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พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม 
กับโรงเรียนสตรีวิทยา ของผูปกครอง 

Media Exposure, Attitude and Participating  in Satriwithaya School 
Activity among Student’s Parents  

 

วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวมกับ
โรงเรียนสตรีวิทยา ของผูปกครอง” ผลการศึกษาพบวา  

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน มีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป ระดับ
การศึกษาข้ันสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
มากกวา 50,000 บาท  

      2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา ของกลุมตัวอยางพบวา
ผูปกครองมีความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา ผานจดหมายจากโรงเรียนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ เปดรับขาวสารผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 

       3. ทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยาผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีทัศนคติ
ในดานตาง ๆ ตอโรงเรียนสตรีวิทยา มีทัศนคติในเชิงบวก ในประเด็น ท่ีมีทัศนคติเชิงบวกอันดับท่ีหนึ่ง คือ 
“มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย”  

 4. พฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวิทยา ผลการศึกษาพบวา โดยเฉลี่ย
พฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของผูปกครองโรงเรียนสตรีวิทยาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา
ตามประเภทของกิจกรรมพบวา ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มากท่ีสุด 

 5. แนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวิทยา ผลการศึกษาพบวา 
โดยเฉลี่ยผูปกครองตั้งใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมและแนะนําผูอ่ืนสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา 
ผูปกครอง “มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวิทยาในอนาคต” มากท่ีสุด  

 6. ดานความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรี
วิทยากับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนสตรีวิทยา ของกลุมตัวอยาง พบวา
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกัน แตเพศ อายุ อาชีพ และรายได 
ของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากจดหมายไมแตกตางกัน สวนเพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา อาชีพ ของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการเปดรับขอมูลขาวสารแตกตางกัน 
แต รายได ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการเปดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซตท่ีไมแตกตางกัน 

 7. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนสตรี
วิทยากับทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยา จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมความถ่ีในการ
เปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา จากสื่อจดหมาย และเว็บไซต ไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยา 

 8. ความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยากับพฤติกรรมการมี
สวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา 

  9. ความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยากับแนวโนม
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอ
โรงเรียนสตรีวิทยามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มี
ความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงไดชื่อวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร เปนกระบวนการท่ีทําใหสังคม 
เจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง  ทําใหมนุษยสามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู และรับรูวัฒนธรรมของตนเอง
และสังคมได  ใหเกิดความรูความเขาใจระหวางกัน สังคม อุตสาหกรรม การเมือง รวมท้ังการศึกษา ใน
สวนของการศึกษาปจจุบันนี้ การสื่อสารก็เขามามีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะกับผูเก่ียวของในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธนั้นเปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี 
ระหวางองคกรหรือสถาบันกับกลุมท่ีเก่ียวของ เพ่ือหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากคนกลุมนั้นๆ 
 ในปจจุบันโรงเรียนสตรีวิทยามีจํานวนนักเรียนท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย 
รวม 3,368 คน และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูตางๆมากมาย ซ่ึงกิจกรรม
เหลานี้ก็ตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองของนักเรียนทุกคน ชองทางการสื่อสาร จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญใน
การประชาสัมพันธใหกับผูปกครองนักเรียนทุกคนไดรับทราบ 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในหัวขอ “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโรงเรียนสตรีวิทยา ของผูปกครอง” เพ่ือใหทราบถึงการตัดสินใจมีสวน
รวมกับกิจกรรม และโครงการของโรงเรียนสตรีวิทยา รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ของการเขาไปมีสวน
รวม เพ่ือนํามาเปนแนวทางพัฒนา ปรับปรุงตอไป 

วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการมีสวนรวม และแนวโนมพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารของผูปกครองจากสื่อทางโรงเรียนสตรีวิทยา  
     2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรกับการเปดรับขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของโรงเรียนสตรี
วิทยา 
     3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเปดรับขาวสารกับทัศนคติท่ีผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน
สตรีวิทยา  
     4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนสตรี
วิทยา  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมของพฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
โรงเรียนสตรีวิทยา  

