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Abstract

 The past curriculum arrangement cannot reflect the actual needs of the educational institution. Learner and 

local. It is therefore necessary to define student development activities in the course structure. Insufficient personnel 

for teaching and learning And organize student development activities Especially small schools This research The 

objective of this research is 1) to study promoting the organization of learner development activities of small school 

administrators. Under the Office of Prachinburi Primary Educational Service Area 2 2) to propose development 

guidelines for the development of student development activities for small school administrators. Under the Office 

of Prachin Buri Primary Educational Service Area 2

 This research It is a quantitative and qualitative research. The sample group was 186 small school 

administrators and teachers under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 2, 58 administrators and 128 

teachers. Craig C and Morgan (Krejcie and Morgan) then randomly randomized to find the proportions of each 

school. The research tool was a questionnaire. A 5-level estimation scale model, one number, had a confidence 

factor of .943 and a structured interview. There are 1 exact questions. The statistics used in data analysis are 

frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and using computer programs. Analyze content 

and analyze research statistics.

 The results of the research were as follows: 1) the promotion of student development activities of the 

administrators of small schools In the Prachinburi Primary Educational Service Area Office, Area 2, overall, the 

practice was at a high level (Х= 4.05). The side with the highest average Was student activity (Х= 4.14) while the 

side with the lowest mean was social and public benefit activities (Х= 3. 97) 2) Guidelines for the development of 

student development activities of small school administrators Under the Prachinburi Primary Educational Service 

Area Office, Region 2 (1), curriculum should be organized and included learner development activities. To develop 

teaching and learning (2) should explore the interest of learners. For learners to do the actual work. (3) Should 

provide guidance to work in good faith. (4) Should provide learners to practice work. And social services Research 



2          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2564

benefits The results of this research (1) The management used the research results as information in planning.

Organize, promote and develop activities to develop learners. In management for higher quality (2) as a guideline 

for management And educational personnel to improve and revise the administration of learner development 

activities in order to ensure the education management in educational institutions meets the educational standards 

and results in better quality for learners.
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บทคัดย่อ	

 การจัดหลักสูตรในสถานศึกษาท่ีผ่านมาไม่สามารถสะท้อนภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นได้ 

จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไว้ในโครงสร้างของหลกัสตูร บคุลากรมไีม่เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน และจดักจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน โดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเลก็ การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ในการวจิยั 1) เพือ่ศกึษาการส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 2) เพื่อเสนอแนวทาง

การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ�านวน 186 คน เป็นผู้บริหาร 58 คน และครู 128 คน ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการเปดจากตารางส�าเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .943 และแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค�าถามที่แน่นอน จ�านวน 1 ฉบับ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สถิติสรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Х= 4.05) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านกิจกรรมนักเรียน (Х= 4.14) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(Х= 3.97) 2) แนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2	(1) ควรมีการจัดหลักสูตรและสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2) ควรมีการ

ส�ารวจความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (3) ควรจัดให้มีการแนะแนวทางให้ท�าอาชีพสุจริต (4) ควรจัดให้ผู้เรียนได้ฝก

ท�างาน และบริการสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้ (1) ผู้บริหารใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการวางแผน จัดส่งเสริม

และพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบริหารงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น (2) เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาและส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

คําสําคัญ : การส่งเสริมการจัดกิจกรรม, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปญหา
 สถานศึกษาเป็นองค์การหน่ึงท่ีส�าคัญในสังคม มีภารกิจ

ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน (ชินภัทร ภูมิรัตน์ 2553, ออนไลน์) 

การพฒันาการศกึษาของชาต ิจงึมุง่ให้สถานศกึษาเป็นหน่วยปฏบิติั

การทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด และเป็นหน่วย

ทีใ่ห้บริการการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รียนแต่ประเดน็ด้านคณุภาพการ

ศึกษายังได้รับการวิจารณ์อย่างต่อเน่ืองทุกระดับ ซ่ึงความอ่อนแอ

ทางการศึกษาได้รับการต�าหนิจากสังคมว่าเกิดจากการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ

อุดมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาที่จัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานส่วนใหญ่ยังมีปญหาทั้งใน

ด้านการจดักจิกรรมและคณุภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถาน

ศกึษาหลายแห่งขาดความเข้าใจในการจดักจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนโดย

ละเลยไม่มีการจัดเวลาส�าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน

ดงัทีห่ลกัสตูรให้แนวทางไว้ ทัง้ในส่วนของกจิกรรมแนะแนว กจิกรรม

นักเรียนและกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้อง

กบั ณฐัชยา ฐานสีร และคณะ (2551, น. 12) พบว่า การจดักจิกรรม

ยังไม่หลากหลาย ผู้เรียนไม่ได้เลือกตามความสนใจ ครูยังไม่ปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรม ไม่ให้ความส�าคญัในการจดั กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

และผู้เรียนขาดระเบียบวินัย  ไม่กระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบ 

ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ และการประเมินผลกิจกรรม 

ไม่ชัดเจน และการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รยีน ยงัไม่สามารถจดัได้หลากหลาย และไม่เปดโอกาสนกัเรยีนได้

เลือกตามความสนใจ เน่ืองจากข้อจ�ากัดของความรู้ ความสามารถ

ของบคุลากรในสถานศกึษา และการขาดองค์ความรู ้การจดัท�าแผน

บรูณาการ สอดคล้องกบัการศึกษาปญหากจิกรรมผูเ้รยีนในโรงเรยีน

มัธยมของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปญหาสูงสุดในการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน คือ ขาดการประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและขาดการน�าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนากิจกรรม (สุพิชญ์ ประจญยุทธ, 2552) การพัฒนาการศึกษา

คอืการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้เป็นพลเมอืงด ีสามารถด�ารงชวีติอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพเพื่อยกระดับประเทศไปสู ่มาตรฐานสากลด้านสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย 

ซึ่งปจจุบันการจัดการศึกษา เน้นความส�าคัญ เรื่องการเสริมสร้าง

ทกัษะชวีติให้กับผูเ้รียนด้านต่าง ๆ  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นท้ังความรู้พื้นฐาน และความรู้

เฉพาะทาง  ซึง่แตกต่างกันออกไปตามความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รียนในการจดัการศกึษาต้องไม่แปลกแยกไปจากสงัคมและวถิชีีวิต

2

จริงของผู้เรียน การที่ผู้เรียนมีความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม

ที่จะเรียนรู้ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน การจัดการ

เรียนรู้ต้องให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ฝกปฏิบัติ ที่เป็นการเรียนรู้

ประสบการณ์ตรงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน 

(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2555, น. 1-4) 

 ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะมุง่ศึกษาบทบาทของผู้บรหิารเพือ่

หาแนวทางในการส่งเสริมการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวมถึงสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่น ๆ  น�ามาเป็นข้อมูลและแนวทางในการ

บริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของแต่ละสถานศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามีศักยภาพและเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาการส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

แนวคิดทฤษฎี
	 แนวคิดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

	 การด�าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ซึง่สถานศกึษาสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัไิด้ตามความ

เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 14-16) ประกอบด้วย

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. ด้านการก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หมายถึง 

การปฏิบัติที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน หรือหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท�าการเตรียมการไว้

ล่วงหน้า ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการปฏิบัติที่เข้าใจได้

ง่ายและให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมวางแผนในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจะได้มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ

ที่ตรงกันและท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ด้านการนิเทศและติดตาม หมายถึง การปฏิบัติของ

ผู้บริหารดูแล ติดตามการจัดท�าแผน โครงการ ปฏิทินงาน ติดตาม

การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด�าเนินไป
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อย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

 3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การปฏิบัติ

ของผู้บริหารให้ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

วิธีการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน และส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 4. ด้านการประเมินและรายงาน หมายถึง การปฏิบัติของ

ผูบ้รหิารท�าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร การประเมิน

ทั้งในระหว่างด�าเนินกิจกรรมตามแผนหรือโครงการ และเมื่อจบสิ้น

แผนหรือโครงการแล้ว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงแก้ไขแผนหรือโครงการครั้งต่อไป

