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The purposes of this research were to (1) identify the current 

practices of student activities in the secondary schools in Bangkok,  (2) 
propose an effective observation for the administration of student 
activities as practiced in effective secondary schools.  The samples 
comprised those 72 secondary schools under the Department of General 
Education through the selection of the first 10 most effective 
administration of student activities.  The instrument were an opinionnaire 
and a structured interview as developed from the Frederick’s concept.  All 
data as obtained during October 2002 to January 2003 were to be 
analyzed by employing frequency, percentage, mean, standard deviation 
and content analysis.  It revealed that : (1) The student activities 
administration was found, as a whole as well as each aspect, at a high 
level according to the following order of priority : policy and philosophy, 
classification, scheduling, principle and direction of management, 
evaluation, administration and the sponsor.  (2) An additional observation 
regarding student activities administration as drawn from the interview 
were : There appeared a policy and philosophy in every school.  Two 
styles were shown in managing student activities - both teachers and 
students were eligible to set op the clubs.  The most interesting clubs was 
sports and games.  Most teachers were pleased to be the club sponsors.  
Many schools set up an administrative council for student activity clubs 
and encouraging their students to participate.  Most schools did not set up 
annual student activity calendars.  The evaluation were mostly done by 
the advisors, where several schools offered their students to carry on by 
themselves. There were no evidence regarding the overall administrative 
evaluation of student activities as well. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ณ วันนี้ คนไทยประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม  และถึง
จุดเปลี่ยนที่สําคัญ ซ่ึงจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีความหลากหลาย เชน สังคม 
ขาวสาร สังคมธุรกิจบริการ สังคมเทคโนโลยี สังคมเกษตรอุตสาหกรรม สังคมนานาชาติ ซ่ึงมี
อิทธิพล และสงผลตอกระบวนการจัดการศึกษาอยางมาก กระบวนทัศนใหมในการจัดการศึกษาจึง
จัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อเปาหมายเสริมสรางพลังความสามารถของแตละบุคคลที่มีอยู
ในตนเองใหเจริญเติบโตอยางเต็มขีดความสามารถ และนําศักยภาพนี้มาพัฒนาตนและสังคมได
เหมาะสมกับความสามารถแหงตน ดวยเหตุที่การศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย จึงมีการปฏิรูปการศึกษา ในปพุทธศักราช 2542 และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนสวนสรางเสริมเติมเต็มความรู ความชํานาญ
และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อการคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง 
และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางสังคม และปลูกฝง จิตสํานึกของ
การทําประโยชนเพื่อสังคมใหเปนคนดี มีปญญาและมีความสุขสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว พัฒนาสังคม ทําใหประเทศชาติพัฒนากาวหนา 
รวมทั้ง  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขัน  และรวมมืออยางสรางสรรค 1 กับ 
นานาชาติในสังคมโลก  

 
ภูมิหลัง 

 
 กิจกรรมนักเรียน ในปจจุบันใชคําวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงมีมานานแลวตั้งแตสมัย
กรีกโรมัน2   มีการจัดกิจกรรมกีฬา  ดนตรี  ปาฐกถา  โตวาที  ขึ้นในโรงเรียนของ เอเธนส  และเมื่อ

                                                           
 1กรมสามัญศึกษา, ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชากิจกรรม, “บทนํา,” ใน คูมือการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, 2541), 1. 

2ประภาพรรณ  สุวรรณสุข, “กิจกรรมเสริมหลักสูตร,” ใน พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 
หนวยที่ 5 - 10  (กรุงเทพฯ : อัมรินทรการพิมพ, 2524), 50 - 51. 
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ตนศตวรรษที่ 20 ระหวาง ค.ศ. 1920 - 1950 อเมริกาเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักเรียน ทําให 
กิจกรรมนักเรียนเจริญรุงเรืองมาก เพราะ จอหน ดุย (John Dewey) นักการศึกษาคนสําคัญไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กที่วา “Learning by Doing” และเห็นวาโรงเรียนมีหนาที่ที่จะตอง
จัดประสบการณที่มีคุณคาในหลายรูปแบบ โดยเนนวากิจกรรมนักเรียนเปนสวนหนึ่งที่มีประโยชน
โดยตรงที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริงในทุกๆ ดานคือ ทั้งรางกาย  จิตใจ สังคม 
อารมณ ตลอดจนทางสมอง  คือ สติปญญา กิจกรรมนักเรียน จึงไดรับความสนใจ  และเพิ่ม
ความสําคัญขึ้นตามลําดับ จนในที่สุดกิจกรรมนักเรียนจึงไดถูกบรรจุไวในโปรแกรมการศึกษาของ
นักเรียนและในป  ค .ศ .1919 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ไดเปดสอนวิชากิจกรรมนอก 
หลักสูตร (extra curricular activities) ขึ้นเปนครั้งแรก  โดยมีเอลเบิรต เค. เฟรตเวลส (Elbert K. 
Fretwell)  ซ่ึงไดรับ การยกยองวา เปนบิดาแหงกิจกรรมนอกหลักสูตรเปนผูสอน  
 สําหรับในประเทศไทย กจิกรรมนักเรยีน เร่ิมมีมาตั้งแตสมยั    พระบาทสมเด็จพะจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั โดยจะเห็นไดจากมีการแขงขันกฬีา และการแสดงละครภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ส้ินสุดลงคือ ระหวาง พ.ศ. 2490-2500 ซ่ึงเปนระยะที่ รัฐบาลไทยเริ่มสงคนไปศึกษายงัตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สหรัฐอเมริกา เมื่อจบกลับมาก็ขยายความรูเกีย่วกับการศึกษาแผนใหม อันไดแก 
แนวคดิของนกัการศึกษา เชน จอหน ดุย (John Dewey) หลังจากเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยุค
ประชาธิปไตยเฟองฟู ในป พ.ศ. 2516 กิจกรรมนักเรียน ไดมีความสําคัญและขยายกวางขวางมากขึน้ 
จนคณะครูอาจารย มีความเกรงกลัววากิจกรรมนักเรียน จะมีแนวโนมทําใหเกดิความยุงยากใน
โรงเรียน และบานเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลจึง
ประกาศใหงดกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียน ที่เคยใหนักเรยีน ปฏิบัติเอง ตามความสนใจ และความ
สมัครใจจนกวากระทรวงศกึษาธิการจะไดวางระเบยีบแนวปฏิบัติให ตอมากระทรวงศึกษาธิการได
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาขึ้น และประกาศใหใชคูมือ
การจัดกจิกรรมนักเรียนระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา พ.ศ. 2520 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน
การจดักจิกรรมในโรงเรียน3 ไดมีการแกไขปรับปรุง แตผลการจัดกิจกรรมนักเรียนกย็ังไมประสบ
ผลสําเร็จ ประสิทธิภาพของการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนบางแหงยังไมเปนที่นาพอใจ 
และมีปญหาการเมืองเขามาแทรกแซง กจิกรรมนักเรียน ในบางระดับ ตลอดจนปญหาที่จะตอง
ปรับปรุง รูปแบบการจัดกจิกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับสภาพบานเมอืง  
 

