นายภาณุมาศ บ้ านเหล่า. (2553) การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของกลุ่มศูนย์
เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2
การค้นคว้าอิสระ. ศษ.ม. (บริ หารการศึกษา). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์.
อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.สมพร หลิมเจริ ญ

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามหลัก
สู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุ่มศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง
2 โดยมีเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามจานวน 40 ชุด ซึ่ งเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ของกลุ่มศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 ในปี การศึกษา 2553
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามคิดเป็ นค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยการแจกแจงความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว
นาเสนอเป็ นความเรี ยง
ผลการศึกษาพบว่า
1.สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4
กลุ่ม มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก
2.เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
2.1 ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และได้ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครองชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุก ๆ ด้านในระดับมาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79
2.2 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ใน
ทุกๆ ด้านในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.7
2.3 ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.82

2.4 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.70 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 โดยแยกตามลักษณะของกิจกรรม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3.1 ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.1.1 กิจกรรมแนะแนวปั ญหาที่ผบู ้ ริ หาร หัวหน้า กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรี ยนพบ จะคล้าย ๆ กัน
ได้แก่ ไม่มีครู แนะแนวที่จบวิชาเอกแนะแนวโดยตรง ครู ไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแนะ
แนว มีผลทาให้การจัดกิจกรรมแนะแนวไม่น่าสนใจ การบริ การข้อมูลข่าวสารให้กบั ผูเ้ รี ยนล่าช้า
ผูเ้ รี ยนเสี ยผลประโยชน์ กิจกรรมแนะแนวไม่มีความสาคัญ ชัว่ โมงแนะแนวนาไปใช้ในกิจกรรม
อื่นๆ ครู ไม่สนใจหาวัสดุอุปกรณ์ และหนังสื อมาบริ การนักเรี ยน ไม่มีการนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมแนะแนว นักเรี ยนไม่อยากเรี ยนที่โรงเรี ยนเดิม
3.1.2 กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี และยุวกาชาด ปั ญหาที่ผบู ้ ริ หาร หัวหน้า
พัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนพบจะ
คล้าย ๆ กัน ได้แก่ การไม่เห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี และยุวกาชาด นา
ชัว่ โมงกิจกรรมชุมนุมไปใช้สอนวิชาอื่น ๆ การขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิ จกรรม ครู ไม่จริ งจังใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ ทาให้นกั เรี ยนแต่งเครื่ องแบบไม่เรี ยบร้อย การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม จัดไม่ได้
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
3.1.3 กิจกรรมชุมนุ มตามความถนัดและความสนใจของนักเรี ยนปัญหาที่
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ที่จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนพบ จะคล้าย ๆ กัน ได้แก่ ครู ขาดความรู ้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ครู ไม่ให้
คาปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยนถึงชัว่ โมงชุมนุม ไม่มีการสอนทาให้การสอนไม่ต่อเนื่อง โรงเรี ยนจัดกิจกรรม
ชุมนุมไม่หลากหลาย ไม่มีการติดตาม นิเทศจากศึกษานิเทศก์ ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่มีทกั ษะในการเลือก
ชุมนุม มีการเลือกชุมนุมตามเพื่อน ทาให้ไม่ต้ งั ใจเข้าร่ วมกิจกรรมชุมนุม เพราะไม่มีความชอบและ
ความถนัด บางชุมนุมมีคนเลือกมากทาให้ครู ดูแลไม่ทวั่ ถึง ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมชุมนุม
เช่น ชุมนุมดนตรี ไทย ชุมนุมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ กษานากลาง 2 โดย
แยก ตามลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมแนะแนว ข้อเสนอแนะที่ผบู ้ ริ หาร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนพบ จะคล้าย ๆ
กัน ได้แก่ จัดหาครู ที่จบวิชาเอกแนะแนวให้แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ รวมกลุ่มจัดอบรม สัมมนาครู แนะ
แนวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทางศึกษานิเทศก์ควรจัดส่ งวัสดุอุปกรณ์ สื่ อการจัดกิจกรรมมาให้โรงเรี ยน
ต่าง ๆ จะได้ปฏิบตั ิในแนวเดียวกัน ครู ควรจะสร้างความคุน้ เคยกับผูเ้ รี ยน จะได้กล้าเข้าไปปรึ กษา
ควรมีการจัดสอนวิชาแนะแนวอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ครู ควรไปเยีย่ มบ้านนักเรี ยน เมื่อพบปั ญหาจะได้หาทางช่วยเหลือ หาทุนให้กบั นักเรี ยนที่ยากจน
กิจกรรมแนะแนวควรจัดให้ครอบคลุมทั้งอารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่ างกาย
3.2.2 กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี และยุวกาชาด ข้อเสนอแนะที่ผบู้ ริ หาร
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนพบจะคล้าย ๆ กัน ได้แก่ ครู ควรผ่านการอบรมผูก้ ากับเบื้องต้น ควรมีการสอนในทุก
สัปดาห์ ควรให้ความสาคัญของการจัดกิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเอต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน ควรให้มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็ นกลุ่มโรงเรี ยนเพื่อ
แก้ปัญหาโรงเรี ยนขนาดเล็ก ควรจัดค่ายพักแรมทุกปี ควรจัดหาเครื่ องแบบลูกเสื อเนตรนารี ยุว
กาชาด ให้แก่นกั เรี ยนที่ยากจน นักเรี ยนควรได้ไปศึกษานอกสถานที่ ได้ทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3.2.3 กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด และความสนใจของนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะที่ผบู ้ ริ หาร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนพบจะคล้าย ๆ กัน ได้แก่ ครู ควรพัฒนาตนเอง โดยสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แก่ครู จัดหาสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
เช่น แผ่นซี ดีความรู ้ ครู จะได้นาไปพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนตามความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน
และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ ครู ควรนาความรู ้ความถนัดที่มีอยู่ มาเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นกั เรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกกิจกรรมชุมนุมอย่างหลากหลาย จากัดจานวนนักเรี ยน
เข้าร่ วมชุมนุมแต่ละชุมนุมไม่ให้มีมากเกินไป จะทาให้การดูแลไม่ทวั่ ถึง

