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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
กลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนพักนอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงพักนอนที่โรงเรียนในอําเภอ
แมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามที่
ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาหารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนสวนใหญเปนชาย มีอายุระหวาง 12-13 ป เรียนในโรงเรียนบานกอกหลวง  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนในระดับมาก ดังนี้ 

คือ การจัดใหนักเรียนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัว การใหความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพ
อนามัย การจัดน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการนักเรียน การดูแลรักษาเมื่อนักเรียนเจ็บปวยในโรงเรียน การ
มีเวชภัณฑยาและอุปกรณที่จําเปนในการบริการสุขภาพอนามัย การจัดน้ําใชที่สะอาดไวบริการ
นักเรียน ความเพียงพอของน้ําดื่มตลอดป  การดูแลความสะอาดของบริเวณหอพัก ความเพียงพอ
ของน้ําใชตลอดป ความรวมมือของชุมชนในโครงการอาหารกลางวัน การจัดครูรับผิดชอบในการ
บริการสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข การบูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่ออาหารกลางวัน การมีสวนรวม ของนักเรียนในการจัดบริการอาหารกลางวัน คุณคา
ของอาหารกลางวันในแงโภชนาการ การบริการอาหารกลางวันใหกับนักเรียน อาหารเสริมที่จัด
ใหกับนักเรียน การดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดบริการแนะแนวดานการเรียน 
การสํารวจความตองการของนักเรียนดานอาชีพ การจัดครูแนะแนวที่มีความรูความสามารในการให
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คําปรึกษา การสํารวจความตองการของนักเรียนดานสังคม การสํารวจความตองการของนักเรียน
ดานอาชีพ การจัดบริการแนะแนวดานสังคม การจัดหองแนะแนวใหมีบรรยากาศเอื้อตอการให
คําปรึกษา การรายงานผลการดําเนินงานตอเจาของทุนการศึกษา การประกาศเงื่อนไขและคุณสมบัติ
ของผูขอรับทุนใหนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง การจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 
การสํารวจความตองการของนักเรียนในการรับทุนการศึกษา การตรวจสอบการใชเงินใหตรงตาม
วัตถุประสงค การเขารวมกิจกรรมศาสนาที่นักเรียนนับถือ การฝกฝนอบรมกิริยามารยาทตาม
คานิยมของไทย การสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมของศาสนา การฝกฝนในการเปน
ผูนําในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน การสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริม
ใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง การไดรับความชวยเหลือเพื่อแกไขขอบกพรองของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปรับตัวใหเขากับสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับ
สุขภาพ การเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภทตางๆ ตามความสนใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมกีฬา
เพื่อสุขภาพสําหรับนักเรียน การเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน การสงเสริมความสามารถ
ดานกีฬาเฉพาะบุคคลแกนักเรียน การจัดกิจกรรมกีฬาที่ดําเนินการตอเนื่องตลอดป การใหคําแนะนํา
ปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการเลนกีฬาของผูเช่ียวชาญกีฬาประเภทตางๆ การเปนนักกีฬาของโรงเรียน 
และการสงเสริมสมรรถภาพทางกายแกนักเรียน 

3. นักเรียนมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ การตรวจสุขภาพนักเรียนควรเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่สาธารณสุขโดยตรง ควรเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันใหมากขึ้น ควรจัดรูปแบบการบริการ
แนะแนวที่หลากหลาย ควรใหนักเรียนทุกคนไดรับทุนการศึกษารวมทั้งนักเรียนที่ไมเคยรับ
ทุนการศึกษาโดยการเพิ่มทุนการศึกษาใหมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมใหมากขึ้น ควร
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในโรงเรียน ควรฝกใหนักเรียนมีความสามารถดานกีฬา และควร
จัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนทุกป  
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ABSTRACT 
 
 

The purposes of this research were to study the chamber students’ satisfaction towards 
the student affairs service in Mae La Noi District, Mae Hong Son Educational Service Area 2, and 
to study the chamber students’ suggestions on student affairs service in Mae La Noi District, Mae 
Hong Son Educational Service Area 2. Samples were 169 chamber students’ in Mae La Noi 
District, Mae Hong Son Educational Service Area 2 who were chosen by multi-stage random 
sampling. The gathering of data was by the researcher using the questionnaires. Analyzing of data 
was by frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The results of this 
research were as follows :- 

1. Most of the chamber students’ in Mae La Noi District, Mae Hong Son 
Educational Service Area 2 were male, 12-13 years old and have been studying at Ban-Kok-
Loung School.    

2. The chamber students’ in Mae La Noi District, Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 are more satisfied with the health records, health knowledge, clean drinking water, 
to cure a sickness, to have drugs and medical supplies, health services, clean water, sufficient 
drinking water, clean room, sufficient water, community cooperation in lunch project, to appoint 
the health service teacher,  to check the students’ health through the public health organization, to 
integrate learning activities to the lunch project, students’ participation in the lunch project, the 
value of lunch, the lunch service, special food, the agricultural project for lunch project, learning 
guidance, the survey of students’ vocational needs, efficient guidance teachers, a survey of 
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students’ social needs, preparing the guidance room for the good counseling,  reporting to the 
educational money ownership, announcing the conditions and the characteristics of the students’ 
who want to receive money for studies, preparing the sources of money for studies, surveying the 
students’ money for studies needs, checking the objectives of paying money for studies, 
participating in religious activities, training for Thai values, promoting the understanding of 
religious acts, training for the religious activities leadership, promoting the local culture, 
integrating ethics with the learning process, promoting students’ development, rescuing the 
special students’, preparing the activities for students’ adaptation, preparing the activities for 
students’ health, participating in sports activities, preparing healthy sports, school sports races, 
promoting the sports ability for special students’, promoting the students’ sports continuously, 
preparing the sports skill counseling and promoting the students’ physical ability. 

3. The suggestions of the chamber students’ in Mae La Noi District, Mae Hong Son 
Educational Service Area 2 were to check the students’ health through the public health 
organization, to have a bigger of lunch, ought to have several forms of guidance, most of 
students’ ought to have money for studies from the educational money foundation ought to more, 
have  money for studies, ought to promote the religious activities, ought to train for the good 
characteristics of students’, ought to train for the sports abilities, and ought have the in school 
sports races every years. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารยประวัติ พื้นผาสุข  
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวันทน ชัยญาณะ กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ที่ใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้   

ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ทาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และเจาหนาที่ทุกทานที่ไดกรุณาให
ขอมูลและขอแนะนําตางๆ  อาจารย ดร.เรืองวิทย  นนทภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นายยนต 
ชัยชนะ  นายธนกฤต ฟุงกิตติกุล และ นายนิคม  สิงหสูตร  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 ที่กรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ของเครื่องมือวิจัย คณาจารย สาขาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกทานที่มีสวนชวยเหลือใหคําแนะนํา
การศึกษาวิจัย 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และครู นักเรียนที่ไดกรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมขอมูล               
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