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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองที่มีต่อการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน โรงเรียนถาวรานกุลู อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจ

ของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้กครองของนกัเรียน จ านวน 331 คน ท าการสุ่มกลุม่

ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภมูิ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที 

และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา  

เป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดับมากทุก ๆ  

ด้าน  2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนถาวรานกุลู สรุปไดด้งันี ้คือ 2.1) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่า ทกุ ๆ ดา้น ไม่แตกต่างกนั 2.2) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ เป็นกิจกรรมดา้นเดียวเท่านัน้ที่มีความแตกต่างกนั ส่วน
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ดา้นอื่น ๆ ไม่แตกตา่งกนั และ 2.3) ผูป้กครองนกัเรยีนที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุลู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศกึษาแตกตา่งกนั สว่นดา้นอื่น ๆ ไม่แตกตา่งกนั 

 

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the Parent Satisfaction towards the 

Student Development Activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province. 2) To 

compare the Parent Satisfaction towards the Student Development Activities of Thawaranukul 

school. The samples were 331 parents who were selected by Stratified Random Sampling.  The 

used instrument was a questionnaire. The data were statistically analyzed by frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and hypothesis were tested by Independent 

t-test, One Way ANOVA.  

 The results of this research indicated that: 1)  Parent satisfaction towards the student 

development activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province, was at the high 

level in overall. When considering in each aspect, found that parent satisfaction toward the 

student development activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province, were at 

high level in every aspects. 2)  The Comparison of parent satisfaction toward the student 

development activities of Thawaranukul School, could be summarized as follow: 2.1)  Student 

parent with different sexes had satisfaction toward the student development activities of 

Thawaranukul School differently without statistical significance. On the other hand, the 

researcher considered in each aspect, it was found that every aspects were different without 

Statistical significance. 2.2)  Student parent with different ages had satisfaction toward the 

student development activities of Thawaranukul School differently without statistical 

significance. On the other hand, the researcher considered in each aspect, it was found that 

every aspects were different without Statistical significance. And 2.3)  Student parent with 

different education level had satisfaction toward the student development activities of 

Thawaranukul School differently without Statistical significance. On the other hand, the 
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researcher considered in each aspect, it was found that student satisfactions in educational 

guidance activities were different but anther aspects were not different. 

 

Keywords: Satisfaction, Student Development Activities 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

(2551) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนไดพ้ัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา

อย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้

ร่ า งกาย  สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม 

เสริมสร้า ง ให้เ ป็นผู้ มี ศี ลธรรม  จริยธรรม 

 มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกของ

การท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ

ตนเองได ้และอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้

องคค์วามรู ้ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู ้

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และประสบการณข์อง

ผูเ้รียนมาปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

สมรรถนะส าคัญ ไดแ้ก่ ความสามารถในการ

สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซึ่ง

ส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนั

พงึประสงค ์ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสนก์ษัตรยิ ์ซื่อสตัย์

สจุริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น

ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต

สาธารณะ เกิดทกัษะการท างาน และอยู่รว่มกบั

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ประกอบ ด้วยกิจกรรม 

3 ลกัษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรม

นัก เรียน และ 3)  กิจกรรมเพื่ อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

 โรง เรียนถาวรานุกูล  อ า เภอเ มือง 

จงัหวดัสมทุรสงคราม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาส

ใหน้ักเรียนไดท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ตนเอง

ถ นั ด แ ล ะ ส น ใ จ  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตอนปลาย กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร ์

กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม

วิทยาศาสตร ์กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมดุริยางค์ 

กิจกรรมสารวัตรนักเรียน กิจกรรมร าไทย 

กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมจิตอาสาพฒันา

โรงเรียน เป็นตน้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักเรียนได้มี โอกาสได้รวมกลุ่ม
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จัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมค่ายรักการอ่าน 

ชมรมค่ายวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ชมรมค่าย

คุณธรรม จริยธรรม ชมรมดนตรีไทย กิจกรรม

เขา้ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด กิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร และการเข้าร่วมบ าเพ็ญ

ประโยชนท์ัง้ในและนอกสถานที่ เป็นตน้ ซึ่งจาก

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมายังไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรอนัเนื่องมาจากมี

นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

เช่น นกัเรียนมาสาย แต่งกายไม่ถกูระเบียบของ

โรงเรียน หนีเรียน สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ชูส้าว 

ลักขโมย และไม่ท างานส่ง เป็นตน้ นอกจากนี ้

พบว่า  การจัดกิจกรรมของครูผู้สอนยังไม่

หลากหลาย ผู้เรียนไม่เลือกเรียนตามความ

สนใจ ครูยังไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

ครูไม่ใหค้วามส าคัญในการจัดกิจกรรมพฒันา

ผู้ เ รี ยน  และผู้ เ รี ยนขาดระ เบี ยบวินัย  ไม่

กระตือรือรน้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยให้

ความส าคัญของการปฏิบัติงาน การวัดและ

ประเมินผลของครูผูส้อนยงัไม่ชดัเจน สอดคลอ้ง

กับผลการวิจัยของจรวยพร  ธรณินทร ์(2550) 

ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ

สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการจัด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนคิดเป็นรอ้ยละ 16.8 ทัง้นี ้

เนื่ องมาจากสภาพปัญหานักเรียนไทยใน

ปัจจุบัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค ์เช่น การ

ทะเลาะวิวาท ท ารา้ยร่างกาย การดื่ม และเสพ

ของมึนเมา เสพสิ่งเสพย์ติด การมีพฤติกรรม

ทางเพศก่อนวยัอนัสมควร การมีพฤติกรรมทาง

เพศที่ฟุ่ มเฟือย ไม่เลือกคู่ การขายบริการทาง

เพศ การก่อกวนสรา้งความเดือดรอ้นใหส้งัคม

หลายรูปแบบ และบิดามารดาและผูป้กครองไม่

สามารถปกครองบุตรหลานของตนเองได ้ซึ่ง

จากการส ารวจโดยส านกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา, 2554) พบวา่ ครูยงัขาดความชดัเจน

ในวิธีการแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม

เพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน์ ค รู ให้

ความส าคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยมาก 

สถานศึกษาบางแห่งขาดครูที่รบัผิดชอบ ขาดผู้

ที่มีความรูค้วามสามารถ และไม่ปฏิบัติจริงใน

ระดับสถานศึกษา ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้ขาด

ทกัษะการจดักิจกรรม ไม่สามารถบรูณาการกบั

กลุ่มสาระอื่น ๆ ได ้และขาดตวัอย่างในการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้นจากสภาพและปัญหาดังที่ ได้

กล่าว ท าใหผู้ว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึง

พอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนโรงเรียนถาวรานุกูล เพื่อเป็นการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดศ้กึษาเรยีนรู ้

ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ

ของตนเอง ตลอดจนท าให้ทราบแนวคิดของ

ผูป้กครองที่มีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อเป็น

ก า ร ส า ร ว จ ว่ า กิ จ ก ร รมพัฒนาผู้ เ รี ย น มี

ความส าคญัต่อนกัเรียนอย่างไร กิจกรรมพฒันา
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ผู้เรียนใดบา้งที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ และ

ต้อ ง ก า ร ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น จั ด อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 

ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ต่อไป  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูป้กครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูป้กครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบั

การศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ 

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ที่สง่นกัเรียนเขา้มาศกึษา

ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ชั้ น

มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 331 คน จากการ

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ 

Krejcie & Morgen และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวิจยัเพ่ือแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตาม ไวด้งันี ้

  ตวัแปรตน้                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั

ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน 

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไป

ทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่ใกลเ้คียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะหห์า

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยใชว้ิธีครอนบาค (Cronbach, 1970) จากผล

การวิเคราะหแ์บบสอบถามความพึงพอใจมีค่า

สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.83  

สถานภาพของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 
    1) เพศ 
    2) อาย ุ
    3) ระดบัการศกึษา 

  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี ้
     1) กิจกรรมแนะแนวการศกึษา  
     2) กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ  
     3) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
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 4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึง

พอใจไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

โดยภาพรวม พบว่า ผูป้กครองมีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดย

ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x̅ = 4.31)  เ ม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุไปหานอ้ยที่สดุ พบว่า 1) กิจกรรมแนะ

แนวการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.40) 

2) กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.28) และ 3) กิจกรรมเพื่อ

สงัคมและสาธารณะประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก 

(x̅ = 4.26)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ าแนกตาม

เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา มีดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ าแนกตาม

เพศของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

1) ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาไม่แตกต่าง

กัน 2) กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

. 05  และ  3) ด้านกิ จกรรม เพื่ อสังคมและ

สาธารณะประโยชนไ์ม่แตกตา่งกนั 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง  โดยการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณะประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน ส่วน

กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ดงันัน้จึงท าการพิสจูนค์วามแตกต่างรายคู่

ด้วยวิ ธีของ เชฟเฟ่  (Scheffe’) พบว่า  ด้าน

กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ มีความ

แตกต่างกนัอยู่ 2 คู่  ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองที่มีอายุ

