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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
สรุปผล 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 กําหนดวา
บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 17 กําหนดวา “ใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวนเกาป มาตรา 11 กําหนดวา “บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2546 
ไดกําหนดใหผูปกครองสงเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงยางเขาปที่สิบหกเขาเรียนในสถานศึกษา  
การจัดการศึกษาภาคบังคับเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนภารกิจหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ได
จัดแนวทางในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   

แตเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรของอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน สวนใหญ
เปนภูเขา หมูบานชาวเขาเผาตางๆ เชน กะเหรี่ยง มง ละวา เปนหมูบานขนาดเล็กตั้งกระจัดกระจาย
อยูทั่วไปบนภูเขา การติดตอคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวกใชการเดินเทาเปนสวนใหญ ในแต
ละหมูบานจะมีเด็กในวัยเรียนประมาณ 10–20 คน จึงไมอาจจัดตั้งโรงเรียนใหไดเด็กๆ จึงตองไป
เรียนหนังสือที่อ่ืน ปญหาที่พบคือ เด็กนักเรียนบานไกลเดินทางไป–กลับไมสะดวก จึงตองมาพัก
นอนที่โรงเรียนแตในการพักนอนก็มีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานกิจกานักเรียน   
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แตเทาที่ผานมายังมิไดมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรยีนมี
ความความพึงพอใจและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแม
ลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 อยางไร ซ่ึงผลการวิจัยจะใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดนโยบายในการพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน 
ตลอดจนทําใหผูบริหารโรงเรียนนําไปพัฒนากิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนไดโดยการปรับเปล่ียน 
ประยุกตใช เพื่อใหเกิดผลดีในการจัดการศึกษา และชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการในทุกๆ ดานโดย
สมบูรณ (manhood) สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ

นักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนกัเรยีน

ของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงพักนอนที่โรงเรียน 

ในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 169 คน    
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะหขอมูล   

โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลปรากฏดังนี้ 

1. นักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 สวนใหญ
เปนผูชาย มีอายุ 12-14 ป และ เรียนในโรงเรียนบานกอกหลวง  

2. นักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความ
พึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ 

2.1 ดานการบริการสุขภาพ   
2.1.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การจัดใหนักเรียนทุกคนมีบัตร

บันทึกสุขภาพประจําตัว การใหความรูความเขาใจเรื่องสุขภาพอนามัย การจัดน้ําดื่มที่สะอาดไว
บริการนักเรียน การดูแลรักษาเมื่อนักเรียนเจ็บปวยในโรงเรียน การมีเวชภัณฑยาและอุปกรณที่
จําเปนในการบริการสุขภาพอนามัย การจัดน้ําใชที่สะอาดไวบริการนักเรียนและ ความเพียงพอของ
น้ําดื่มตลอดป  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 88 

2.1.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การถายเทอากาศภายใน
หองนอนในหอพัก ความเพียงพอของหองสวม ความเพียงพอของหองน้ํา ความสะอาดของหอง
สวม ความสะอาดของหองน้ํา และการจัดใหมีที่พักผอนในเวลาวางระหวางเรียน 

2.2 ดานการบริการอาหารกลางวัน ผลการศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 
2.2.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การบูรณาการกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่ออาหารกลางวัน การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดบริการอาหารกลางวัน คุณคาของ
อาหารกลางวันในแงโภชนาการ การบริการอาหารกลางวันใหกับนักเรียน อาหารเสริมที่จัดใหกับ
นักเรียน และการดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   

2.2.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ความสะดวกของที่นั่ง
รับประทานอาหารภายในโรงเรียน และความเพียงพอของที่นั่งรับประทานอาหารภายในโรงเรียน 

2.3 ดานการบริการแนะแนว    
มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การจัดบริการแนะแนวดานการเรียน การ

สํารวจความตองการของนักเรียนดานอาชีพ การจัดครูแนะแนวที่มีความรูความสามารในการให
คําปรึกษา การสํารวจความตองการของนักเรียนดานสังคม การสํารวจความตองการของนักเรียน
ดานอาชีพ การจัดบริการแนะแนวดานสังคม และการจัดหองแนะแนวใหมีบรรยากาศเอื้อตอการให
คําปรึกษา มีความพึงพอใจระดับในปานกลาง ไดแก การจัดบริการแนะแนวดานอาชีพ การปฐมนิเทศ
นักเรียนที่เขาเรียนใหม การปจฉิมนิเทศนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา การเชิญวิทยากรมาใหความรูดาน
การศึกษา การเชิญวิทยากรมาใหความรูดานสังคม และการเชิญวิทยากรมาใหความรูดานอาชีพ 

