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สภาพการบริหารกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 

Situations of Student’s Development Activities Administration of Bosuphan – 
Nongbo School’s Group under Office of Primary Education Suphanburi Region 2. 

 
อารีวลัย ์ นาคมี 

โรงเรยีนวดัพรสวรรค ์ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่ม 
โรงเรยีนบอ่สพุรรณ-หนองบอ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้
ไดแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุีเขต 2 ทัง้ 12 โรงเรียน จ านวน 113 คนไดจ้ากการเปิดตารางส าเรจ็รูป
ของเคอรซ์ี่และมอรแ์กน (วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2551) จากนัน้ท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างโดยใชว้ิธีการสุม่แบบชัน้
ภูมิ ตามสัดส่ วน  (Proportional Stratified Random Sampling ) เครื่ อ ง มือที่ ใ ช้ในการวิ จัย เ ป็น
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตราสว่น ประมาณค่าตามแนวคิดของ(Likert Five’s Rating scale) สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนบ่ อสุพรรณ –  
หนองบอ่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 โดยรวมทัง้ 3 ดา้นมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (�̅� = 3.842) อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาดา้นกิจกรรมแนะแนวมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นกิจกรรมนกัเรยีน มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ(3.772) อยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยสภาพการบรหิารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกลุม่โรงเรียนบ่อสพุรรณ – หนองบอ่ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ในดา้นการบริหารกิจกรรมแนะแนวส่วนในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง เม่ือจ าแนก
ตามอายพุบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นการบรหิารกิจกรรมนกัเรยีนสว่น
ในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และจ าแนกตามระดับ
การศกึษา ในภาพรวม 3 ดา้นพบวา่ไม่แตกตา่งแตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน, ครูและบคุลากรทางการศกึษา  
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ABSTRACT 
This study aimed to study and compare the situations of the development activities 

administration of Bor-SuphanNongBor schools Groups, under Suphanburi Primary Education 
Service Area Office 2., classified by gender, age, working experiences, and lever of education. 
Samples employed in this study were teachers and educational personals of Bor-
SuphanNongBor schools Groups, under Suphanburi Primary Education Service Area Office 2. 
in academic year 2560 .  Sample of 113  were selected from 12  schools by using Stratified 
Random Sampling technique. Tool being used in this study was a rating scale questionnaire of 
Likert’s five ratings. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-
test and F-test with the Scheffe and LSD pair comparison method. 

Research finding were as follow: 1 )  The situations of the development activities 
administration of group of BorSuphan – NongBor schools, under Suphanburi Primary Education 

Service Area Office 2  as total had �̅� =3 .800  which was at high level. When consider among 

each dimension, found that the social activity dimension had mean of highest level (�̅� =3.842), 

which was at high level, next was the guidance activity dimension, (�̅� =3 .778 )  which was at 

high level, and the student activity dimension has the least mean (�̅� =3.772) which was at high 
level. 2) The comparison of thesituations’ means of the development activities administration of 
groups of  BorSuphan – NongBor schools, under the Suphanburi Primary Education Service 
Area Office 2, when classified by gender found that the statistical significant difference at 0.05 
level, but the student activity dimension as total, found no significant different. When classified 
by working experience and by level of education as total of 3  dimensions found no significant 
difference. 
 
Keywords: student development activity administration, teachers and educational personals.  
 
บทน า 

“คน” เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ การพัฒนาประเทศ
ต้องพัฒนาคนอย่างรอบด้านให้ มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยเฉพาะในดา้นการศึกษาจากเจตนารมณ์

ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ.2552-2559)ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง
การพฒันาคนไวด้งันี ้“เพื่อพฒันาคนอย่างรอบ
ด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการ
พฒันา โดยมีเป้าหมายใหค้นไทยเป็นคนดี เก่ง 
มีความสุข มีความรูเ้ชิงวิชาการและสมรรถนะ
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ทางวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู ้แสวงหาความรู้อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ต ล อ ด ชี วิ ต ยุ ค สั ง ค ม ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อ
การด าเนินชีวิตของคน ทุกเพศทุกวัยของชีวิต
ปัญหาสังคมไดท้วีความซับซอ้นรุนแรงขึน้ทุก
ขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความนิยมฟุ้งเฟ้อ การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดการก่ออาชญากรรม 
การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย และขาดระเบียบ
วินยัตลอดจนขาดคณุธรรมจริยธรรม ซึ่งปัญหา
เหล่านี ้สถานศึกษาต้องใช้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและ
ช่วยเหลือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน ให้พฒันา
ศกัยภาพของตนใหมี้ทกัษะในการด าเนินชีวิต มี
วฒุิภาวะทางอารมณ ์มีศีลธรรมจริยธรรม รูจ้กั
การเรียนรูใ้นเชิงพหุปัญญา รูจ้ักคิดตัดสินใจ
แกปั้ญหาวางแผนการศกึษาต่อและพฒันาตนสู่
โลกอาชีพและการมีงานท ารวมทั้งการด าเนิน
ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมและอยู่ ร่ ว มกับผู้ อื่ น ไ ด้ 
วรนาฎ  สิทธิฤทธ์ิ (2550) ศกึษาเรื่องการบรหิาร
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนในสงักัดเขต
พืน้ที่การศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่า สภาพการ
บิหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ มีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัดีมากและ
เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการบริหารต ่ากว่า
โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ โดยพิจารณา
เฉาะกิจกรรมที่มีระดับการบริหารต่างกันมี 4 
กิจกรรมที่ มีการปฏิบัติต  ่ าสุด  คือ  ตัวแทน
ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรแกรกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  
พอชาย  พงึไชย และ สจีวรรณ  ทรรพวส ุ(2554) 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนดว้ยการด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มี
รูปแบบและมีวิธีการที่เหมาะสม ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติ
กิ จกรรมที่ เ หมาะสมร่วมกับผู้อื่ นอย่ าง มี
ความสุข เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตาม
ความสามารถ ความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่ง
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 1) กิจกรรม
แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณะประโยชน ์

จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า 
มีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
คุณภาพของผูเ้รียนที่ไดม้าตรฐานสูงในระดับ
สากล เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง ด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน 
ประเทศชาติและสงัคมโลก การจัดการศึกษาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความ
ต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่า
รวดเร็วไดด้ีเท่าที่ควร การศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันา ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญั
ที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต,ิ 2542)  
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนในกลุ่ม โรงเรียนในกลุ่มบ่อ
สุพรรณ-หนองบ่อ ตามความคิดเห็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มบ่อ
สุพรรณ-หนองบ่อ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่ม โรงเรียนบ่อ
สุพรรณ-หนองบ่อ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
จ าแนกตาม เพศ อายุ  ประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงาน และระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา การศึกษาครั้งนี ้
ผูศ้กึษามุ่งศกึษาเรื่อง สภาพการบรหิารกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อสพุรรณ-หนอง
บ่อ และแนวทางในการบริหารกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในโรงเรียน บ่อสพุรรณ-หนองบ่อ สงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 2 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 
ลักษณะ ได้แก่  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นั ก เ รี ย น  แ ล ะ  กิ จ ก ร รม เพื่ อ สั ง คม แล ะ
สาธารณประโยชน ์ 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุีเขต 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 156 
คน กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ทัง้ 12โรงเรียน 
จ านวน 113 คนไดจ้ากการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเคอร์ซี่และมอร์แกน (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 
2551) จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ ชั้ น ภู มิ ต า ม สั ด ส่ ว น 
(Proportional Stratified Random Sampling )
แต่ละโรงเรียนไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน
ละ 10 คน จ านวน 5 โรงเรียน และจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนละ 9 คน จ านวน 7 โรงเรียน 
และท าการสุ่มอย่างง่าย( Simple Random 
Sampling ) จากประชากรของแต่ละโรงเรียน  
 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร งานวิจยั 

