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 สารนิพนธฉบับน้ี  มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และนักเรียนที่มีตอ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียน
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค  กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนตากฟา
วิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 5 คน  ครูโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 30 คน   และนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2552 
จํานวน 300 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี  ตอนที่ 1 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 9 
ดานไดแก 1.ดานการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 2.ดานการจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน 3.ดานบูรณา
การวิชาการกับชีวิตจริง  4.ดานการฝกใหคิด  5.ดานการกําหนดสมาชิกใหมีความเหมาะสม  6.ดาน
การกําหนดเวลาใหเหมาะสม 7.ดานผูเรียนเปนศูนยกลาง 8.ดานการมีสวนรวมของทุกฝาย 9.ดานการ
ประเมินผล การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test และ F-test  
ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยรวม
อยูในระดับมีความเหมาะสมมาก  และผูบริหาร ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นดานการกําหนดสมาชิก
มีความเหมาะสมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาเปนผูบริหารมีความ
คิดเห็นวาจํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม มากกวาครูและนักเรียน  โดยครู
และนักเรียนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับ .05 
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The purposes of this research were to study administrators’, teachers’ and students’ 

opinions in learner development activity of student at Takfawichaprasit School, Nakorn Sawan 
and compare the administrators’, teachers’ and students’ opinions in learner development 
activity of student at Takfawichaprasit School. The subjects were 5 administrators, 30 
teachers, and 300 students in the academic year 2009 from Takfawichaprasit School. 
Instrument was questionnaire which has 2 parts; part 1 is the status of the questionnaire 
responder and part 2 is the opinion about learner development activity of student at 
Takfawichaprasit School, learner development activity of student at Takfawichaprasit School, 
consisted of 9 categories. There were 1) setting clearly objectives. 2) Organized appropriate 
for the learner. 3) Integrated the academic to students’ real life. 4) Training for analyzed. 5) 
The number of appropriate member of the activity. 6) Appropriate of the timing. 7) The 
student is centre.  8) Participation from every department. 9) Evaluation. Data was analyzed 

by mean ( X )’ standard deviation (S. D.)’ T-test and F-test. The results found that 
administrators’, teachers’ and students’ opinions in learner development activity were in the 
high level in overall. There was significant different at between administrators’, teachers’ and 
students’ opinions about members the appropriate number of the activity. The administrators’ 
opinion are higher than teachers’ and students’ opinion at the 0.05 level. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงโดยสมบูรณ  ดวยความกรุณาใหการชวยเหลือใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองอยางดียิ่ง  จากรองศาสตราจารย ดร.นันทา  สูรักษา อาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่เปนกรรมการสอบปากเปลา ผูชวยศาสตรจารย ดร.ทศวร  
มณีศรีขํา ทานอาจารย ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง ที่กรุณาสอบสารนิพนธ  ซ่ึงไดใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการแกไขปรับปรุงสารนิพนธฉบับน้ีใหมีความถูกตองสมบูรณ  
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยของภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทาน
ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว  ณ  ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.สมเดช สีแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค    
เขต 3 นายวินัย ทองแยม ผูอํานวยการโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ และทานอาจารย ดร.มณฑิรา 
จารุเพ็ง ที่ไดใหความอนุเคราะหเปนผูเชียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนนิสิตที่ใหกําลังใจและความหวงใยดวยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชปญญาเวที เจาอาวาสวัดตากฟา รองเจาคณะ
จังหวัดนครสวรรค ผูใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูวิจัย พระเดชพระคุณ พระอมรเมธี เลขานุการ
รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ผูคอยอบรมสั่งสอนใหกําลังใจและสนับสนุนทุนวิจัย เปรียบเสมือนพอ
แมที่คอยใหกําลังใจลูกตลอดเวลา รวมทั้งคุณพอบุญธรรม พันมะลี คุณแมวันดี ดาวเรืองที่คอยให
กําลังใจแกผูศึกษาดวยดีตลอดมา 
 คุณคา และประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา และพระคุณครูอุปชฌายอาจารย ที่เปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู เปนผูใหการสนับสนุน 
หวงใยและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมาจนศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมูหลงัิ  
 การพฒันาบุคคลให้เกิดการบูรณาการแบบองค์รวม ทั �งองค์ความรู้ตามหลกัวชิา  วชิาชวีติ 
และวชิางาน เพื"อให้บุคคลมคีวามสมดุลทั �งทางด้านร่างกาย  จติใจ  สตปิญญา และสงัคม เป็นคนด ีมีั

ปญญา และมคีวามสุข  เพื"อเป็นการเสรมิรากฐานของสงัคมใหเ้ขม้แข็ั ง  เพื"อนําไปสู่การพฒันาที"สมดุล 
มคีุณภาพและยั "งยนื ต้องให้ความสําคญัต่อการพฒันาคนไทย ให้เป็นคนดี มคีุณภาพ (แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที" 9 (พ.ศ.2545-2549 : 35)  ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวั ดํารสัว่า การหาโอกาสนําความรู้ภาคทฤษฏมีาลงมอืปฏบิตัิก็ด ี การฝึกหดัปฏบิตัิงาน  
เพื"อใช้แรง  ใชฝี้มอื ใช้ความละเอยีดถี"ถ้วนก็ด ี เป็นสิ"งจําเป็นอย่างยิ"งและต้องกระทํามใิห้น้อยไปกว่า
ภาคทฤษฏ ี เพราะการศกึษาภาคนี�เป็นประโยชน์สรา้งเสรมิปจจยัของชวีติในดา้นความขยนัแขง็  ความั

เขม้แขง็  ความอดทนพยายาม  ความละเอยีดรอบคอบของบุคคลไดอ้ย่างมากที"สุด  ผูท้ี"ปรกตทิําอะไร
ด้วยตนเองจะเป็นผู้มอีิสระไม่ต้องพึ"ง  ไม่ต้องอาศยัผู้ใดจะไม่ต้องรอคอย  ไม่ต้องผิดหวงัและได้รบั
ผลสาํเรจ็สมใจนึกเสมอไป (เอกสารประกอบหลกัสูตรการศกึษาขั �นพื�นฐาน. พุทธศกัราช 2544 คู่มอืการ
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน)  
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจงึเป็นกจิกรรมที"พฒันาความสามารถ  และความถนัดของผู้เรยีน เพื"อ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูท้ี"มคีวามรู ้ความสามารถ  ความคดิวเิคราะห ์การวางแผนจดัการ  ทั �งใหผู้เ้รยีนเป็น
คนด ี มคีุณธรรม ดํารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขบนพื�นฐานความเป็นไทย โรงเรยีนจะต้องจดั
กจิกรรมพฒันา  ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย  เหมาะสมกบัความรู ้ ความถนัด และความสนใจของผู้เรยีน 
ส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามสาระการเรยีนรู ้ 8 กลุ่มสาระ  ชุมชนมสี่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม  ครทูี"ปรกึษาควรดูแล  ศกึษา  ตดิตาม ผูเ้รยีนกรณีที"ไม่เขา้ร่วมกจิกรรม  มกีารประเมนิกจิกรรม
ตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรม มกีารบนัทกึเป็นหลกัฐานและประเมนิผลด้วยวธิกีารที"หลากหลายตาม
สภาพจรงิ(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที" 9 (พ.ศ.2545-2549 : 2) 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  กําหนดแนวการจดัการศกึษา  โดยยดึหลกัว่า  
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที"สุด  
กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพโดย
จดัเนื�อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน คํานึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ต่อการดําเนินชีวติใน
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ปจจบุนัของบุคคล  ทาํใหเ้กดิความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิ"งขึ�น   จาํเป็นตอ้งปรบัเปลี"ยนวถิกีารดําเนินชวีติั

อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่า  มศีกัดศิร ี และมคีวามสุF ข (กรมวชิาการ. 2545 : 1)   
 กระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระกาศใชห้ลกัสตูรการศกึษาขั �นพื�นฐาน เป็นหลกัสูตรแกนกลางของ
ประเทศที"มจีุดประสงค์ที"จะพฒันาคุณภาพของผู้เรยีนให้เป็นคนด ี มปีญญา มคีุณภาพชวีติที"ด ีมขีดีั

ความสามารถในการแข่งขนั   โดยเฉพาะอย่างยิ"ง  การเพิ"มศกัยภาพของผู้เรยีนให้สูงขึ�น   สามารถ
ดํารงชวีติอย่างมคีวามสุขไดบ้นพื�นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล  รวมทั �งมคีวามสามารถ
ในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลหลักสูตร
แกนกลางของประเทศเป็นกรอบหรอืทศิทางในการจดัทําหลกัสูตรสถานศกึษา  ตั �งแต่ชั �นประถมศกึษาปี
ที"  1  จนถงึชั �นมธัยมศกึษาปีที"  6  สามารถนําไปใชจ้ดัการศกึษาทั �งในระบบ  นอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย  รวมทั �งสําหรับจัดการศึกษาทุกกลุ่ม เช่น  การศึกษาพิเศษการศึกษาสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น  โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกําหนดคุณภาพของนักเรียน  
สถานศกึษาตอ้งนําสาระและมาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นขอ้กําหนดคุณภาพของผูเ้รยีน  สถานศกึษาต้องนํา
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูท้ี"กําหนดในหลกัสตูรไปจดัทาํหลกัสูตรสถานศกึษาในส่วนที"เกี"ยวกบัสภาพ
ปญหาชุมชน และสงัคม  ภมูปิญญาทอ้งถิ"นและคุณลกัษณะอนัพงึปรั ั ะสงค ์ ใหผู้เ้รยีนเป็นสมาชกิที"ดขีอง
ครอบครวั  ชุมชน สงัคม  ประเทศชาตแิละพลโลก ดงันั �น ในการจดัทําหลกัสูตรการศกึษาขั �นพื�นฐาน    
จงึไดเ้พิ"มเตมิรายละเอยีดเกี"ยวกบัการจดัหลกัสูตรสถานศกึษาไวค้่อนขา้งละเอยีด  เพื"อใหส้ถานศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจและมั "นใจในการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาได ้ ในขณะเดยีวกนัไดจ้ดัทําเอกสารสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ทั �ง 8  กลุ่ม  ที"บรรจุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั �นพื�นฐาน   
มาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชั �น  และส่วนประกอบอื"น ๆ ตลอดจนไดจ้ดัทําเอกสารคู่มอืและเอกสารประกอบ
หลกัสตูรอกีหลายรายการ  เพื"อช่วยใหส้ถานศกึษา คร ูผูส้อน  และผูเ้กี"ยวขอ้งใหส้ามารถจดัทําหลกัสูตร
และจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ(กรมวชิาการ. 2545 : 9)   
 สถานศึกษาจําเป็นต้องจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีนเพื"อบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที"เกื�อกูล
ส่งเสรมิการเรยีนใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพที"มใีนตนเองอย่างเตม็ที"  เลอืก ตดัสนิใจ ไดอ้ย่างมี
เหตุผลเหมาะสมกบัตนเอง  สามารถวางแผนชวีติและอาชพีได้อย่างมคีุณภาพ  เน้นการส่งเสรมิ สรา้ง
ทกัษะชวีติ  วุฒภิาวะทางอารมณ์  ศลีธรรมและจรยิธรรม  รูจ้กัสรา้งสมัพนัธภาพที"ดเีพื"อปรบัตวัเขา้กบั
บุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมคีวามสุข(ทว ี วดังาม. 2537 : 8)     
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ"งของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั �นพื�นฐาน พุทธศกัราช  2544  ซึ"งสถานศึกษาต้องจดัให้ผู้เรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัวยั  วุฒภิาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน  โดยคาํนึงถงึสิ"งต่อไปนี�  
 1. จดักจิกรรมต่างๆ เพื"อเกื�อกูลส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ เช่น การบูรณา
การโครงงาน  องคค์วามรูจ้ากกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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 2. จดักิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาตแิละความสามารถ  ความต้องการ
ของผูเ้รยีนและชุมชน  เช่น ชมรมทางวชิาการต่าง ๆ  
 3. จดักิจกรรมเพื"อปลูกฝงและสร้างจติสํานึกในการทําประโยชน์ต่อสงัคม เช่น  กิจกรรมั

ลกูเสอื เนตรนาร ี 
 4. จดักิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ ฝึกการทํางานที"เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม    
 5. การประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใหถ้อืว่าเป็นเกณฑป์ระเมนิผลการ
ผ่านช่วงชั �นเรยีน  เพื"อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสมบรูณ์ครบทั �งรา่งกาย  สตปิญญา  อารมณ์  และสงัคมที"ั

เกดิจากการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  สถานศกึษาจะทราบได้กจ็ะต้องดําเนินการวดัผล ประเมนิผลซึ"ง
จะต้องทําควบคู่กันไป  เพื"อให้ได้ทราบถึงสมัฤทธผิลที"เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม เครื"องมอืที"จะ
นํามาใชใ้นการวดันั �นตอ้งมคีวามเที"ยงตรง  เชื"อมั "นสามารถที"จะวดัไดส้อดคลอ้งกบัสิ"งที"ตอ้งการจะวดั 
 ดงันั �นดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นผูว้จิยัจงึสนใจที"จะศกึษาความคดิเหน็การจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ของผู้บรหิาร ครแูละนักเรยีน ของ โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์ ว่ามคีวาม้ F
คดิเหน็อย่างไรต่อการจดัการเรยีนการสอนกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  จากการปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษา
ขั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544 ใหส้ถานศกึษาสามารถกําหนดหลกัสูตรและจดักระบวนการเรยีนการ
สอนให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถิ"นของตนเอง  และจากการเปลี"ยนแปลงนี�ทําให้ระบบกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนที"เป็นระบบหลกัที"สําคญัของโรงเรยีนระบบหนึ"งในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดงันั �นคณะครู
ทุกคนของโรงเรยีนตากฟาวชิาประ้ สทิธ ิ ต้องปฏบิตัหิน้าที"เป็นครทูี"ปรกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  จากF
การที"ผูว้จิยัสมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธทิาํใหท้ราบว่าคณะครปูระสบปญหาใน้ F ั

การดําเนินกิจกรรมตลอดจนการวดัผลและประเมนิผล ครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที"ของการเป็นครูที"
ปรกึษากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอย่างดพีอ  อกีทั �งนักเรยีนกป็ระสบปญหาในการเขา้ร่วมกจิกรรมกจิกรรมั

พฒันาผูเ้รยีน  ดงันั �นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที"จะศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครแูละนักเรยีน  เพื"อให้
ทุกฝายได้มสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็เกี"ยวกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที"ทางโรงเรยี่ นจดัขึ�น  และนําผล
จากการศกึษาเป็นข้อมูลพื�นฐานของการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ของ โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิ้ F
จงัหวดันครสวรรค์  ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิ"งขึ�น  อกีทั �งยงัเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมโดยมุ่งศึกษาความคดิเห็นทั �ง 9 ด้าน  คอื  ด้าน
วตัถุประสงค์  ด้านการจดักจิกรรม  ด้านการบูรณาการวชิาการ  ด้านกระบวนการกลุ่ม  ด้านลกัษณะ
ของกจิกรรม  ด้านระยะเวลาในการจดักจิกรรม  ด้านผูเ้รยีนและผูส้อน  ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน  
ด้านการประเมนิผลการจดักิจกรรม   และเพื"อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนให้มี
ประสทิธภิาพ  รวมทั �งจะเป็นประโยชน์ต่อ ผูบ้รหิาร  คร ู นักเรยีนและผูท้ี"มสี่วนเกี"ยวขอ้งต่อการจดัการ
เรยีนการสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอกีดว้ย  เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัเปาประสงคข์องโรงเรยีน ที"กล่าวว่า ้
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“โรงเรยีนและชุมชนประสานความร่วมมอืกนัในการพฒันานักเรยีน  ให้มคีุณภาพตามตามมาตรฐาน
การศกึษา  สามารถดํารงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  บุคลากรของโรงเรยีนไดร้บัการพฒันาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานวชิาชพี  เป็นแบบอย่างที"ดใีนสงัคม  โรงเรยีนสนับสนุนภูมปิญญาทอ้งถิ"นและั

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน  เพื"อใหเ้กดิการพฒันาตามศกัยภาพและเป็นที"ยอมรบัของสงัคม” 
 
ความมงุหมายของการวจยั่ ิ  

1. เพื"อศึกษาความคดิเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  

2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  
 
ความสาํคญัของการวจยัิ  
 การวจิยัในครั �งนี�  มุ่งศึกษาศึกษาความคดิเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอกิจกรรม
พฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสิ้ ทธ ิจงัหวดันครสวรรค์เพื"อใช้F เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรงุและพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมากยิ"งขึ�น 
   
ขอบเขตของการวจยัิ  

1. แหล่งขอ้มลู 
แหล่งข้อมูลที"ใช้ในการวจิยัครั �งนี� ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ F

นครสวรรค์ จํานวน 5 คน ครโูรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน ้ F 30 คน   และ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  จาํนวน 300 คน   

2. ตวัแปรที"ใชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรอสิระ 
 สถานภาพ 

 ผูบ้รหิาร 
 คร ู
 นกัเรยีน 

 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  
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นยามศพัทเ์ฉพาะิ  
1. ความคดิเห็น  หมายถึง  การแสดงออกทางด้านความคดิเห็น โดยอาศยัความรู ้ ความ

เข้าใจ  และประสบการณ์จากการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิ้ F
จงัหวดันครสวรรค ์ของแหล่งขอ้มลู 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

 ผูบ้รหิาร  หมายถงึ ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน หรอืรองผูอ้ํานวยการ 
 คร ูหมายถงึ ครผููท้าํหน้าที"สอนทุกระดบัชั �น 
 นกัเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F   

2. กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน หมายถึง กิจกรรมที"จดัอย่างเป็นระเบียบ ประกอบด้วยรูปแบบ
กระบวนการวธิกีารที"หลากหลาย  ให้ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ  มคีวามหมายและมี
คุณค่าในการพฒันาผู้เรยีนทั �งด้านร่างกาย จติใจ สติปญญา อารมณ์ และสงัคม มุ่งสร้างเสรมิเจตคต ิั

คุณค่าชวีติ ปลูกฝงคุณธรรมและค่านิยมที"พงึประสงค์ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัตนเอง สรา้งั " จติสํานึกใน
ธรรมชาตแิละสิ"งแวดลอ้ม ปรบัตวัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิและดํารงชวีติได้
อยา่งมคีวามสุข 

3. หลกัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  หมายถงึ การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมหีลกัการ
ประกอบดว้ย 

3.1 มกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัทิี"ชดัเจนเป็นรปูธรรม 
3.2 จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนดั และความสามารถของผูเ้รยีน 

และวฒันธรรมที"ดงีาม 
3.3 บูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิให้ผู้เรยีนได้ตระหนักถึงความสําคญัของการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  
3.4 ใช้กระบวนการกลุ่มนากรจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกให้คดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์

จนิตนาการที"เป็นประโยชน์ และสมัพนัธก์บัชวีติในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเนื"อง 
3.5 จาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม 
3.6 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

เปาหมายของสถานศกึษา้  
3.7 ผูเ้รยีนเป็นผูด้ําเนินการ มคีรเูป็นที"ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที"และงานประจาํโดยคํานึงถงึ

ความปลอดภยั 
3.8 ยดึหลกัการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั �ง

ภาครฐัและเอกชนมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม 
3.9 มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิกิจกรรม โดยวิธีการที"หลากหลายและสอดคล้องกับ

กจิกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื"อง 
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 กรอบแนวคดในการวจยัิ ิ  
 

ตวัแปรอสระิ   ตวัแปรตาม 

 
สถานภาพ 

 ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
ของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวิ้ ชาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์F  

1. ผูบ้รหิาร    1. ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคท์ี"ชดัเจน 

