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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน  
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  
ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 
11 คน ครู จ านวน 7  คน  และนักเรียน จ านวน 10  คน  รวมทั้งหมดจ านวน 28  คน ในปีการศึกษา  2557  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม  สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน  ในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ  (1) กิจกรรม
แนะแนว  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องของการสื่อสาร  เ พราะครูส่วนมากพูดภาษาไทย   
แต่นักเรียนเกือบทั้งหมดพูดภาษาถิ่น โรงเรียนจึงเลือกครูที่สามารถพูดภาษาถิ่นได้  เป็นแกนน าในการท ากิจกรรม
แนะแนว และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการให้ความรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
(2)  กิจกรรมนักเรียน พบว่า ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมครบถ้วน  แต่พบปัญหาในเรื่องของความหลากหลายของ
ผู้ร่วมกิจกรรม  และความแปลกใหม่ของกิจกรรม   (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ พบว่า โรงเรียน
จัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักความเสียสละและรู้จักท างานเพ่ือส่ วนรวมเป็นพลเมืองที่ดี 
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ของสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นอกจากการจัดกิจกรรมใน 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ว  โรงเรียนยังจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
กิจกรรมการเข้าค่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประชาคมอาเซียน    
 
Abstract 
 The research titled  “Learner Development  Activities  Arrangement  for  Preparation  to  
Enter  to  ASEAN  Community  of  Schools  in  Salawin  Educational  Development  Center, Sop  
Moei  District, Mae  Hong  Son  Province”  aimed to investigate the learner development  activities  
arrangement  for  preparation  to  enter  to  ASEAN  Community  of  schools  in  Salawin  
educational  development  center, Sop  Moei  District, Mae  Hong  Son  Province. The population 
used in this study included 11 administrators, 7 teachers and 10 students total 28 people of the 
schools in Salawin educational quality development, Sop Moei District, Mae Hong Son Province 
in the academic year 2014.  The tools used in this research were non – structured interviews 
about the learner development activities management to enter ASEAN Community.  The data 
were analyzed through a content analysis.  The findings were summarized as follows: 
 The learner development activities  arrangement  for  preparation  to  enter  to  Asean 
Community  of  schools  in  Salawin  educational  development  center, Sop  Moei  District, Mae  
Hong  Son  Province was divided into 3 types as follows. (1) The guidance activities showed that 
most schools experienced communication problems because most teachers speak Thai but 
almost all students spoke in dialect. Therefore, the schools chose the teachers who could speak 
in dialect as mainstays for doing guidance activities and arranged activities in the form of providing 
them with basic knowledge about ASEAN.  (2) Learner activities were divided into 2 sub-activities 
including boy and girl scouts activities and group/club activities.  It revealed that all schools 
arranged activities completely but they faced the problems in term of participants’ diversity and 
activities’ novelty.  (3) Activities for society and public benefits presented that the schools let the 
learners participate in activities to train them to recognize sacrifice and to work for the public. In 
addition to the 3 types of activities management as mentioned, the schools also organizedthem 
some activities to help them develop and prepare themselves for entering the ASEAN 
Communityby arranging boards providing knowledge about ASEAN as well. 
 
