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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุม             

ดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กลุมเปาหมายไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

จํานวน 8 คน  คณะครู จํานวน  112 คน และสภานักเรียนจํานวน 9 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 129 คน                         

ในปการศึกษา 2558  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ                            

ที่มีคาความเช่ือม่ัน .728   วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  

การสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู เรียนของโรงเรียนมัธยม กลุ มดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34                         

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินการซ่ึงการดําเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก                

โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดานกิจกรรมแนะแนวพบวา มีการดําเนินการมาก  ซึ่งขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ              

สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา  ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีการกําหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

จากการสัมภาษณพบวา สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีมีการทํางานเปนหมูคณะ รวมกัน         

ทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคี รูจักการปรับตัวเขากับผูอื่นไดและดานกิจกรรมนักเรียนพบวา  มีการดําเนิน

งานมาก  ซึง่ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื จดักจิกรรมทางศาสนา เชน การทาํบญุตกับาตร การแหเทยีนเขาพรรษา 
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สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน              

จากการสัมภาษณพบวา  สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬาที่ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ทกัษะทางดานรางกายไดอยางมปีระสทิธภิาพและมีสวนในการสงเสริมการฝกเปนผูนาํ ผูตามทีด่ ี แตควรมกีาร  

เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น  เพราะบางกิจกรรมมีเวลานอยเกินไป  และบางกิจกรรมไมตอบสนอง

ความตองการของนักเรียน  

คําสําคัญ
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   โรงเรียนมัธยมกลุมดอยอางขาง

Abstract
  The objective of this research was to study the student development activities arrangement 

of Doi Ang Khang secondary schools attached to the Secondary Educational Service Area Office 

34.  The sample included 8 school administrators, 112 teachers and 9 student councils. Total 129 

people in the academic year 2015.  Instrument were questionnaires 4-rating scale and  Reliability 

have .728.  The data were analyzed through frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The interviews were analyzed through content analysis.  The  result of this research found that:   

According to, the student development activities arrangement of Doi Ang Khang secondary schools 

attached to the Secondary Educational Service Area Office 34, most respondents agreed that the 

overall performance was at high level as the following details.  Regarding the guidance activities, 

it revealed that the performance was at high level.  The item with the highest mean was that the 

schools studied and analyzed problem conditions, needs, interests and nature of learners while 

the item with the lowest mean was that the guidance activity plans determined operational                

procedures clearly. The results of interviews indicated that the schools supported activity                     

arrangement letting the learners work as a group to achieve a unity and learn how to adapt           

themselves to others.   Related to the student’s activities, it was found that the performance was at 

high level.  The item with the highest mean was to organize religious activities, such as giving alms 

and candlelight processions whereas the item with the lowest mean was to analyze problem          

conditions, needs, interests and nature of learners.   The results of interviews revealed that the 

schools promoted sports activity arrangement helping the learners develop their physical skills 

effectively and encouraged practicing to be good leaders as well as good followers.  However, the 

activity periods should be added since some activities took too short time and some activities did 

not meet the students’ needs.
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บทนํา  
  สภาพสังคมในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในทางที่ดีและทางที่ไมดี ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  บทบาทหนาที่สําคัญในการอบรมสั่งสอนนักเรียนของบุคคลในครอบครัว         

ลดนอย จึงสงผลใหสถานศึกษามีหนาที่นอกจากใหความรูแลวจะตองมีการสงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย 

สังคม คุณธรรม จริยธรรมและการอยูรวมกับผูอื่นท่ีเหมาะสมกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  มีทักษะชีวิต         

ทีด่ขีึน้รวมท้ังการจัดการเก่ียวกบัการแกไขและปองกันพฤติกรรมอันไมพงึประสงค ทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลง

ในปจจุบันทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต    

ของคนในสังคมทําใหเกิดปญหาข้ึนไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ครอบครัว อาชญากรรม และสิ่งเสพติดซึ่ง         

สงผลตอความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางออมแกนักเรียน  ทําใหเกิดพฤติกรรม                         

ที่ไมพึงประสงคในหลาย ๆ ดาน เชน ความกาวราว การทะเลาะวิวาท การติดส่ิงเสพติด การหนีเรียน การมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและสถานศึกษาซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้