2. คร ู  ���� 2. ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
3. นกัเรยีน    3. ดา้นบรูณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ 
4. เพศ  4. ดา้นการฝึกใหค้ดิ 
   - ชาย  5. ดา้นการกําหนดสมาชกิใหม้คีวามเหมาะสม 
   - หญงิ  6. ดา้นการกําหนดเวลาใหเ้หมาะสม 
   7. ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
   8. ดา้นการมสี่วนรว่มของทุกฝาย่  
   9. ดา้นการประเมนิผล 
     

 
 
สมมตฐานของการวจยัิ ิ  

ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีน
ตากฟ้าวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์มคีวามแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี"ระดบั F .05 

 
 



บทที� 2 
เอกสารและงานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  

 
ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

และไดเ้สนอตามหวัขอ้ต่อไปนี 
1.  เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

1.1  ความหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.2  ความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.3  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.4  หลกัการของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.5  ขอบขา่ยของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.6  เปาหมายของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน้  
1.7  แนวทางการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาเกี�ยวกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.8  กรอบแนวคดิของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.9  ประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.10 ความสมัพนัธข์องกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.11 การบรหิารจดัการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.12  แนวทางการจดักจิกรรมแนะแนว 
1.13  กจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน 
1.14 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2.  ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีนตากฟาวชิาประ้ สทิธิ ? 
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1. เอกสารและงานวจยัที�เกี�ยวข้องกบักจกรรมพฒันาผูเ้รียนิ ิ  
1.1 ความหมายของกจกรรมพฒันาผูเ้รียน ิ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที�จ ัดอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยรูปแบบ

กระบวนการวธิกีารที�หลากหลาย  ให้ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ  มคีวามหมาย
และมคีุณค่าในการพฒันาผู้เรยีนทั งด้านร่างกาย จติใจ  สตปิญญา  อารมณ์  และสงัคม  มุ่งสรา้งั

เสรมิเจตคต ิ คุณค่าชวีติ  ปลูกฝงคุณธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงค์  ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กัและั

เขา้ใจตนเอง  สรา้งจติสํานึกในธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม  ปรบัตวัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม  ประเทศชาต ิ และดํารงชวีติได้อย่างมคีวามสุข  ซึ�งมผีู้ให้ความหมายของกจิกรรมนักเรยีน  
และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไวห้ลายท่านดงันี 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532:148)  ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักเรียนว่า  กิจกรรม
นักเรยีนหมายถึง  กิจกรรมที�จดัขึนด้วยความร่วมมอืของนักเรยีนเพื�อสนองความต้องการ  และ
ความสนใจ  อนัจะเป็นทางเสรมิสร้างประสบการณ์และพฒันาการด้านต่าง ๆ  กิจกรรมที�จดัขึน  
อาจจะไม่เกี�ยวข้องกบักิจกรรมในห้องเรยีนแต่อาจมกีิจกรรมบางอย่างที�ช่วยส่งเสรมิกิจกรรมใน
ห้องเรยีนให้มคีุณค่า  และมปีระโยชน์มากขึน  กิจกรรมนักเรยีนส่วนมาก  จดัขึนในห้องเรยีนมี
บรรยากาศเป็นกนัเอง  โดยมอีาจารยท์ี�ปรกึษา  ปฏบิตังิานรว่ม   

สุขพัชรา  ซิมเจริญ  (2545:3)  ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพฒันาผู้เรียนว่า  เป็น
กจิกรรมที�จดัอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวธิกีารที�หลากหลาย  พฒันาผู้เรยีนทั งดา้นร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สติปญญา  มุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  สร้างจิตสํานึกในธรรมชาติและั

สิ�งแวดล้อม  ปลูกฝงคุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยมที�พงึประสงค์  ส่งเสรมิให้รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  ั

ปรบัตวัปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ประเทศชาต ิ และดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข   
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546:2)  ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพฒันา

ผู้เรยีนว่า  กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  เป็นกิจกรรมที�จดัอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวธิกีารที�
หลากหลาย  ในการพฒันาผูเ้รยีนทั งดา้นร่างกาย  จติใจ  สตปิญัญา  อารมณ์  และสงัคม  มุ่งเสรมิ
เจตคติ  คุณค่าชวีติ  ปลูกฝงคุณธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงค์ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัและเขา้ใจั

ตนเอง  สรา้งจติสํานึกในธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม  ปรบัตวัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
ประเทศชาต ิ และดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ   

จากความหมายของกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนที�กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนหมายถงึ  กจิกรรมต่าง ๆ  ที�จดัขึน  และดําเนินการโดยนักเรยีน  ดว้ยความสมคัรใจโดยมคีรู
เป็นผูค้อยช่วยเหลอืชีแนะ  และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา  ศกัยภาพของตนเองดว้ยวธิกีารที�
หลากหลาย  โดยให้สอดคล้องกบัความสนใจ  และความถนัดของผู้เรยีน  คํานึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
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1.2 ความสาํคญัของกจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ิ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาต ิ: 2545)  กําหนดแนวการจดัการศกึษา โดยยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้
และพฒันาตนเองได ้ และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสําคญัที�สุด  กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  โดยจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน  คาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิสถานการณ์  ประกอบกบัมกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็
ของสงัคมและเทคโนโลย ี ก่อใหเ้กดิทั งผลดแีละผลเสยีต่อการดาํเนินชวีติในปจจบุนัของบุคคล ทําให้ั

เกดิความยุ่งยากซบัซ้อนมากยิ�งขึน  จาํเป็นต้องปรบัเปลี�ยนวถิกีารดําเนินชวีติใหส้ามารถดํารงชวีติ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่า  มศีกัดศิร ี มคีวามสุขบนพืนฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงและยั �งยนื ?  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที�จดัอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที�
หลากหลาย ใหไ้ดร้บัประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ มคีวามหมายและมคีุณค่าในการพฒันาผูเ้รยีน
ทั งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝงั ั

คุณธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรยีนรู้จกัและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสํานึกใน
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มปรบัตวัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ประเทศชาตแิละดํารงชวีติ
ไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
กจิกรรมแนะแนว  เป็นกจิกรรมที�ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้หมาะสม

ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพฒันาตามศกัยภาพของตน  เสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติ  วุฒภิาวะทางอารมณ์  การเรยีนรูใ้นเชงิพหุปญญา  และการสรา้งสมัพนัธภาพที�ด ี ซึ�งผู้สอนั

ทุกคนตอ้งทาํหน้าที�แนะแนวใหค้าํปรกึษาดา้นชวีติ  การศกึษาต่อ และการพฒันาตนเองสู่โลกอาชพี  
และการมงีานทาํ 

กจิกรรมนกัเรยีน  เป็นกจิกรรมที�เกดิจากความสมคัรใจของผูเ้รยีนมุ่งพฒันาคุณลกัษณะที�
พงึประสงค์ เพิ�มเตมิจากกจิกรรมในกลุ่มสาระเป็นกจิกรรมที�ผู้เรยีนช่วยกนัคดิช่วยกนัทํา  ช่วยกนั
แกป้ญหา  ส่งเสรมิศกัยภาพของผูเ้รยีนอยา่งเตม็ที�  รวมถงึกจิกรรมที�มุ่งปลูกฝงความมรีะเบยีบวนิัย  ั ั

ร ับผิดชอบ  รู้สิทธิและหน้าที�ของตนเอง  ในการอยู่ร่วมกัน  ตามระบอบประชาธิปไตยที�มี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  แบ่งตามความแตกต่างระหว่างกจิกรรมไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คอื  

1. กจิกรรมพฒันาความถนัด  ความสนใจ  ตามความต้องการของผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมที�
มุง่เน้นการเตมิเตม็ความรู ้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผูเ้รยีนใหก้วา้งขวางที�ขึน  เพื�อความ
คน้พบความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  ตลอดจนการพฒันา
ทกัษะของสงัคม  และปลกูฝงจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื�อสงัคม  ั  

2. กิจกรรมลูกเสอื  เนตรนาร ี ยุวกาชาตด  และผู้บําเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมมุ่ง
ปลูกฝงระเบยีบวนิัั ย  กฎเกณฑ์  เพื�อการอยู่ร่วมกนัในสภาพชวีติต่าง ๆ  นําไปสู่พืนฐานการทํา
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ประโยชน์ให้แก่สงัคม  และวถิีชวีติในระบอบประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุขซึ�ง
กระบวนการจดัให้เป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการลูกเสอืแห่งชาต ิ ยุวกาชาต ิ สมาคมผู้
บาํเพญ็ประโยชน์  และกรมรกัษาดนิแดน 

ทั งนี  ในทางปฏบิตัิสถานศึกษาจดักิจกรรม  ในลกัษณะของการบูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ  ที�เกือกูลส่งเสรมิการเรยีนรู ้ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ใหม้คีวามกวา้งขวางลกึซึงยิ�งขึน  อกี
ทั งให้ผู้เรยีนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที�มใีนตนเองอย่างเต็มที�  เลอืกตัดสนิใจได้อย่างมเีหตุผล  
เหมาะสมกบัตนเอง  สามารถวางแผนชวีติและอาชพีได้อย่างมคีุณภาพ  เน้นการเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติ  วุฒภิาวะทางอารมณ์  ศลีธรรม  และจรยิธรรม  รูจ้กัสรา้งสมัพนัธภาพที�ด ี เพื�อปรบัตวัเขา้กบั
บุคคลและสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างดแีละมคีวามสุข  เช่น  กจิกรรมการสรา้งเสรมิความรูส้กึรกั
และเหน็คุณค่าในตนเอง  กจิกรรมพฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์  ศลีธรรม  และจรยิธรรม  กจิกรรม
พฒันาทกัษะชวีติ  กิจกรรมสร้างเสรมิประสทิธภิาพการเรยีน  เป็นต้น  กิจกรรมเหล่านีสามารถ
หลอมเขา้ไปในการจดั  กจิกรรมลูกเสอื  เนตรนาร ี ยุวกาชาด  ผูบ้ําเพญ็ประโยชน์  ในลกัษณะของ
การเขา้ค่ายต่างๆ  หรอือาจแยกจดัเป็นกจิกรรมเฉพาะทางได ้ เช่น  จดักจิกรรมลูกเสอื  เนตรนาร ี 
ยุวกาชาติ  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  โดยมุ่งเน้นการฝึกระเบยีบวนิัย  การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  
กจิกรรมชมรมวชิาการ  มุ่งเน้นประสบการณ์ความชํานาญเฉพาะเรื�องที�ถนัด  และสนใจจากการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระต่างๆ  ชุมนุมต่างๆ  เพื�อการร่วมกนัคดิค้นกจิกรรม  ที�สรา้งสรรค์ก่อให้เกดิความ
สนุก  ความสุข  และพฒันาทกัษะสงัคม ทั งนีแมจ้ะแยกจดักจิกรรมเฉพาะทางว่าสามารถบูรณาการ
กจิกรรมแนะแนวเขา้ไวด้ว้ย เพื�อใหค้น้พบศกัยภาพของตนเองดว้ย 

จากจดุหมายของหลกัสตูรการศกึษาขั นพืนฐาน  มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี�สมบูรณ์  
เป็นคนด ี คนเก่ง และอยูร่ว่มในสงัคมอย่างมคีวามสุข  บนพืนฐานของความเป็นไทยนั น   นอกจาก
การพฒันาผูเ้รยีนทุกคนใหม้คีวามรูท้ี�เป็นพืนฐานสําคญัซึ�งไดก้ําหนดไวใ้นโครงสรา้ง  กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้8 กลุ่มแล้ว หลกัสูตรยงัได้กําหนดกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนไว้ในโครงดว้ย  โดยมุ่งส่งเสรมิการ
พฒันาผูเ้รยีนเพิ�มเตมิจากกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 8 กลุ่ม  ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเอง  คน้พบความสามารถ  
ความถนัดของตนเอง เพื�อการพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ  เหน็คุณค่าในการประกอบสมัมาชพี  ใหเ้ป็น
ผูม้รีะเบยีบวนิัย  ศลีธรรม  จรยิธรรม  รูจ้กับทบาทหน้าที�  ความรบัผดิชอบ  การบําเพญ็ประโยชน์
ใหชุ้มชน  สงัคม ประเทศชาต ิ และดํารงชวีติได้อย่างมคีวามสุข  ซึ�งจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื
จากทุกส่วนในสงัคมทั งพ่อแม ่ ผูป้กครอง ชุมชน และภมูปิญญาทอ้งถิ�น  ั  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจะต้องมกีารพฒันาและปรบัปรุง
ให้เหมาะสมโดยมุ่งเน้นให้  กิจกรรมพฒันาผู้เรยีนของสถานศกึษาเป็นกิจกรรมที�ให้ผู้เรยีนเป็นผู้
ปฏิบัติจริง  โดยการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  การทํางานเป็นกลุ่ม  และ
ประเมนิผลเพื�อปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�องตามลกัษณะความพรอ้ม  ความต้องการ  และความ
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัติามดุลยพนิิจของสถานศกึษา และมกีารกํากบัดแูลอยา่งจรงิจงั  
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1.3 วตัถปุระสงคข์องกจกรรมพฒันาผูเ้รียนิ  
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมุง่พฒันาใหบุ้คคลรูจ้กั  และเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื�น  มี

วุฒภิาวะทางอารมณ์  มกีระบวนการคดิ  มทีกัษะในการดําเนินชวีติอย่างเหมาะสมและมคีวามสุข  
การจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  โรงเรยีนควรกําหนดหลกัการ  แนวทางไว้อย่างชดัเจน  ชีแจงให้
ผูร้บัผดิชอบและบุคลากรภายในโรงเรยีนเขา้ใจวตัถุประสงคใ์หต้รงกนั  ซึ�งจะทําให้กจิกรรมประสบ
ความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ 

เอนก  ส่งแสง  (2540 : 110)  กล่าวว่า  การจดักจิกรรมในโรงเรยีนนั นมจีุดประสงคเ์พื�อ
พฒันานักเรยีนในด้านต่างๆ คอืส่งเสรมิการเรยีนการสอนทางด้านวชิาการ  พฒันาความสมัพนัธ์
ทางสงัคม  ส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์สงูสุดและพฒันาบุคลกิภาพของนักเรยีน  เพื�อให้
นกัเรยีนไดใ้ชพ้ลงัที�มอียูม่อียูใ่นทางสรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์มคีุณค่าต่อประเทศชาตแิละสงัคม 

ดาํรง  ประเสรฐิกุล  (2542 : 23)  ไดใ้หว้ตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมดงันี 
1. เพื�อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความสามารถ  ทนัต่อความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นวทิยาการ

และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
2. เพื�อใหน้กัเรยีนรูจ้กัทาํงานเป็นหมูค่ณะ  ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
3. เพื�อใหน้กัเรยีนรูจ้กัการแกป้ญหาอยา่งมรีะบบั  
4. เพื�อใหน้กัเรยีนมคี่านิยม  มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจ้กัเสยีสละเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. เพื�อใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิี�ดต่ีอวชิาชพี 
6. เพื�อใหน้กัเรยีนรูจ้กัปกครองตนเอง 
7. เพื�อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาบุคลกิภาพ ลกัษณะนิสยัใหอ้ยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  

รูจ้กัดแูลสุขภาพตนเองทั งรา่งกายและจติใจ 
สมภพ  เจมิขนุทด  (2542 : 7-8)  ไดก้ําหนดวตัถุประสงคข์องกจิกรรมรว่มหลกัสตูร  ดงันี 
1. เพื�อใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกตามความถนดั  ความสนใจ  ความสามารถพเิศษ 
2. เพื�อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาว่างอยา่งมคีุณประโยชน์และมเีพื�อนมากขึน 
3. เพื�อฝึกทกัษะการเป็นผูนํ้าและผูต้ามที�ดตีามกระบวนประชาธปิไตย 
4. เพื�อให้เกิดทกัษะในการทํางานร่วมกันและสามารถปรบัตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
5. เพื�อเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนมคีวามสามคัค ี มคีวามรบัผดิชอบ  เสยีสละเพื�อส่วนรว่ม 
6. เพื�อปลกูฝงค่านิยมหรอืคุณธรรมั อนัดงีามใหแ้ก่นกัเรยีน 
7. เพื�อฝึกให้เป็นผู้มรีะเบยีบวนิัย  รูจ้กัการควบคุมตนเองและเคารพกฎเกณฑต่์างๆใน

สงัคม 
8. เพื�อส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาการทางดา้นรา่งกายและจติใจ 
9. เพื�อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิและเป็นการผ่อนคลายความตงึเครยีด 
10. เพื�อส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นบุคลกิภาพ  มคีวามรบัผดิชอบและเคารพผูอ้ื�น 
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11. เพื�อปลกูฝงและรกัษาไวซ้ึ�งศิั ลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีามของชาต ิ
12. เพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์และส่งเสรมิการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรใหส้มบรูณ์ยิ�งขึน 
13. เพื�อส่งเสรมิความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีนชุมชน 
14. เพื�อส่งเสรมิใหม้จีติสาํนึกในการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มธรรมชาต ิ
15. เพื�อสง่เสรมิใหม้จีติสาํนึกในดา้นสทิธมินุษยชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2546 : 3) ไดก้ําหนดวตัถุประสงคแ์ละเปาหมายในการจดักจิกรรม้

พฒันาผูเ้รยีน ดงันี 
1. ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์ที�หลากหลาย เกดิความรู ้ความชํานาญ ทั งวชิาการ และ

วชิาชพีอยา่งกวา้งขวางยิ�งขึน 
2. ผู้เรยีนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพฒันาความสามารถเฉพาะตัวมองเห็น

ช่องทางในการสรา้งงาน  อาชพีในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 
3. ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าขององค์ความรูต่้าง ๆ สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ไปใช้ใน

การพฒันาตนเองและประกอบสมัมาชพี 
4. ผู้เรยีนพฒันาบุคลกิภาพ เจตคต ิค่านิยมในการดําเนินชวีติ  และเสรมิสรา้งศลีธรรม 

จรยิธรรม 
5. ผูเ้รยีนมจีติสาํนึกและทาํประโยชน์เพื�อสงัคมและประเทศชาต ิ
 จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี

วตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันา ดงันี 
1. พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น  ทั งร่างกาย  สตปิญญา  อารมณ์ ั

และสงัคม 
2. พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ โดยมุง่เน้นเพิ�มเตมิจากกจิกรรมที�ไดจ้ดั

ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ั ง  8  กลุ่ม 
3. เพื�อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ที�หลากหลาย เขา้ร่วมและปฏบิตักิจิกรรมที�เลอืกตาม

ความถนดัและความสนใจของตนเอง   
 4.   เพื�อใหผู้เ้รยีนมจีติสาํนึกเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาต ิ
  
 1.4 หลกัการจดักจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ิ  

กระทรวงศกึษาธกิารกล่าวถงึหลกัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงันี 
1. มกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัทิี�ชดัเจนเป็นรปูธรรม   
2. จดัให้เหมาะสมกับวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของ

ผูเ้รยีนและวฒันธรรมที�ดงีาม 
3. บูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ ให้ผู้เรยีนได้ตระหนักถึงความสําคญัของการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ  และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝเรยีน  ่ ่  
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4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ ฝึกใหค้ดิวเิคราะห์สรา้งสรรค ์ 
จนิตนาการ  ที�เป็นประโยชน์และสมัพนัธก์บัชวีติในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเนื�อง  

5. จาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม 
6. มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

เปาหมายของสถานศกึษา้  
7. ผูเ้รยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรเูป็นที�ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที�และงานประจาํโดยคํานึงถงึ

ความปลอดภยั   
8. ยดึหลกัการมสี่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั ง

ภาครฐั  และเอกชน  มสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม 
9. มกีารประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที�หลากหลายและสอดคล้องกับ

กจิกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง  (กระทรวงศกึษาธกิาร.2546:2) 
  
 1.5 ขอบขายของกจกรรมพฒันาผูเ้รียน่ ิ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  ซึ�ง
สถานศกึษาสามารถจดัแยกหรอืบรูณาการไวด้ว้ยกนักไ็ด ้ และสามารถจดัไดห้ลากหลายรปูแบบและ
วธิกีารโดยมขีอบขา่ย ดงันี 

