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บทคัดยอ   
1.   ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนอยูในระดับมาก 

2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียนไมแตกตางกัน 

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตาม 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  
ไมแตกตางกัน   

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

5. เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบันของผูปกครองพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรม
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญ
ประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลย อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ      
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ABSTACT 
1.  The opinion of student  guardian level on setting the developing  students activities of  

secondary  school  as a whole and the all  aspects which consisted of  talent activity and  interest activity, 
boy scout/girl guide activity, youth red–cross activity community service activity were high.  

2.  Gender compared : The opinion of student guardian in student development activities  as a 
whole and the aspects of  boy scout/girl guide activity, youth red – cross activity, community service 
activity had significant difference at the .05 level  while  talent activity and  interest activity had non 
significant difference.    

3. The educational attainment compared :  The opinion of student  guardian in student 
development activities  as a whole and the aspect of  talent activity, interest activity and boy scout/girl,  
guide activity,   youth red – cross activity community service activity had non significant difference.     

4.  The educational area compared :  The opinion of student  guardian in student development 
activities  as a whole   and   aspects  of  talent activity,  interest activity and boy scout/girl  guide activity,  
youth red – cross activity community service activity had significant difference at the .05 level.    

5.  Occupation compared :  The opinion of student  guardian in student development activities  
as a whole   and  the each aspect of talent activity, interest activity and boy scout/girl, guide activity, 
youth red – cross activity community service activity had significant difference at the .05 level. 
 
ความสําคัญของปญหา 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม โดยมุงเนนให
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริง โดยการศึกษา  
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน การทํางานเปนกลุม และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามลักษณะความพรอม ความตองการ และความเปนไปไดในการปฏิบัติตามดุลยพินิจของ
สถานศึกษาและมีการกํากับดูแลอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญท่ีสุด เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน
จะตองมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวพันกับการเสริมสรางส่ิงตาง ๆ ข้ึนในโรงเรียนในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้  คือ  
การเสริมสรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียนการเสริมสรางความเปนองคการวิชาชีพ  การเสริมสราง
การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม การเสริมสรางกลุมบริหารตนเอง การเสริมสรางการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางการจูงใจเพื่อการสรางสรรค การเสริมสรางความเปนผูนํา
แหงการเปล่ียนแปลง การเสริมสรางวัฒนธรรม การเสริมสรางบรรยากาศองคกร การเสริมสราง
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การบริหารงานหรือการใหบริการขององคกรทุกองคกร ยอมมีปญหาอุปสรรคหรือ
ขอบกพรองในการดําเนินการไมมากก็นอย ยิ่งเปนองคกรท่ีมีภารกิจมากเทาใดปญหาอุปสรรคหรือ
ขอบกพรองในการบริหารงานขององคกรยอมมีมากตามลําดับ  ในสวนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เชนกัน   นอกจากจะบริหารการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนแลวยังมีการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีไดกลาวขางตน    ซ่ึงยอมมีปญหาและขอบกพรองในการบริหารงาน
บางประการ   ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียนคนหนึ่งและกําลังศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา 
จึงเปนแรงจูงใจใหศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนวาเปนอยางไร มีลักษณะใด ปญหาอุปสรรค 
รวมท้ังขอเสนอแนะ ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไขการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
นิยามศัพท 

1.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  วาดวยกิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงกิจกรรมนักเรียน เชน ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน และดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน   

2.  กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน  หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมนักเรียนท่ีเลือกจัดโดยมุงเนนการเติมเต็มความรู  ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนให
กวางยิ่งข้ึน  เพื่อการคนพบความถนัด ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ  ใน
การวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 

3.  กิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยการจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง การจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความเปนผูนําท่ีดี การจัดกิจกรรมเพื่อ
ฝกความเปนผูตามท่ีดี และการจัดกิจกรรมเพื่อสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนท่ีบังคับเลือก โดยมุงปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกันใน
สภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพื้นฐานการทําประโยชนใหแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 
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            5.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทางกาย  
การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทางสติปญญา  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนพัฒนาจิตใจและ
ศีลธรรมเพื่อใหเปนพลเมืองท่ีดี  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมเพื่อให
ผูเรียนผูเรียนชวยสรางสรรคสังคมใหกาวหนา การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนสรางสรรคสังคม 
ใหกาวหนา การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางสรรคสังคมใหมีความสุข และการจัดกิจกรรมเพื่อความ
ม่ันคงของประเทศชาติ    
                6.  กิจกรรมยุวกาชาด ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับยุวกาชาด  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม  การ
จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคา
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
        7. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนบําเพ็ญ
ประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนเปนพลเมืองดี การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนมีความรู  
ความเขาใจ และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและมรดกของชาติ การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรูและ
เขาใจในคุณคาของส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเองและผูอ่ืนโดยกระบวนการของ
ระบบหมู การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีสติปญญา และมีอารมณม่ันคง การจัดกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณนานาชาติ การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