สรางความหนกัใจใหกบัทางครแูละครอบครวัของนกัเรยีน  ดงันัน้การจดักจิกรรมนกัเรยีนภายในสถานศกึษา

จึงมีบทบาทและหนาท่ีปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดข้ึน และเปนการชวย

สงเสริมนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่ดีและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค เกิดการเรียนรูสรางและปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดีงาม เคารพภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อใหนักเรียนประพฤติตน

อยูในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง ครอบครัว

สังคมและประเทศชาติ จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    นั้นทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในดานตางๆ ซึ่งหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กลาววา                

การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือผูเรียนมี          

ความสําคญัท่ีสดุ โดยมุงพัฒนาผูเรยีนใหเปนบคุคลท่ีสมบูรณ เปนคนดี มปีญญา มคีวามสุขและมีความภูมใิจ

ในความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น      

พืน้ฐาน, 2553, 2) ดงัทีพ่ระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดพระราชบัญญตัไิวในมาตรา 6 วาการ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจสติปญญาความรู 

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และในมาตราท่ี 24 กลาววา การจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของเด็กเพ่ือฝกทักษะ กระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ 

ปลูกฝงคุณธรรมและการจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 , 21-22)  

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  เพ่ือเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา  
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อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยและสรางจิตสํานึกในความเปน

พลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิ  ทรงเปนประมขุ 

มคีวามรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังมเีจตคติทีจ่าํเปนตอการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ 

โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสาํคญั   บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่าทกุคนสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองไดเต็มศกัยภาพ 

ผู เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองสรางองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และ                          

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนั้นจึงจําเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  และนําประสบการณของ      

ผูเรียนมาปฏิบัติเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแกความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถใน

การคิด  ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช

เทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 2)

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ อยางมีระบบข้ันตอน 

ดวยวิธกีารท่ีหลากหลายท่ีจดัใหผูเรยีนไดพฒันาความสามารถของตนเอง ไดรบัประสบการณจากการปฏิบัติ

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ปลูกฝงคุณธรรมและ   

คานิยมที่พึงประสงค สรางจิตสํานึก การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อปฏิบัติตนใหเปนประโยชน

ตอสงัคม ประเทศชาติและดํารงชีวติไดอยางมีความสุข  ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะความรู จากการปฏิบตัจิริง

เพื่อใหเกิดประสบการณ  สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย และมีจิตสํานึก       

ที่ดีงาม เปนคนเกง ดี มีความสุข ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค

  โรงเรียนมธัยมกลุมดอยอางขาง มกีารจัดกจิกรรมหลายรปูแบบ  ตามขอบขายการจดักจิกรรมพฒันา

ผูเรยีนทีค่ณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดกาํหนดไวทัง้ 4 ดานไดแก (1) กจิกรรมทีส่งเสรมิการเรยีนรู  8 กลุม

สาระการเรียนรู  (2) กิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตองการของผูเรียน (3) กิจกรรม    

ทีป่ลกูฝงและสงเสริมจติสาํนกึการทําประโยชนของสังคม และ (4) กจิกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบรกิาร 

โดยทางโรงเรยีนไดนาํนโยบายมาใชและปรบัใหเขากบัสภาพแวดลอมของแตละโรงเรยีนเพือ่ใหการจดักจิกรรม

บรรลุตามวัตถุประสงค  แตนักเรียนก็ยังไมใหความสนใจและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมพัฒนา  

ผูเรียนที่ทางโรงเรียนจัดให โดยไมตระหนักถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนานักเรียน      

ในดานตาง ๆ  เพื่อจะทําใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ (ศรันย วรรณรัตน, การสื่อสารสวน

บุคคล, 15 พฤศจิกายน 2558)  

  จากปญหาดงักลาว   ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวา การจดักจิกรรมพฒันาผูเรียนของโรงเรียนมธัยม 

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เปนอยางไร  เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอไป



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559204

วัตถุประสงค
  เพือ่ศกึษาการจดักจิกรรมพฒันาผูเรยีนของโรงเรยีนมธัยม กลุมดอยอางขาง สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง      