1. เป็นกิจกรรมที�เกือกูล  ส่งเสรมิการเรยีนรู้  8 กลุ่ม  สาระการเรยีนรู้ให้กว้างขวาง
ลกึซึงยิ�งขึน  ในรูปแบบของการปฏบิตัิตามโครงการ / โครงงาน  ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชงิ
บรูณาการโดยยดึหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  เป็นพืนฐาน  

2. เป็นกจิกรรมที�สนองความสนใจ  ความถนัด  ความต้องการของผู้เรยีน  ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในลกัษณะชมรม  ชุมนุม  กลุ่มสนใจ  เน้นการให้ผู้เรยีนเหน็คุณค่าของวชิา
ความรู ้อาชพี  และการดาํเนินชวีติที�ดงีาม  ตลอดจนเหน็ช่องทางในการประกอบอาชพี 

3. เป็นกจิกรรมที�ปลกูฝงและสรา้งจติสํานึกในกั ารทํากจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมใน
ลกัษณะต่าง ๆ ให้สามารถจดัการกับชวีติและสงัคมได้  มคีุณลกัษณะที�พึงประสงค์  รกัและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื�น  มีค่านิยมในความดีงาม  มวีินัยในตนเอง  มคีุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม   

4. เป็นกจิกรรมที�ฝึกการทํางานและการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ  ที�เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ส่วนร่วม  เพื�อเสรมิสร้างความมนํีาใจ  เอืออาทร  ความเป็นพลเมอืงด ี และรบัผดิชอบต่อตนเอง 
ครอบครวั  และสงัคม (กระทรวงศกึษาธกิาร.2546:20)   
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 1.6 เป้าหมายของกจกรรมพฒันาผูเ้รียน ิ  
 กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  กําหนดการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดงันี 

1. ได้รบัประสบการณ์ที�หลากหลาย  เกดิความรู ้ ความชํานาญ ด้านวชิาการ  วชิาชพี  
และเทคโนโลย ี

2. เห็นคุณค่าขององค์ความรูต่้างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์ใช้ในการ
พฒันาตนเองและประกอบอาชพีสุจรติ 

3. รูจ้กัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื�น  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์  มกีระบวนการคดิ มี
ทกัษะในการดาํเนินชวีติอยา่งเหมาะสมและมคีวามสุข  

4. ค้นพบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง  มองเหน็ช่องทางในการสรา้งงาน  อาชพีใน
อนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

5. พฒันาบุคลกิภาพ  เจตคติ  ค่านิยมที�ดใีนการดําเนินชวีติ  เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จรยิธรรม 

6. มจีติสํานึกในความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั สงัคมและประเทศชาต ิ ตลอดจน
ความเป็นระเบยีบวนิยั  คุณธรรม  และจรยิธรรม (กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร.2546:26)    

 
1.7 แนวทางการจดัทาํหลกัสตูรสถานศึกษาเกี�ยวกบักจกรรมพฒันาผูเ้รีิ ยน  
กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2546:27)  การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน เป็นส่วน

หนึ�งของหลกัสูตรสถานศกึษาที�คณะกรรมการสถานศกึษาจะต้องจดัทําขึน     เพื�อเป็นแนวทางให้
สถานศกึษาและบุคลากรที�เกี�ยวข้องใช้วางแผนในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนได้อย่างสอดคล้อง
ตามตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรการศกึษาขั นพืนฐาน พุทธศกัราช 2544  เหมาะสมกบัความพรอ้ม
ของชุมชน  ตามสภาพปญหาและความต้องการของผูเ้รยีนตลอดจนวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา  โดยั

มกีระบวนการจดัทาํหลกัสตูร  หลกัสตูรสถานศกึษาเกี�ยวกบักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดงันี   
1. ศกึษาวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เปาหมาย  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โครงสรา้งหลกัสูตร้

ของสถานศกึษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีน  เพื�อเป็นขอ้มูลในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนให้
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา 

2. ศกึษาขอ้มลูสารสนเทศ เช่น สภาพความพรอ้มของโรงเรยีน สภาพของชุมชนทอ้งถิ�น 
สภาพปญหาและความต้องการของผู้เรยีน เพื�อเป็นข้อมูลในการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ั

สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา 
3. วางแผนและจัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยกําหนดวัตถุประสงค์

กระบวนการ  วิธดีําเนินการ สื�อ / อุปกรณ์  และการประเมนิผลการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีนให้
สอดคลอ้งกบัเปาหมายที�วางไว ้ เพื�อใหเ้กดิการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ ้  
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4. กําหนดบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   ครทูี�ปรกึษา
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ผู้เรยีน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  เพื�อใหม้สี่วนร่วมในการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน   

5. กําหนดการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ  การผ่านกจิกรรมแต่ละภาคเรยีนชั นปีและ
ช่วงชั นใหเ้ป็นไปตามสถานศกึษากําหนด    
 เพื�อใหก้ารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประสบผลสาํเรจ็บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝายจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหม้ากขึน่   นอกจากจะต้อง
มกีารพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมพฒันาผู้เรยีนแล้ว สถานศึกษาจะต้องมกีารกําหนดครู
ผูร้บัผดิชอบ มกีารนิเทศ  ตดิตามผล  และประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอยา่งจรงิจงั   

 
1.8 กรอบความคดกจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ิ ิ  
  (กระทรวงศกึษาธกิาร2546:10)  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ประกอบดว้ยกจิกรรมแนะแนว

และกจิกรรมนักเรยีน  โดยมผีลลพัธ์ของการจดักจิกรรมที�มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้เกดิคุณลกัษณะที�พงึ
ประสงค ์ 12 ประการ   โดยสามารถนําเสนอกรอบความคดิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไดด้งันี  

1. รกัและเหน็คุณค่าในตนเอง 
2. มวีนิยั 
3. ประหยดั 
4. ซื�อสตัยส์ุจรติ 
5. พึ�งตนเอง อุสาหะ  รกัการทาํงาน 
6. อดทน  อดกลั น 
7. กตญัOกูตเวท ี
8. กระตอืรอืรน้ ใฝรู ้มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค์่  
9. เสยีสละ  เหน็ประโยชน์ส่วนรวม  
10. มคีวามเป็นประชาธปิไตย 
11. รกัสามคัค ี รกัชาต ิศาสน์  กษตัรยิ ์ 
12. มพีลานามยัสมบรูณ์ทั งรา่งกาย และจติใจ 
 
1.9 ประเภทของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขั นพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ประกอบดว้ย 

กจิกรรมแนะแนวและกจิกรรมนกัเรยีน ซึ�งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม หรอื 3 ประเภท ดงันี 
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพฒันาศกัยภาพของตน เสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติ วุฒภิาวะทางอารมณ์ การเรยีนรูใ้นเชงิพหุปญญา และการสรา้งสมัพนัธั ภาพที�ด ีซึ�งผูส้อน
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ทุกคนจะตอ้งทาํหน้าที�แนะแนวใหค้าํปรกึษาดา้นชวีติ การศกึษาต่อและการพฒันาตนเองสูโ้ลกอาชพี
และการมงีานทาํ 

นอกเหนือจากกจิกรรมแนะแนวในส่วนของกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนแล้ว สถานศกึษาต้อง
จดัระบบแนะแนวใหบ้รกิารช่วยเหลอืนกัเรยีนทุกคน เพื�อใหรู้จ้กัตนเองในดา้นความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ ซึ�งเป็นประโยชน์สาํหรบัการเลอืกศกึษาต่อและเลอืกอาชพีที�เหมาะสม และเสรมิสรา้ง
บุคลกิภาพลกัษณะนิสยั การปรบัตวัที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั งความสามารถในการจดัการ
กบัปญหาทางดา้นอารมณ์ สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขั  

2. กจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน หรอืกจิกรรมพฒันาสาระการเรยีนรู ้
หรือกิจกรรมที�จดัขึนเพื�อสนองนโยบายของรฐั หรือเพื�อพัฒนาคุณลักษณะที�พึงประสงค์ เป็น
กจิกรรมที�จดัขึนเพื�อสนองความสนใจของผู้เรยีน พฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้ทกัษะ ความสามารถ
พเิศษ ที�นําไปสู่ความเป็นเลศิหรอืศลิปิน เช่น เป็นนักวทิยาศาสตร ์นักโต้วาท ีนักแสดง นักดนตร ี
นักร้อง จติรกร นักกีฬา นักกายภาพ เป็นต้น นอกจากนีโรงเรยีนยงัต้องจดักิจกรรมเพื�อสนอง
นโยบายของรฐัเพื�อพฒันาผู้เรยีนให้มลีกัษณะนิสยัที�พงึประสงค์ เช่น รกัการออกกําลงักาย มนํีาใ
นักกฬีา การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมประเพณี ภูมปิญญาไทย ที�เป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิการปลูกฝงั ั

คุณธรรม จรยิธรรม การปลกูฝงคุณลกัษณะประชาธปิไตย การรณรงั คต่์อต้านยาเสพตดิ การรณรงค์
ยตุคิวามรนุแรงในสตรแีละเดก็ เป็นตน้ 

3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และรกัษาดินแดง เป็น
กจิกรรมที�พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพเพื�อเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิโดยมุง่เน้นปลูกฝงความเป็นั

ระเบยีบวนิยั ซื�อสตัย ์สุจรติ มคีวามรกัสามคัค ีอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�นไดแ้ละบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อส่วนรวม   
 
1.10 ความสมัพนัธข์องกจกรรมพฒันาผูเ้รียนิ ทั 6ง 3 ประเภท 
กจิกรรมพฒันาผู้เรยีนแต่ละประเภทถงึแมจ้ะมจีุดมุ่งหมายเฉพาะแตกต่างกนั แต่การจดั

กจิกรรมทุกประเภทจะนําไปสู่เปาหมายเดยีวกนั ดงันั นการจดั้ กจิกรรมที�หลากหลายจงึเป็นการเสรมิ
เตมิเตม็ใหเ้กดิคุณลกัษณะที�พงึประสงค ์เช่น การจดักจิกรรมลกูเสอื – เนตรนาร ีหรอืยุวกาชาด หรอื
ผู้บําเพญ็ประโยชน์จะต้องปฏบิตัิตามกรอบหรอืแนวทางที�องค์กรแต่ละประเภทกําหนด แต่ก็มจีุด
ร่วมกัน คือ การสร้างความมีระเบียบวินัย คุณลักษณะสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ประชาธปิไตย ซึ�งจะช่วยเสรมิจดัประสงคข์องแนะแนวในเรื�องการจดัการกบัชวีติ การแก้ปญหา การั

ควบคุมตนเองของผูเ้รยีนบางครั ง ครอูาจพบผูเ้รยีนที�มปีญหาต้องการช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษจากั

กจิกรรมกส็ามารถส่งต่อใหแ้นะแนวช่วยเหลอืเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม ดว้ยกระบวนการของแนะ
แนว ในทางกลบักนัเมื�ออาจารยแ์นะแนวพบว่าผูเ้รยีนบางคนมคีวามสนใจ เพื�อฝึกทกัษะหรอืเรยีนรู ้
จนสามารถคน้พบความสามารถพเิศษของผูเ้รยีนได ้ซึ�งความสมัพนัธข์องกจิกรรมทั ง 3 ประเภท จงึ
สมัพนัธด์งัรปูสามเหลี�ยม 
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เปาหมายร่วมกนัของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคอื การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท์ี�้

สมบรูณ์ ทั งทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญญาั  
 
1.11การบรหารจดัการกจกรรมพฒันาผูเ้รียนิ ิ  
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ควรจดัขึนตามความพรอ้มของสถานศกึษา ความต้องการ

ของผู้เรยีนและชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทั งรูปแบบและวธิกีาร เน้นการปฏบิตัิจรงิเป็นหมู่
คณะ สมัพนัธก์บัชวีติของผูเ้รยีน รวมทั งมกีารตรวจสอบประเมนิผลในสภาพจรงิ การบรหิารจดัการ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน จงึมขี ั นตอนการดาํเนินการที�สาํคญั 3 ประการ คอื 

1. ขั นเตรยีมความพรอ้ม เป็นหน้าที�ของสถานศกึษาที�จะต้องเตรยีมวางแผนและเตรยีม
ความพร้อมเพื�อให้การจดักิจกรรมทุกประเภทดําเนินการได้บรรลุเปาหมาย สิ�งสําคญัที�โรงเรยีน้

จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มไดแ้ก่ 
 1.1 การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร บุคลากรทุกคนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดั

กิจกรรม พัฒนาผู้เรยีน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด 
หัวหน้างานครูที�ปรึกษา และผู้เรียนที�ปฏิบัติกิจกรรมซึ�งแต่ละฝายต่างมีบทบาทหน้าที�ความ่

รบัผดิชอบรว่มกนั ดงัต่อไปนี 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 

กจิกรรมตามความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รยีน 

กจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร-ียุวกาชาด 
ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์และรกัษาดนิแดน 
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บุคลากร บทบาทหน้าที� 

 
1. กรรมการสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หวัหน้าหมวด/หวัหน้างานกจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 เหน็ชอบแผนงานโครงการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.2 อาํนวยความสะดวก ประสานงาน 
1.3 ใหค้าํปรกึษาแนะนํา 
1.4 ตดิตามประเมนิผล 
 
 จดัทําระเบยีบขอ้บงัคบัว่าด้วยการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

ของแต่ละสถานศกึษา 
 แต่งตั งบุคลากรที�รบัผดิชอบ 
 ให้การสนับสนุนและอํานวยในด้านการจดัสรรงบประมาณ 

การอนุมตัิ แผนดําเนินการ การใช้อาคารสถานที� วสัดุ อุปกรณ์ 
และการตดิต่อประสานงานกบัแหล่งการเรยีนรู ้หรอืการแสวงหา
ความร่วมมอืจากบุคคลภายในและนอกสถานศกึษา 

 การให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาํเนินกจิกรรมในภาพรวมของสถานศกึษา 

 การจดัโอกาส เวท ีใหม้กีารแสดงผลงานของกจิกรรม 
 ชื�นชมผลงานและใหข้วญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตักิจิกรรม 

 
 จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

แผนงานที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 อํานวยความสะดวกให้แก่ครูที�ปรึกษาและผู้เรียนในการ

ปฏบิตักิจิกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
 กํากบั ตดิตาม การปฏบิตังิานของกจิกรรมแต่ละประเภทให้

เป็นไปตามแผนงาน 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ างมี

ประสทิธภิาพ ทั งในกลุ่มของคร-ูอาจารย ์และผูนํ้าผูเ้รยีน 
 ประสานความร่วมมือกับบุคลากรทั งภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพื�อใหส้ามารถจดักจิกรรมไดต้ามแผนงาน 
 ให้คําปรกึษา แนะนํา นิเทศติดตาม ประเมนิผลในภาพรวม

ของกจิกรรมแต่ละประเภท 
 ใหข้วญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน 
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บุคลากร บทบาทหน้าที� 

 
4. ครทูี�ปรกึษากจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผูเ้รยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1กาํหนดขอบขา่ย วตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัขิองกจิกรรม 
4.2 รบัสมคัรผูเ้รยีนเขา้กจิกรรม 
4.3 ปฐมนิเทศ 
4.4 จดัใหเ้ลอืกตั งคณะกรรมการบรหิารงานกจิกรรม 
4.5 ใหค้าํปรกึษา แนะแนว การปฏบิตักิจิกรรม ทั งการวางแผน

โครงการ/โครงงาน การปฏิบัติกิจกรรม และการวัดและ
ประเมนิผลกจิกรรม 
4.6 ตรวจสอบเวลาการร่วมกจิกรรม 
4.7 ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทั งเป็นรายบุคคลและราย

กลุ่ม 
4.8บันทึกพฤติกรรมลงในสมุดพกความดีของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
4.9 จดัใหผู้เ้รยีนแสดงความสามารถหรอืผลงานผูเ้รยีน 
4.10 ใหข้วญั กาํลงัใจ แก่ผูเ้รยีน 
 
5.1 เขา้ร่วมกจิกรรมตามความถนดัและความสนใจ 
5.2 รบัการปฐมนิเทศจากครทูี�ปรกึษากจิกรรม 
5.3 เลอืกคณะกรรมการดาํเนินงานในกจิกรรมที�เขา้ร่วม 
5.4 ประชุมวางแผนจดัทาํแผนงานโครงการและปฏทินิงาน 
5.5 ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนงาน โครงการ 
5.6 ประเมนิผลการปฏบิตักิกิรรม 
5.7 สรุปผลการปฏบิตักิจิกรรม 
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 1.2 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอาคารสถานที�วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรู ้
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแต่ละประเภทใหม้ปีระสทิธภิาพ ความพรอ้มดา้นอาคาร

สถานที� วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรู ้เป็นปจจยัสําคญัที�ผู้เรยีนจะใช้เป็นสื�อการเรยีนรูไ้ด้ ซึ�งั

จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของแต่ละกจิกรรม จาํนวนกลุ่มผูเ้รยีน โดยจดัทําบญัชี
การใชห้รอืตารางควบคุมการใชอ้าคารสถานที� วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรยีนรู ้เพื�อใหส้ามารถใช้
ทรพัยากรร่วมกนัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝายหรอืบางครั งอาจต้องใชแ้หล่งการเรยีนรูภ้ายนอก่

สถานศกึษารว่มดว้ย ซึ�งสถานศกึษาตอ้งมแีผนงานที�มกีารตดิต่อประสานงานไวเ้ป็นการล่วงหน้า 
 1.3 การจดักลุ่มผูเ้รยีน 

ในการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกลุ่มผู้เรียนสามารถจดัได้หลาย
รปูแบบโดยพจิารณาตามความเหมาะสมของจาํนวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ดงันี 

1)  จดักลุ่มตามระดับชั น ได้แก่ กลุ่มชั น ป.1 กลุ่มชั น ป.2 ฯลฯ กลุ่มเด็ก
ลกัษณะนีจะมช่ีวงอายุที�ใกลเ้คยีงกนั ความรู ้ความสามารถ ไม่แตกต่างกนัมาก แลว้แบ่งกลุ่มย่อยๆ 
ตามความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 

2)  จดักลุ่มตามกิจกรรม และแบ่งกลุ่มย่อยตามความรู้ ความสามารถของ
ผูเ้รยีน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุม่ระดบัพืนฐาน กลุ่มระดบักลาง และกลุ่มระดบัสงู 

3)  จดักลุ่มโดยใหม้เีดก็ทุกระดบัชั นอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั กจิกรรมที�จดัลกัษณะนี
จะฝึกคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ต่างๆ เช่น การเอือเฟือ ความมรีะเบยีบวนิัย การอยู่ร่วมกนั การ
ช่วยเหลอืกนัฯลฯ 

ทั งนีในการจดักลุ่มสามารถยดืหยุ่น หมุนเวียนไปได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่
กจิกรรมโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูร้ว่มกจิกรรมเป็นสาํคญั 

 1.4การจดัเวลา 
การใชเ้วลาในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนสามารถจดัไดใ้นหลายลกัษณะดงันี 
1) จดักจิกรรมโดยใช้เวลาในหลกัสูตร ตามที�กําหนดไว้ในแต่ละสถานศกึษา 

เช่น กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด ฯลฯ 
2) จดักิจกรรมโดยใช้เวลาในช่วงเปิดเรยีน โดยไม่ใช้เวลาในหลกัสูตร เช่น 

ตอนเช้า ตอนพกัเที�ยง และตอนเลกิเรยีน เป็นต้น กจิกรรมที�จดัได้แก่ กจิกรรมห้องสมุด กจิกรรม
ประชาธปิไตย ฯลฯ 

3)  จดักจิกรรมโดยใชเ้วลาตามช่วงเวลาที�เหมาะสม โดยจดัเป็นโครงการระยะ
สั น หรอืโครงการต่อเนื�องตลอดปี เช่น โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม โครงการวนัสําคญั โครงการฝึก
อาชพี โครงการแขง่ขนักฬีา โครงการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ 