Keywords 
 Learner Development Activities, ASEAN Community   
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บทน า 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกก าหนดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรหลักต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมการวางแผนพัฒนาเตรียมความพร้อมให้แก่ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 
5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) ภายใต้กรอบ 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย ส าหรับแผนด าเนินการระยะ5ปี เพ่ือผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า  ภายในปี2557 จะต้องมีนักเรียน 
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จึงต้องตื่นตัว  
ในการสนองนโยบายดังกล่าว  และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดการ
เรียนรู้ ในหลากหลายลักษณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, 11) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2548) ได้กล่าวในการ
บรรยาย  เรื่อง การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเ พ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี  พ.ศ.  2558   
จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องรับรอง 1 – 2  ชั้น 3  อาคารรัฐสภา  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  
2553  ไว้ว่า  ประเทศไทยเป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้าง  
ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพ่ือความ
เจริญมั่นคงของประชากร  ทรัพยากร และเศรษฐกิจ เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ คือ การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา  
ให้ประเทศไทยเป็น  Education Hub  มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน 
พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษาโดยให้มีการ
ร่วมมือกันใน  3  ด้าน  คือ  1) ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2) การขยายโอกาสทางการศึกษา และ  3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริการ และจัดการศึกษาขับเคลื่อนประชาคมอาเซียด้วยการศึกษา  ด้วยการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน  ความแตกต่างทางด้านชาติพั นธุ์  หลักสิทธิมนุษยชน   
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน   
มีการเพ่ิมครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์   นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอน
ภาษาต่างประเทศ  รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศ  
ในประชาคมอาเซียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 20  ศูนย์ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  กลุ่มนโยบายและ
แผนฯ, 2557)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริการข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว 
ชัดเจน และมีความถูกต้องในปี  2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ก าหนดให้
อาเซียนเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษาและได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ตระหนักและให้ความส าคัญกับการเตรียมบุคลากร 
และนักเรียนให้มีคุณลักษณะด้านกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน รอบรู้
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วัฒนธรรมของสมาชิกประชาคมอาเซียน ภาษาอาเซียน และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่ในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึงเป็น
หนึ่งในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้
สนองนโยบายของทางต้นสังกัดจึงได้จัดการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ เจตคติที่ดี และทักษะที่
จ าเป็นในการเข้าสู่อาเซียนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการท าให้นักเรียนมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ ให้แก่นักเรียนโดยครูซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ เพ่ือช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีจิตส านึกที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและ
ยั่งยืน และการหันมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตลอดจนผู้ปกครองสามารถพัฒนากระบวนการ
ในการด าเนินชีวิตที่สามารถพ่ึงตนเองและมีจิตส านึกรับผิดชอบตนเอง รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู้ และข้อมูล  
ที่จ าเป็นในการท างาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจากการสั มภาษณ์ นายวัฒนา   
คุณประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ (2557) ซึ่งเป็นโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายฯ  
ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างจริงจังว่า  กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได้หรือไม ่
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจและศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีการ
จัดการเตรียมความพร้อม เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทาง ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้บริหารของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 11 คน ครู จ านวน 7 คน และนักเรียน จ านวน 10 คน   
รวมทั้งหมดจ านวน   28  คน  ในปีการศึกษา  2557 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
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2  ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 ขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ประเภท  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)  ได้แก่  1) กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม
แนะแนวด้านการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ และด้านชีวิตและสังคม  2) กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และกิจกรรมชุมนุม  ชมรม  และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  และ 
ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน, 2554)  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non - Structured Interview) ผู้วิจัย
ตั้งค าถามหลักเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า มีการจัดอย่างไร ปัญหาที่พบ  
และแนวทางการแก้ไข แต่ในการสัมภาษณ์ จะไม่เรียงค าถาม หรือในบางครั้งก็ถามนอกเหนือจากค าถามที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์แต่ก็จะไม่เกินขอบเขตความต้องการ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นถึงผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ และทดสอบเครื่องมือว่าเหมาะสมกับวัตุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาหรือไม่ 
  4.2 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นถึงผู้อ านวยการโรงเรียนใน  
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
  4.3 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558 โดยชี้แจงให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเริ่มด้วยค าถามกว้างๆ เรียงล าดับ
ค าถามตามประเด็นค าถามที่สร้างไว้ โดยสามารถยืดหยุ่นได้และท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน จากนั้นสรุปประเด็นและปิดการสัมภาษณ์เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
 5. การวิเคราะหข์้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ เป็นการตรวจสอบ
สามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบ
สามเศร้า ทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตุ เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้วจึงท าการวิเคราะห์ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวินต่างตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  และกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนนั้น  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ตามวัตถุประสงค์ จ าแนกตามกิจกรรม  ได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
  ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน การแนะแนวมี
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การจัดข้อมูลสาระสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านครูประจ าชั้น  การติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  เพ่ือได้ข้อมูลที่แท้จริงของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ปรึกษาหารือกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์และก าหนดกิจกรรมให้กับนักเรียน  การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  และการเยี่ยมบ้านอย่าง
สม่ าเสมอ   ท าให้โรงเรียนและคณะครูผู้ท าหน้าที่แนะแนว  สามารถพบปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที  อีกทั้งยังพบ
จุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนและสามารถช่วยเหลือให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของตน  และเป็น
แนวทางในการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  เพราะกิจกรรมแนะแนวที่โรงเรียนจัดขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อนักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  เป็นมนุษย์ที่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว  นักเรียนย่อมสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  นอกจากการให้ปรึกษาและการแนะแนว  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเอง  โดยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน  ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านห้องสมุด  รายการโทรทัศน์  เว็บไซต์  โดยครูเป็นผู้จัดหาสื่อต่าง ๆ  และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ครูผู้สอนและครูแนะแนวได้ท าการศึกษาเอกสาร  ข่าวสาร  เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แล้ว
มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนทราบข้อมูล  ข่าวสาร  ชี้แนะแนวทางถึงประโยชน์และความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดหาข้อมูล  วารสารและสื่อต่าง ๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา  และครูผู้สอน
คอยท าการแนะแนวเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้านความรู้และมีเจตคติที่ดีในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน   โดยไม่หลงลืมและภาคภูมิใจในความเป็นไทย   มีการแนะแนวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  ในกรณีที่
นักเรียนต้องการศึกษาต่อเพ่ือเลือกอาชีพที่เหมาะสมและสนใจ” 
 ส่วนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กล่าวว่า  “การจัดกิจกรรมแนะแนว  สนองนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคนอาเซียนโดยใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครูศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับประชมคมอาเซียนและน ามาเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน  
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  สื่อวารสาร  ข่าวสารต่างๆ”  
 ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “อาเซียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  นอกจากศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  การฟังจากคุณครูยังท า
ให้ทราบข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” 
 ส่วนปัญหาที่พบผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า  “ปัญหาของการแนะแนว  คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการแนะแนว  อีกท้ังปัญหาเรื่องการสื่อสารท าให้ครูประสบปัญหาในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาตนเองท าได้ยาก  นอกจากนี้ การเดินทางยังเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก
อีกด้วย เนื่องจากมีการเดินทางที่ทุรกันดารและครูยังไม่ช านาญเส้นทางและสื่อต่าง ๆ  ที่นักเรียนสามารถค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนมีจ านวนน้อยและไม่หลากหลาย” 
 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  “โรงเรียนควรส่งครูเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการแนะแนวที่ถูกวิธี  จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยจัดให้มีครูที่สามารถพูดภาษาถิ่นได้เป็นล่ามช่วยแปล  และจัดให้คณะครูรวมกลุ่มกันในการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน  เพ่ือแก้ปัญหาครูที่ไม่ช านาญเส้นทาง  เพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  
จัดหาสื่อเกี่ยวกับอาเซียนจากองค์กรภายนอกเพ่ิมเติม  ครูจัดหาสื่อต่าง ๆ  เท่าท่ี 
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หาได้เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้  เกิดความสนใจอยากศึกษา  โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
อาเซียน เช่น  นิทรรศการวันอาเซียน  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้นักเรียนได้ศึกษา  โรงเรียน
ควรรวมกลุ่มกันน านักเรียนจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะเกี่ยวกับอาเซียนให้นักเรียน” 