	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การปฏิบัติงานในการจัด

กิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองอย่างรอบด้านท้ังร่างกาย สติปญญา อารมณ์ และสังคม

ตามศกัยภาพ โดยเพ่ิมเตมิจากกจิกรรมทีจ่ดัให้ตาม 8 กลุม่สาระการ

เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท�างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

โดยเป็นกจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน 

และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 1. การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม

ทีส่่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนให้รูจ้กัตนเอง รูร้กัษ์สิง่แวดล้อม สามารถ

คดิตดัสนิใจ คดิแก้ปญหา ก�าหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทัง้ด้านการ

เรยีนและอาชพี สามารถปรบัตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วย

ให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้

ค�าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

แนะแนวมี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษาต่อ (2) ด้าน

อาชีพ (3) ด้านส่วนตัวและสังคม

	 2. การจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่

มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�า ผู้ตามที่ดี ความรับผิด

ชอบการท�างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม 

ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปนเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา

วเิคราะห์ วางแผนปฏบิติัตามแผนประเมนิ และปรบัปรงุการท�างาน 

เน้นการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับวุฒิภาวะของผู ้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

กิจกรรม นักเรียนประกอบด้วย 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 2. กิจกรรม

ชุมนุม ชมรม

   3. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ�าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ

อาสาสมคัร เพือ่แสดงถงึความรบัผิดชอบ ความดงีาม ความเสยีสละ

ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม อาสาพัฒนาต่าง ๆ 

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 12) สถานศึกษาจัดให้

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. จดัให้เป็นกจิกรรมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรู ้8 กลุม่สาระการ

เรียนรู้ หมายถึง จัดกิจกรรมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะ

เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนสามารถบูรณาการ ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 2. จัดให้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด 

และความต้องการของผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมตามความ

สนใจ ตามความถนัด และความต้องการของผู ้เรียนตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ 

อาชีพ และการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการ

ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 3. จดัให้เป็นกจิกรรมทีป่ลูกฝงและส่งเสรมิจติส�านึกการท�า

ประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ หมายถึง จัดกิจกรรมให้

สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. จดัให้เป็นกิจกรรมทีฝ่กการท�างานและการให้บรกิารด้าน

ต่าง ๆ หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ

ต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน�้าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็น

พลเมืองดี และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ�านวน 344 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 58 คน 

ครู 286 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้จากการก�าหนดขนาด

ตัวอย่างจากผู ้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
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โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) และการสุม่อย่างง่าย 

(Sample Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียน 

ได้กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 186 คน แบ่งเป็น ผู ้บริหาร 58 คน 

ครู 128 คน

 3. ตัวแปรที่ศึกษา

  3.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล (1) เพศ (2) อายุ 

(3) ต�าแหน่ง (4) ประสบการณ์ในการท�างาน

  3.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) กิจกรรมแนะแนว (2) 

กิจกรรมนักเรียน (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  3.3 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย (1) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ (2) จดัให้เป็นกจิกรรมทีต่อบสนองความสนใจ ความ

ถนัด และความต้องการของผู้เรียน (3) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝง

และส่งเสริมจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ 

(4) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ฝกการท�างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ

 

วิธีดําเนินการวิจัย
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู

ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ�านวน 344 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 58 คน 

ครู 286 คน

 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้จากการก�าหนดขนาด

ตวัอย่างจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดย

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการเปดจากตารางส�าเร็จรูปของเครจซี

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) และ

การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วน  

แต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 186 คน ดังนี้ แบ่งเป็น 

ผู้บริหาร 58 คน ครู 128 คน

 กลุม่ตัวอย่างสัมภาษณ์ ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง 186 คน 

โดยวิธีการแบบสุ่มเจาะจง ท้ังหมด 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน 

แบ่งเป็นผุ้บริหาร 3 คน ครู 6 คน รวม จ�านวน 9 คน 

 ตัวแปรที่วิจัย

 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย (1) เพศ 

(2) อายุ (3) ต�าแหน่ง (4) ประสบการณ์ในการท�างาน

 2. การส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมแนะแนว (2) กิจกรรมนักเรียน (3) กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์