2.4 การบริการทุนการศึกษา 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การรายงานผลการดําเนินงานตอเจาของ

ทุนการศึกษา การประกาศเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูขอรับทุนใหนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง  
การจัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาใหกับนักเรียน การสํารวจความตองการของนักเรียนในการรับ
ทุนการศึกษา และการตรวจสอบการใชเงินใหตรงตามวัตถุประสงค  

2.5 ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม   
มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การเขารวมกิจกรรมศาสนาที่นักเรียนนับ

ถือ การฝกฝนอบรมกิริยามารยาทตามคานิยมของไทย การสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรม
ของศาสนา การฝกฝนในการเปนผูนําในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การสงเสริมใหมีความรู
ความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน และการสอดแทรกคุณธรรมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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2.6 ดานกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
2.6.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การสงเสริมใหนักเรียนกระตือรือรน

ที่จะพัฒนาตนเอง การไดรับความชวยเหลือเพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการปรับตัวใหเขากับสังคม และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ  

2.6.2 มีความพึงพอใจระดับในปานกลาง ไดแก การเชิญวิทยากรที่มีความ
ความสามารถมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคล การไดรับความสะดวกในการเดินทางไปพัฒนาบุคลิกภาพ และ การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียน 

2.7 ดานกิจกรรมกีฬา  
2.7.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การเขารวมกิจกรรมกีฬาประเภท

ตางๆ ตามความสนใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับนักเรียน การเขารวมการ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน การสงเสริมความสามารถดานกีฬาเฉพาะบุคคลแกนักเรียน การจัด
กิจกรรมกีฬาที่ดําเนินการตอเนื่องตลอดป การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการเลนกีฬาของ
ผูเชี่ยวชาญกีฬาประเภทตางๆ การเปนนักกีฬาของโรงเรียน และการสงเสริมสมรรถภาพทางกายแก
นักเรียน  

2.7.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การเขารวมแขงขันกีฬาสีของ
โรงเรียน  
 
อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  ความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีประเด็น
อภิปรายโดยแยกรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 

1. ดานการบริการสุขภาพ   
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจเนื่องมาจากในปจจุบันครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหคําแนะนําดานสุขภาพอนามัยนักเรียน การประสานเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อมา
บริการสุขภาพอนามัยนักเรียนโดยตรง และประสานหนวยงานอื่นในการใหความชวยเหลือแก
นักเรียน สอดคลองกับ กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2535:238-349) ที่เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:123-124) ไดเสนอแนะ
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หลักการจัดบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(2536 :36-37) ใหแนวปฏิบัติดานบริการสุขภาพอนามัย  

2. ดานการบริการอาหารกลางวัน 
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริการอาหาร
กลางวันนักเรียนในปจจุบันโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ให
การสนับสนุนอยางดียิ่ง เพราะเชื่อวามีสวนชวยใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ทั้งสุขภาพกายและจิต  
ซ่ึงเปนผลทําใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นสอดคลองกับ สมบูรณ ไกรคุม อางใน (ธีรวุฒิ  ประทุม
นพรัตน,2534 :93) ใหความหมายไววาการจัดบริการอาหารกลางวัน หมายถึง บริการโครงการ
สงเสริมการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานที่โรงเรียน เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการ
และสอดคลองกับ กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2535:380) ไดเสนอหลักการจัดบริการอาหารกลางวัน 

3. ดานการบริการแนะแนว  
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดรับการ 
ชวยเหลือ ใหรูจักปรับตัวใหเขากับสถานการณ ไดอยางเหมาะสม กระบวนการแนะแนวจะเปน
กลไกสําคัญในการปองกัน ชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย คนพบและพัฒนา 
ศึกษาศักยภาพของตนเอง มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจัก
การเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจักคิด ตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤต ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาตนโดยองครวม ทั้งทางดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับพนัส หันนาคินทร (2524 :178) ไดใหความหมายการบริการแนะแนวไววา 
เปนการใหความชวยเหลือที่คนๆ หนึ่งใหแกอีกคนหนึ่งในการเลือกและการปรับปรุงตนเองเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีความเปนตัวของตนเอง และรูจักรับผิดชอบในตัวเองยิ่งขึ้นและสอดคลอง
กับสถิต วงษสวรรค (2527:1) ใหความหมายกิจกรรมแนะแนวไววาเปนกระบวนการที่ผูมีความรู
ทางดานการแนะแนว ใหบริการชวยเหลือแกบุคคลโดยไมจํากัดเพศ วัย ช้ัน วรรณะ อาจจะเปน
รายบุคคลหรือกลุมแลวแตกรณี ใหเขาเขาใจที่แทจริงของตนเองวามีความสามารถ ความถนัดดาน
ใดสติปญญา เจตคติ มีศักยภาพอยางไร เพื่อนําหรือชวยเหลือตนเองได อยางมีประสิทธิภาพ  
แกปญหา และพัฒนาตนเองไมวาจะเปนทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไดอยาง
ถูกตอง 
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4. ดานการบริการทุนการศึกษา 
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาไดหาทาง
ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีตั้งใจเรียนแตยากจนโดยการหาทุนจากแหลงตาง ๆ เชน 
มูลนิธิ สมาคม เปนตนสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2520:3) ไดเสนอการแบงประเภทการ
บริการความชวยเหลือทางการเงิน (financial aid) ออกเปน 3 ประการ สอดคลองกับ ชูชีพ พุทธประเสริฐ 
(ม.ป.ป:125) ไดเสนอการจัดและการดําเนินงานการจัดบริการใหทุนศึกษาแกนักเรียนและสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540:85) ไดเสนอแนะหลักเกณฑในการพิจารณาการให
ทุนอุดหนุนแกนักเรียน   

5. ดานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน ไดจัดการ
เรียนรูและพัฒนานักเรียนใหมีความมนุษยที่สมบูรณ ครบถวน คือ มีปญญา รอบรูในศาสตรสาระ
ตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพพลานามัย เขมแข็ง ทั้งรางกายและจิตใจสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:197-200 ) ไดกําหนดแนวการจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนควรจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม  

6. ดานกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไดพัฒนา
บุคลิกภาพของนักเรียนดานตางๆ และชวยพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เนนการจัดการเรียนรู 
โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถคน ใหนําสูการ
สรางงานและสรางชาติ 

7. ดานกิจกรรมกีฬา  
ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสงเสริมให
นักเรียนนําเอาความรูและหลักการตางๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาที่ไดเรียนไปแลวเรียนมาใชในสถานการณ
จริง อีกทั้งเปนการกระตุนใหนักเรียนไดออกกําลังกายสอดคลองกับ เชาว มณีวงศ (ม.ป.ป.:137–
138) ไดเสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมการกีฬา เปนกิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาเยาวชนของ
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ชาติ ใหเปนผูที่มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการกีฬาจึงเปน
ส่ิงจําเปนที่โรงเรียนควรใหการสนับสนุนใหเกิดขึ้นเปนอยางยิ่ง   
 
ขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะทั่วไป ดังนี้ 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการ ดังนี้ 

1.1.1 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ดอยโอกาสดาน
การศึกษาเนื่องจากมีบานพักที่อยูหางไกลจากโรงเรียน 

1.1.2 จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กที่
อยูหางไกลจากโรงเรียน เชน งบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะสําหรับนักเรียน หรืองบประมาณใน
การจัดสรางอาคารพักนอนใหแกนักเรียน 

1.1.3 จัดงบประมาณคาอาหารเชาและเย็นนอกเหนือจากงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนพักนอน 

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองอสอน เขต 2 ควรดําเนินการ ดังนี้  
1.2.1 จัดตั้งโรงเรียนสาขาในระดับปฐมวัยและชวงชั้นที่ 1 
1.2.2 เพิ่มอัตราครูใหแกโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน     

1.3 โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนควรดําเนินการ ดังนี้  
1.3.1 ปรับปรุงการบริการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในทุกๆ ดาน 

1.4 ผูบริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนควรดําเนินการ ดงันี้  
1.4.1 ประสานงานกับองคกรอ่ืนๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนดานการศึกษา 

1.5 ครูผูดูแลนักเรียนพักนอนควรคุณมีลักษณะ ดังนี้   
1.5.1 อยูพักนอนกับนักเรียนในบานพักตลอดเวลา 
1.5.2 มีความรูความเขาใจในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของนักเรียน 

1.6 ผูปกครองนักเรียน ควรมีสวนรวมรับผิดชอบ ดังนี้   
1.6.1 ชวยโรงเรียนดานแรงงานในการปรับปรุงและพัฒนาเรือนพักนอน 
1.6.2 สมทบอาหารใหกับโรงเรียนเดือนละ 1 ถัง   
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1.7 นักเรียนพักนอน ควรมีสวนรวมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.7.1 ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายในแตละวัน 
1.7.2 ดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมเดียวกัน 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
2.1 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเพศชาย และ

หญิงวานักเรียน วามีพึงพอใจในแตละดานแตกตางกันอยางไร  
2.2 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนพักนอน ในแตละระดับ

ชวงชั้นวามีพึงพอใจในแตละดานแตกตางกันอยางไร  
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