2. กิจกรรมนักเรียน  
 กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้น  แบ่งออกเป็น  2  กิจกรรมคือ 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
  ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  “โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้กฎระเบียบการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนักเรียนต้องพบเจอกับวัฒนธรรม  และผู้คนที่หลากหลายการฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
กฎระเบียบในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจะมีการฝึกในเรื่องระบบหมู่นักเรียนจะได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน รู้จักควบคุมตนเองและฝีกวิธีคิดและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถปรับตัว  และด าเนินชีวิตในสังคมได้ดีในอนาคต” 

  ส่วนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  ซึ่งจะมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม การ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่หลากหลายจ าเป็นต้องมีกฏระเบียบ ครูจึงจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนฝึกการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนในสังคมภายใต้กฏระเบียบ  สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม” 

  ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  “การร่วมกิจกรรมท าให้มีความกล้าคิด  กล้าตัดสินใจ เมื่อต้องเผชิญปัญหาและท าให้
สามารถรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”  

  ส่วนปัญหาที่พบผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า “ปัญหาในการจัดกิจกรรม  คือ  การขาดความ
หลายหลาย  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่จัดบุคลากรที่จัด  และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีลักษณะไม่
แตกต่างจากครั้งก่อนๆ  ที่เคยจัดบุคลากรคนเดิมๆ  นักเรียนเพ่ือนร่วมชั้นที่รู้จักกันดี  ท าให้นักเรียนขาดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมและเรียนรู้”  

  โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะดังนี้  “โรงเรียนควรรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม  เพ่ือระดมก าลัง
ร่วมกันคิดกิจกรรมใหม่ๆ  นักเรียนได้เจอเพ่ือนใหม่ต่างโรงเรียน  เจอบุคลากรครูหน้าใหม่ ๆ  เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น
ให้นักเรียนอยากร่วมกิจกรรม  ควรเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความช านาญโดยเฉพาะมาร่วมจัดกิจกรรมเป็น
บางครั้ง  เมื่อมีโอกาสและสามารถท าได้”  

 2.2 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
  ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “ในการเตรียมความเพ่ือเข้าสู่อาเซียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและ
ความเหมาะสมของนักเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อนักเรียนในการน าไปใช้ศึกษาต่อ  ด าเนินชีวิตและ
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้  ทักษะ  และเจตคติของนักเรียนให้พร้อมโดยการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน  เนื่องจากภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางของอาเซียน  
และในคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนที่ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้  เด็กไทยต้อง
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  คือภาษาอังกฤษ  และภาษาในประเทศอาเซียนอีกหนึ่งภาษา  จัดชุมนุม
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คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชุมนุมรักการอ่านเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการเรียนรู้ นอกจากการจัดตั้งชุมนุมแล้ว  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยกับนักเรียน  
ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน  ซึ่งเป็นการรวบรวมนักเรียนผู้ซึ่งมีภาวะผู้น าและเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวมร่วมดูแล
พัฒนาโรงเรียน  โดยมีคณะครูคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน า อีกด้วย” 

  ส่วนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  “ครูจัดกิจกรรมชุมนุมเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น  ชุมนุมภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  โดย
การใช้ครูที่มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษหรือใช้สื่อต่าง ๆ  เท่าที่หาได้  มาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  บางครั้งครู
จัดหาสื่อวีดิทัศน์จากอินเทอร์เน็ตมาให้นักเรียนได้ดูเพ่ือฝึกทักษะด้านการฟังเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการฟัง
ภาษาอังกฤษที่มีส าเนียงจากเจ้าของภาษา  จัดชุมนุมคอมพิวเตอร์  เพ่ือฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีอันเป็นทักษะที่
จ าเป็นของเด็กไทยเมื่อเข้าสู่อาเซียน จัดชุมนุมอาเซียน  เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาเซียน  ท ากิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน”   

  ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “กิจกรรมชุมนุม  ท าให้ฝึกทักษะต่างๆ ได้มาก  เนื่องจากได้ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ
มาก”   

  ส่วนปัญหาที่พบ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า  “ปัญหาที่ส าคัญและพบว่าต้องท าการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน  คือ  ปัญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  ซึ่งภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางของอาเซียน  
เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความความรู้ความถนัดในด้านภาษาอังกฤษ   จึงท าให้ในปัจจุบัน
นักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ  ขาดการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  ทั้งด้านการอ่าน  เขียน  และพูดที่ดี
เพียงพอ  เมื่อต้นสังกัด (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2) จัดกิจกรรมให้โรงเรียนน า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา  เช่น  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  หลายโรงเรียนไม่สามารถน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมได้  เนื่องจากปัญหาเรื่องการเดินทาง  การขาดงบประมาณในการเดินทาง  นักเรียนจึงขาดโอกาสเข้าร่วม 
อีกปัญหาหนึ่งคือ  ขาดการสนับสนุนจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอ ทั้งด้านเอกสารความรู้  สื่อต่างๆ  ที่จะให้นักเรียน
และคณะครูใช้ศึกษา  มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ขาดความหลากหลาย  ถึงแม้ว่าต้นสังกัดจะมีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  แต่ด้วยบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
ถิ่นทุรกันดาร  การเดินทางล าบาก   จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการที่โรงเรียนจะพานักเรียนเข้าศึกษาหาความรู้  
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโลโลยีของนักเรียนยังขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็น โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่จะ
น ามาให้นักเรียนใช้ฝึกฝนทักษะ   ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนกล่าวว่า  “โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง  เพียง
พอที่จะใช้สอนนักเรียนได้  แต่ไม่มีไฟฟ้าที่จะใช้  เครื่องคอมพิวเตอร์จึงถูกปล่อยไว้ไม่ได้ใช้งาน” 