ทั งนี การใช้เวลาจดักจิกรรมควรให้สอดคล้องกลมกลอืไปกบักิจกรรมการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูร และการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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2. การปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที�ส่งผลใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์หลากหลายและสรา้ง

จิตสํานึกที�ดีจะต้องเป็นกิจกรรมที�มีความหมายแก่ผู้เรียน คือ สนองความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ และความต้องการของแต่ละบุคคล จงึจะสามารถดงึศกัยภาพ ความสามารถพเิศษที�
แฝงอยูใ่นตวัผูเ้รยีนออกมาใหป้รากฏเด่นชดั สรา้งความภาคภูมใิจ มจีติสํานึกที�ด ีและมคีุณลกัษณะ
นิสยัเป็นไปตามเปาหมายที�กําหนด การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจงึมหีลกัการดงันี้  
 2.1เป็นกิจกรรมที�ผู้เรยีนมสี่วนร่วมวางแผนหรอืโครงการที�สมัพนัธ์กบัความ
สนใจความตอ้งการตามวยัของผูเ้รยีน และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติจรงิ 

 2.2เป็นกิจกรรมที�ผู้ เร ียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยเน้น
กระบวนการกลุ่ม 

 2.3เป็นกจิกรรมบรูณาการที�นําความรูห้รอืวชิาการในหอ้งเรยีนมาสู่การปฏบิตัทิี�
คน้พบองคค์วามรูใ้หม ่ทั งในงานเชงิทกัษะ งานศลิปะ งานอาชพีและงานพฒันาคุณภาพชวีติ 

 2.4เป็นกจิกรรมที�เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่าง บา้น วดั สถานศกึษา ชุมชน และ
ต่อยอดภมูปิญญาไทยั  

3. การประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมที�สถานศกึษาต้องจดัให้ผูเ้รยีนในทุกช่วงชั นการศกึษา

เพื�อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจใหเ้ตม็ศกัยภาพโดย
มุง่เน้นการพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท์ั งดา้นร่างกาย สตปิญญา อารมณ์และสงัคม การจดัั

กจิกรรมพฒันาเรยีนสถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมเีปาหมาย้  มรีปูแบบ และวธิกีารที�เหมาะสม
ผูเ้รยีนตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามที�สถานศกึษากําหนด จงึจะผ่านเกณฑ์
การประเมนิช่วงชั น 
 สถานศกึษาต้องจดัใหม้กีจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทั งกจิกรรมแนะแนวและกจิกรรมนักเรยีนการ
ประเมนิการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรยีนเป็นรายกิจกรรม โดยมแีนวดําเนินการประเมนิกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน ดงันี  

3.1การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม 
3.1.1 ผู้ร ับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ เรียนตาม

จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยประเมนิจากพฤติกรรมการปฏบิตัิกิจกรรมและผลการปฏิบตัิ
กจิกรรม ดว้ยวธิกีารที�หลากหลายตามสภาพจรงิ 

3.1.2 ผูร้บัผชิอบกจิกรรมตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมของผู้เรยีนว่าเป็นไป
ตามเกณฑท์ี�สถานศกึษากําหนดไวห้รอืไม ่

3.1.3 ในกรณีที�มกีิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏบิตัติลอดปี เมื�อสินภาคเรยีนแรก
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมควรจดัใหม้กีารประเมนิ การปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีน เพื�อสรุปความก้าวหน้า
และสภาพของการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนระยะหนึ�งก่อน เพื�อการปรบัปรุงแก้ไขหรอืส่งเสรมิการ
ปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ และรายงานผลการประเมนิให้
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ผู้ปกครองทราบโดยทําการรวมกิจกรรมในภาคเรยีนที�สอง เพื�อตัดสินผลการประเมนิการผ่าน
จดุประสงคส์าํคญัของกจิกรรม เมื�อสินสุดปีการศกึษา (สินสุดกจิกรรม) 

3.1.4 ตดัสนิใหผู้้เรยีนที�ผ่านจุดประสงคส์ําคญัของกจิกรรม และมเีวลาเขา้ร่วม
กิจกรรมครบตามเกณฑ์ให้เป็นผู้ผ่านการประเมนิผลการร่วมกิจกรรม ผู้เรยีนที�มผีลการประเมนิ
บกพร่องในเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ�งหรอืทั งสองเกณฑ ์จะเป็นผูไ้ม่ผ่านการประเมนิผลการร่วมกจิกรรม 
จะตอ้งซ่อมเสรมิขอ้บกพรอ่งใหผ้่านเกณฑก่์อน จงึจะไดร้บัการตดัสนิใหผ้่านกจิกรรม 

3.2การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชั น 
เป็นการประเมนิสรุปผลการผ่านกจิกรรมตลอดช่วงชั นของผูเ้รยีนแต่ละคน เพื�อนําผล

ไปพจิารณาตดัสนิการผ่านช่วงชั น โดยมขีั นตอนปฏบิตัดิงันี 
3.2.1 กําหนดให้มผีู้รบัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัการร่วมกจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคนตลอดช่วงชั น 
3.2.2 ผู้รบัผิดชอบสรุปและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น

รายบุคคลตามเกณฑท์ี�สถานศกึษากําหนด 
3.2.3 นําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและวชิาการ

เพื�อใหค้วามเหน็ชอบ 
3.2.4 เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมตัิผลการประเมิน 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชั นต่อไป 
3.3การตดัสนิการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของผูเ้รยีนตาม

มาตรฐานการเรยีนรู ้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ�งขึน และเป็นเงื�อนไขสําคญัอกี
ประการหนึ�งของหลกัสูตรการศกึษาขั นพืนฐาน ที�ผู้เรยีนทุกคนจะต้องเขา้ร่วมกจิกรรมให้ครบถ้วน 
และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ี�สถานศกึษากําหนด จงึจะไดร้บัการพจิารณาตดัสนิใหผ้่านช่วงชั น 
การประในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มแีนวทางในการดาํเนินการดงันี 

3.3.1 การประเมนิผู้เรยีนในการปฏบิตัิกิจกรรม ผู้รบัผดิชอบกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนแต่ละกิจกรรม และผู้เกี�ยวข้องดําเนินการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์ของกจิกรรมอย่างต่อเนื�อง ตลอดช่วงเวลาของการจดักจิกรรม โดยรวบรวมจากบนัทกึ
การเขา้รว่มกจิกรรมและผลการปฏบิตักิจิกรรมและตดัสนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมเมื�อสินสุดระยะเวลา
ปฏบิตักิจิกรรม 

3.3.2  การตดัสินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ให้ประเมนิและตดัสิน
เป็นรายกจิกรรม โดยพจิารณาจากผลการประเมนิตามจุดประสงคส์ําคญัของกจิกรรมกบัเวลาที�เขา้
รว่มกจิกรรมแลว้ตดัสนิตามเกณฑท์ี�สถานศกึษากําหนด 

3.2.3 การแจ้งผลการประเมิน การประเมนิให้ระดบัผลการเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามแนวทางที�สถานศกึษากําหนด เมื�อไดร้ะดบัผลการเขา้ร่วมกจิกรรมแต่ละ
กจิกรรมแล้วควรแจง้ให้ผู้เรยีนทราบโดยเรว็ และให้ผู้เรยีนที�ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิทําการซ่อม
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เสรมิให้ผ่านทุกๆ กจิกรรม ในขณะเดยีวกนัให้แจง้ผลการประเมนิให้ฝายทะเบยีนของสถานศกึษ่ า
บนัทกึผลการเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนสะสมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3.3.4 การสรุปผลการประเมินผ่านช่วงชัน เมื�อจบช่วงชั นนายทะเบียนจะ
รวบรวมผลการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้รยีนแต่ละคนตลอดช่วงชั น ผูเ้รยีนที�มผีลการประเมนิการเขา้
ร่วมกิจกรรมได้ครบตามเกณฑ์ที�สถานศกึษากําหนด จะได้รบัการพจิารณาให้ผ่านช่วงชั นร่วมกบั
เกณฑม์าตรฐานการผ่านช่วงชั นอื�นๆ ผู้เรยีนที�มผีลการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนไม่ครบตาม
เกณฑท์ี�สถานศกึษากําหนดจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่อไป ใหค้รบตามเกณฑจ์งึจะไดร้บั
การพจิารณาใหผ้่านช่วงชั น 

3.3.5 ขอ้เสนอแนะการประเมนิผลการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ควรเป็น
ดงันี 

3.3.5.1 ประเมินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที�
สถานศกึษากําหนด 

3.3.5.2 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์เพื�อ
ตรวจสอบคุณลกัษณะที�พงึประสงคท์ี�กําหนดไวใ้นจดุประสงคด์า้นคุณลกัษณะของแต่ละกจิกรรม ซึ�ง
อาจประเมนิโดยครูที�ปรกึษา ผูเ้รยีนประเมนิตนเองหรอืกลุ่มเพื�อนประเมนิกนัเอง หรอืผูป้กครองมี
ส่วนรว่มประเมนิ 

3.3.5.3 การประเมนิผลงานของผู้เรยีน ในโอกาสที�สถานศึกษาจดัให้
ผูเ้รยีนแสดงผลงานหรอืจดันิทรรศการ หรอืแฟมสะสมงาน้ ของผูเ้รยีน 

3.3.5.4 ผู้เรยีนทุกคนต้องผ่านการประเมนิทั งเวลาและพฤติกรรมจงึจะ
ไดผ้ลการประเมนิเป็นผ่าน (ผ่าน) เพื�อบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 

3.3.5.5 กรณีที�ผู้เรยีนไม่ผ่านกจิกรรม (มผ) ให้เป็นหน้าที�ของอาจารยท์ี�
ปรกึษาที�จะต้องให้ความช่วยเหลอื ซ่อมเสรมิ ใหผู้้เรยีนทํากจิกรรมจนครบตามเวลาที�ขาด หรอืให้
ปฏบิตักิิจกรรมเพื�อพฒันาคุณลกัษณะที�ด้อยเด่นก่อน แล้วจงึทําการประเมนิให้ผ่านกจิกรรม เพื�อ
บนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรยีนได้ กรณีที�ครูที�ปรกึษาไม่สามารถช่วยเหลือ ซ่อมเสรมิ เพื�อ
ปรบัปรุงผลการประเมนิให้รายงานให้ผู้บรหิารสถานศกึษาทราบ เพื�อดําเนินการช่วยเหลอืผู้เรยีน
อยา่งเหมาะสมเป็นกรณไีป 

3.3.5.6 สถานศกึษาควรจดัทําแบบบนัทกึการปฏบิตักิจิกรรมของผู้เรยีน
ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื�อประโยชน์สาํหรบัผูเ้รยีนในโอกาสต่อไป 
 
  
 
 
  
 



 24 

1.12 งานวจยัที�เกี�ยวข้องิ  
งานวจิยัที�เกี�ยวกบัการจดักจิกรรมนักเรยีน  ผู้จดัทําได้ศึกษาและค้นคว้า  เพื�อนําเสนอ

ข้อมูลในเชิงกว้างสามารถมองเห็นสภาพของการจดักิจกรรมทั �วๆ ไปโดยลําดบัจากการวิจยัใน
ประเทศและการวจิยัต่างประเทศ  ดงันี 

สุรจติา  โพธบุิตร. (2533)  ได้ทําการวจิยัพบว่าปญหาและอุปสรรคในการบรหิารกจิการั

นักศึกษาที�สําคญัคอื  ครู – อาจารย์  ส่วนมากขาดความสนใจในการจดักิจกรรมโดยมคี่าระดบั
คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 

วรรณา  สุคนัธชาต.ิ (2540) ไดศ้กึษาวจิยัเรื�องการสรา้งคู่มอืครใูนการจดักจิกรรมชุมนุม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมสําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา  เพื�อศกึษา
ประสทิธภิาพของคู่มอืครูที�สรา้งขึนและศึกษาการดําเนินกจิกรรมของครูในการจดักิจกรรมชุมนุม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมตามคู่มอืครพูบว่า คู่มอืครทูี�สรา้งขึนทําใหค้รสูามารถเลอืกงานมาสอนนักเรยีน
ไดต้ามความสนใจ  มแีผนการดําเนินกจิกรรมที�สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัไิดต้ามขั นตอน 
คู่มอืครทูี�สรา้งขึนทาํใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตักิจิกรรมไดด้เียี�ยมและมคีวามเหมาะสม 

ธรีะ  แทนศริ ิ (2541:101-105)  ไดศ้กึษาปญหาการบรหิารงานกจิกรรมนักเรยีนโรงเรยีนั

เอกชน  ระดบัประถมศกึษา  ในจงัหวดัสมทุรปราการ  ผลการวจิยัมดีงันี 
1. สภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนประถมศึกษา จังหวัด

สมทุรปราการ  ทั ง  6  ดา้น  ตามทศันะของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครโูดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ครูที�อยู่ในโรงเรยีนขนาดต่างกนัมทีศันะต่อระดบัปญหาการบรหิารกจิกรรมนักเรยีนั

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั  .01 และเมื�อพจิารณารายด้านพบว่า มคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และจํานวน 5 ด้าน คือ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธปิไตย  กจิกรรมสรา้งเสรมิวนิยัในโรงเรยีน กจิกรรมกฬีา  กจิกรรมส่งเสรมิจรยิธรรมนักเรยีน  
และกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชุมชน 

สมพงษ์  กล้าวกิรณ์ (2541:90-91)  ได้ศึกษาวจิยัเรื�อง  บทบาทของผู้บรหิารโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพฯมหานคร  ในการจดักจิกรรมที�ส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตย  พบว่า  กจิกรรมทั ง  
5  ดา้น  คอืการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการจดับุคลากร  ดา้นการเป็นผูนํ้าและดา้นการ
ควบคุม  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และเมื�อพจิารณาเป็นรายกิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมที�
เกี�ยวกบัการปกครองตนเองของนักเรยีน  และกิจกรรมทําความสะอาดที�ผู้บรหิารมบีทบาทอยู่ใน
ระดบัมาก  สําหรบักจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน  กิจกรรมกฬีา  และกจิกรรมสรา้งเสรมิวนิัยนักเรยีน  
ผูบ้รหิารมบีทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง  บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีน  ในการจดักจิกรรมที�ส่งเสรมิ
และพฒันาประชาธปิไตย  ทั ง  5  ดา้น  อยู่ในระดบัปานกลาง  และเมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
ด้านการจดับุคลากร  และด้านการเป็นผู้นํา  ผุบรหิารมบีทบาทอยู่ในระดบัมาก  สําหรบัด้านการ
วางแผน  ด้านการจดัองค์การ  และด้านการควบคุม  ผู้บรหิารมบีทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง  
เปรยีบเทยีบจําแนกตามวุฒกิารศกึษา  ประสบการณ์ดํารงตําแหน่ง  ความสําเรจ็ในการบรหิารงาน
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ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  พบว่า  ผูบ้รหิารวุฒปิรญิญาตร ี กบัสูงกว่าปรญิญาตร ี มบีทบาทไมแ่ตกต่าง
กนั  ผูบ้รหิารที�มปีระสบการณ์ดาํรงตําแหน่งแตกต่างกนั  คอื  ตํ�ากว่า  10  ปี  และสงูกว่า  10  ปีขึน
ไป  มบีทบาทโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพจิารณาเป็นรายกจิกรรมพบว่า กจิกรรม ทําความสะอาด
อาคารสถานที�  กจิกรรมสร้างเสรมิวนิัยนักเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั .01  
และมบีทบาทในการจดักจิกรรมกฬีากบักจิกรรมสหกรณ์นักเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสําคญั ทาง
สถติทิี�ระดบั .05 ผู้บรหิารโรงเรยีนที�ประสบความสําเรจ็ในการบรหิารงานแตกต่างกนั คอื โรงเรยีน
ได้รบัรางวลัโรงเรยีนมาตรฐานดีเด่นกับโรงเรยีนที�ไม่ได้รบัรางวัลมาตรฐานดีเด่น มบีทบาทไม่
แตกต่างกนั แต่เมื�อพจิารณาเป็นรายกจิกรรม พบว่า ผูบ้รหิารมบีทบาทในการจดักจิกรรมทําความ
สะอาดอาคารสถานที�  แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 สําหรบับทบาทในการจดั
กิจกรรมปกครองตนเองของนักเรยีน และกิจกรรมกีฬาแตกต่างกันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�  
ระดบั .05 

สรุพงศ ์ ขวญัศร ี(2541:102-103) ไดศ้กึษากระบวนการจดักจิกรรมนักเรยีนของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา  ที�ได้รบัรางวลัพระราชทาน  ในเขตการศกึษา 3 ผลการวจิยั
พบว่า  ทุกโรงเรยีนมกีารกําหนดนโยบาย  วตัถุประสงค์  และโครงสรา้งการจดักิจกรรมนักเรยีน  
การวางแผนกจิกรรมนักเรยีน การดําเนินงานกจิกรรมนักเรยีน  และการตดิตามประเมนิผลการจดั
กิจกรรมนักเรยีนอย่างชดัเจน มคีณะกรรมการกิจกรรมนักเรยีนเป็นผู้ดําเนินงาน การวางแผน  
กจิกรรมนักเรยีนคํานึงถงึความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและความต้องการของนักเรยีน โดย
จดัทําเป็นแผนปฏบิตัิการประจําปี  แผนพฒันาระยะ 3 ปี  และแผนพฒันาระยะ 5 ปี แผนงานที�
กําหนดไว้ครอบคลุมกิจกรรมตามคู่มอืการจดักจิกรรมที�กระทรวงกําหนดไว้  การควบคุมและการ 
ตดิตามผลการดําเนินงานโดยใช้ปฏทินิปฏบิตังิานและรายงานผลใหท้ราบ  มกีารประเมนิผลการจดั
ทุกครั งเมื�อสินสุดแต่ละโครงการ  เพื�อนําผลการประเมนิไปเป็นเครื�องมอืในการปรบัปรุงแผนงานและ
การดําเนินงานในครั งต่อๆ  ไป  ผูบ้รหิารจะสนับสนุนงบประมาณและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
ใหต้ามความเหมาะสม  นอกจากนั นผลการวจิยัที�ไดจ้ากแบบสอบถาม  ครอูาจารยย์งัใหค้วามสําคญั
ของกระบวนการจดักจิกรรมนกัเรยีนทั ง 4 ดา้น  โดยเฉลี�ยแลว้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

สุกญัญา  วฒันกุล (2540) ไดศ้กึษาเรื�องปญหาการบรหิารงานกจิกรรมนักเรยีนโรงเรยีนั

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวจิยัพบว่า ปญหาการบรหิารงานั

กจิกรรมนักเรยีน มปีญหาอั ยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพจิารณาเป็นรายด้าน แต่ละดา้นมปีญหาอยู่ในั

ระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกนัเมื�อพจิารณาตามขนาดของโรงเรยีนแล้ว โรงเรยีนทุกขนาดมปีญหาั

รวมทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื�อเปรยีบเทียบปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรยีน ั

โรงเรยีนที�มขีนาดกนัรวมทุกดา้นมปีญหาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั ั .05 และเมื�อ
พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปญหาด้านการจดังบประมาณของโรงเรยีนที�มขีนาดต่างกนั มปีญหาั ั

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดกลางมปีญหามากกว่าโรงเรยีนั

ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ส่วนโรงเรยีนขนาดเล็กกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ มปีญหาไม่แตกต่างกนั ั

ดา้นการจดัอาคารสถานที� มปีญหาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั ั .05 โดยโรงเรยีน
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ขนาดใหญ่ มปีญหามากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็ โรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็ั  มี
ปญหาไมแ่ตกต่างกนั ปญหาดา้นอื�ั ั นๆ มปีญหาแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิั    
 

งานวจยัตางประเทศ  ิ ่  
เอสเทส (Estes.1995:257)  ไดศ้กึษาเรื�องการสนับสนุนและการคดัเลอืก ของนักเรยีนใน

