความต้องการจาเป็น ซึ่งได้แนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 7 ด้าน แบ่งเป็น 19 แนวทางปฏิบัติตามลาดับ ดังนี้
1. ด้านงานระดับชั้น มี 2 แนวทางปฏิบัติ คือ
1.1 ส่งเสริ มครู เกี่ย วกับ การให้ ความร่ว มมือและดาเนินการประสานกับหน่วยงาน ต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ
1.2 ส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินการดาเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ใน
การปรับปรุงงานและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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2. ด้านงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มี 3 แนวทางปฏิบัติ คือ
2.1 จัดให้มีการดาเนินการพิจารณาระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามคู่มือนักเรียน
2.2 ส่งเสริมให้ มีการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานกิจกรรม
นักเรียน
2.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดอบรมผู้นานักเรียนตามจิตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี
กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
3. ด้านงานสภานักเรียน มี 2 แนวทางปฏิบัติ คือ
3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสภาสัญจรของสภานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3.2 ส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานสภานักเรียนให้ทันต่อยุคสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านงานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน มี 3 แนวทางปฏิบัติ คือ
4.1 ส่งเสริมให้มีการวางแผนการดาเนินการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ / งานรักษาดินแดน
4.2 จัดทารายงานสรุป ประเมินผล จัดเก็บหลักฐานเอกสารการดาเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ
4.3 ส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงงาน
ลูกเสือ / งานรักษาดินแดน
5. ด้านงานกีฬา มี 3 แนวทางปฏิบัติ คือ
5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
5.2 ส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
5.3 จัดทารายงานสรุป ประเมินผลจัดเก็บหลักฐานเอกสารการดาเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ
6. ด้านงานดนตรี มี 3 แนวทางปฏิบัติ คือ
6.1 จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี
6.2 จัดทารายงานสรุป ประเมินผลจัดเก็บหลักฐานเอกสารการดาเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ
6.3 ส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
งานดนตรีที่ช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพตามพันธกิจ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนใน
เครือฯ
7. ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน มี 3 แนวทางปฏิบัติ คือ
7.1 สนับสนุนให้จัดการประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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7.2 ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านสัมพันธ์ชุมชน
7.3 กาหนดให้ผู้รับผิดชอบมีการวางแผนการดาเนินงานด้านสัมพันธ์ชุมชน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่ าการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย โดยภาพรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับสูงและมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับสูงมากในทุกด้าน
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นโดยภาพรวมที่เป็นอันดับ 1 คือ ด้าน
งานระดับชั้น รองลงมามี 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้านงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย, ด้ านงานสภานักเรียนและ
ด้านงานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน ซึ่งสอดคล้องกับ พนมรส ตุ่นสีใส (2550) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการส่งเสริม
พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานกิจการนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ สุนันท์ พอดี (2550) ศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่างานปกครองและงานวินัย
นักเรียน ภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีที่มี
ต่อสภาพการบริหารงานกิจการ นักเรียนด้านงานปกครองและวินัยนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านงานระดับชั้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้การดาเนินงาน / โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยมีหัวหน้าระดับชั้นรับผิดชอบดูแล
สร้างความร่วมมือ อานวยความสะดวก ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในด้านข้อมูลข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า
ล าดั บ ความส าคั ญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น ในด้ า นนี้ สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ คื อ การส่ ง เสริ ม ครู ใ นด้ า นการให้
ความร่วมมือและดาเนินการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินการดาเนินโครงการ / กิจกรรมไป
ใช้ในการปรับปรุงงานและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
วราวุธ ด้วงน้อย (2541, หน้า 67 – 73) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนปรินส์
แยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านระดับชั้น ควรมีการประชุมอบรมนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย
ความประพฤติ การดาเนินชีวิตตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และอนาคตควรส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือกันในคณะครู ควรให้ครูและนักเรียนร่วมกันวางนโยบาย เปูาหมาย แนวทางการดาเนิน