 3. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน

ประกอบด้วย (1) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ (2) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ 

ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน (3) จัดให้เป็นกิจกรรม

ทีป่ลกูฝงและส่งเสรมิจติส�านกึการท�าประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะ

ต่าง ๆ (4) จัดให้เป็นกิจกรรมที่ฝกการท�างานและการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู ้เรียนของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และ

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

 ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 1. แบบสอบถาม

 ตอนที ่1 ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเล็ก ตามความคดิเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ

ลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้

  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด

  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมาก

  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับปานกลาง

  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อย

  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด

 2. แบบสัมภาษณ์ 

	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย (1) จัดให้เป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) จัดให้เป็น

กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของ

ผูเ้รยีน  (3) จดัให้เป็นกจิกรรมทีป่ลกูฝงและส่งเสรมิจติส�านกึการท�า

ประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะต่าง ๆ  (4) จดัให้เป็นกจิกรรมทีฝ่กการ

ท�างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมกับข้อมูลทั่วไปของ
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ผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ ต�าแหน่ง วันที่ 

สถานที่สัมภาษณ์และชื่อผู้สัมภาษณ์ 

 การวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีใ่ช้

ในการวิจัย ได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อขอ

ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่าง

สัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยจัดท�าขึ้นด้วยตนเอง

 2. ผู้วิจัยน�าหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเสนอต่อ

สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างทีก่�าหนดไว้ แล้วส่งแบบสอบถาม

ไปยงักลุม่ตวัอย่างด้วยตนเอง จ�านวน 186 ชดุ แล้วไปสมัภาษณ์กลุม่

ตวัอย่างด้วยตนเอง จ�านวน 9 ชุด โดยกลุม่ตวัอย่างในการสมัภาษณ์

ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงจากผู้ตอบแบบสอบถาม

 3. ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม

คืนด้วยตนเอง จ�านวน 186 ชุด เมื่อท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามแล้ว พบว่าได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 100 และรวบรวมแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง จ�านวน 9 ชุด 

เมือ่ท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสมัภาษณ์แล้ว พบว่าได้

แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100

 4. น�าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้มาตรวจสอบความสมบรูณ์

ทุกฉบับ แล้วน�าไปให้คะแนนตามค่าน�้าหนักคะแนนของแต่ละข้อ

 5. น�าผลการให้คะแนนตามค่าน�า้หนกัของคะแนนแต่ละข้อ 

บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

 6. น�าแบบสมัภาษณ์ทีไ่ด้ท�าการสมัภาษณ์เรยีบร้อยแล้วมา

วิเคราะห์สรุปเป็นรายข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1) การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน โดยใช้ความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage)

 2) การวิเคราะห์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 วิเคราะห์ด้วยสถิติ

พื้นฐาน โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Х ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ซึ่งแปลความหมายช่วงระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ 

ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) ดังต่อไปนี้

  2.1) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ใช้เกณฑ์ ดังนี้

  4.50-5.00 หมายความว่า มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด

  3.50-4.49 หมายความว่า มีการปฏิบัติระดับมาก

  2.50-3.49 หมายความว่า มกีารปฏบิตัริะดบัปานกลาง

  1.50-2.49 หมายความว่า มีการปฏิบัติระดับน้อย

  1.00-1.49 หมายความว่า มกีารปฏบิตัริะดบัน้อยทีส่ดุ

  2.2)  การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก วิเคราะห์โดยการตีความ (Interpretation) และสรุปซึ่ง

ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้ โดยมีข้อสัมภาษณ์

ดังนี้ 

   (1) ท่านมแีนวทางในการพฒันากจิกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้เป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างไร

   (2) ท่านมแีนวทางในการพฒันากจิกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความ

ต้องการของผู้เรียน อย่างไร

   (3) ท่านมแีนวทางในการพฒันากจิกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝงและส่งเสริมจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อ

สังคมในลักษณะต่าง ๆ อย่างไร

   (4) ท่านมแีนวทางในการพฒันากจิกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมทีฝ่กการท�างานและการให้บรกิารด้านต่าง ๆ  อย่างไร