การจดักิจกรรมนักเรยีน พบว่ามคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญั ระหว่างตวัแปรของการสนับการ
ก่อตั งกจิกรรม โดยวดัจากความสนใจของผู้เรยีนในการมสี่วนร่วม ตวัแปรที�ศกึษา คอืคุณลกัษณะ
ส่วนตวั ได้แก่ เพศ อายุ และสณัชาต ิและตวัแปรวชิาการ ได้แก่ สถานะทางครอบครวั และสถานะ
ทางการงาน 

เทเลอร ์ (Tatlor. 1988 : 102)  ได้ศกึษาการจดักจิกรรมนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมรฐั
จอร์เจยีกับโรงเรยีนมธัยมนอกรฐั  ที�มีการจดักรรมนักเรียนในระดบัดีเลิศ  ผลการวิจยัการจดั
กิจกรรมนักเรียน  มีทั งที�เป็นปญหาและไม่เป็นปญหา  ที�ไม่เป็นปญหา  ได้แก่  ระบบธุรการ  ั ั ั

การเงนิ ปรชัญา  จุดมุ่งหมาย  และการวางแผนโครงการ  ส่วนการจดักจิกรรมที�มปีญหา  ได้แก่  ั

การขาดงบประมาณในการประเมนิผล  การสนับสนุนด้านการเงนิและ  การฝึกอบรม  ผู้วจิยัพบว่า  
การจดักจิกรรมนักเรยีนที�มคีุณค่าต่อประสบการณ์ของนักเรยีนและผู้อบรม  แต่มปีญหาที�โครงการั

และการจดัการ  การได้ผู้สนับสนุนที�ไม่ด ี อาจารย์ที�ปรกึษาและผู้บรหิารที�ไม่มเีวลาจะจดัเฉพาะ
กจิกรรมที�จําเป็นต้องทํา  ส่วนกจิกรรมบางอย่างไม่มเีวลาทํา  แต่เมื�อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนที�มี
การจดักจิกรรมในระดบัดเีลศิ  พบว่าแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

ฮนัเตอร ์ (Hunter. 1982 : 216)  ได้ศกึษาความสําเรจ็ของจุดประสงคท์ี�เลอืกสําหรบั
โครงการกิจกรรมนักเรยีนในเขตชานเมอืง  ผลปราฏกว่าวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนักเรยีนเป็น
สิ�งจําเป็นและสําคญัที�ทําให้กจิกรรมนั นๆ ประสบความสําเรจ็  เพราะวตัถุประสงค์เป็นตวักําหนด
ขอบเขต  เปาหมายของกจิกรรม  จากการวจิยัพบว่า  ผูบ้รหิาร  คร ู และนักเรยีน  ขาดการเอาใจใส้

ในเรื�องวตัถุประสงค์ของกิจกรรม  ทําให้การดําเนินการจดักิจกรรมนักเรยีนไม่ประสบผลสําเร็จ  
ผูบ้รหิาร  คร ู และนกัเรยีนควรใหค้วามสาํคญัวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

เชพล ี (Shaply. 1983 : 353)  ได้ทําการศึกษาโรงเรยีนในระดบัสูงที�มผีลต่อการ
เปลี�ยนแปลงของกจิกรรมนักเรยีน  จากการวจิยัพบว่าการจดักจิกรรมโครงการกจิกรรมนักเรยีนใน
โรงเรยีนระดบัสูง  การใชง้บประมาณที�กระจายอํานาจจากศูนยก์ลาง คอืจากผูบ้รหิารโรงเรยีน การ
ตดัสนิใจการใช้งบประมาณที�เหมาะสมก็มผีลต่อความสําเรจ็หรอืล้มเหลวของโครงการจดักจิกรรม
นักเรยีน บางโรงเรยีนใชง้บประมาณไปจนหมดกย็งัไม่สามารถจดักจิกรรมสําเรจ็ลงไปได ้ ผูบ้รหิาร 
และครคูวรใหค้าํแนะนําช่วยเหลอืในการจดัสรรงบประมาณและการใชง้บประมาณใหคุ้ม้ค่ามากที�สุด 

รชิารด์สนั  (Richardson. 1983 : 210)  ไดศ้กึษาผลกระทบโครงการจดักจิกรรมนักเรยีน
ในโรงเรยีนขนาดใหญ่  ในเวอรจ์เินีย  จากการวจิยัพบว่า  โรงเรยีนขนาดใหญ่และโรงเรยีนขนาดเลก็  
ทางเลอืกกิจกรรมโรงเรยีนขนาดเลก็มทีางเลอืกน้อยกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่  ผลกระทบขวญัและ
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กําลงัใจของผูจ้ดักจิกรรม  โรงเรยีนขนาดเลก็มมีากกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่  โรงเรยีนขนาดเลก็จะมี
ความยากลําบากในการจดัดําเนินงานกจิกรรมนักเรยีนมากกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่  ผูส้นับสนุนใน
การทํากจิกรรมโรงเรยีนขนาดใหญ่จะมมีากกว่าความแตกต่างของขาดโรงเรยีน  ทําใหผ้ลกระทบมี
ความแตกต่างกนั 

ชคิเคลล ์ (Shickell. 1984 : 136)  ไดศ้กึษาการวเิคราะห ์ เวลา  ทรพัยากรที�ผ่านมาของ
กิจกรรมนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศึกษา พบว่า การจดักิจกรรมโครงการนักเรียนโรงเรียนชั น
มธัยมศกึษา  ผูบ้รหิาร  ครแูละนกัเรยีนควรร่วมมอืกนัจดัวางตารางโดยเฉลี�ยความเหมาะสม  ความ
มมีาตรฐาน  เป็นชั �วโมง  ต่อ  1  สปัดาห์  โดยมคีณะกรรมการสถานศกึษาควรให้ความเหน็  ให้
ทศิทางในการจดั  และใหค้ํานึงถงึการจดักจิกรรมแต่ละครั ง  ควรให้ทศิทางในการกจิกรรมและต้อง
คํานึงถึงสภาพครอบครวัด้วยว่าจะมเีวลาให้มากน้อยเพยีงใด นอกจากสภาพครอบครวัแล้วต้อง
คาํนึงถงึสมาชกิในครอบครวัดว้ยว่าจะมเีวลาใหไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 

คอคแมน  (Cockman. 1989 : 191)  ไดท้ําการศกึษาความสมัพนัธข์องขนาดโรงเรยีน  
สถานภาพ  ต้นกําเนิดเกี�ยวกับชุมชนที�มวี ัฒนธรรมและสถานภาพการจ้างของนักเรยีนอยู่บน
ขอบเขตการเกี�ยวกันการมสี่วนร่วมอยู่ด้วยในกิจกรรมนักเรียน  จากการวิจยัพบว่า  กิจกรรม
นักเรยีนมสี่วนอยู่ในการเรยีนการสอน  4.76%  นักเรยีน  51.2%  มคีวามรูส้กึว่าเขามสี่วนร่วมใน
การทาํกจิกรรมมากกว่านกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ 

จากการศึกษาผลการวิจยัในเรื�องกิจกรรมนักเรยีนที�กล่าวมา  สรุปได้ว่า  โรงเรยีนมี
กําหนดนโยบาย  วตัถุประสงค์  และโครงสร้างการจดักิจกรรมนักเรยีน  การวางแผนกิจกรรม
นักเรยีน  การดําเนินงานกจิกรรมนักเรยีน  การตดิตามและการประเมนิผลการจดักจิกรรมนักเรยีน
ไว้อย่างชัดเจน  ผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
กจิกรรมที�โรงเรยีนจดัมากที�สุดคอื  กจิกรรมลูกเสอื / เนตรนาร ี ยุวกาชาด  และกจิกรรมส่งเสรมิ
วชิาการ  กิจกรรมที�จดัน้อย  คือ  กิจกรรมทศันศึกษา  ปญหาการบรหิารงานของผู้บรหิารและั

ปญหั าการบรหิารงานกจิกรรมนักเรยีนของครู  มปีญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  นักเรยีนควรมสี่วนั

รว่มในการจดักจิกรรม  เพื�อเป็นการเสรมิสรา้งประสบการณ์ในทุก ๆ  ดา้น 
 
2. ประวตัความเป็นมาของโรงเรียนตากฟ้าวชาประสทธ์ิ ิ ิ  

 
โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิ ได้รบัอนุมตัจิากกระทรวงศกึษา้ ? ธกิาร  ก่อตั งขึนเมื�อวนัที�  

20  พฤษภาคม  2517  โดยเปิดทําการสอนครั งแรกโดยอาศยัอาคารเรยีนชั �วคราวหลงัคามุงแฝก  
ในวดัตากฟา  เป็นที�เรยีนมคีร ู้ 4 คน  นกัเรยีน 67 คน ต่อมานิคมสรา้งตนเองตกฟา  ไดม้อบที�ดนิให้้

จาํนวน 38 ไร่ 3 งาน เพื�อก่อสรา้งอาคารเรยีน  โดยมนีายสําอาง  สุรยิะ  เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 
2518  โรงเรยีนได้ยา้ยจากวดัตากฟามาสรา้งอาคารชั �วคราวในที�ของโรงเรยีนเองและกรมสามญั้

ศกึษา  ได้จดัสรรอาคารเรยีนถาวรครึ�งหลงั 4 ห้องเรยีน  พรอ้มบ้านพกัครู 1 หลงั ห้องนําหอ้งสว้
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นักเรยีน 1 หลงั บ้านพกันักการ 1 หลงั และได้จดัสรรอาคารเรยีนตกึอกีครึ�งหลงัในปีต่อมา พ.ศ. 
2520 กรมสามญัศึกษาได้จดัสรรงบประมาณสร้างอาคารตึกเต็มหลังแบบ 216 ก. และอาคาร
ชั �วคราว ปีนี โรงเรียนได้ร ับโล่  นักเรียนมีความประพฤติดีบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  และเป็นเจา้ภาพจดังาน ช.ก.ท.ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2521 กรม
สามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณให้สรา้งอาคารชั �วคราว 3 หอ้งเรยีน บา้นพกัคร ู1 หลงั มคีร ู25 คน 
มนีกัเรยีน 510 คน นกัการภารโรง 3 คน พ.ศ. 2522 โรงเรยีนจดัหาเงนิบรจิาค ซือเครื�องดุรยิางคไ์ด้
จาํนวน 60,000 บาท มคีรู 27 คน นักเรยีน 650 คน นักการภารโรง 3 คน พ.ศ. 2523 กรมสามญั
ศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งอาคารฝึกงาน 1 หลงั บา้นพกัคร ู1 หลงั มคีร ู27 คน นักเรยีน 650 
คน นกัการภารโรง 3 คน พ.ศ. 2524 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งบา้นพกัคร ู1 หลงั
และอุปกรณ์ฝึกงานคหกรรม มคีร ู37 คน นักเรยีน 650 คน นักการภารโรง 4 คน พ.ศ. 2525 กรม
สามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งบา้นพกัคร ู1 หลงั มคีร ู42 คน นกัเรยีน 670 คน นักการภาร
โรง 4 คน พ.ศ. 2526 วนัที� 1 พฤษภาคม 2526 ได้รบัอนุมตัิให้เปิดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กรมสามญัศึกษาจดัสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพกัครู 1 หลงั มีครู 42 คน นักเรยีน 700 คน 
นักการภารโรง 4 คน พ.ศ. 2527 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งอาคารฝึกงาน 1 หลงั 
สร้างรั วหน้าโรงเรยีนยาว 150 เมตร มคีรู 46 คน นักเรยีน 750 คน นักการภารโรง 4 คน พ.ศ. 
2528 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งถงัเกบ็นําฝน 3 ถงั  มคีร ู46 คน นักเรยีน 870 คน 
นกัการภารโรง 4 คน พ.ศ. 2529 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งบา้นพกัคร ู1 หลงั ในปี
นีโรงเรยีนไดร้บัเป็นเจา้ภาพจดังาน ช.ก.ท. ระดบัจงัหวดัมคีร ู47 คน นักเรยีน 807 คน นักการภาร
โรง 4 คน พ.ศ. 2530 กรมสามญัศึกษาจดัสรรงบประมาณให้สรา้งบ้านพกัครู 1 หลงั มคีรู 50 คน 
นกัเรยีน 618 คน นกัการภารโรง 4 คน พ.ศ. 2531 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้งสว้ม
นักเรยีน 1 หลงั มคีรู 50 คน นักเรยีน 750 คน นักการภารโรง 5 คน พนักงานขบัรถ 1 คน พ.ศ. 
2532 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณให้สรา้งอาคารเรยีนแบบ 216 ล จาํนวน 1 หลงั มคีร ู48 
คน นักเรยีน 860 คน นักการภารโรง 5 คน พนักงานขบัรถ 1 คน พ.ศ. 2533 กรมสามญัศึกษา
จดัสรรงบประมาณให้สรา้งถนนลาดยางในโรงเรยีนยาว 200 เมตร มคีรู 47 คน นักเรยีน 914 คน 
นกัการภารโรง 6 คน พนกังานขบัรถ 1 คน พ.ศ. 2534 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณใหส้รา้ง
อาคารหอประชุม 1 หลงั หอ้งนําหอ้งสว้มนกัเรยีน 1 หลงั มคีรู 45 คน นักเรยีน 1,022 คน นักการ
ภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2535 กรมสามญัศกึษาจดัสรรงบประมาณให้
สร้างบ้านพกันักการ 1 หลงั ห้องนําหอ้งสว้มนกัเรยีน 1 หลงั มคีรู 43 คน นักเรยีน 1,032 คน 
นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2536 กรมสามญัศึกษาจัดสรร
งบประมาณให้สรา้งถงันําประปาแบบ 9/9 วงเงนิ 19,000 บาท 1 ถงั มคีรู 47 คน นักเรยีน 1,178 
คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2537 ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรยีนตากฟาวิชาประสทิธิ  มอบรถตู้ ้ ? 1 คนั พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 600,000 บาท มคีรู 49 คน 
นกัเรยีน 1,251 คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2538 บรษิทั ไทย
แลนด ์โพสต์ มกิซ ์ดสิตรบิวิชั �น จาํกดั บรจิาครถยนต์กระบะ สเปคแคป และจานดาวเทยีม มคีร ู48 
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คน นักเรยีน 1,361 คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2539 สรา้ง
ถนนคอนกรตีเขา้โรงเรยีน ระยะทาง 100 เมตร เป็นเงนิ 246,042 บาท มคีร ู51 คน นักเรยีน 1,466 
คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2540 ไดร้บังบประมาณ 15 ล้าน
บาท ก่อสรา้งอาคารเรยีน 424 ล (พเิศษ) ปรบัปรุงอาคารเรยีน 1 เป็นเงนิ 400,000 บาท มคีรู 50 
คน นักเรยีน 1,441 คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2541 จดัทํา
ปายโรงเรยีน สร้างถนนคอนกรตีหน้าอาคาร ้ 2 ปรบัปรุงสนามบาสเกตบอล และสร้างเพิ�มอีก 1 
สนาม ปรบัปรงุสนามฟุตบอลและสวนหยอ่มภายในบรเิวณโรงเรยีน มคีร ู49 คน นักเรยีน 1,520 คน 
นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2542 สร้างถนนคอนกรตีทางเข้า
โรงเรยีนดา้นหน้าอาคาร 1 และดา้นหน้าโรงอาหารสรา้งบาสเกตบอล 2 สนาม (สนามปรบัปรุง) มคีร ู
50 คน นักเรยีน 1,581 คน นักการภารโรง 6 คน พนักงานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2543 
โรงเรยีนจดัหาเงนิบรจิาคสรา้งเสาธงชาติ มคีรู 52 คน นักเรยีน 1,385 คน นักการภารโรง 6 คน 
พนกังานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2544 มคีร ู53 คน นักเรยีน 1,204 คน นักการภารโรง 4 คน 
พนกังานขบัรถ 1 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2545 ไดร้บังบประมาณในการจดัสรา้งหอ้งนําหอ้งสว้มนกัเรยี
จํานวน 1 หลงัมคีรู 52 คน นักเรียน 1,445 คน นักการภารโรง 4 คน ยาม 1 คน พ.ศ. 2546 
จดัสรา้งองคพ์ระประจาํโรงเรยีน และศาลพระพรหม มคีร ู49 คน นกัเรยีน 1,185 คน นักการภารโรง 
4 คน ลูกจา้งชั �วคราว 7 คน พ.ศ. 2547 มคีรู 48 คน นักเรยีน 1,144 คน ลูกจา้งชั �วคราว 5 คน มี
อาคารเรยีน 3 หลงั หอประชุม 1 หลงั โรงอาหาร 1 หลงั อาคารฝึกงาน 2 หลงั สนามบาสเกตบอล 2 
สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม ส่วนโรงอาหารได้จดัสรา้งขึนเอง นอกจากนียงัเรอืนเพาะชํา ส่วนปา่

และบรเิวณทั �วไปจดัเป็นสวนหย่อม หน้าอาคารเรยีนมโีต๊ะหนิขดัจดัวางใหน้ักเรยีนนั �งพกัผ่อนทําให้
เกดิความรม่รื�น สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคครบครนั ในการอํานวยความสะดวกใหน้ักเรยีน พรอ้ม
ทั งจดัสรา้งโรงเกบ็รถนักเรยีน 1 หลงั จดัทํารั วโรงเรยีนเพิ�มเตมิ หอ้งประชาสมัพนัธแ์ละโรงเรยีนได้
จดัหางบประมาณในการสรา้งหอสมดุ ขนาด 17 x 32 เมตร พ.ศ. 2548 มคีร ู48 คน นักเรยีน 1,227 
คน ลูกจา้งประจาํ 5 คน มกีารจดัสรา้งอาคารรา้นสวสัดกิารโรงเรยีน พ.ศ. 2549 มคีรปูระจาํการ 48 
คน พนกังานราชการ 2 คน  ครอูตัราจา้ง 5 คน ลูกจา้งประจาํ 5 คน ลูกจา้งชั �วคราว 4 คน นักเรยีน 
1,260 คน และมกีารจดัหางบประมาณจดัสร้างอาคารเรอืนพยาบาล 1 หลงั อาคารหอศิลป และ์

วฒันธรรม 1 หลงั และก่อสรา้งรั วคอนกรตีดา้นทศิเหนือของโรงเรยีน พ.ศ. 2550 มคีรปูระจาํการ 50 
คน พนกังานราชการ 2 คน  ครอูตัราจา้ง 5 คน ลกูจา้งประจาํ 4 คน  ลูกจา้งชั �วคราว 5 คน นักเรยีน 
1,273 คน มกีารจดัหางบบรจิาค 1,700,000 บาท จดัสรา้งโรงอาหารขนาด 32 x 45 เมตร จาํนวน 1 
หลงั และก่อสรา้งรั วคอนกรตีดา้นทศิใตย้าว 100 เมตรของโรงเรยีน และจดัซือรถบรรทุก 6 ลอ้ (ยี�หอ้ 
HINO 150 แรงมา้) จากเงนิบรจิาคจาํนวน 300,000 บาท เพื�อรบัส่งครแูละนักเรยีน ปวช. ไปเรยีน
ภาคปฏบิตัทิี�วทิยาลยัการอาชพีอนิทบุ์ร ีจงัหวดัสงิหบ์ุร ีมกีารปรบัปรุงซ่อมแซมปอมยามและโรงเกบ็้

รถของนกัเรยีน กําลงัก่อสรา้งอาคารเรยีนชั �วคราว 4 หอ้งเรยีน 
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วสิยัทศัน์ (VISION)  
โรงเรยีนตากฟาวิชาประสิทธิ มุ่งมั �นจดัการศึกษา เพื�อให้นักเรยีนพฒันาความรู ้้ ?