ต ่ากว่า 30 ปี แตกต่างกับอายุ 30 – 45 ปี และ 

2) ผู้ปกครองที่มีอายุ 30 – 45 ปี แตกต่างกับ

อาย ุ46 ปีขึน้ไป  

3. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

นักเรียน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาไม่แตกต่างกนั 

ส่วนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความ
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สนใจ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการพิสูจนค์วาม

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

พบว่า ดา้นกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ มีความแตกต่างกันอยู่  2 คู่  ได้แก่ 1) 

ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต ่ า ก ว่ า

อนุปริญญาแตกต่างกับอนุปริญญา และ 2) 

ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต ่ า ก ว่ า

อนุปริญญาแตกต่างกบัตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 

และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ พบว่า มีความแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 

ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองนกัเรยีนที่มีการศกึษาต ่ากวา่

อนุปริญญาแตกต่างกบัตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 

และ 2)  ผู้ปกครองนัก เรียนที่ มีการศึกษา

อนปุรญิญาแตกตา่งกบัตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผูป้กครองที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโรงเรียนถาวรานุ

กูลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจาก

ผู้ปกครองนัก เ รี ยน เห็นความส าคัญของ

การศึกษาจึงได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนใน

โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นจ านวนมาก ตลอดจน

โรงเรียนมีการปฐมนิเทศนกัเรียนทกุปีการศกึษา 

ซึ่งผู้บริหารได้ชีแ้จงแนวทางการศึกษาให้แก่

นักเรียนทราบ มีการประชุมผูป้กครองนักเรียน

เพื่อชี ้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง

การศึกษา  มีการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนเป็นราย

กรณีและรายบคุคล มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุ

ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู ้และรวมกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความถนัดและความ

สนใจ เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

กิจกรรมชมุนมุวิทยาศาสตร ์ชมุนมุคณิตศาสตร ์

ชมุนมุคอมพิวเตอร ์ชมุนมุภาษาองักฤษ ชมุนมุ

นาฏศิลป์ ชุมนุมเสียงตามสาย ชุมนุมดนตรี 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้เป็นตน้ มีการ

จัดกิจกรรมที่มุ่ งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ มี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดว้ยการจดักิจกรรม

ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ เชน่ 

กิจกรรมจิตอาสาเสริมสรา้งภาวะผูน้  า กิจกรรม

จิตอาสาเสรมิสรา้งคณุธรรมและวฒันธรรมไทย 

กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการ

อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นตน้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมาน สนจิตร ์

(2551); กรมสุขภาพจิต (2543) ; ทิพยธารา  

ประทุมมณี (2551) ; ทองซ่าน  สีหะปัญญา 

(2554); และกระทรวงศกึษาธิการ (2551) 

 2. ผูป้กครองนักเรียนที่มีเพศแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุูล โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

กิ จกรรมตามความถนัดและความสนใจ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 ส่วนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ

กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์ไม่

แตกต่างกัน ทั้งนีเ้นื่องจากผูป้กครองนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม ที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเป็นเพศชายความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมตาม

ความถนัดและความสนใจ และกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์ จึงมีความ

แตกต่างกันออกไปสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของวิเชียร  มิ่งแก้ว (2546); ณัฐญา  สุขรัตน์ 

(2559); และปภาวิชญ ์ สินสวสัดิ ์(2559) 

3. ผูป้กครองนักเรียนที่มีอายุแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุูล โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรม

เพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชนไ์ม่แตกต่าง

กนั สว่นกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งนี ้เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูลที่ มีอายุต ่ ากว่า  30 ปี   

มีประสบการณใ์นการท างานและประสบการณ์

ในการแสดงความคิดเห็นมักมีความแตกต่าง

จากผู้ปกครองที่ มี อายุตั้ ง แต่  30  – 45  ปี  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมาน สนจิตร ์

(2551); และทองซา่น สีหะปัญญา (2554) 

4. ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ที่ มี ร ะ ดั บ

การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศกึษา

ไม่แตกต่างกนั สว่นดา้นกิจกรรมตามความถนดั

และความสนใจ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้นื่องจาก

ผู้ปกครองนักเรียนที่ ระดับการศึกษาตั้งแต่

ปรญิญาตรีขึน้ไปมกัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนย่อมมีความแตกต่าง

กันออกไป อันเนื่ องมาจากประสบการณ์ 

ความคิด และระดับการศึกษา สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของสมาน  สนจิตร ์(2551); ชมยัพร  

แก้วชิณ (2549) ; ณัฐญา  สุขรัตน์ (2559) ; 

และจฑุามาศ  โกมลมรรค (2556) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนกัเรียนที่มีต่อการ

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์และกิจกรรมอื่นๆ 
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