สรุปผลการวิจัย
	 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 115 คน มีอายุ 

31-40 ปี จ�านวน 64 คน มีต�าแหน่งครู จ�านวน 128 คน และ

มีประสบการณ์ในการท�างาน 10 – 20 ปี จ�านวน 95 คน 

	 2. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการส่งเสรมิการจดั

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี 

เขต 2 ในผลรวม รายด้าน พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู ่ใน

ระดบัมาก ทกุด้าน ซึง่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรม

นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมแนะแนว 

ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้าน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 3. แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จากแบบสัมภาษณ์  พบว่า 
  1) ผู้บริหารและครู มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

แนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

(1) กจิกรรมแนะแนว ควรมกีารจดัหลกัสตูรและพฒันาการเรยีนการ

สอนการ สอดแทรกกิจกรรมแนะแนวเข้ากับกับ 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เช่น การแนะแนวการศึกษาต่อ และสอนให้นักเรียนมีนิสัย

รักการเรียนรู้ได้รับการฝกหัดนิสัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (2) กิจกรรม

นกัเรยีน ควรเน้นการท�างานกลุม่ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัวฒุภิาวะของผูเ้รยีน ตลอดจนบรบิทของสถานศกึษาและท้องถิน่ 

(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ควรจัดเป็นกิจกรรม

เพื่อปลูกฝงการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมอาสาสมัคร ส่งเสริมจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อสังคม

ในลักษณะต่าง ๆ 

  2) ผู้บริหารและครู มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ

ประโยชน์ ให้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ

ความต้องการของผู้เรียน ดังน้ี (1) กิจกรรมแนะแนว ควรมีการ

ส�ารวจความสนใจของผูเ้รยีน มกีารส�ารวจความถนดัของผู้เรยีนต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

เลือกกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ 

(2) กิจกรรมนักเรียน ผู้จัดกิจกรรมควรมีความรู้ความสามารถจริง

เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์

จริงเพื่อให้ผู้เรียน (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ควรสนับสนุนการท�ากิจกรรมและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 

จดักิจกรรมจติอาสา หรือจดักิจกรรมทีไ่ด้ปฏบิตัแิล้วเกดิความภมูใิจ 

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดตามความสนใจ

  3) ผู้บริหารและครู มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

แนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝงและส่งเสริมจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อ

สังคมในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้  (1) กิจกรรมแนะแนวควรจัดให้มีการชี้

ช่องทางการศกึษา แนะแนวทางให้ท�าอาชีพสจุรติ กระท�าตนให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม (2) กิจกรรมนักเรียน ควรใช้หลัก

ประชาธิปไตยมาจัดกิจกรรมในการแสดงออกทางความคิดต้องให้

ตระหนักถึงกฎในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความมีน�้าใจ 

ความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ (3) กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์ ควรใช้หลักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรม

  4) ผู้บริหารและครู มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

แนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

ให้เป็นกิจกรรมที่ฝกการท�างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

(1) กิจกรรมแนะแนว ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสบริการต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียน เสริมสร้างความมั่นใจ ต้องลงมือปฏิบัติในอาชีพ

ที่สนใจ โดยทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียน (2) กิจกรรมนักเรียน 

ควรจัดกิจกรรมตามที่ผู ้เรียนสนใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียน วางแผนชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน

ได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้บริการ และท�างานเพื่อให้งาน

ของตนเองนั้นบรรลุเป าหมาย (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ ควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง

ทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง ให้มีครูเป็นที่ปรึกษากิจกรรม นักเรียน

ได้ฝกท�างาน และบริการสังคมปลูกฝงและส่งเสริมจิตส�านึกให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

อภิปรายผล
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 ผลของ

การวิจัยน�ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

 1. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรยีนขนาดเลก็ ในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

  1.1 ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดบัมาก ซึง่เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสนบัสนนุให้ครจูดั

กิจกรรมวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปจจุบันมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารต้องมี