ความสามารถ มวีนิยั มคีุณธรรม-จรยิธรรม รวมทั งส่งเสรมิศกัยภาพดา้นกฬีาและอาชพีเหมาะสม 
พนัธกจิ (MISSION) 
 เพื�อใหก้ารใชห้ลกัสตูรดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยบรรลุตามวสิยัทศัน์ โรงเรยีนจงึ

มพีนัธกจิที�ตอ้งดาํเนินการดงันี 
1. พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานตามวชิาชพีที�กําหนด 
2. พฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามมาตรฐานการศกึษา 
3. ปลกูฝงคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงคใ์หก้บันกัเรยีนั  
4. จดัและรกัษาสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการเรยีนรู ้ และเพื�อพฒันาสุขภาพ 
5. สนบัสนุนภมูปิญญาทอ้งถิ�นั  
6. ประสานความรว่มมอืกบัชุมนุมทุกๆ ดา้น 

เปาประสงค ์้ (OBJECTIVE) 
  หลกัสูตรของโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิมุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษยท์ี�สมบูรณ์ ้ ?
เป็นคนด ีมปีญญา มคีวามสุข สามารถนําความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชพีได้ จงึั

กําหนดเปาหมายของหลกัสตูรดงันี้  
  “โรงเรยีนและชุมชนประสานความร่วมมอืกนัในการพฒันานักเรยีน ให้มคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข บุคลากรของโรงเรยีนไดร้บั
การพฒันาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานวชิาชพี เป็นแบบอย่างที�ดใีนสงัคม โรงเรยีนสนับสนุนภูมิ
ปญญาท้องถิ�นและส่งเสรมิการเรยีนรู้แก่นักเรยีน เพื�อให้เกิดการพฒันาตามศกัยภาพและเป็นที�ั

ยอมรบัของสงัคม” 
 คุณลกัษณะที�พงึประสงค ์
  หลกัสูตรของโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ินอกจากจะมุ่งหวงัใหผู้้เรยีนเกดิความรู ้้ ?
ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ั ง 8 กลุ่ม กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน และ
รวมถึงทักษะในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียนแล้ว ยงัมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และค่านิยมที�พงึประสงคอ์กีดว้ย โรงเรยีนจงึไดก้ําหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี�มุ่งหวงั
ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนดงันี 

1. ผูเ้รยีนมวีนิยัในตนเอง 
2. ผูเ้รยีนมคีวามซื�อสตัย ์
3. ผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ 
4. ผูเ้รยีนใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  

 คาํขวญัประจาํโรงเรยีน  “สามคัค ี มวีนิยั  ใฝความรู้่ ” 
 ปรชัญาของโรงเรยีน  สุวชิาโน  ภว ํ โหต ิ :  ผูรู้ด้เีป็นผูเ้จรญิ 

 



บทที� 3 
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  

 
ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที"มต่ีอกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .  มขี ั นตอนดาํเนินการ ดงันี  
1. การกําหนดแหล่งขอ้มลู 

 2. การสรา้งเครื"องมอืที"ใชใ้นการวจิยั 
 3. การสรา้งแบบสอบถามที"ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
 4. การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  

5. สถติทิี"ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  

แหลงข้อมลู่  
แหล่งข้อมูลที"ใช้ในการวจิยัครั งนี ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ .

นครสวรรค ์จาํนวน 5 คน  ครโูรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน ้ . 30 คน   และ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .  จาํนวน 300 คน   
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจยัิ  

 เครื"องมอืที"ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลสําหรบัการวจิยัครั งนี  เป็นแบบสอบถามเกี"ยวกบัความ
คดิเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิา้

ประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์.   แบ่งเป็น  2  ตอน  คอื 
 ตอนที"  1  เป็นแบบสอบถามเกี"ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

สถานภาพ 
ตอนที"  2  เป็นแบบสอบถามเกี"ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอ

หลกัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .  9 ดา้น  
ไดแ้ก่  ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัทิี"ชดัเจนเป็นรปูธรรม  ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั 
วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเ้รยีน และวฒันธรรมที"ดงีาม  ดา้นบูรณาการ
วชิาการกบัชวีติจรงิใหผู้้เรยีนไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และรูส้กึสนุกกบัการ
ใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  ดา้นการใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกใหค้ดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์
จนิตนาการที"เป็นประโยชน์ และสมัพนัธก์บัชวีติในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเนื"อง ดา้นจาํนวนสมาชกิมคีวาม
เหมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม  ดา้นการกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั
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วสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้   ดา้นผูเ้รยีนเป็นผูด้ําเนินการ มคีรเูป็นที"ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที"
และงานประจาํโดยคํานึงถงึความปลอดภยั  ดา้นการยดึหลกัการมสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหค้ร ูพ่อแม ่
ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทั งภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม   และดา้นมกีารประเมนิผล
การปฏบิตักิจิกรรม โดยวธิกีารที"หลากหลายและสอดคลอ้งกบักจิกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื"อง 

 
ขั "นตอนการสร้างเครื�องมือ 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื"องมอืตามลาํดบั ดงันี 
1. ศึกษาเอกสาร  งานวจิยัที"เกี"ยวข้องกับหลกัการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  นิยามศัพท์

เฉพาะ  รวมถงึขอบเขตของหลกัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาป้ ระสทิธ ิ.
จงัหวดันครสวรรค ์เพื"อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ศกึษารปูแบบ  และวธิกีารเขยีนแบบสอบถามและงานวจิยัที"เกี"ยวขอ้ง   เพื"อเป็นแนวทาง
ในการนํามาสรา้งแบบสอบถามเกี"ยวกบัความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที"มต่ีอหลกัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีน  โดยกําหนดขอบเขตและเนือหาใหค้รอบคลุมจดุมุง่หมาย 

3. สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที"มต่ีอหลกัการจดักจิกรรม
พฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .  โดยกําหนดขอบเขต  และ
เนือหาใหค้รอบคลุม 

4. นําแบบสอบถามที"ผู้วจิยัสรา้งขึนเสนออาจารยท์ี"ปรกึษาสารนิพนธ ์ เพื"อตรวจขอ้ความใน
แบบสอบถามทั งในด้านเนือหา  ความเข้าใจ และการใช้ภาษาให้มีความเที"ยงตรงสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายของการวจิยั  และนํามาปรบัปรงุแกไ้ข 

5. นําแบบสอบถามที"ไดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้  เสนอใหผู้เ้ชี"ยวชาญเพื"อวเิคราะหค์วามเที"ยงตรง
เชงิพนิิจของแบบสอบถาม โดยมผีู้เชี"ยวชาญ  3  ท่าน  เพื"อให้ได้แบบสอบถามที"ผ่านการตรวจสอบ
ความเที"ยงตรงเชงิพนิิจจากผูเ้ชี"ยวชาญ แลว้นํามาแกไ้ขปรบัปรงุ ไดแ้บบสอบถามจาํนวน 52 ขอ้ 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัความคดิเหน็ที"มต่ีอหลกัการจดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนอุดมธญัญาประชานุเคราะห ์ จงัหวดันครสวรรคข์องผูบ้รหิาร 3 คน คร ู15 
คน และนักเรยีน  150 จากนั นวิเคราะห์หาค่าความเชื"อมั "นของแบบสอบถามทั งฉบบั โดยวิธีหาค่า
สมัประสทิธแิอลฟา . (Alpha-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ได้ค่าความเชื"อมั "นทั งฉบบัเท่ากบั 
0.985   

7. ด้านความคดิเหน็ที"มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธิ้ . 
จงัหวดันครสวรรค ์ จํานวน 9 ด้านได้แก่ 1.ดา้นการกําหนดวตัถุประสงค์ที"ชดัเจน 2.ด้านการจดัให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 3.ด้านบูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ  4.ดา้นการฝึกใหค้ดิ  5.ดา้นการกําหนด
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สมาชกิใหม้คีวามเหมาะสม  6.ดา้นการกําหนดเวลาใหเ้หมาะสม 7.ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 8.ดา้นการ
มสี่วนรว่มของทุกฝาย่  9.ดา้นการประเมนิผล ไดค้่าความเชื"อมั "นเท่ากบั 0.98   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื"อนํามาวจิยัครั งนี ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั นตอน ดงันี 
1. ผูว้จิยัตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร เพื"อขอใหอ้อก

หนงัสอืรบัรองในการขออนุญาตผูอ้ํานวยการโรงเรยีนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2. ผูว้จิยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  โดยอธบิายวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ขอ้มลู

ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน 
 
การวเคราะหข้์อมลูิ  

1. นําแบบสอบถามที"ไดม้าตรวจสอบความสมบรูณ์และใหค้ะแนน 
2. นําขอ้มลูที"ไดว้เิคราะหห์าค่าทางสถติ ิ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  ดงันี 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี"ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี"ย  และค่าความเบี"ยงเบนมาตรฐาน  

2.2 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที"มต่ีอหลกัการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .  โดยจาํแนกตามสถานภาพ 
ดว้ยการหาค่า F-test    

3. วเิคราะหร์ะดบัการความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ูและนักเรยีนที"มต่ีอหลกัการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ .   
   

สถตที�ใช้ในการวเคราะหข้์อมลูิ ิ ิ  

 1. สถติหิาคุณภาพเครื"องมอื    
  1.1 การหาค่าความเชื"อมั "นของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าสมัประสทิธแิอลฟา . (α – 
Coefficient)   
 2. สถติพิืนฐาน  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี"ย  และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 

 3. สถิติที"ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื"อเปรยีบเทียบตัวแปรด้านสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คอื ใชค้่า F-test   
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บทที�  4 
ผลการวเคราะหข้์อมูลิ  

 
สญัลกัษณ์ที�ใช้ในการวเคราะห์ิ      
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัยครั �งนี�  ผู้ว ิจ ัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติต่างๆ ซึ)งมี
ความหมายดงันี� 
 n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 f   แทน ความถี) 
 %   แทน   รอ้ยละ 

 X    แทน    ค่าเฉลี)ย 
 S.D.  แทน    ส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน 
 F         แทน    F-test 
 *    แทน    ความมนียัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั 0.05 

  
 
การวเคราะหข้์อมลูิ  
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชค้่าสถติริอ้ยละ ผูว้จิยัศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู
และนักเรียนที)มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ จังหวัด้ F
นครสวรรค ์ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื)องมอืในการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร 
5 คน ครู 30 คน และนักเรยีน 300 คน รวมจํานวน 335 ฉบบั แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูจากคอมพวิเตอร ์ 
 ตอนที) 1 แจกแจงความถี) และค่าร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ตอบ
แบบสอบถามแลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง  
 ตอนที) 2 แจกแจงความถี) และค่ารอ้ยละของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มี
ต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจั้ F งหวดันครสวรรค ์และนําเสนอ
ในรปูตาราง ประกอบความเรยีง  
 ตอนที) 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน   
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ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  
 
ตอนที� 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1   ค่าความถี)และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 335) 
 

ข้อมลูสวนบคุคลทั �วไป่  จาํนวน (คน) ร้อยละ 
 (335) (100) 

เพศ   
ชาย 163 48.7 
หญงิ 172 51.3 

สถานภาพ   
ผูบ้รหิาร 5 1.5 
คร ู 30 9.0 
นกัเรยีน 300 89.6 

 
 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เพศ จากการศกึษาขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 ส่วนเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 48.7 ตามลาํดบั 
 สถานภาพ จากการศกึษาสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นนักเรยีน รอ้ยละ 89.6 รองลงมา คอื ครู คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที)เป็น
ผูบ้รหิาร มน้ีอยที)สุด โดยมเีพยีงรอ้ยละ 1.5 ตามลาํดบั 
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ตอนที� 2 ความคิดเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที)มต่ีอกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีน
โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ   
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็  ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน 
ที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

X  S.D. ระดบั 

1. ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคท์ี)ชดัเจน 4.11 0.42 มาก 

2. ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 3.73 0.42 มาก 

3. ดา้นบรูณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ 3.53 0.42 มาก 

4. ดา้นการฝึกใหค้ดิ 3.44 0.45 มาก 

5. ดา้นการกําหนดสมาชกิใหม้คีวามเหมาะสม 3.04 0.51 ปานกลาง 

6. ดา้นการกําหนดเวลาใหเ้หมาะสม 3.13 0.43 ปานกลาง 

7. ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 3.01 0.47 ปานกลาง 

8. ดา้นการมสีว่นรว่มของทุกฝาย่  3.87 0.42 มาก 

9. ดา้นการประเมนิผล 4.31 0.28 มากที)สุด 
โดยภาพรวม 3.57 0.23 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี)ยเท่ากับ 3.57 เมื)อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ประเมินผลซึ)งอยู่ในระดับมากที)สุด เป็นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉลี)ยเท่ากับ 4.31 ด้านการกําหนด
วตัถุประสงคท์ี)ชดัเจนเป็นอนัดบั 2 ซึ)งอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี)ยเท่ากบั 4.11 และดา้นการมสี่วน
รว่มของทุกฝาย่ เป็นอนัดบั 3 ซึ)งอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี)ยเท่ากบั 3.87 ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคช์ดัเจน (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคท์ี)ชดัเจน 

X  S.D. ระดบั 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวง กรม 

4.39 0.61 มากที)สุด 

2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน  

4.17 0.63 มาก 

3. มกีารกําหนดวตัถุประสงคไ์ดส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร 

4.08 0.69 มาก 

4. มกีารกําหนดวตัถุประสงค์โดยคํานึงถึงความพร้อมของ
โรงเรยีน ดา้นบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณและสถานที) 

3.77 0.68 มาก 

รวม 4.39 0.61 มากที)สุด 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีน ด้านการกําหนดวตัถุประสงค์ที)ชดัเจน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที)สุด ( X =4.39) และเมื)อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัิ
ที)ชดัเจนเป็นรปูธรรมมากที)สุด คอื ขอ้ 4 การกําหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายกระทรวง 
กรม( X =4.39) ซึ)งอยู่ ในระดับมากที)สุด และข้อที)มีค่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคือข้อ 3 การกําหนด
วตัถุประสงค์โดยคํานึงถึงความพร้อมของโรงเรยีน ด้านบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณและ
สถานที) ( X =3.77) ซึ)งอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 4 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนดั และ 
     ความสามารถของผูเ้รยีน และวฒันธรรมที)ดงีาม (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

X  S.D. ระดบั 
1. เป็นกจิกรรมที)เหมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ 
ความถนดั ความสามารถ และวฒันธรรมที)ดงีามของผูเ้รยีน 

3.44 0.89 มาก 

2. เป็นกิจกรรมที)พัฒนาผู้เรียนตามสภาวะที)กําหนดใน
หลกัสตูรนอกเหนือจากการเรยีนการสอน 

3.30 0.72 ปานกลาง 

3. เป็นกจิกรรมที)ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 3.52 0.66 มาก 
4. เป็นกจิกรรมที)เหมาะสมกบัสถานศกึษา หรอืทอ้งถิ)น 4.34 0.58 มากที)สุด 
5. เป็นกิจกรรมที)ผู้เร ียนช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกัน
แกป้ญหาั  

3.93 0.52 มาก 

6.มีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้สนองความต้องการของ
ผูบ้รหิาร ครแูละนกัเรยีน 

3.87 0.57 มาก 

รวม 3.44 0.89 มาก 
 
 จากตาราง 4 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.44) และเมื)อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถของผู้เรยีน และวฒันธรรมที)ดงีาม มากที)สุด คอื ข้อ 4 เป็นกิจกรรมที)
เหมาะสมกบัสถานศกึษา หรอืทอ้งถิ)น ( X =4.34) ซึ)งอยู่ในระดบัมาก และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคอื
ขอ้ 2 เป็นกจิกรรมที)พฒันาผูเ้รยีนตามสภาวะที)กําหนดในหลกัสูตรนอกเหนือจากการเรยีนการสอน 
( X =3.30) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นบูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึความสาํคญั   
    ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นบูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ 

X  S.D. ระดบั 
1. ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกับชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมที)มกีารใชต้รรกะในการคดิวเิคราะห ์

3.66 0.64 มาก 

2. ทางสถานศกึษาได้จดักจิกรรมที)เชื)อมโยงกบัการพฒันา
คุณภาพชวีติ 

3.48 0.77 มาก 

3. ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกับชวีติจรงิ
ของผู้เรยีนเชื)อมโยงกบักิจกรรมด้านสงัคม ศิลปะและด้าน
อาชพี 

2.93 0.92 ปานกลาง 

4. ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกับชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีนเชื)อมโยงกบักจิกรรมดา้นศลิปะและดา้นอาชพี 

3.22 0.85 ปานกลาง 

5. ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกับชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีนเชื)อมโยงกบักจิกรรมดา้นอาชพี 

3.37 0.90 ปานกลาง 

6. ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกับชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีนเชื)อมโยงกบักจิกรรมทางดา้นศาสนา 

3.65 0.82 มาก 

7. ทางสถานศึกษาได้จ ัดกิจกรรมที)ผู้เร ียนสนุกกับการ
เรยีนรู ้

3.91 0.71 มาก 

8. ทาํใหผู้เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมจรงิรว่มกนั 4.03 0.75 มาก 
รวม 3.66 0.64 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นบูรณาการกบัชวีติจรงิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.66) และเมื)อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการบูรณาการวชิาการกบัชวีติจรงิให้ผู้เรยีนได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของการเรยีนรู้ตลอดชวีติ และรู้สกึสนุกกบัการใฝรู้ใฝเรยีน่ ่ มากที)สุด คอื ข้อ 8 ทําให้
ผูเ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมจรงิรว่มกนั( X =4.03) ซึ)งอยู่ในระดบัมาก และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคอื
ขอ้ 3 ทางสถานศึกษาได้จดักิจกรรมที)บูรณาการกบัชวีติจรงิของผู้เรยีนเชื)อมโยงกบักจิกรรมด้าน
สงัคม ศลิปะและดา้นอาชพี ( X =2.93) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการใชก้ระบวนการกลุ่มจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกใหค้ดิ  
     วเิคราะห ์สรา้งสรรค ์จนิตนาการที)เป็นประโยชน์ และสมัพนัธก์บัชวีติในแต่ละช่วงวยัอยา่ง    
     ต่อเนื)อง (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการฝึกใหค้ดิ 

X  S.D. ระดบั 
1. ฝึกใหน้กัเรยีนไดค้ดิ วเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มจีนิตนาการ
ที)เป็นประโยชน์ 

3.93 0.62 มาก 

2. ฝึกให้นักเรยีนให้มคีวามสรา้งสรรค์และมจีนิตนาการที)
เป็นประโยชน์ 

3.77 0.53 มาก 

3. สรา้งใหเ้กดิความภมูใิจและสาํนึกที)ดแีก่นกัเรยีน 3.10 0.75 ปานกลาง 
4 .  ส า ม า ร ถสนอ ง ค ว ามสน ใ จ  ค ว ามถนั ด  แ ล ะ
ความสามารถของผูเ้รยีน 

2.93 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.93 0.62 มาก 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นการฝึกใหค้ดิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.93) และเมื)อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้
ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการใชก้ระบวนการกลุ่มจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกใหค้ดิวเิคราะห ์
สรา้งสรรค์ จนิตนาการที)เป็นประโยชน์ และสมัพนัธ์กบัชวีติในแต่ละช่วงวยัอย่างต่อเนื)องมากที)สุด 
คอื ขอ้ 1 ฝึกให้นักเรยีนได้คดิ วเิคราะห ์สรา้งสรรค์ มจีนิตนาการที)เป็นประโยชน์ ( X =3.93) ซึ)งอยู่
ในระดบัมาก และข้อที)มีค่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคือข้อ 4 สามารถสนองความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผูเ้รยีน ( X =2.93) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 7 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นจาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการกําหนดสมาชกิใหม้คีวามเหมาะสม 

X  S.D. ระดบั 
1. เป็นกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนที)เหมาะสมกบัจํานวน
นกัเรยีน 

2.91 0.78 ปานกลาง 

2. เป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที)เหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรยีน 

3.30 0.74 ปานกลาง 

3. ครสูามารถรว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนได ้ 2.90 0.72 ปานกลาง 
รวม 2.91 0.78 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีน ด้านจํานวนสมาชกิมคีวามเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.91) และเมื)อ
พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเห็นของจํานวนสมาชกิที)มคีวามเหมาะสมกบั
ลกัษณะของกจิกรรมมากที)สุด คอื ขอ้ 2 เป็นกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนที)เหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน 
( X =3.30) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคอืขอ้ 3 ครสูามารถร่วมกจิกรรมกบั
นกัเรยีนได(้ X =2.90) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 8 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั 
     วสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้  (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการกําหนดเวลาใหเ้หมาะสม 