และแนวคิดเก่ียวข้องกับการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ – 
หนองบ่อ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 มาวิเคราะห์
เ นื ้ อ ห า ส า ร ะ  ( documentary research) 
ประเด็นส าคญั ๆ เพื่อหาปัจจยัหรอืวิธีการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุม่
โรงเรยีนบอ่สพุรรณ – หนองบอ่ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 
2 น าขอ้มลูที่ไดม้าเขียนเป็นประเด็นขอ้ค าถาม 
เพื่อน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดย
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ผู้ วิ จั ย จั ด ท า ขึ ้ น เ ป็ น
แบบสอบถาม มีข้อค าถามถึงการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อ
สุพรรณ – หนองบ่อ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เพื่อ
น ามาเป็นแนวทาง การสรา้งแบบสอบถาม เพื่อ
ถามความคิดเห็นของครู และบุคลาการทาง
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ – หนอง
บ่อ โดยสรา้งขอ้ค าถามจากปัจจัยที่ไดจ้ากการ
สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร สรุปความคิดเห็น
จากความคิดเห็นของ ผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งผูว้ิจยัสรุป
ได้องค์ประกอบ 3 ด้าน 3 ลักษณะ ได้แก่  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนัก เรียน และ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่าตาม
แนวคิดของลิเคิรท์ (Likert Five’s Rating scale) 
ไดข้อ้ค าถามจ านวน 34 ขอ้  
 

ผลการวิจัย  
1. สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ – หนองบ่อ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 

ด้านมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.796) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD =0.372) ยู่ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด (�̅� = 3.843) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(SD =0.467) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา

ดา้นกิจกรรมแนะแนวมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.778) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD =0.437) อยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นกิจกรรมนกัเรียน มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สดุ(3.754) อยู่ในระดบัมาก 

2. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการบริหารกิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุ่ม
เพศชายและกลุ่มเพศหญิงพบว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 2.147 สรุปว่าความเห็น
เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมแนะแนว ของกลุ่ม
เพศชายและกลุ่ม เพศหญิง แตกต่างกัน โดย
กลุ่มเพศชายมความเห็นว่าระดับด้านการ
บริหารกิจกรรมแนะแนวมากกว่าความเห็นของ
กลุม่เพศหญิง 

3. ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการบริหารกิจกรรมนักเรียนระหว่างกลุ่ม
เพศชายและกลุ่มเพศหญิงพบว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 1.239 สรุปว่าความเห็น
เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ของกลุ่ม
ผูช้ายและกลุ่มเพศหญิงมีความไม่แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มเพศชายมีความคิดเห็นว่าระดับดา้น
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การบริหารกิจกรรมนักเรียนมากกว่าความเห็น
ของกลุม่เพศหญิง 

4. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการบริหารกิจกรรมนักเรียนระหว่างกลุ่ม
เพศชายและกลุ่มเพศหญิงพบว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 1.239 สรุปว่าความเห็น
เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียน ของกลุ่ม
ผูช้ายและกลุม่เพศหญิงไม่แตกต่างกนั โดยกลุม่
เพศชายมีความคิดเห็นว่าระดบัดา้นการบริหาร
กิจกรรมนักเรียนมากกว่าความเห็นของกลุ่ม
เพศหญิง 

5. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
โดยภาพรวม พบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มีค่า
เท่ากับ 1.383 สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการ
บรหิารกิจกรรมนกัเรยีน ของกลุม่ผูช้ายและกลุม่
เพศหญิงไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเพศชายมี
ความคิดเห็นว่าระดับดา้นการบริหารกิจกรรม
นกัเรยีนมากกวา่ความเห็นของกลุม่เพศหญิง 

6. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
เ ก่ียวกับด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนว
ระหว่างกลุ่มอายุภาพรวม พบว่า การทดสอบ
พบว่าสถิติทดสอบ F ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จงึสรุปวา่ความเห็นเก่ียวกบัการการ
บรหิารกิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุม่อายตุ่าง ๆ 
ไ ม่ มี ค ว ามแตกต่ า ง กั น จึ ง ม่ี จ า เ ป็ นต้อ ง
เปรียบเทียบรายคูอ่ีกต่อไป 

7. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
เ ก่ียวกับด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียน
ระหว่างกลุ่มอายุ ภาพรวม โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และใชส้ถิติทดสอบ F พบว่าค่าเฉลี่ย

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (MSb) มีค่า
เท่ากบั 0.616 และความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
(MSw) มีค่าเท่ากบั 0.185 และสถิติสดัสว่น F = 
0.616/0.185 = 3.338 และมีค่าองศาอิสระ 
(degrees of freedom) เท่ากับ 2, 110 ผลการ
ทดสอบพบว่าสถิติทดสอบ F มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จึงสรุปว่าความเห็นเก่ียวกบั
การการบริหารกิจกรรมนักเรียนระหว่างอายุ 
ต่าง ๆ แตกตา่งกนั  

9. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
เก่ียวกบัดา้นดา้นการบริหารกิจกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณะประโยชน์ ระหว่างกลุ่มอายุ
ภาพรวม โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (One-way ANOVA) และใช้สถิติ
ทดสอบ F พบว่าผลการทดสอบพบว่าสถิติ
ทดสอบ F ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงสรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการการบริหาร
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
ระหว่างกลุ่มอายุต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
จงึไม่มจ าเป็นตอ้งเปรยีบเทียบรายคูอ่ีกต่อไป 

10 . ค ว ามแตกต่ า ง ขอ งค่ า เ ฉลี่ ย
ความเห็นด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนว
ระหว่างกลุม่ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 
10 ปี และกลุม่กลุม่ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างาน 
11 ปีขึน้ไป พบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากบั 
-1.509 ที่องศาอิสระ 111 ผลการทดสอบพบว่า
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรบั
สมมตุิฐานทางสถิติ และปฏิเสธสมมตุิฐานทาง
วิจัย สรุปว่าความเห็นเ ก่ียวกับการบริหาร
กิจกรรมแนะแนว ของกลุม่ผูท้ี่ประสบการณก์าร
ท างานต ่ากว่า 10 ปี และกลุ่มผูท้ี่ประสบการณ์
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การท างาน 11 ปีขึน้ไป ไม่แตกต่างกนั โดยกลุม่
ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างาน 11 ปีขึน้ไป มีความ
คิดเห็นว่าระดับด้านการบริหารกิจกรรมแนะ
แ น ว ม า ก ก ว่ า ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ที่
ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

11 . ค ว ามแตกต่ า ง ขอ งค่ า เ ฉลี่ ย
ความเห็นด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
ระหว่างกลุม่ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 
10 ปี และกลุม่กลุม่ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างาน 
11 ปีขึน้ไป พบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากบั 
-0.799 ที่องศาอิสระ 111 ผลการทดสอบพบว่า
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรบั
สมมตุิฐานทางสถิติ และปฏิเสธสมมตุิฐานทาง
วิจัย สรุปว่าความเห็นเ ก่ียวกับการบริหาร
กิจกรรมนกัเรียน ของกลุ่มผูท้ี่ประสบการณก์าร
ท างานต ่ากว่า 10 ปี และกลุ่มผูท้ี่ประสบการณ์
การท างาน 11 ปีขึน้ไป ไม่แตกต่างกนั โดยกลุม่
ผูท้ี่ประสบการณก์ารท างาน 11 ปีขึน้ไป มีความ
คิดเห็นว่าระดับด้านการบริหารกิจกรรมแนะ
แ น ว ม า ก ก ว่ า ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ที่
ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

12 . ค ว ามแตกต่ า ง ขอ งค่ า เ ฉลี่ ย
ความเห็นด้านการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ ระหว่างกลุ่มผู้ที่
ประสบการณก์ารท างานต ่ากว่า 10 ปี และกลุม่
กลุ่มผู้ที่ประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึน้ไป 
พบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -0.255 
สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการบริหารกิจกรรม
นักเรียน ของกลุ่มผูท้ี่ประสบการณก์ารท างาน
ต ่ากว่า 10 ปี และกลุ่มผู้ที่ประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปีขึน้ไป ไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มผูท้ี่

ประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึน้ไป มีความ
คิดเห็นว่าระดับด้านการบริหารกิจกรรมแนะ
แ น ว ม า ก ก ว่ า ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ที่
ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

13 . ค ว ามแตกต่ า ง ขอ งค่ า เ ฉลี่ ย
ความเห็นด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนว 
ระหว่างกลุ่มผูท้ี่จบการศึกษาปริญญาตรี และ
กลุ่มผูท้ี่จบการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี พบว่า 
สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการบริหารกิจกรรม
แนะแนว ของกลุ่มผูท้ี่จบการศึกษาปริญญาตรี 
และกลุ่มผูท้ี่จบการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี ไม่
แตกต่างกนั โดยกลุ่มผูท้ี่จบการศึกษาปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นว่าระดับด้านการบริหาร
กิจกรรมนกัเรียนมากกว่าความเห็นของกลุม่ผูท้ี่
จบการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี 
 
การอภปิรายผล 

สภาพการบรหิารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ในกลุ่มโรงเรียนบ่อสุพรรณ – หนองบ่อ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นทุก
ด้า น  อยู่ ใ น ร ะดับมาก  ผลดั ง กล่ า วอาจ
เนื่องมาจากการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ของสถานศึกษา พอชาย  พึงไชย และ งานวิจยั
ของ วรนาฎ  สิทธิฤทธ์ิ (2550) ศึกษาเรื่องการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่า 
สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ มี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับดีมากและเม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามขนาดของ
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โรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการ
บรหิารต ่ากวา่โรงเรยีนขนาดกลางและใหญ่ โดย
พิจารณาเฉาะกิจกรรมที่ มีระดับการบริหาร
ต่างกันมี 4 กิจกรรมที่มีการปฏิบัติต  ่าสุด คือ 
ตวัแทนผูป้กครองชมุชนมีส่วนรว่มในการจดัท า
แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ปฐมาวดี  พัฒนสิงห ์(2560) ไดศ้ึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎรธ์านี พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนและนกัเรยีนที่มี
ต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในโรงเรียน มอ.
วิทยานุสรณ์ สุราษฎรธ์านี ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรยีน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ภาพรวมครู
และนกัเรียนมีความเห็นดว้ยต่อกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยา
นสุรณ ์สรุาษฎรธ์านี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
การสอนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน และนักเรียนที่มี
ระดับชั้นการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน  ความแตกต่ า งข องค่ า เฉลี่ ย
ความเห็นด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียน
ระหวา่งกลุม่เพศชายและกลุม่เพศหญิงพบวา่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.815ค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.421 และค่าเฉลี่ย 3.711 ค่า
คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.449 