  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้  “โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ  โดยการส่งไปอบรม  เข้าค่ายที่หน่วยงานต่างๆ  จัดขึ้น  เพ่ือให้ครูน ามาถ่ายทอดและจัดกิจกรรม
ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ร่วมกันคิดรูปแบบของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยสอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ลงไปในกิจกรรม  และจัดกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้  กระตุ้นให้เกิดความสนใจ สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จัดหา
สื่อการสนับสนุนจากภายนอก  จัดหาสื่อที่น่าสนใจจากในอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้”  และผู้ให้
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สัมภาษณ์ยังกล่าวอีกว่า  “ ในอนาคตโรงเรียนอยากจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดหาครูผู้เป็นเจ้าของภาษา  
หรือมีทักษะด้านภาษาที่ดีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และ
ฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น  จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสากล
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะแก่นักเรียน  เช่น  กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่มีการรวมกันของ
นักเรียนต่างชาติ  ต่างภาษา  และต่างวัฒนธรรม  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ”  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนมีจิตสาธารณะ  
ไม่เห็นแก่ตัว การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการท าแนวกันไฟ  พัฒนาแหล่ง 
ต้นน้ า  การบวชป่า  ท าให้นักเรียนมีส านึกรักบ้านเกิด  เห็นถึงคุณค่าของความสามัคคี   และคุณค่าของสถานที่
ส าคัญต่างๆ  เช่น  วัด  โรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความนิยมรักความเป็นไทย” 

 ส่วนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กล่าวว่า  “การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของส่วนรวม  และเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน หมู่บ้าน  
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ลดความเห็นแก่ตัว  จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น” 

 ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า  “การไม่เห็นแก่ตัว  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ท าให้เราสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้ง่าย  และด าเนินชีวิตในสังคมได้ดี” 

 ปัญหาที่พบจากท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์คือ  “ความหลากหลายของเชื้อชาติและ
ความเชื่อ  เช่น  เมื่อโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญทางศาสนา  มีการท าความสะอาดและ
พัฒนาวัด  นักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ  มักคิดว่าไม่เกี่ยวกับตน  และไม่รู้สึกอยากเข้าร่วม  บางส่วน
ท าด้วยความไม่เต็มใจ” 

 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้  “โรงเรียนควรปลูกฝังค่านิยมความเป็น
ไทย  โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการบ าเพ็ญประโยชน์มิใช่เป็นการท าเพ่ือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งหรือท าเพ่ือคนใดคนหนึ่ง  ให้นักเรียนตระหนักว่า กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  
ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ถูกบังคับให้ต้องท า  การบ าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่ทางศาสนาโรงเรียนควรจัดให้มีการ
ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เช่น  เมื่อมีการบ าเพ็ญประโยชน์ที่วัด  ก็ควรมีการบ าเพ็ญประโยชน์ที่โบสถ์ด้วย เพ่ือเป็น
การฝึกให้นักเรียนรู้สึกและยอมรับความแตกต่างด้านการนับถือศาสนาของบุคคลอ่ืน และเห็นคุณค่าของแต่ละ
ศาสนาเท่าเทียมกันเพราะสัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน” 