การสนบัสนนุให้ครูกจิกรรมวางแผนชวีติทัง้ด้านการเรียนและอาชพี

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบันท่ีเปลี่ยนไป สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วยุรี กองเส็ง (2557) ท�าการศึกษา บทบาทในการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 2 พบว่า กจิกรรมแนะแนว

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ

  1.2 ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก�าหนดนโยบาย

และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารมีการ

ก�าหนดนโยบายและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการ
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มส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย เพือ่ให้กจิกรรมพฒันาผู้เรยีนบรรลุ

เปาหมายตามที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วิไลรัตน์ โกพลรัตน์ (2556) ศึกษาการด�าเนินงานกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาในอ�าเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 

พบว่า การด�าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถม

ศึกษาในอ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมนักเรียน

  1.3 ด ้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสังคมสาธารณะ

โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้บริหารสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ครูมีความ

สามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งน้ีเพราะว่า ผู ้บริหารมีการสนับสนุนและ

ส่งเสริมครู ให้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับ

ผู้เรียน และปลูกฝงค่านิยมท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขัตติยะ 

โคตรถา (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่ พบว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีค่าปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก เป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนเปดโอกาสให้ผู้เรียนได้

เลือกเรียนและปฏิบัติตามความสมัครใจของผู้เรียนตามหลักสูตร

ของสถานศึกษาได้ก�าหนด และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝง

คุณลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู ้มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 

รกัการช่วยเหลอืงานส่วนรวม เอือ้เฟอเผือ่แผ่ต่อบคุคลทัว่ไป ส่งเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

 2. แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

  2.1 จดัให้เป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู ้8 กลุม่สาระ

การเรียนรู้ โดยรวมกล่าวว่าควรมีการจัดหลักสูตรและพัฒนาการ

เรียนการสอนการสอดแทรกกิจกรรมแนะแนวเข้ากับกับ 8 กลุ่ม

สาระการเรยีนรู ้เช่น การแนะแนวการศกึษาต่อ และสอนให้นกัเรียน

มีนิสัยรักการเรียนรู ้ได ้รับการฝกหัดนิสัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ต้องเน้นการท�างานกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วุฒิภาวะของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถ่ิน

และจัดเป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝงการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมัคร ส่งเสริมจิตส�านึกการท�า

ประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารและครู

ยังควรมีการด�าเนินการวางแผนการจัดหลักสูตร และจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้บูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ขัตติยะ โคตรถา (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัด

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของกลุม่โรงเรียนเครอืข่ายที ่3 สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู ้ให ้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ว่าต้องจัดกิจกรรมที่ตรงตามหลักสูตร สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียนและตรงตามความสามารถของนักเรียน 

จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

เต็มศักยภาพของผู้เรียน

  2.2 จัดให ้ เป ็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ 

ความถนดั และความต้องการของผูเ้รยีน โดยรวมกล่าวว่า ควรมกีาร

ส�ารวจความสนใจของผู้เรยีน มกีารส�ารวจความถนดัของผู้เรียนต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

เลือกกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ 

จัดกิจกรรมต้องมีความรู้ความสามารถจริงเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจัด 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนต้อง

สนบัสนนุการท�ากจิกรรมและก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน จัดกจิกรรม

จิตอาสา หรือจัดกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติแล้วเกิดความภูมิใจ เลือกเข้า

ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดตามความสนใจ  ทั้งน้ีเพราะว่า 

ผู้บริหารควรมีการวางแผนการด�าเนินงานและครูควรมีการส�ารวจ

ความสนใจของผู้เรียนมากนักสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขัตติยะ 

โคตรถา (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู ้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนของกลุ ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ว่าต้องเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียเปดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน

และปฏิบัติตามความสมัครใจของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยของ

ผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รักการช่วยเหลืองาน

ส่วนรวม 

  2.3 จัดให้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝงและส่งเสริมจิตส�านึก

การท�าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ โดยรวมกล่าวว่า 

ควรจัดให้มีการชี้ช่องทางการศึกษา แนะแนวทางให้ท�าอาชีพสุจริต 

กระท�าตนให้เกิดประโยชน์ต ่อตนเองและต่อสังคม ใช ้หลัก

ประชาธิปไตยในการมาจัดกิจกรรมในการแสดงออกทางความคิด

ต้องให้ตระหนักถึงกฎในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  เพื่อเสริมสร้างความมี

