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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกั  
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของกลุ่มศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษานากลาง
2 โดยมีเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
โรงเรียน หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ของกลุ่มศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 ในปีการศึกษา 2553
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามคิดเป็นค่าร้อยละ วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยการวเิคราะห์เน้ือหาแลว้
น าเสนอเป็นความเรียง 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1.สภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช
2544 ของกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4
กลุ่ม มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก  
 2.เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

2.1 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และไดใ้หค้ณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองชุมชน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้นในระดบัมาก
มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.14 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.79 

 2.2 หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ใน
ทุกๆ ดา้นในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 1.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั
0.7 

2.3 ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันา 
ผูเ้รียน ในทุก ๆ ดา้น ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.56 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากบั 0.82 



2.4 นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  
พฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.70 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.80 
 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภู เขต 2 โดยแยกตามลกัษณะของกิจกรรม โดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 3.1 ปัญหาเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3.1.1 กิจกรรมแนะแนวปัญหาท่ีผูบ้ริหาร หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผู ้เรียนพบ จะคลา้ย ๆ กนั
ไดแ้ก่ ไม่มีครูแนะแนวท่ีจบวชิาเอกแนะแนวโดยตรง ครูไม่มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมแนะ
แนว มีผลท าใหก้ารจดักิจกรรมแนะแนวไม่น่าสนใจ การบริการข้อมูลข่าวสารใหก้บัผูเ้รียนล่าชา้
ผูเ้รียนเสียผลประโยชน์ กิจกรรมแนะแนวไม่มีความส าคญั ชัว่โมงแนะแนวน าไปใชใ้นกิจกรรม
อ่ืนๆ ครูไม่สนใจหาวสัดุอุปกรณ์ และหนงัสือมาบริการนกัเรียน ไม่มีการนิเทศ ติดตาม การจดั
กิจกรรมแนะแนว นกัเรียนไม่อยากเรียนท่ีโรงเรียนเดิม  

3.1.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด ปัญหาท่ีผูบ้ริหาร หวัหนา้  
พฒันาผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพบจะ
คลา้ย ๆ กนั ไดแ้ก่ การไม่เห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด น า
ชัว่โมงกิจกรรมชุมนุมไปใชส้อนวชิาอ่ืน ๆ การขาดวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม ครูไม่จริงจงัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี ท าใหน้กัเรียนแต่งเคร่ืองแบบไม่เรียบร้อย การจดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม จดัไม่ได้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.1.3 กิจกรรมชุมนุมตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียนปัญหาท่ี 
ผูบ้ริหาร หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูท่ีจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนพบ จะคลา้ย ๆ กนั ไดแ้ก่ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการจดักิจกรรม ครูไม่ให้
ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนถึงชัว่โมงชุมนุม ไม่มีการสอนท าใหก้ารสอนไม่ต่อเน่ือง โรงเรียนจดักิจกรรม
ชุมนุมไม่หลากหลาย ไม่มีการติดตาม นิเทศจากศึกษานิเทศก ์ท าใหผู้เ้รียนไม่มีทกัษะในการเลือก 
ชุมนุม มีการเลือกชุมนุมตามเพื่อน ท าใหไ้ม่ตั้งใจเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม เพราะไม่มีความชอบและ
ความถนดั บางชุมนุมมีคนเลือกมากท าใหค้รูดูแลไม่ทัว่ถึง ขาดวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมชุมนุม
เช่น ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 



 3.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 โดย
แยก ตามลกัษณะของกิจกรรม ดงัน้ี 

3.2.1 กิจกรรมแนะแนว ขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริหาร หวัหนา้กิจกรรมพฒันา  
ผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพบ จะคลา้ย ๆ
กนั ไดแ้ก่ จดัหาครูท่ีจบวชิาเอกแนะแนวให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวมกลุ่มจดัอบรม สัมมนาครูแนะ
แนวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทางศึกษานิเทศกค์วรจดัส่งวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการจดักิจกรรมมาใหโ้รงเรียน
ต่าง ๆ จะไดป้ฏิบติัในแนวเดียวกนั ครูควรจะสร้างความคุน้เคยกับผูเ้รียน จะไดก้ลา้เขา้ไปปรึกษา
ควรมีการจดัสอนวชิาแนะแนวอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ จะท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี
ครูควรไปเยีย่มบา้นนกัเรียน เม่ือพบปัญหาจะไดห้าทางช่วยเหลือ หาทุนใหก้บันกัเรียนท่ียากจน
กิจกรรมแนะแนวควรจดัใหค้รอบคลุมทั้งอารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่างกาย  

3.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริหาร 
หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนพบจะคลา้ย ๆ กนั ไดแ้ก่ ครูควรผา่นการอบรมผูก้  ากบัเบ้ืองตน้ ควรมีการสอนในทุก
สัปดาห์ ควรใหค้วามส าคญัของการจดักิจกรรม จดัหาวสัดุ อุปกรณ์เพื่อเอต่อการจดัการเรียนการ
สอน ควรใหมี้การรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด เป็นกลุ่มโรงเรียนเพื่อ
แกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจดัค่ายพกัแรมทุกปี ควรจดัหาเคร่ืองแบบลูกเสือเนตรนารี ยวุ
กาชาด ใหแ้ก่นกัเรียนท่ียากจน นกัเรียนควรไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี ไดท้  ากิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3.2.3 กิจกรรมชุมนุมตามความถนดั และความสนใจของนกัเรียน 
ขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริหาร หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพบจะคลา้ย ๆ กนั ไดแ้ก่ ครูควรพฒันาตนเอง โดยส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีการจดัประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้แก่ครู จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั
เช่น แผน่ซีดีความรู้ ครูจะไดน้ าไปพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนตามความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน
และมีการวางแผนการจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ ครูควรน าความรู้ความถนดัท่ีมีอยู่มาเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่นกัเรียน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกกิจกรรมชุมนุมอยา่งหลากหลาย จ ากดัจ านวนนกัเรียน
เขา้ร่วมชุมนุมแต่ละชุมนุมไม่ใหมี้มากเกินไป จะท าใหก้ารดูแลไม่ทัว่ถึง 