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวมกับ
โรงเรียนสตรีวิทยา ของผูปกครอง” การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว (Cross - 
Sectional) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของประชากรท่ีตองการศึกษา ในการเก็บขอมูล ซ่ึงไดสรางแบบสอบถามท่ี
ประกอบดวย คําถามปลายเปด (Open-ended questions) และคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวน
รวมกับโรงเรียนสตรีวิทยา ของผูปกครอง” สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี1 ลักษณะทางประชากร ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน     สตรีวิทยา
ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนสตรีวิทยา แตกตางกัน  

สื่อจดหมาย (มากท่ีสุด) 
 จากผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาท่ี
แตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา จากจดหมายของ
ทางโรงเรียน แตกตางกัน  

สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีเพียง 1 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารผานจดหมายของโรงเรียนสตรีวิทยาของผูปกครองแตกตางกัน โดยผลการศึกษาพบวา ผูท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีมีผูตอบมาก



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 4 
 

ท่ีสุด คือ จดหมาย มากกวากลุมผูท่ีมีระดับศึกษา ไมเกินปริญญาตรี สอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนา 
แกวเทพ (2541, น. 302) กลาววา การศึกษาเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญคอนขางสูงกับตัวแปรท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมของบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน ในยุคตางกัน ในระบบการศึกษาท่ีตางกัน 
ในสาขาวิชาท่ีตางกัน จึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ รสนิยม พฤติกรรมและความตองการท่ี
แตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูง มีความรู ความกวางขวางในหลายเรื่อง มักจะเปนคนไมเชื่ออะไรงายๆ 
นอกจากมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ  

สําหรับตัวแปร ดานเพศ อายุ อาชีพ และรายได ของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารจากจดหมายไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ทางโรงเรียนไดสงจดหมายผานทางนักเรียน
ทุกคนไปยังผูปกครอง พรอมมีท้ังมีแบบตอบรับท่ีตองสงคืนกับทางโรงเรียน ทําใหผูปกครองของนักเรียน
ไดรับขาวสารอยางท่ัวถึงไมวาจะเปน เพศ อายุ อาชีพ หรือรายได ใด และเนื่องจากธรรมชาติของ
ผูปกครองนั้นมีความใสใจนักเรียนในทุกๆดาน รวมท้ังดานขาวสารจากโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวของกับโรงเรียน
โดยตรง ดังนั้นผูปกครองสวนใหญจึงมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารไมแตกตางกัน 

สื่อเว็บไซต (มากท่ีสุดรองลงมา) 
 จากผลการศึกษาพบวา มี 4 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ของผูปกครอง
โรงเรียนสตรีวิทยาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตีวิทยา 
ผานเว็บไซต แตกตางกัน มีเพียง 1 ตัวแปร คือ รายได ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับ
ขอมูลขาวสาร ท่ีไมแตกตางกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ตัวแปร ท่ีสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตของ
โรงเรียนสตรีวิทยาของผูปกครองแตกตางกัน โดยผลการศึกษาพบวา  

 เพศ ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรี
วิทยาจากสื่อเว็บไซต แตกตางกัน จากการศึกษาจะเห็นไดวาผูปกครองท่ีเปดรับขาวสารจากสื่อเว็บไซต 
นั่นคือ เพศชายมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารมากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงกับเพศชายมีความ
แตกตางกันอยางมาก เรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ เนื่องมาจากวัฒนธรรมและสังคมกําหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน ซ่ึงเพศมีความสัมพันธตอบุคลิกลักษณะ จิตใจและอารมณ
ของบุคคล สอดคลองกับ (Goidhaborsadore & Yates, 2002, P. 114, อางถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ
, 2546, น. 110) ท่ีกลาววา สมาชิกของกลุมเพศจะเปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคคล ความแตกตาง
ทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารท่ีแตกตางกัน  

อายุ ท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรี
วิทยาจากสื่อเว็บไซต แตกตางกัน นั่นคือ ผูท่ีมีอายุ 41-60 ป มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทาง เว็บไซต 
มากกวากลุมอายุท่ีอยูในชวง 31 – 40 ปสอดคลองกับ การศึกษาของ ทอแรนซ (Tarrance, 1962, อาง
ถึงใน ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ, 2546, น. 85) เรื่องความคิดละเอียดลออ ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของ
ความคิดสรางสรรค พบวาอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของเด็กจะทําใหมีความคิดท่ีรอบคอบเพ่ิมมากข้ึน อายุหรือวัยเปน
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ปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางในเรื่องความคิด และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองตอการติดตอสื่อสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอย  

ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โรงเรียนสตรีวิทยาจากสื่อเว็บไซต แตกตางกัน นั่นคือ ผู ท่ีมีระดับศึกษาสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีเปดรับรองลงมา คือ เว็บไซต มากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี สวนผูท่ีมีระดับศึกษาปริญญาโทข้ึนไป มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารมากกวากลุมท่ีมี
ระดับศึกษาปริญญาตรี จากสื่อสอดคลองกับ แนวคิดเบอรกูน  (Burgoon, 1974,pp. 64, อางถึงใน ปร
มะ สตะเวทิน, 2526, น. 109) กลาววา คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบอยางมากในการท่ี
จะเปนผูรับสารท่ีดี ท้ังนี้เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางในหลายเรื่อง มีความเขาใจศัพทมาก และมี
ความเขาใจสารไดดี 

  อาชีพ ท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรี
วิทยาจากสื่อเว็บไซต นั่นคือ ผูท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบาน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีมี
ผูตอบมากท่ีสุดรองลงมา คือ เว็บไซต มากกวากลุมผูท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจ
สวนตัว สวนพนักงานบริษัทเอกชนจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร มากกวากลุมผูท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจสวนตัวและพอบาน/แมบาน สอดคลองกับแนวคิดของเบอรกูน (Burgoon, 1974,pp. 58, อางถึงใน 
ปรมะ สตะเวทิน, 2526, น.107) กลาววา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรับสารมีอิทธิพลสําคัญตอ
ปฏิกิริยาท่ีมีตอผูสงสารและสาร สถานะทางเศรษฐกิจทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายท่ีตางกัน 

 สําหรับตัวแปร รายได ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารผานเว็บไซตไมแตกตางกัน เนื่องจาก ผูปกครองสวนใหญถึงรอยละ 74 มีรายได
มากกวา 50,000 บาท ทําใหเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตไดงายกวาผูท่ีมีรายไดนอย นอกจากนั้นในปจจุบันการ
เขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตนั้นทําไดงาย เพราะเกือบทุกครัวเรือนมีคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได 
โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูปกครองท่ีเปนผูปกครองอาศัยอยู จึงทําใหพฤติกรรม
ความรูสึกของผูปกครอง ไมแตกตางกัน  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนสตรี
วิทยามีความสัมพันธกับทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยา  

จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา 
จากสื่อจดหมาย และเว็บไซต ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยา 
อาจเปนเพราะผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป (รอยละ 77.67) ซ่ึงเปน
กลุมท่ีผานประสบการณ การใชชีวิตมากมากพอสมควร ซ่ึงทําใหเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดยาก สอดคลอง
กับท่ีประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, น. 65-67) กลาววา ตัวกําหนดทางสังคม และบุคลิกภาพท่ีมีผลตอ
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ทัศนคติ ไดแก อายุ โดยเชื่อวา อายุ จะสงผลตอทัศนคติของบุคคล ผูใหญจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไดยาก ซ่ึงมีผลตอทัศนคติของเขาเองท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ ในสังคม ดังนั้นการท่ีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมยอมจะทําไดยากในกลุมคนท่ีมีอายุ และอาจเปนเพราะวานักเรียนท่ีเลือกจะมาเขา
เรียนโรงเรียนสตรีวิทยาจะตองผานการสอบคัดเลือก ท่ีมีอัตราการแขงขันสูง ซ่ึงในธรรมชาติของผูปกครอง
จะตองเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหกับบุตรหลาน เพราะฉะนั้นผูปกครองท่ีนําบุตรหลานเขามาเรียนยอมท่ีจะมี
ทัศนคติท่ีดีกับโรงเรียนอยูกอนแลว จะเห็นไดจากผลการศึกษา ท่ีพบวา ทัศนคติโดยรวม มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.91 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทัศนคติท่ีผูปกครองมีตอโรงเรียนนั้น เปนทัศนคติในเชิงบวกท้ังสิ้น  แมวา
ผูปกครองจะเปดรับขาวสารมากนอยเพียงใด ก็จะทําใหทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดยาก   