8.  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยามีระดับความสําคัญเปนอยางไร และการ
เปรียบเทียบแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง และเขตการศึกษาหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาตามปจจัยสวน
บุคคลของผูปกครองและเขตการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขตการศึกษา 1 และเขตการศึกษา 2   จํานวน  26,841 คน   

2.  กลุมตัวอยางจํานวน 395 คน ใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ตามเขตการศึกษา 
แลวนําบัญชีรายชื่อผูปกครองนักเรียนของแตละโรงเรียน ทําการสุมอยางงาย โดยการจับสลาก
รายช่ือใหครบตามจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 

1.  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ไมแตกตางกัน 

3.  เม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนไมแตกตางกัน   

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

5.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบันพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนแตกตางกัน 
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   
 
อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมากพบวา ดานกิจกรรม
ตามความสนใจของผูเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด อาจเนื่องจากผูปกครองนักเรียนใหระดับความคิดเห็น
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2.  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
    2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ไมแตกตางกัน  พบวา  ผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศหญิงให
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวาผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศชาย  อาจ
เนื่องจาก  กลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญผูหญิงจะเปนผูทํา
หนาท่ีดูแลบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะในเร่ืองของการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก จะคอยติดตาม
และสอบถามเปนระยะ ๆ   และทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน  กิจกรรม
สวนใหญจะสงเสริมการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจและเนนเร่ืองศีลธรรม เพ่ือใหเปนพลเมืองดีของ
สังคม  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิพยวรรณ  สุวรรณ (2548)  ผลการวิจัยพบวา  ครูท่ีมีเพศ
ตางกันมีบทบาทเปนครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  
                     2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตามความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ไม
แตกตางกัน  อาจเนื่องจาก  ผูปกครองนักเรียนจะเนนการพัฒนาการในทุก ๆ ดานของเด็ก เชน ความคิด
สรางสรรค การใชเวลาใหเปนประโยชน  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมคิด  ดีรัศมี (2520)  ซ่ึง
ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของครู และผูบริหารท่ีมีตอกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  ครูท่ีมีวุฒิตางกันมีเจตคติตอกิจกรรมไมตางกัน   

    2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตาง
กันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  พบวา  ผูปกครองนักเรียนใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท้ังสองเขตการศึกษาใกลเคียงกันมาก อาจเนื่องจาก ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีทุกโรงเรียนตองมี สวนกิจกรรมตามความ
สนใจของผูเรียน แลวแตการกําหนดแนวทางนโยบายในการจัดกิจกรรมของผูบริหารสถานศึกษาของแต
ละโรงเรียน โดยสวนมากจะจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของผูเรียน เพื่อเกิดการพัฒนาการในทุก 
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    2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบัน  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  พบวา  ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวากลุมอ่ืน อาจเนื่องจากผูปกครอง
นักเรียนมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะมีผล
ในทางท่ีดีโดยตรงตอการเรียนรูและการพัฒนาการในทุก ๆ ดานของบุตรหลานตนเอง  จึงทําใหการ
ส่ือสารเปนไปในทางท่ีดีและงายตอการขอความรวมมือในเร่ืองอ่ืน ๆ     

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                      1)  เขตการศึกษา 1   
                           1.1)  ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อฝกทักษะการวางแผนและการจัดการ  และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอประเทศไทย   
                           1.2)  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางสรรคสังคมใหกาวหนา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุวกาชาด 
มีสุขภาพดี มีสติปญญา และมีอารมณม่ันคง  
                      2)  เขตการศึกษา 2   
                           2.1)  ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อฝกทักษะการวางแผนและการจัดการ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง   
                           2.2)  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนชวยสรางสรรคสังคมใหรักชาติ และรักความกาวหนา บําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม เขาใจบทบาทความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนเองตอครอบครัว  

2.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      2.1)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรสนับสนุนการจัดอบรมครูท่ีปรึกษากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนทุกช้ันเรียน และมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
อยางตอเนื่อง 
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     2.2)  สงเสริมใหครูไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมนักเรียนท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษามากข้ึน สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน
และครูมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนมาก
ข้ึน                           

3.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
     3.1)  ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูและนักเรียนตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
                     3.2)  ควรมีการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดกิจรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแตละดาน   
                     3.3)  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ  
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ประถมศึกษาปท่ี 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2544 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว.  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ.     

วิโรจน  แกววนัเพ็ญ.  2529.  การศึกษาปญหาดานกิจกรรมนักเรียนของผูบริหารโรงเรยีน 
 มัธยมศึกษาของรัฐบาลในภาคใต.  ปริญญานิพนธ การศกึษามหาบัณฑติ.  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ  สงขลา. 
สมคิด  ดีรัศมี.  2520.  การเปรียบเทียบทัศนคติของครู  และผูบริหารท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  ในเขตการศึกษา  12.  ปริญญานิพนธ   
 กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
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