การจัดกิจกรรมที่ตนสังกัด และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ แล้วนาผลมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียน
ด้านงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กาหนดไว้
ในคู่มือนักเรียน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับ วินัย พัฒนรัฐ และคณะ (2543 : 9) ได้ให้ความหมายงานปกครองและวินัยนักเรียนว่า หมายถึง
การประพฤติตามกฎ ข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ที่กาหนดขึ้น เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติและประพฤติของ
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นักเรียนในโรงเรียน เช่น กฎหมาย คาสั่ง คาประกาศ ระเบียบโรงเรียนและสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542
ข : 21) ให้ความหมายของงานปกครองและวินัยนักเรียนไว้ว่า หมายถึง งานระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่
กาหนดขึ้น ในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดารงชีวิตร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่น มี
ความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ผลการวิจัยพบว่าลาดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็นในด้านนี้ โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดอบรมผู้นานักเรียน
ตามจิตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการดาเนินการพิจารณาระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในคู่มือนักเรียนโดยการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบันและกากับให้เป็นไปตามที่ระบุในคู่มือนักเรียนและส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาพรรณ สุวรรณศุข (2536 : 49) กล่าว
ไว้ว่า ระบบการบริหารงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียนนั้น โรงเรียนควรดาเนินดังต่อไปนี้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กาหนดไว้ กาหนดระเบียบวินัยของโรงเรียนได้บางส่วนที่จาเป็น ซึ่งการกาหนดนี้จะต้องกาหนดรายละเอียด
ให้สอดคล้องกับระเบียบวินัย ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ด้วย การกาหนดระเบียบวินัยของโรงเรียน
นั้น อาจมาจากข้อคิดเห็นของครูผู้สอน ครูแนะแนว หรือนักเรียนเอง และผู้บริหารประสานความคิดเห็น
เหล่านั้น ให้มีหลักเกณฑ์ถูกต้อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปดาเนินการ ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบวินัยนั้นอย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารและคณะครู ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาวินัยตามที่กาหนดไว้ ผู้บริหารและคณะครูควรรู้จัก
วิธีการที่จะทาให้บุคลากรในโรงเรียน ทั้งฝุายดาเนินการและฝุายปฏิบัติการตามระเบียบวินัย คือ นักเรียน ได้
รักษาระเบียบวินัยที่ได้กาหนดไว้นั้น อย่างเต็มใจ
ด้านงานสภานักเรียน เป็นงานส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทางานโดยยึดหลักประชาธิปไตยส่งเสริม
การมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนให้นักเรียนมีประสบการณ์การทางานร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พนมรส ตุ่นสีใส (2550) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคมอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการผลการวิจัยพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
ในด้านนี้ โรงเรียนต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมสภาสัญจรของ
สภานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้ นได้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนงาน งบประมาณ
ร่วมกันและดาเนินตามแผนงานที่กาหนดไว้ สุดท้ายควรมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานสภา
นักเรียนให้ทันต่อยุคสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านงานลูกเสือ / งานรักษาดินแดนเป็นงานด้านการดาเนินการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและรักษา
ดินแดนเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นา มีจิตอาสา เสียสละและมีวินัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัว
ในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542 ข : 21) ให้
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ความหมายของงานปกครองไว้ว่า หมายถึง งานระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดารงชีวิตร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่น มีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัย
การฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ผลการวิจัยพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นใน
ด้านนี้ ผู้ที่รับผิดชอบควรมีการส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ใน
การปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังมีการจัดทารายงานสรุป ประเมินผล จัดเก็บหลักฐาน
เอกสารการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวางแผนการดาเนินการจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านงานกีฬา เป็นงานด้านการดาเนินการจัดกีฬาทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน
การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทั้ งบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในด้านนี้ ผู้ที่
รับผิดชอบควรมีการส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงงาน
กีฬาอย่างจริงจัง มีการจัดทารายงานสรุป ประเมินผลจัดเก็บหลักฐานเอกสารการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับขอบข่ายงานการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 167-168) กล่าวไว้ว่า การบริหารกิจการนักเรียนแบ่งออกเป็น 4