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  จํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

  1. กลุมเปาหมาย 

    กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้  1) กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบไปดวยผูบริหาร จํานวน 8 คน คณะครู จํานวน 112 คน รวมจํานวน 120 คน  และ 2) กลุมผูให

สัมภาษณประกอบดวยสภานักเรียน จํานวน  9  คน 

  2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

   2.1 แบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  สถานภาพท่ัวไป  เปนแบบสอบถาม

ชนิดตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนที ่2  การจดักจิกรรมพฒันาผูเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

4 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ

    สําหรับขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้

    1) ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการจดักจิกรรมพฒันา

ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารอ่ืน  ๆ

    2) สรางแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามขอบขายการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โดยแบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมแนะแนว จํานวน 23 ขอ และกิจกรรมนักเรียน             

จํานวน 28 ขอ 

    3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง

ของภาษาและรูปแบบ

    4) นาํแบบสอบถามมาทําการแกไขใหถกูตองแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนือ้หา จาํนวน 3 คน แลวนาํมาวเิคราะหหาความสอดคลองตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยพจิารณา

หาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC   ตั้งแต  0.67 ขึ้นไป

    5) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ                

ความถูกตองของภาษาและรูปแบบคําถามอีกครั้ง

    6) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษา  และ

ครูโรงเรียนแมริมวิทยาคม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน

    7) นาํแบบสอบถามท่ีผานการทดลองแลวมาวิเคราะหคาความเช่ือมัน่ โดยใชคาสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .728
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    8) นําแบบสอบถามที่ผานการหาความเช่ือมั่นแลวไปปรับปรุงโดยผานความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

    9) นําแบบสอบถามท่ีจัดพิมพสมบูรณแลวนําไปเก็บขอมูลการวิจัยตอไป

   2.2 แบบสัมภาษณ   ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเฉพาะสภานักเรียน  จํานวน 9 คน

    สําหรับขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ มีขั้นตอน การสรางแบบสัมภาษณ มีดังนี้

    1) ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม   

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  

    2) กาํหนดหวัขอประเดน็ทีต่องการถามตามวตัถปุระสงคของการวจิยั เรือ่ง การจัดกจิกรรม  

พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

    3) รวบรวมขอคําถามท่ีตองการสัมภาษณตามขอบเขตเน้ือหา

    4) พิจารณาแตละขอคําถามวามีความเปนปรนัยหรือมีความชัดเจนทางภาษาเหมาะกับ

การถามผูใหสัมภาษณหรือไม

    5) นําแนวคําถามการสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแกไข     

ความถูกตองดานภาษาและความเหมาะสมทั่วไป

    6) นําแนวคําถามการสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา

    7) นาํแนวคําถามการสัมภาษณทีไ่ดปรับปรุงแกไขแลวเตรียมนําไปสัมภาษณสภานักเรียน

ตอไป

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   3.1 ผูวจิยัดําเนนิการเกบ็แบบสอบถามดวยตนเอง โดยขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

จากผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูโดยแจกแบบสอบถามวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ไดรับแบบสอบถามคืน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จํานวน 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

   3.2 การสมัภาษณ  ผูวจิยัทาํการสมัภาษณสภานกัเรยีนโดยนดัหมายเปนรายบคุคล เริม่ทาํการ

สัมภาษณระหวางวันที่ 22-26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

            4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

                  ขอมลูจากแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สวนขอมูลจากการสมัภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
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ผลการวิจัย
  การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  ผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยม   

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม           

มคีวามคดิเหน็วา มกีารดาํเนนิงาน ซึง่การดาํเนนิงานโดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก  โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

  1. ดานกิจกรรมแนะแนว พบวามีการดําเนินงานมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษา      

มกีารศกึษาวเิคราะห สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจและธรรมชาตขิองผูเรยีน สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ 

คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  โดยมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สวนการสัมภาษณ

ของกิจกรรมแนะแนว พบวา สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมทางดานการสงเสริมการศกึษาตอระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและอุดมศึกษานอย   ดังนั้นควรเชิญวิทยากรหรือสถาบันการศึกษาเขามาใหความรูเกี่ยวกับ           