น�้าใจ ความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ใช้หลักการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคณะกรรมการสถาน
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ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ท้ังน้ีเพราะว่าผู้บริหารยังไม่มีการ

วางแผนการแนะแนว และครูยงัไม่มกีารชีช่้องทางการศึกษารวมถงึ

ยงัไม่มกีารมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมของผูป้กครองคณะกรรมการ

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของขัตติยะ โคตรถา (2558) 

ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าครูต้องเป็นที่ปรึกษาและ

ให้ค�าแนะน�ากบันกัเรยีนเมือ่นกัเรยีนมปีญหา โรงเรยีนควรแนะแนว

ให้รักและศรัทธาในอาชีพที่สนใจ จัดประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน

และผู้ปกครองได้รับความรู้กับการใช้ชีวิต

  2.4 จัดให้เป็นกิจกรรมท่ีฝกการท�างานและการให้

บริการด้านต่าง ๆ โดยรวมกล่าวว่า ควรให้ผู ้เรียนได้มีโอกาส

บรกิารต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีน เสรมิสร้างความมัน่ใจ ต้องลงมอืปฏบิตัิ

ในอาชีพที่สนใจ โดยทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียน จัดกิจกรรมตาม

ทีผู่เ้รยีนสนใจ เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพัฒนาผูเ้รยีนวางแผนชีวติ

ทัง้การเรยีนและอาชพี สามารถปรบัตนได้อย่างเหมาะสม ให้ผูเ้รยีน

ได้เป็นผูบ้ริการ และท�างานเพือ่ให้งานของตนเองนัน้บรรลุเปาหมาย 

เน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อ

เนือ่ง ให้มคีรูเป็นทีป่รกึษากจิกรรม นกัเรยีนได้ฝกท�างาน และบรกิาร

สังคมปลูกฝงและส่งเสริมจิตส�านึกให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งน้ี

เพราะว่า ผู้บริหารควรมีการวางแผนด�าเนินงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ในอาชีพที่ตนสนใจ และครูควรจัดกิจกรรมให้ตรงตามความสนใจ

ของผูเ้รยีน  สอดคล้องกบังานวจิยัของชญาภารศัมิ ์ธนยศเบญญพชัร์ 

(2560) ศึกษาวจิยัเร่ืองการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ตามความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูบ้รหิารสถานศึกษาเกีย่วกบั

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า ควรจัดให้มีการ

อบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนให้แก่ผู ้บริหารและครูผู ้รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้คณะครูทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียน ในสถานศึกษา โดยเน้นให้

นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเรียนผ่านประสบการณ์ในการเสริมสร้าง

คุณลักษณะนิสัยที่ดีเพ่ือเป็นฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

และสังคมโลก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

 1. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 

  (1) ด้านกิจกรรมแนะแนว ผู้บริหารและครู ควรมีการ

จัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและด�าเนินงาน

กิจกรรม แนะแนวให้ชัดเจน มีการรายงานผลอย่างสม�่าเสมอ  

  (2)  ด้านกิจกรรมนักเรียน ผู้บริหารและครู ควรมีการ

ส�ารวจความต้องการของนักเรียน ความพร้อมของโรงเรียนจัดหา

แบบทดสอบความถนัดของผู้เรียน ให้มีการนิเทศก�ากับติดตาม

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และท�าการรายงานผลการปฏิบัติ

กิจกรรมอย่าสม�่าเสมอ น�าผลการปฏิบัติกิจกรรมมาปรับปรุงงาน 

ควรให้มีกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

  (3)  ด้านกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ผู ้บริหารและครู ควรจัดอบรมให้นักเรียนตระหนักในกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ เน้นท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 

และด�าเนินการสรุปผลตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ

กิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ และน�าผลการปฏิบัติ

กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหาร 

ครู ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหาร

สถานศึกษา

 3. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ในโรงเรียน

 4. ควรมกีารศกึษาการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือระดับส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
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