 ส่วนครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กล่าวว่า  เพ่ือเป็นการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  ครูผู้จัดกิจกรรมได้
ท าการประเมินผลการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  การประเมินจากผลงาน  แบบสังเกต  แบบทดสอบ พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ของโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ 
จึงน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ประเด็นแรก  กิจกรรมแนะแนว  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่า ถึงแม้โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความ
ถนัดและเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวโดยตรง  แต่ก็ยังสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และ
กิจกรรมแนะแนวยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศั กยภาพ  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว  โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและการจัดบุคลากรที่มีความถนัดในด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมตามบริบทของโรงเรียน  เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  เพ่ือทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐาน  
และสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียน เป็นรายบุคคล  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในการแก้ปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง  น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์  และก าหนดกิจกรรมแนะแนว
ให้กับนักเรียน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  กระทรวงศึกษาธิการ  (2552, 22)  ที่ระบุไว้ว่า  การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริม และ
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  8  ประการ โดยน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนว  ที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะ
ชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจ  ธรรมชาติของผู้เรียน และ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระ
ในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง  เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ  (2551)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง  
การศึกษาการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2554 ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบว่า  โรงเรียนควรแต่งตั้งพนักงานครูให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมแนะแนวโดยตรง  ควรพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาการแนะแนว ควรส ารวจ  
ความต้องการและความสนใจของนักเรียน เพ่ือน าผลส ารวจมาวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน   
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการด าเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ประเด็นที่สอง  กิจกรรมนักเรียน ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการ
พัฒนาตนเอง ในด้านของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีทักษะของการเป็นผู้น าและผู้ต ามที่ดี  
รู้จักการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล  มีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมและก าหนดเป้าหมาย   
โดยค านึงถึงบริบทของโรงเรียน  ความพร้อมในด้านต่างๆ  และความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ  (2552,  25)  ที่ระบุถึงหลักการจัดกิจกรรมนักเรียนไว้ว่า  
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การจัดกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด  และความสนใจ โดย
เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี  อ่อนน้อม (2550)  ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนวัดปากน้ า  (สร้อยประชาสรรค์)  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีคุณลักษณะ
ในภาพรวม  และรายด้านทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการพัฒนาการท างานและการด าเนินชีวิต  
และด้านการพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอยู่ในระดับมาก   
 ประเด็นสุดท้าย  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีการพัฒนาในลักษณะของความรู้คู่คุณธรรม  คือ  นักเรียนเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน  ไม่น าของของคนอ่ืนมาเป็นของตน  มีจิตสาธารณะ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยมี
การอธิบายถึงวัตถุประสงค์  ความส าคัญของกิจกรรมให้นักเรียนได้ทราบ  และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เต็มใจ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2553, 56)  ที่ระบุไว้ว่า  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิด
สร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในลักษณะจิตอาสา  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศรี  อ่อนน้อม (2550)  ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนวัดปากน้ า  (สร้อยประชาสรรค์)  ผลการวิจัย
พบว่า  ด้านการพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนักเรียนมีพัฒนาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นักเรียนชื่นชม
ยินดีเมื่อผู้ อ่ืนประสบผลส าเร็จ  มีสัมมาคารวะต่อผู้เป็นครู  และผู้ที่มีอายุมากกว่า  นักเรียนตอบแทนบุญคุณ  
ผู้ให้ความช่วยเหลือ  กล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  นักเรียนสามารถควบคุม
อารมณ์และกิริยามารยาทได้ทุกสถานการณ์ ไม่ทะเลาะวิวาท  อาสาช่วยงานครู 
 
สรุป 

จากการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ าแนกได้เป็นสามลักษณะ
ดังนี้  คือ 

1. กิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนได้ศึกษาและจัดท าข้อมูลของนักเรียนเพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมความถนัดและทักษะที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความถนัดและ
ความเหมาะสมกับตัวนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. กิจกรรมเพ่ือนักเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนด ารงชีวิตภายใต้กฎระเบียบ  รู้จักการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี  เพ่ือให้สามารถน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 
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3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ลดความเห็นแก่ตัว  โดยการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ ด้วยความ
เต็มใจ  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสมบัติส่วนรวม  สาธาณะสถาน  สาธารณะสมบัติของโรงเรียน  
ชุมชน  ตลอดจนของประเทศชาติ เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและภาคภูมิในในความเป็นไทย  

จากการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมดังกล่าว  โรงเรียนยังพบปัญหาที่ต้อง
แก้ไข  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาถิ่นให้กับบุคลากรในโรงเรียน
อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาถิ่น  สามารถใช้ภาษาถิ่นสื่อสารในการจัดกิจกรรมแนะแนว  
ให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น และควรจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุน  
ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอุปกรณ์  และด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคมและปัญหาที่
แตกต่างไปจากเดิม สุดท้ายควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในลักษณะพ่ีสอนน้อง  เพ่ือให้นักเรียนรุ่นน้อง
เห็นเป็นตัวอย่าง  สามารถปฏิบัติตามโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรือจ าเป็นต้องท า 
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