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยาท่ีมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา  
 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา (มีคาเปนบวก) หมายความวา ยิ่งผูปกครองมี
ทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนสตรีวิทยามาก ก็จะยิ่งมีพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยาจึง
สูงตามไปดวยสอดคลองกับแนวคิดของ (ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น. 54-55)  กลาววา  พฤติกรรม 
หมายถึง การตอบสนองตอสิ่งเรา หรือวัตถุท่ีเกิดข้ึนจริง และเปนสิ่งท่ีเห็นได ดังนั้นบุคคลจึงมักจะแสดง
พฤติกรรมตอวัตถุ หรือสิ่งเราตามท่ีตนตั้งใจวาอยากจะแสดงออกมา ซ่ึงความตั้งใจนี้จะถูกกําหนดดวย
ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น ดังนั้นเราจึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย
ก็มีความสัมพันธกับทัศนคติตอวัตถุและความเชื่อท่ีมีตอวัตถุดวยเชนกัน  

จึงทําใหสรุปไดวา พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง กับกิจกรรมของโรงเรียนนั้น เปนผลมา
จากทัศนคติในเชิงบวก ท่ีผูปกครองมีตอโรงเรียนสตรีวิทยานั่นเอง 

   สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยามีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา  
 ผลการศึกษาพบวา  ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยามีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกับโรงเรียนสตรีวิทยา (มีคาเปนบวก) หมายความวา ยิ่งผูปกครองมี
ทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนสตรีวิทยามากเทาไร แนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมกับโรงเรียนจึงสูง
ตามไปดวย สอดคลองกับ ยงยุทธ วงศภิรมยศาสติ์ (2536, น. 181-183น. 181-183 อางถึงใน  พรรณภา   
เจริญพงศ , 2550 , น. 16-17)  ท่ีไดศึกษาเรื่ององคประกอบของทัศนคติแลว  พบวา  ทัศนคติสวนท่ีเปน
พฤติกรรม เปนการแสดงออกตามทัศนคติหรือแนวโนมท่ีจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งของ บุคคล  
หรือสถานการณหนึ่ง ๆ ถามีสิ่งเราท่ีเหมาะสมก็จะเกิดการปฏิบัติหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองใหลักษณะการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ และ (ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น. 54-55) กลาววา ทัศนคติมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตอวัตถุออกมา  



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 7 
 

จึงทําใหสรุปไดวา ทัศนคติในเชิงบวกท่ีผูปกครองมีตอโรงเรียนสตรีวิทยานั้น สงผลให ผูปกครองมีแนวโนม
ท่ีจะเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในอนาคต และตั้งใจท่ีจะแนะนํา ชักชวนผูอ่ืนเขารวมกับกิจกรรมของ
โรงเรียนสตรีวิทยาตอไป 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาในประเด็นความถ่ีในการเปดรับขาวสารของผูปกครอง นักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา พบวา ผูปกครองมีความถ่ีในการเปดรับขอมูลขาวสารอยูในเกณฑท่ีนอย ควรเพ่ิม
ความถ่ีในการแจงขอมูลขาวสาร เพ่ือใหผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารจากโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 2. จากผลการศึกษาในประเด็นประเภทของขาวสารท่ีผูปกครองไดรับจากโรงเรียนสตรีวิทยา 
พบวา การเชิญผูปกครองเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับทางโรงเรียนนั้น มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด จึงควร
ปรับปรุงการประชาสัมพันธในดานนี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะไดเขาถึงผูปกครองใหมากท่ีสุด โดยใชสื่อจดหมาย 
และสื่อเว็บไซต เพราะจากการศึกษาพบวาสื่อท้ัง 2 ชนิดนี้เปนสื่อท่ีผูปกครองเปดรับมากท่ีสุด 

 3. จากผลการศึกษาทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียนสตรีวิทยา พบวาดานอาจารย
ผูสอน แมจะอยูในระดับมาก แตนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับในดานอ่ืนๆ ในประเด็นจํานวนอาจารย
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.66 ซ่ึงใกลเคียงกับทัศนคติใน
ระดับปานกลาง โดยทางโรงเรียนตองพิจารณาในเรื่องนี้ ตองมีการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือทราบปญหาท่ี
แทจริง และนํามาปรับปรุงแกไขไดอยางตรงจุด 

 4. จากผลการศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวิทยา 
พบวา กิจกรรมของเครือขายผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด จึงควรพัฒนาการประชาสัมพันธ มีการ
จัดรูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจ และยังตองคํานึงถึงชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
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