X  S.D. ระดบั 
1. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมให้เหมาะสม
กบัวสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้  

3.35 0.70 ปานกลาง 

2. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหส้อดคล้อง
กบัวสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้  

2.99 0.74 ปานกลาง 

3. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึ
ความพรอ้มของสถานศกึษา  

2.86 0.68 ปานกลาง 

4. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึ
ความพรอ้มของบุคคลากร  

3.28 0.85 ปานกลาง 

5. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึ
ความพรอ้มของวสัดุอุปกรณ์  

3.10 0.90 ปานกลาง 

6. มกีารกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึ
ความพรอ้มในเรื)องของงบประมาณและสถานที) 

3.22 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.70 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีน ด้านการกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และเปาหมาย้

ของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.35) และเมื)อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มี
ค่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และ
เปาหมายของสถานศกึษามากที)สุด คอื ขอ้ ้ 1 การกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบั
วสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้ ( X =3.35) ซึ)งอยู่ในระดบัปานกลาง และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อย
ที)สุดคอืขอ้ 3 การกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึความพรอ้มของสถานศกึษา ( X =2.86) 
ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 9 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นผูเ้รยีนเป็นผูด้ําเนินการ มคีรเูป็นที)ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที)และงาน  
     ประจาํโดยคาํนึงถงึความปลอดภยั (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

X  S.D. ระดบั 
1. สามารถผลกัดนัใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก  2.93 0.72 ปานกลาง 
2. สามารถใหน้กัเรยีนเป็นผูด้าํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 2.83 0.68 ปานกลาง 
3. สามารถใหค้าํแนะนําที)เป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน 2.99 0.81 ปานกลาง 
4. ทางสถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มที)สะอาด 3.67 0.78 มาก 
5. ทางสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
ระเบยีบ 

2.84 0.77 ปานกลาง 

6 .  ทางสถานศึกษามีการจัดระบบการอนุรักษ์
สิ)งแวดลอ้ม 

2.74 0.72 ปานกลาง 

7. ทางสถานศกึษามกีารโครงการเกี)ยวกบัการกําจดัสิ)ง
ปฏกิูล 

3.09 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.72 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 9 พบว่า ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีน ด้านผู้เรยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรูเป็นที)ปรกึษา ถือเป็นหน้าที)และงานประจําโดยคํานึงถึง
ความปลอดภยั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.93) และเมื)อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มี
ค่าเฉลี)ยความคิดเห็นของด้านผู้เรยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรูเป็นที)ปรกึษา ถือเป็นหน้าที)และงาน
ประจําโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสถานศึกษามากที)สุด คือ ข้อ 7 ทางสถานศึกษามีการ
โครงการเกี)ยวกบัการกําจดัสิ)งปฏกิูล ( X =3.09) ซึ)งอยู่ในระดบัปานกลาง และข้อที)มคี่าเฉลี)ยน้อย
ที)สุดคอืขอ้ 6 ทางสถานศกึษามกีารจดัระบบการอนุรกัษ์สิ)งแวดล้อม ( X =2.74) ซึ)งอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
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ตาราง 10 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการยดึหลกัการมสี่วนรว่มโดยเปิดโอกาสใหค้ร ูพ่อแม ่ผูป้กครอง  
     ชุมชน องคก์รทั �งภาครฐัและเอกชนมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการมสี่วนรว่มของทุกฝาย่  

X  S.D. ระดบั 
1. พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ร่วมมือประสานกับ
สถานศกึษาในการจดักจิกรรมพฒันาแก่ผูเ้รยีน  

3.12 0.87 ปานกลาง 

2. ชุมชน ร่วมมอืประสานกบัสถานศึกษาในการจดั
กจิกรรมพฒันาแก่ผูเ้รยีน  

3.21 0.79 ปานกลาง 

3. องค์กรทั �งภาครฐัและเอกชนร่วมมอืประสานกับ
สถานศกึษาในการจดักจิกรรมพฒันาแก่ผูเ้รยีน  

4.45 0.61 มากที)สุด 

4. ทางสถานศึกษาจัดให้มีวิทยากรให้ความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการจดักิจกรรมพฒันาการแก่
ผูเ้รยีน 

4.68 0.53 มากที)สุด 

รวม 3.12 0.87 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 10 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ด้านการมสี่วนร่วมของทุกฝาย่  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.12) และเมื)อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการยดึหลกัการมสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้คร ู
พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทั �งภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมของสถานศกึษา
มากที)สุด คือ ข้อ 4 ทางสถานศึกษาจดัให้มวีิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในด้านการจดั
กจิกรรมพฒันาการแก่ผูเ้รยีน ( X =4.68) ซึ)งอยู่ในระดบัมากที)สุด และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคอืขอ้ 
1 พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ร่วมมือประสานกับสถานศึกษาในการจดักิจกรรมพัฒนาแก่ผู้เรียน 
( X =3.12) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 11 ค่าเฉลี)ยและส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอ 
     กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม (n = 335) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นการประเมนิผล 

X  S.D. ระดบั 
1. มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลอย่าง
ชดัเจน 

4.58 0.56 มากที)สุด 

2. มกีารนําผลการประเมนิเป็นเครื)องมอืใช้ในการ
ปรบัปรงุครั �งต่อไป 

4.59 0.55 มากที)สุด 

3. มีการกําหนดให้ประเมินตามวัตถุประสงค์ทุก
กจิกรรมอยา่งหลากหลาย 

4.55 0.56 มากที)สุด 

4. มกีารกําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการประเมนิทุก
กจิกรรม 

4.91 0.29 มากที)สุด 

5. มกีารกําหนดเครื)องมอืการประเมนิแบบต่างๆ
ตามความเหมาะสมของกจิกรรม 

4.68 0.53 มากที)สุด 

6. มีการกําหนดเวลาในการประเมินเป็นระยะๆ 
อยา่งเหมาะสม 

4.64 0.54 มากที)สุด 

7. มกีารนําผลการประเมนิกิจกรรมแจ้งผู้เรยีนทุก
ภาคการศกึษา 

4.64 0.54 มากที)สุด 

8 .  มีการนํารายงานผลที)ได้จากการประเมิน
กจิกรรมเสนอต่อผูป้กครองและผูเ้กี)ยวขอ้ง 

4.49 0.61 มากที)สุด 

9. มกีารปฏบิตัิกิจกรรมเพิ)มเติมในกรณีที)ไม่ผ่าน
วตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

3.00 0.67 ปานกลาง 

10. มีการบันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติ
กจิกรรมในหลกัฐานรายงานผลการเขา้ร่วมกจิกรรม
ของผูเ้รยีน 

3.03 0.78 ปานกลาง 

รวม 4.58 0.56 มากที)สุด 
 
 จากตาราง 11 แสดงว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นการประเมนิผล โดยรวมอยู่ในระดบัมากที)สุด ( X =4.58) และเมื)อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยความคดิเหน็ของการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมของสถานศกึษามากที)สุด 
คอื ขอ้ 4 การกําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการประเมนิทุกกจิกรรม ( X =4.91) ซึ)งอยู่ในระดบัมากที)สุด 



 

 

46 

และขอ้ที)มคี่าเฉลี)ยน้อยที)สุดคอืขอ้ 9 การปฏบิตักิจิกรรมเพิ)มเตมิในกรณีที)ไม่ผ่านวตัถุประสงคข์อง
กจิกรรม( X =3.00) ซึ)งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 
ตอนที� 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐานที� ิ 1 “ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที)มต่ีอกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน
ของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์มคีวามแตกต่างกนั้ F ” 

สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานไดด้งันี� 
H0 : ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีน

โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์ไมต่่างกนั้ F  
H1 : ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีน

โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ F นครสวรรค ์ต่างกนั 
สําหรบัสถิติที)ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี)ย

ระหว่างรปูแบบกจิการ โดยใชค้่าสถติ ิOne-way ANOVA ใชร้ะดบัความเชื)อมั )นรอ้ยละ 95 ดงันั �น จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื)อค่า Prob. (p) มคี่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง
ดงันี� 
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ตาราง 12 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอกจิกรรม 
      พฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  
 

ผูบ้รหิาร คร ู นกัเรยีน ความคดิเหน็ต่อ 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีน 

x  S.D. 
x  S.D. 

x  S.D. 
1. ดา้นการกําหนดวตัถุประสงคท์ี)ชดัเจน 3.85 0.74 4.23 0.30 4.10 0.42 
2. ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 3.93 0.61 3.77 0.38 3.73 0.42 
3. ดา้นบรูณาการวชิาการกบัชวีติจรงิ 3.75 0.32 3.55 0.38 3.53 0.42 
4. ดา้นการฝึกใหค้ดิ 3.55 0.11 3.41 0.43 3.44 0.46 
5. ดา้นการกําหนดสมาชกิใหม้คีวามเหมาะสม 3.73 0.55 3.02 0.48 3.03 0.51 
6. ดา้นการกําหนดเวลาใหเ้หมาะสม 3.57 0.86 3.08 0.41 3.13 0.42 
7. ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 3.17 0.42 2.99 0.45 3.01 0.47 
8. ดา้นการมสี่วนรว่มของทุกฝาย่  3.90 0.22 3.86 0.42 3.87 0.42 
9. ดา้นการประเมนิผล 4.34 0.18 4.30 0.29 4.31 0.29 

โดยภาพรวม 3.75 0.27 3.58 0.22 3.57 0.23 
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ตาราง 13 การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)ม ี

      ต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสิ้ ทธ ิจงัหวดันครสวรรค์F  

ความคดิเหน็ต่อกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีน 

ค่าความ
แปรปรวน 

SS. df MS. F-Ratio p 

ระหว่างกลุ่ม 0.774 2 0.387 2.189 0.114 
ภายในกลุ่ม 58.704 332 0.177   

1.ดา้นการกําหนวตัถุประสงค์
ที)ชดัเจน 

รวม 59.478 334    
ระหว่างกลุ่ม 0.249 2 0.124 0.693 0.501 
ภายในกลุ่ม 59.590 332 0.179   

2. ดา้นการจดัใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 

รวม 59.839 334    
ระหว่างกลุ่ม 0.257 2 0.129 0.731 0.482 
ภายในกลุ่ม 58.390 332 0.176   

3. ด้านบูรณาการวชิาการกบั
ชวีติจรงิ 

รวม 58.647 334    
ระหวา่งกลุ่ม 0.088 2 0.044 0.213 0.809 
ภายในกลุ่ม 68.438 332 0.206   

4. ดา้นการฝึกใหค้ดิ 

รวม 68.525 334    
ระหว่างกลุ่ม 2.456 2 1.228 4.768* 0.009 
ภายในกลุ่ม 85.509 332 0.258   

5. ด้านการกําหนดสมาชกิให้
มคีวามเหมาะสม 

รวม 87.966 334    
ระหว่างกลุ่ม 1.033 2 0.516 2.830 0.060 
ภายในกลุ่ม 60.584 332 0.182   

6. ด้านการกําหนดเวลาให้
เหมาะสม 

รวม 61.617 334    
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ตาราง 13 (ตอ่ ) 

ความคดิเหน็ต่อกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีน 

ค่าความ
แปรปรวน 

SS. df MS. F-Ratio p 

ระหว่างกลุ่ม 0.140 2 0.070 0.322 0.725 
ภายในกลุ่ม 72.401 332 0.218   

7. ดา้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

รวม 72.542 334    
ระหว่างกลุ่ม 0.008 2 0.004 0.022 0.978 
ภายในกลุ่ม 58.081 332 0.175   

8. ด้านการมสี่วนร่วมของทุก
ฝาย่  

รวม 58.089 334    
ระหว่างกลุ่ม 0.008 2 0.004 0.048 0.953 
ภายในกลุ่ม 26.953 332 0.081   

9. ดา้นการประเมนิผล 
 

รวม 26.961 334    
ระหว่างกลุ่ม 0.167 2 0.084 1.639 0.196 
ภายในกลุ่ม 16.923 332 0.051   โดยภาพรวม 

รวม 17.091 334    
*มนียัสําคญัทางสถติทิี)ระดบั 0.05   

 
จากตาราง 13 การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกบัความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ูและ

นักเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ F  
โดยรวม พบว่า มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.196 ซึ)งมากกว่า .05 นั )นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีนที)มี
ต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟ้าวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์F ไมต่่างกนั ซึ)ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที)ตั �งไว้ เมื)อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจํานวนสมาชกิมคีวาม
เหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรม มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.009 ซึ)งน้อยกว่า .05 นั )นคือ 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0)และยอมรบัสมมตฐิานรอง(H1) หมายความว่า ผูบ้รหิาร ครแูละนักเรยีนมี
ความคิดเห็นด้านจํานวนสมาชิกมคีวามเหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที)ระดับ .05 ส่วนด้านอื)นไม่แตกต่างกัน ผู้ว ิจ ัยจึงทําการทดสอบต่อเพื)อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยค่าสถติ ิLSD. ดงัแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคดิเหน็ดา้นจาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบั 
      ลกัษณะของกจิกรรมของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที)มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนกัเรยีน 
      โรงเรยีนตากฟาวชิาประ้ สทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยวธิ ีF LSD. 
 

ผูบ้รหิาร คร ู นกัเรยีน 
สถานภาพ 

x  3.73 3.02 3.03 
ผูบ้รหิาร 3.73 - 0.71* 0.71* 
คร ู 3.02  - -0.01 

นกัเรยีน 3.03   - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 

 
จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที)เป็นผู้บริหารจะมี

ความคดิเห็นด้านจํานวนสมาชิกมคีวามเหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรมที)มต่ีอกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที)เป็นครู้ F
และนกัเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 
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บทที�  5 
 สรปุผล อภปรายผล และข้อเสนอแนะิ  

 
ความมงุหมายของการวจยั่ ิ  
 การวจิยัครั �งนี�มคีวามมุง่หมายเพื�อศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที�มต่ีอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรยีนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ จงัหวัดนครสวรรค์้ /  และเพื�อ
เปรยีบเทยีบความคดิเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีน
โรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  
           
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรที�ใช้วิจยัครั �งนี� คือ ผู้บรหิารโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ /

นครสวรรค ์จาํนวน 5 คน ครูโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน ้ / 30 คน และ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  จาํนวน 300 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัเป็นผู้บรหิารโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ /
นครสวรรค ์จาํนวน 5 คน ครูโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน ้ / 30 คน และ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  จาํนวน 300 คน  

2. เครื�องมอืที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวจิยัครั �งนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับ
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟา้

วชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์/  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี� 
   ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีนที�มต่ีอ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  ไดแ้ก่ ดา้นการ
กําหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏบิตัทิี�ชดัเจนเป็นรปูธรรม ด้านการจดัให้เหมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ 
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเ้รยีน และวฒันธรรมที�ดงีาม ดา้นบูรณาการวชิาการ
กบัชวีติจรงิใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝ่ ่

เรยีน ด้านการใช้กระบวนการกลุ่มจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค ์
จนิตนาการที�เป็นประโยชน์ และสมัพนัธก์บัชวีติในแต่ละช่วงวยัอย่างต่อเนื�อง ดา้นจาํนวนสมาชกิมี
ความเหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรม ด้านการกําหนดเวลาในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้  ดา้นผูเ้รยีนเป็นผูด้ําเนินการ มคีรเูป็นที�ปรกึษา 
ถอืเป็นหน้าที�และงานประจําโดยคํานึงถงึความปลอดภยั ด้านการยดึหลกัการมสี่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสใหค้ร ูพ่อแม ่ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทั �งภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม และ
ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม ซึ�งมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale)     
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5 ระดบั โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบระดบัใดระดบัหนึ�ง คอื เหมาะสมมากที�สุด เหมาะสม
มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที�สุด 
   ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนในโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
  
การวเคราะหข้์อมลูิ  
 ผูว้จิยัไดเ้กบ็แบบสอบถามโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั �งสิ�น 335 คน เป็นแบบสอบถามที�
สมบรูณ์ จาํนวน 335 ชุด และนํามาวเิคราะหข์อ้มลู โดยดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี� 
 ตอนที� 1 คอื วิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนาโดยการแจกแจงความถี�แล้วหาค่าร้อยละ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที� 2 วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  จํานวน 9 ด้าน โดยการหา
ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แลว้นําเสนอเป็นรปูตารางประกอบความเรยีง 
 ตอนที� 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และ
นักเรยีนที�มต่ีอหลกัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดั้ /
นครสวรรค ์โดยจาํแนกตามสถานภาพ ดว้ยการหาค่า F-test และนําเสนอในรปูตารางประกอบความ
เรยีง 
 
สรปุผลการวจยัิ  
 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเรื�อง ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรม
พฒันาผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  สรุปผลการวจิยัคน้คว้า
ได ้ดงันี�   

  ตอนที� 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 กลุ่มตวัอย่างที�ทําการศกึษาครั �งนี�มจีํานวน 335 คน ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นนักเรยีน 
จาํนวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.6 รองลงมา คอื คร ูจาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และเป็น
ผูบ้รหิาร จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามลาํดบั  
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 เป็นเพศหญงิ จาํนวน 163 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.7 
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ตอนที� 2 ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนของ
นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  

 
ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก คือ เห็นว่าเหมาะสมมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.57 โดยด้านการประเมนิผลการปฏิบตัิ
กิจกรรม ซึ�งอยู่ในระดับมากที�สุด เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.31 ส่วนด้านการกําหนด
วตัถุประสงค์และแนวปฏบิตัิที�ชดัเจนเป็นรูปธรรม เป็นอนัดบั 2 ซึ�งอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.11 และด้านผู้เรยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรเูป็นที�ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที�และงานประจําโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.01 
ตามลาํดบั  

2.1 ด้านการกําหนดวตัถุประสงค์และแนวปฏบิตัทิี�ชดัเจนเป็นรูปธรรม พบว่า ความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีน โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมมากที�สุด ( X =4.39) โดยขอ้ 4 การ
กําหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกบันโยบายกระทรวง กรม มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =4.39) ซึ�งความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากที�สุด และขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ขอ้ 3 การกําหนดวตัถุประสงคโ์ดยคํานึงถงึ
ความพร้อมของโรงเรียน ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและสถานที� ( X =3.77) ซึ�ง
ความเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