ข้อ ซึ่งข้อสาคัญอยู่ในข้อที่ 4 การจัดกิจกรรมนักเรียนที่สาคัญที่สุด คือ การกีฬา
ด้านงานดนตรี เป็นการดาเนินงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรวมถึ งส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางดนตรี ผลการวิจัยพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในด้านนี้ ผู้ที่รับผิดชอบ
ควรมีการส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงงานงานดนตรีที่ช่วย
เสริมสร้างสุนทรียภาพตามพันธกิจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง และมีการจัดทารายงานสรุป ประเมินผลจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ การบริหารกิจการนักเรียนของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 167
– 168) กล่าวว่า การบริหารกิจการนั กเรียนแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ซึ่งข้อสาคัญอยู่ในข้อที่ 4 การจัดกิจกรรม
นักเรียนที่สาคัญที่สุด คือ การแสดงละครและดนตรี
ด้านงานสั ม พัน ธ์ชุมชน เป็ น การดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อช่ว ยเสริมสร้างความสั มพั นธ์ระหว่า ง
สถานศึกษากับชุมชนบริเวณโดยรอบ ผลการวิจัยพบว่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นในด้านนี้
ผู้รับผิดชอบควรมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านสัมพันธ์ชุมชนอย่าง
ชัดเจน และการดาเนินการเกี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมชนจะต้องมีการวางแผนการดาเนินงานโดยผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับขอบข่ายงานบริหารกิจการนักเรียนของ Phillip S. Tripp (1970: 74-76) กล่าวว่า ขอบข่าย
การบริหารกิจการนักเรียนไว้ 4 ด้าน ซึ่งทีสาคัญที่สุดอยู่ในข้อที่ 3 คือ ด้านกิจกรรมร่วมหลักสูตร ในเรื่อ งของ
กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและหน่วยงานต้นสังกัดอย่ างมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยควรมีการกาหนดนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนในด้านงานระดับชั้น
ให้มีความชัดเจน ทั้งในด้านโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบและภาระงาน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องมากขึ้น เนื่ องจากผลการวิจัย พบว่า ด้านงานระดับ ชั้นมีความต้องการจ าเป็นอยู่ใ น
ระดับสูงมากเป็นอันดับแรก
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทยและ
สถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ควรนาผลการวิจัยและลาดับความต้องการจาเป็นในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในด้านที่ควรได้รับการพัฒนา มา
กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษา ซึ่งลาดับแรกคือ ด้านงานระดับชั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูเกิดความร่วมมือในการดาเนินการประสานทั้งในระดับชั้นและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนในด้า น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงงานและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อีกทั้งปลูกฝังให้ครูเกิดความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนในการทางานตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อสร้างภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
2.1 ด้านงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดอบรมผู้นา
นักเรียนตามจิตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบ รียล
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการดาเนินการพิจารณาระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในคู่มือนักเรียนโดยการทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบันและกากับให้เป็นไปตามที่ระบุในคู่มือนักเรียนและส่งเสริมให้มีการนาผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย
2.2 ด้านงานสภานักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทางานโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยโดยเน้นการมีส่วนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พนมรส ตุ่นสีใส (2550)ได้ศึกษาการบริหารงาน
กิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การสนับสนุนให้
นักเรียนมีประสบการณ์การทางานร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสภาสัญจรของสภานักเรียนร่วมกันของโรงเรี ยนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.3 ด้านงานลูกเสือ / งานรักษาดินแดน ผู้รับผิดชอบควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีจิตอาสา ความเสียสละและมีวินัยของนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมี
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ความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อสร้าง
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยแยกการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกันเนื่องจากวัยของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อวิธี
ปฏิบัติในการดาเนินการด้านการบริหารกิจการนักเรียนที่มีความแตกต่างกันตามไปด้วย เพื่อให้ได้แนวทางที่
เหมาะสมและสามารถนนามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยพิจารณาจากขนาด
และบริบทของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้ง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริง อันจะส่งผล
ต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการนาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนทั้ง 7 ด้าน 19
แนวทางปฏิบัติ ไปใช้รวมทั้งติดตามประเมินผลการนาไปใช้ ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยต่อไป
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