ตามล าดบั ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากบั 1.239 
ที่องศาอิสระ 111 ผลการทดสอบพบว่าไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมตุิฐานทางวิจัยและยอมรบัสมมตุิฐานทาง
สถิติ  สรุปว่าความเห็นเ ก่ียวกับการบริหาร
กิจกรรมนักเรียน ของกลุ่มผูช้ายและกลุ่มเพศ
หญิงมีความไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชายมี
ความคิดเห็นว่าระดับด้านการบริหารกิจกรรม
นักเรียนมากกว่าความเห็นของกลุ่มเพศหญิง
วิจัยนีเ้ป็นไปตามแนวคิดไม่พบความขัดแย้ง
พบว่า ผลลัพธ์จากการประมวลผลจะแสดง
ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรตามโดยจ าแนกตาม
ดา้นการบริหารกิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุ่ม
อายุภาพรวม ได้ค่าสถิติ t – test มีค่าเท่ากับ 
2.147, df = 112 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .000 
ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 (Sig. < .05) แสดงว่ามีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่ นคือด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียน
ระหวา่งกลุม่เพศชายและกลุม่เพศหญิงพบวา่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.815ค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.421 และค่าเฉลี่ย 3.711 ค่า
คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.449 
ตามล าดบั ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากบั 1.239 
ที่องศาอิสระ 111ผลการทดสอบพบว่าไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมตุิฐานทางวิจัยและยอมรบัสมมตุิฐานทาง
สถิติ  สรุปว่าความเห็นเ ก่ียวกับการบริหาร
กิจกรรมนักเรียน ของกลุ่มผูช้ายและกลุ่มเพศ
หญิงมีความไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชายมี
ความคิดเห็นว่าระดับดา้นการบริหารกิจกรรม
นักเรียนมากกว่าความเห็นของกลุ่มเพศหญิง
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สภาพการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่ม 
โรงเรียนบอ่สพุรรณ-หนองบอ่ ตามความคิดเห็น
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม
บ่อสพุรรณ-หนองบ่อ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 พบวา่ 
ด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนวโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.778 ซึ่งอยู่ในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าครูมีความรูค้วาม
เขา้ใจพืน้ฐานดา้นจิตวิทยาการศึกษาและแนะ
แนวการศกึษามีค่าเฉลี่ยมากที่สดุเท่ากบั 3.938 
ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาไดแ้ก่ผูบ้รหิาร
มีการด าเนินการส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน
และจักท าข้อมูลอย่าง เ ป็นระบบและเป็น
ปัจจุบนัมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.903 ซึ่งอยู่ในระดบั
มากที่สุดและผูบ้ริหารมีการด าเนินการแต่งตัง้
บุคลากรที่ รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวมี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุเท่ากบั 3.540 ซึ่งอยู่ในระดบั
มาก สภาพการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
กลุ่ม โรงเรียนบ่อสพุรรณ-หนองบ่อ ตามความ
คิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในกลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 
2 พบว่า ด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนว
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.778 ซึ่งอยู่ในระดบั
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูมีความรู้
ความเขา้ใจพืน้ฐานดา้นจิตวิทยาการศกึษาและ
แนะแนวการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 
3.938 ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาไดแ้ก่
ผูบ้ริหารมีการด าเนินการส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบั
ตัวผูเ้รียนและจักท าขอ้มูลอย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.903 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมากที่สุดและผู้บริหารมีการด าเนินการ
แต่งตัง้บคุลากรที่รบัผิดชอบกิจกรรมแนะแนวมี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุเท่ากบั 3.540 ซึ่งอยู่ในระดบั
มากซึ่งสอดคลอ้งกบัณฐัชยา ฐานีสร และคณะ 
(2551) จากผลการวิจยัที่เก่ียวกบัสภาพการจดั
กิกจรรมพัฒนาผูเ้รียน พบว่า การจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนแต่ละประเภททัง้กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมในเครื่องแบบ และกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน จะมีลักษณะ
การบริหารการจัดการ กระบวนการการจัด
กิจกรรม การวัดและประเมินผล และปัจจัยที่
ส่งผล มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป
ตามบริบทของสถานศึกษา  และจากผล
การศกึษา พบว่า คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์อง
ผู้เรียนที่ เป็นผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษา ที่อยู่ในระดับดี และมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดา้นการมีสุนทรียภาพ
และลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ การดนตรีและการ
กีฬา รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมีความสามารถ
ในการวิเคราะห ์สังเคราะห ์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรา้งสรรค ์คิดไตรต่รองและมีวิสยัทศัน ์
และดา้นการมีทกัษะในการท างานและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสจุรติ 

สภาพการบรหิารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ในกลุ่ม โรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ ตาม
ความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 2 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3.796 ซึง่อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นการบริหารกิจกรรมเพื่อสงัคม
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และสาธารณะประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.843 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาไดแ้ก่
ด้านการบริหารกิจกรรมแนะแนวมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.778 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก และดา้นการ
บรหิารกิจกรรมนกัเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.772 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
คติ  ปรีชา (2550) ไดท้  าการศึกษาการบริหาร
กิ จ ก ร รมพัฒนาผู้ เ รี ย นของสถาบันก า ร
อาชีวศึกษาจังหวดั ล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาสภาพการบริหาร สภาพปัญหา และ
แนวทางพัฒนา การบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัด 
ล า ป า ง  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย
ประกอบด้วย บริหาร หัวหน้างาน กิจกรรม
นักเรียน หัวหน้างานแนะแนว และสวัสดิการ
การศึกษา ครูผูส้อนและนักศึกษา ของสถาบนั
การอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางจ านวน371คน
พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ของสถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัด ล าปาง 
โดยรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้น
การจัดองคก์ร ดา้นการน าองคก์รและดา้นการ
ควบคุมองค์กร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เกือบทุกข้อทุกด้าน ซึ่งบุคคลประกอบด้วย
ผูบ้ริหาร หัวหนา้งานครูผูส้อนและนักศึกษามี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั และในแต่ละดา้นมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากสภาพการบริหาร
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมในแต่ละดา้นมี
การปฏิบัติต  ่ากว่ากิจกรรมอื่น ซึ่งสมควรไดร้บั
การพฒันา คือการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
เพียงพอ ต่อการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
การจดัตัง้เครือข่ายความร่วมมือจากผูป้กครอง

ใ น กิ จ ก ร ร ม พัฒ น า ผู้ เ รี ย น ก า ร พัฒ น า
ระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและรายงานผล
การประเมินใหบุ้คคลทุกฝ่าย ผูป้กครอง ชุมชน 
รบัทราบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม

โรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อสังกัดส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2 ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพื่อเป็นแนวทางใน
ศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไปนี ้

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 โรงเรยีนควรปรบัปรุงการบรหิาร

กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ โดยจดั
ให้มีการส ารวจความตอ้งการ ความถนัดของ
นักเรียน ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ส ารวจ
ความพร้อมของ โ ร ง เ รี ยนด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่  และการ
จดัการ แลว้ด าเนินงานจดักิจกรรมโดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ทั้งในด้านแหล่ง
เรียนรู ้และภูมิปัญญาถิ่น จัดใหมี้การติดตาม 
ก ากบั นิเทศการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง รวมทัง้ใหมี้รายงานผลการด าเนินเป็น
ระยะอย่างเหมาะสม 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงการประยกุตใ์ช ้
2.1 โรงเรียนควรปรบัปรุงแกไ้ข โดย

ก าหนดเป็นมาตรการใหช้ัดเจน ที่ผูร้บัผิดชอบ
แต่ละกิจกรรมจะต้องปฏิบัติ ผู้บริหารจะตอ้ง
สนใจ ติดตาม ก ากบั และนิเทศการด าเนินงาน
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กิจกรรม พฒันาผูเ้รียนทกุกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกิจกรรมตามความสนใจก่อน 
กิจกรรมอื่น ก าหนดการนิเทศ และการรายงาน
ผลการด าเนินงานใหผู้ร้บัผิดชอบปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนร่วมกันก าหนดตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของ
กิจกรรม และดชันีชีว้ดัส  าหรบัการประเมิน เพื่อ
เป็นทิศทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผูเ้รียน 

3. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัตอ่ไป 
3.1 ตามที่วิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของ

การวิจัยไวข้า้งตน้ เพื่อใหง้านวิจัยเก่ียวกับการ
บริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แพร่หลาย
ออกไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจ
ทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ดงันี ้

1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ควร
น าไปเผยแพร่ผลการวิจัยให้กับโรงเรียนใน
อ าเภอหรือพื ้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบในการ
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

2) จากการศึกษาพบว่าบางสว่น
ที่โรงเรียนบ่อสุพรรณ-หนองบ่อควรก าหนดให้
กระบวนการจดัการศกึษา ตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน 
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