การศึกษาตอ  รวมทั้งการเชิญศิษยเกาที่มีการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนมาใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญ     

ของการศึกษาตอ  

  2. ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา มีการดําเนินงานมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรม    

ทางศาสนา เชน การทําบุญ  ตักบาตร การแหเทียนเขาพรรษา สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ วิเคราะห             

สภาพปญหาความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน  สวนการสัมภาษณของกิจกรรมนักเรียน     

พบวา  มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬาที่ทําใหผู เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดานรางกายได              

อยางมปีระสทิธภิาพและมีสวนในการสงเสริมการฝกการเปนผูนาํผูตามท่ีด ีนอกจากน้ันแลวในการจัดกจิกรรม

แตละคร้ัง  สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากข้ึน เพราะ บางกิจกรรมมีเวลานอยเกินไป  

และบางกิจกรรมไมตอบสนองความตองการของนักเรียน  นอกจากนี้การจัดกิจกรรม ควรมีการสงเสริม             

ใหนักเรียนออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ เชน การบําเพ็ญประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมและการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดตั้งชุมนุมดวยความสนใจของผูเรียนดวยตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนใน         

การรวมกิจกรรม

อภิปรายผล
  การจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา                   

ความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเรยีนซึง่เปนเพราะวาผูบริหารสถานศกึษามีการประชุมวางแผน     

กบับคุลากรกอนการจดักจิกรรมแนะแนว โดยคาํนงึถงึประโยชนของผูเรยีนเปนหลกั โดยเปนไปตามทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, 21) ที่ระบุไววา การจัดกิจกรรมแนะแนวตองใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจตามธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการปฏิบัติจริง                  
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จนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

จันทร กํ่าภัคสร (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารกิจกรรม

พฒันาผูเรยีนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  ผลการวจิยัพบวา  

โรงเรียนมีการสํารวจขอมูลปญหาความตองการความสนใจ และธรรมชาติของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด

  นอกจากนี ้การจดักจิกรรมแนะแนวยงัพบวาขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สุด คอื การจดัทาํแผนการจดักจิกรรม

แนะแนว โดยมีกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ทั้งนี้อาจเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว      

มุงเนนการดําเนินการจัดกิจกรรมมากกวาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมซ่ึงไมเปนไปตามหลักการบริหาร          

ที่จะตองคํานึงถึงการวางแผนเปนอันดับแรก ดังที่สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2545, 3) ไดกลาวไววากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเปนกิจกรรมที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ  มีวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเรียนทางดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

  การจัดกิจกรรมนักเรียน พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ จัดกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญ

ตักบาตร การแหเทียนเขาพรรษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะครู และนักเรียนภายในโรงเรียนสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธจึงใหความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งเปน    

ไปตามวตัถปุระสงคทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553, 25) ทีร่ะบวุาควรสงเสรมิสนบัสนนุ

ใหผูเรยีน มคีณุธรรมจริยธรรม และมีคณุลกัษณะอันพงึประสงค นอกจากนีย้งัพบวา การจัดกิจกรรมฝกทักษะ

การเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีการดําเนินงานมากซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณสภานักเรียน ที่กลาววา        

สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝกการทํางานรวมกัน เพื่อฝกการเปนผู นําและผู ตามที่ดี                        

ซึ่งเปนเพราะวา สถานศึกษาเลือกจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิมศักยภาพตามความเหมาะสมใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ

กิจกรรมฝกทักษะการเปนผูนําและผูตามของผูเรียนที่สงผลตอการปรับตัวเขากับผูอื่น  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน             

การดําเนินชวีติและเปนไปตามหลักการจัดกจิกรรมนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(2553, 25)  ที่ระบุวาตองเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจัก  แกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกันและความเอ้ืออาทรและสมานฉันท   

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการดําเนินงานมาก แตก็ยังไมสามารถตอบ

สนองความตองการของนักเรียน ดังนั้นผู วิจัยมีขอเสนอแนะใหเปดโอกาสใหผู เรียนเขามามีสวนรวม                     

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดตั้ง

ชุมนุมตามความสนใจ  รวมท้ังควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน

ในการเขารวมกิจกรรม
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