2.2 ด้านการจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
ของผูเ้รยีน และวฒันธรรมที�ดงีาม พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน โดยรวมเหน็ว่า
เหมาะสมมาก ( X =3.44) โดยขอ้ 4 เป็นกจิกรรมที�เหมาะสมกบัสถานศกึษา หรอืทอ้งถิ�น มคี่าเฉลี�ย
สูงสุด ( X =4.34) ซึ�งความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ขอ้ 2 เป็นกจิกรรมที�
พฒันาผูเ้รยีนตามสภาวะที�กําหนดในหลกัสูตรนอกเหนือจากการเรยีนการสอน ( X =3.30) ซึ�งความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.3 ดา้นบรูณาการวชิาการกบัชวีติจรงิใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  พบว่า ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร คร ู และนักเรยีน 
โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมมาก ( X =3.66) โดยขอ้ 8 ทําให้ผู้เรยีนเป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมจรงิร่วมกนั มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =4.03) ซึ�งความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก และข้อที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอืขอ้ 3 ทาง
สถานศกึษาไดจ้ดักจิกรรมที�บูรณาการกบัชวีติจรงิของผู้เรยีนเชื�อมโยงกบักจิกรรมดา้นสงัคม ศลิปะ
และดา้นอาชพี ( X =2.93) ซึ�งความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.4 ดา้นการใชก้ระบวนการกลุม่จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกใหค้ดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์
จนิตนาการที�เป็นประโยชน์ และสมัพนัธ์กบัชวีติในแต่ละช่วงวยัอย่างต่อเนื�อง พบว่า ความคดิเหน็
ของผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีน โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมมาก ( X =3.93) โดยขอ้ 1 ฝึกใหน้ักเรยีนได้
คดิ วเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มจีนิตนาการที�เป็นประโยชน์ มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =3.93) ซึ�งความคดิเหน็
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อยู่ในระดบัมาก และข้อที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ข้อ 4 สามารถสนองความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผูเ้รยีน ( X =2.93) ซึ�งความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 ดา้นจาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของกจิกรรม พบว่า ความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิาร คร ู และนักเรยีน โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมปานกลาง ( X =2.91) โดยขอ้ 2 เป็นกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนที�เหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =3.30) ซึ�งความคดิเหน็อยู่ในระดบั
ปานกลาง และขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ขอ้ 3 ครูสามารถร่วมกจิกรรมกบันักเรยีนได ้( X =2.90) ซึ�ง
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.6 ด้านการกําหนดเวลาในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และ
เปาหมายของสถานศกึษา้  พบว่า ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน โดยรวมเห็นว่า
เหมาะสมปานกลาง ( X =3.35) โดยข้อ 1 การกําหนดเวลาในการจดักิจกรรมให้เหมาะสมกับ
วสิยัทศัน์และเปาหมายของสถานศกึษา้  มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =3.35) ซึ�งความคดิเหน็อยู่ในระดบัปาน
กลาง และขอ้ที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ขอ้ 3 การกําหนดเวลาในการจดักจิกรรมโดยคํานึงถงึความพรอ้ม
ของสถานศกึษาน ( X =2.93) ซึ�งความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.7 ด้านผู้เรยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรูเป็นที�ปรกึษา ถอืเป็นหน้าที�และงานประจําโดย
คาํนึงถงึความปลอดภยั พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสม
ปานกลาง ( X =2.93) โดยขอ้ 7 ทางสถานศกึษามกีารโครงการเกี�ยวกบัการกําจดัสิ�งปฏกิูล มคี่าเฉลี�ย
สูงสุด ( X =3.09) ซึ�งความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และข้อที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ข้อ 6 ทาง
สถานศกึษามกีารจดัระบบการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม ( X =2.74) ซึ�งความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.8 ดา้นการยดึหลกัการมสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหค้ร ูพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร
ทั �งภาครฐัและเอกชนมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรม พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน 
โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมปานกลาง ( X =3.12) โดยขอ้ 4 ทางสถานศกึษาจดัให้มวีทิยากรใหค้วามรู้
และประสบการณ์ในด้านการจดักิจกรรมพฒันาการแก่ผู้เรยีน มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =4.68) ซึ�งความ
คดิเห็นอยู่ในระดบัมากที�สุด และข้อที�มคี่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ข้อ 1 พ่อแม่ หรอื ผู้ปกครอง ร่วมมอื
ประสานกบัสถานศกึษาในการจดักจิกรรมพฒันาแก่ผู้เรยีน ( X =3.12) ซึ�งความคดิเหน็อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

2.9 ด้านการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ู และ
นกัเรยีน โดยรวมเหน็ว่าเหมาะสมมากที�สุด ( X =4.58) โดยขอ้ 4 การกําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการ
ประเมนิทุกกิจกรรม มคี่าเฉลี�ยสูงสุด ( X =4.91) ซึ�งความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที�สุด และข้อที�ม ี
ค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคอื ข้อ 9 การปฏิบตัิกิจกรรมเพิ�มเติมในกรณีที�ไม่ผ่านวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
( X =3.00) ซึ�งความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตอนที� 3 การวเคราะหข้์อมลูจากการทดสอบสมมตฐานิ ิ  
 
 สมมตฐานที� ิ 1 ความคดเห็นของผู้บรหาร ครู และนักเรียนที�มีตอกจกรรมพัิ ิ ิ่ ฒนา
ผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนตากฟ้าวชาประสทธ จงัหวดันครสวรรค์ มีความแตกตางกนัิ ิ ิ1 ่  
สรปุไดด้งัต่อไปนี� 
 
 ผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีนมคีวามคดิเหน็ด้านจํานวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของกจิกรรมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ซึ�งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
ส่วนด้านอื�น คอื ด้านการกําหนดวตัถุประสงค์และแนวปฏบิตัทิี�ชดัเจนเป็นรูปธรรม ด้านการจดัให้
เหมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรยีน และวฒันธรรมที�ดี
งาม ดา้นบรูณาการวชิาการกบัชวีติจรงิใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
และรูส้กึสนุกกบัการใฝรูใ้ฝเรยีน่ ่  ดา้นการใช้กระบวนการกลุ่มจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ฝึกใหค้ดิ
วเิคราะห์ สรา้งสรรค ์จนิตนาการที�เป็นประโยชน์ และสมัพนัธ์กบัชวีติในแต่ละช่วงวยัอย่างต่อเนื�อง 
ด้านการกําหนดเวลาในการจดักิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสยัทศัน์และเปาหมายของ้

สถานศึกษา ด้านผู้เรยีนเป็นผู้ดําเนินการ มคีรูเป็นที�ปรกึษา ถือเป็นหน้าที�และงานประจําโดย
คํานึงถงึความปลอดภยั ด้านการยดึหลกัการมสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน องคก์รทั �งภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม และดา้นการประเมนิผลการปฏบิตัิ
กจิกรรม ไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
 
 
การอภปรายผลิ  
 
 จากผลการวจิยัเรื�อง ความคดิเห็นของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที�มต่ีอกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์้ /  มปีระเดน็ที�นํามาอภปิรายดงันี� 
 ผลการศกึษาเกี�ยวกบั ความคดิเหน็ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนที�มต่ีอกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธ ิจงัหวดันครสวรรค์ มคีวามแตกต่างกนั้ /  พบว่า 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นด้านจํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
กจิกรรมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ซึ�งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้โดย
จากผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นผูบ้รหิารจะมคีวามคดิเหน็ดา้นจาํนวนสมาชกิมคีวามเหมาะสมกบั
ลกัษณะของกจิกรรมที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของนักเรยีนโรงเรยีนตากฟ้าวชิาประสทิธ ิจงัหวดั/
นครสวรรค ์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที�เป็นครแูละนักเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ทั �งนี�
น่าจะเป็นเพราะว่า การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนต่างๆ มกีารใชง้บประมาณทั �งทางดา้นบุคลากร ครู
ผู้ควบคุม วัสดุอุปกรณ์ เงนิทุน ในการจดักิจกรรมของโรงเรยีนแต่ละครั �งผู้บริหารจึงต้องมกีาร



 

 

56 

คํานึงถึงการบรหิารจดัการในส่วนนี�ด้วย ทั �งนี�ก็เพื�อให้เหมาะสมกับงบประมาณที�เสียไปและให้
นักเรยีนทุกคนได้รบัความรู้มากที�สุด แต่ในส่วนของครูและนักเรียนเห็นว่าการจดักิจกรรมที�มี
ผูเ้ขา้ร่วมมากเกนิไปทําใหค้รดููแลนักเรยีนไม่ทั �วถงึ นักเรยีนกไ็ม่มคีวามใกลช้ดิกบัครูเท่าที�ควร แต่
หากกจิกรรมที�มผีูเ้ขา้รว่มน้อยเกนิไปกท็ําใหค้รเูสยีเวลาในการดูแลเดก็ที�มไีม่กี�คน นักเรยีนกจ็ะไม่มี
ความสนุก และไม่สนใจในกจิกรรมเท่าที�ควร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมพงษ์  กลา้วกิรณ์ (2541) 
ที�ได้ศึกษาวจิยัเรื�อง บทบาทของผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดักรุงเทพฯมหานคร ในการจดักิจกรรมที�
ส่งเสรมิและพฒันาประชาธิปไตย พบว่า ด้านการจดับุคลากร และด้านการเป็นผู้นํา  ผู้บรหิารมี
บทบาทอยูใ่นระดบัมาก สาํหรบัดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร และดา้นการควบคุม ผูบ้รหิาร
มบีทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ�งจะเหน็ได้ว่าบทบาทของผู้บรหิารที�มสี่วนในด้านการจดับุคลากร
ในระดบัมาก จงึทําให้ผู้บรหิารมคีวามคิดต่อการจดักิจกรรมที�แตกต่างจากครูและนักเรยีน และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชพล ี(Shaply. 1983 : 353) ที�ไดท้ําการศกึษาโรงเรยีนในระดบัสูงที�มผีล
ต่อการเปลี�ยนแปลงของกิจกรรมนักเรยีน  จากการวจิยัพบว่าการจดักิจกรรมโครงการกจิกรรม
นักเรยีนในโรงเรยีนระดบัสูง การใช้งบประมาณที�กระจายอํานาจจากศูนย์กลาง คอืจากผู้บรหิาร
โรงเรยีน การตดัสนิใจการใชง้บประมาณที�เหมาะสมกม็ผีลต่อความสําเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการ
จดักจิกรรมนกัเรยีน บางโรงเรยีนใชง้บประมาณไปจนหมดกย็งัไม่สามารถจดักจิกรรมสําเรจ็ลงไปได ้ 
ผูบ้รหิาร และครคูวรใหค้าํแนะนําช่วยเหลอืในการจดัสรรงบประมาณและการใชง้บประมาณใหคุ้ม้ค่า
มากที�สุด  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจยัิ  
 ขอ้เสนอแนะจากผูบ้รหิาร 
 1. ควรกําหนดบทบาทหน้าที�ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการบรหิารกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ
ผูป้ฎบิตัใิหช้ดัเจน และควรจดัใหม้ผีลทั �งทางดา้นอารมณ์  สงัคม สตปิญญา และรา่งกายั  
 2. ควรมกีารนิเทศ จดัสมัมนา และให้ความรูแ้ก่ครูผู้สอน มกีารติดตามและสรุปผลการ
ดําเนินงานการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีนอย่างต่อเนื�อง แล้วนําผลที�ได้มาสรุปหาข้อบกพร่องและ
ปญหาในการดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนั  
 3. ควรใหม้กีารส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรในการพฒันาความรู ้และดา้นการสรา้งขวญั
กําลงัใจให้แก่บุคลากร โดยจดัสรรงบประมาณสําหรบัการส่งเสรมิบุคลากรไปศกึษาหาความรู ้ให้
โอกาสแสดงความสามารถ จดัใหม้กีารแสดงนิทรรศการ แสดงผลงาน 
 4. ปรบัปรุงการประเมนิใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการกําหนดระยะเวลา วธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ
และเครื�องมอืในการประเมนิผลใหช้ดัเจนและครอบคลุม เกบ็รวบรวมขอ้มลูปลายปีการศกึษา จดัทํา
รายงานสรปุผลการดาํเนินงานการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
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 ขอ้เสนอแนะจากคร ู
 1. ควรมกีารจํากดัจํานวนนักเรยีนที�เขา้ร่วมกจิกรรมแต่ละกจิกรรมไม่ใหม้มีากเกนิไป จะ
ทาํใหก้ารดแูลไมท่ั �วถงึ 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังและสมํ�าเสมอ  ทําใหผู้เ้รยีนไดร้ ั
ประโยชน์อยา่งเตม็ที� 
 3. ควรเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดงความสามารถนําเสนอรูปแบบของกิจกรรมและมี
บทบาทในการดาํเนินกจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมใหม้ากขึ�น 
 4. ควรให้ความสําคญัในการสํารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการ และสภาพปญหา ั

เกี�ยวกบัการดาํเนินการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื�อนําไปเป็นขอ้มลูในการวางแผนการดําเนินงาน
และแกไ้ขปญหาในการจดักจิกรรมพฒันาั ผูเ้รยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อไป 
 5. ควรมกีารจดัประชุมผูร้บัผดิชอบกจิกรรมเพื�อร่วมกนักําหนดแนวทางในการจดักจิกรรม
วางรูปแบบของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมใหช้ดัเจน มกีารแจง้ให้ผู้เรยีนได้รบัทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัการ
จดักจิกรรม มกีารประชุมเพื�อสรปุผลการประเมนิกจิกรรมภาคเรยีนละ 1 ครั �ง 
 6. ควรมกีารจดัทําแผนการปฏิบตัิงาน และปฏิทินการดําเนินงานที�ชัดเจน ในการจดั
กจิกรรม และมกีารแจง้ใหทุ้กฝายไดร้บัทราบ่  
  
 ขอ้เสนอแนะจากนกัเรยีน 
 1. ครคูวรจะมาสรา้งความคุน้เคยกบันกัเรยีน เพื�อที�นกัเรยีนจะไดก้ลา้เขา้ไปปรกึษา 
 2. ควรจดัค่ายพกัแรมทุกปี 
 3. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ไมน่่าสนใจ 
 4. กจิกรรมมไีมม่าก ไมห่ลากหลาย 
 5. ชอบกจิกรรมที�โรงเรยีนจดัทุกกจิกรรม  
 
ข้อเสนอแนะในการวจยัครั 3งตอไปิ ่  
 1. ควรทาํการศกึษากลุ่มตวัอย่างที�เป็นนักเรยีน ระบุตามระดบัชั �นต่างๆ เพื�อเปรยีบเทยีบ
ถงึความคดิเหน็ของนกัเรยีนแต่ละระดบัชั �นที�มต่ีอกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเพื�อจะไดนํ้าผลที�ไดไ้ปแก้ไข
ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน 
 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นกัเรยีน คร ูผูบ้รหิาร แตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
 3. ควรทําการศึกษาสภาพ และปญหาในกาั รจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีน ในโรงเรยีนที�มี
ขนาดแตกต่างกนั 
 4. ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของผู้ปกครอง ต่อความต้องการการมสี่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสทิธ์ิ จังหวัดนครสวรรค  
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คําชี้แจง: 

1. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค โดยกําหนดความหมายของระดับ
ความคิดเห็น ดังน้ี 
   5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
   4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
   1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค  

2. การตอบแบบสอบถามฉบับน้ี จะไมกระทบตอตัวผูตอบแบบสอบถามและตอหนวยงานของ
ผูตอบแบบสอบถามแตประการใด แตจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ผูตอบแบบสอบถามตอไปในอนาคต ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ จะไดรับการเก็บรักษาไวเปน
ความลับ จะนําผลมาใชเฉพาะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเทานั้น 
 

  
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค 
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ตอนที่  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัว 

คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชอง   ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

1. เพศ 

  1. ชาย        2. หญิง 
 

2. สถานภาพ 

  1. ผูบริหาร    2. ครู    3. นักเรียน 

 
 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

คําชี้แจง :  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานตามความเปนจรงิ 
 
ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ดานการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

1 มีการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวง 
กรม 

     

2 มีการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน
ของโรงเรียน  

     

3 มีการกําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

     

4 มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน 
ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณและสถานที่ 

     

2. ดานการจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน 

5 เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ และวัฒนธรรมที่ดีงามของผูเรียน 

     

6 เปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนตามสภาวะที่กําหนดในหลักสูตร
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 

     

7 เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน      
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ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ดานการจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน   (ตอ) 

8 เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา หรือทองถิ่น      

9 เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา      

10 มีการกําหนดวัตถุประสงคใหสนองความตองการของผูบริหาร 
ครูและนักเรียน 

     

3. ดานบูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง 

11 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับชีวิตจริงของ
ผูเรียนเปนกิจกรรมที่มีการใชตรรกะในการคิดวิเคราะห 

     

12 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

     

13 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับชีวิตจริงของ
ผูเรียนเชื่อมโยงกับกิจกรรมดานสังคม ศิลปะและดานอาชีพ 

     

14 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับชีวิตจริงของ
ผูเรียนเชื่อมโยงกับกิจกรรมดานศิลปะและดานอาชีพ 

     

15 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับชีวิตจริงของ
ผูเรียนเชื่อมโยงกับกิจกรรมดานอาชีพ 

     

16 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับชีวิตจริงของ
ผูเรียนเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางดานศาสนา 

     

17 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่ผูเรียนสนุกกับการเรียนรู      

18 ทําใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมจริงรวมกัน      
 



 
 

71

 
ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4. ดานการฝกใหคิด 

19 ฝกใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห สรางสรรค มีจินตนาการที่เปน
ประโยชน 

     

20 ฝกใหนักเรียนใหมีความสรางสรรคและมีจินตนาการที่เปน
ประโยชน 

     

21 สรางใหเกิดความภูมิใจและสํานึกที่ดีแกนักเรียน      
22 สามารถสนองความสนใจ ความถนัด และความสามารถของ

ผูเรียน 
     

5. ดานการกําหนดสมาชิกใหมีความเหมาะสม 
23 เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน      
24 เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

25 ครูสามารถรวมกิจกรรมกับนักเรียนได      
6. ดานการกําหนดเวลาใหเหมาะสม 

26 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวิสัยทัศน
และเปาหมายของสถานศึกษา 

     

27 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
และเปาหมายของสถานศึกษา 

     

28 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความพรอม
ของสถานศึกษา  

     

29 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความพรอม
ของบุคคลากร  

     

30 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความพรอม
ของวัสดุอุปกรณ  

     

31 มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความพรอมใน
เรื่องของงบประมาณและสถานที่ 
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ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

7. ดานผูเรียนเปนศูนยกลาง 

32 สามารถผลักดันใหนักเรียนกลาแสดงออก       
33 สามารถใหนักเรียนเปนผูดําเนินการไดดวยตนเอง      
34 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกนักเรียน      
35 ทางสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด      

36 ทางสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ      
37 ทางสถานศึกษามีการจัดระบบการอนุรักษสิ่งแวดลอม      
38 ทางสถานศึกษามีการโครงการเกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูล      

8. ดานการมีสวนรวมของทุกฝาย 

39 พอแม หรือ ผูปกครอง รวมมือประสานกับสถานศึกษาในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาแกผูเรียน  

     

40 ชุมชน รวมมือประสานกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
แกผูเรียน  

     

41 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมมือประสานกับสถานศึกษาใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาแกผูเรียน  

     

42 ทางสถานศึกษาจัดใหมีวิทยากรใหความรูและประสบการณใน
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาการแกผูเรียน 

     

9. ดานการประเมินผล 

43 มีการกําหนดเกณฑในการประเมินผลอยางชัดเจน      

44 มีการนําผลการประเมินเปนเครื่องมือใชในการปรับปรุงครั้ง
ตอไป 

     

45 มีการกําหนดใหประเมินตามวัตถุประสงคทุกกิจกรรมอยาง
หลากหลาย 

     

46 มีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการประเมินทุกกิจกรรม      
47 มีการกําหนดเครื่องมือการประเมินแบบตางๆตามความ

เหมาะสมของกิจกรรม 
     

48 มีการกําหนดเวลาในการประเมินเปนระยะๆ อยางเหมาะสม      
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ขอ 
ที่ ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

9. ดานการประเมินผล(ตอ) 

49 มีการนําผลการประเมินกิจกรรมแจงผูเรียนทุกภาคการศึกษา      
50 มีการนํารายงานผลที่ไดจากการประเมินกิจกรรมเสนอตอ

ผูปกครองและผูเกี่ยวของ 
     

51 มีการปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่ไมผานวัตถุประสงคของ
กิจกรรม 

     

52 มีการบันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมในหลักฐาน
รายงานผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน 

     

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ จังหวัดนครสวรรค  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

    
 กรุณาสงแบบสอบถามคืนฝายวิชาการ  

ขอขอบคุณ 
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ภาคผนวก  ข 
- รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
- หนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 
- หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวจิัย 
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รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจแบบสอบถาม 
 

1. ดร. มณฑิรา  จารุเพ็ง 
ภาควิชาจิตวทิยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

2. ดร. สมเดช  สีแสง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค 

3. นายวินัย  ทองแยม 
ผูอํานวยการโรงเรียนตากฟาวิชาประสทิธิ ์ 
โรงเรียนตากฟาวิชาประสทิธิ์  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
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