                                                           
3กาญจนา  ศรีกาฬสินธิ์, การบริหารกิจการนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2533), 25. 
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จนกระทั่งในป พ.ศ. 2533  มีการประกาศใชหลักสูตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2533) นั่นคือ หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูคือ
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิาร โดยกรมวิชาการไดติดตาม
ผลและดําเนินการวิจยัเพื่อการพัฒนาหลักสตูรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูใน
ปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคม
ความรูไดทันการณในเรื่องที่สําคัญที่วาการกําหนดหลกัสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอน
สภาพความตองการที่แทจริงของการจัดการศึกษาของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองทองถ่ินและชุมชน จนถึงยุคแหงการปฏิรูปการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษา เปนกระบวนการเรียนรู เพือ่ความเจริญงอกงามของ
บุคคล และสังคม โดยการถายทอด ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม
แหงการเรยีนรู และปจจยัเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข 
รวมทั้งเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวนเกาป ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่
เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษา ในการสรางคนสรางงาน เพื่อชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางชาติ 
ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน  
บูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรูและเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชน ใหมีความรูคูกับการทํางาน  ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความ
มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือเปนหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางหลักสูตร ยืดหยุน กําหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 
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 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม     มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ
สามป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปนพลเมืองของ
ชาติ การดํารงชีวิต   และการประกอบอาชีพตลอดจน  เพื่อการศึกษาตอและไดกําหนดให  
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่มีสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย4 การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึง
ประกอบดวยองคความรูทักษะหรือกระบวนการ การเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนเปนแปดกลุม ที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูประกอบดวย    
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ และกําหนดใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซ่ึง 
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจาก 
กิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้งแปดกลุม ดังนั้น “กิจกรรมนักเรียน” ที่เปนชื่อ
แตเดิม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 จะใชช่ือ “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน” ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ดังนั้นเมื่อสถานศึกษาไดใชหลักสูตร
การศึกษาขั้น    พื้นฐานครบทุกขั้นแลว กิจกรรมนักเรียนก็จะเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
ปญหา 

 
 จากการศึกษาความตองการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ของครูผูรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โดย
ศูนยพัฒนาการจัดกิจกรรม พบวา ครูสวนใหญตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในดานการ
ใหความสําคัญของกิจกรรมวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และควรประกาศ
นโยบายที่ชัดเจนใหครูทุกคนตระหนักในการรวมมือ ตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผล อีกประการหนึ่งครูกิจกรรมไมดําเนินการใหเด็กจัดกิจกรรมแตจะสอนเหมือนรายวิชา
ปกติ โดยครูเปนศูนยกลางหรือครูจะเปนผูกําหนดกรอบการจัดกิจกรรม นักเรียนมีหนาที่ปฏิบัติ 
ตามกรอบที่กําหนด ในขณะที่ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนกิจกรรมกลาววาความถนัด 

                                                           
 4กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2544), 2. 
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ความสนใจ และความตองการของนักเรียนเปนหัวใจสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญ  
ดังนั้นผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษาตองมีความรู ความเขาใจในหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงครูอาจารยสวนหนึ่งก็ยังเห็นวาเปนภาระที่เพิม่
จากวิชาสามัญ บางก็รับภาระและจัดการเรียนการสอน เชน วิชาปกติ โดยไมไดคํานึงถึงความสนใจ 
และความสมัครใจของผูเรียน ดังนั้น เยาวชนไทยที่เปนผลผลิตจากการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนในโรงเรียนดังกลาวจึงยังไมบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค เมื่อมีปญหาในสังคมไมวาจะ
เปนความยากจนความงมงาย ความเอารัดเอาเปรียบ ความทุจริตที่มีอยูทุกหนทุกแหง ชองวาง
หางไกลระหวางคนสิ้นไรและคนมั่งมี ประชาธิปไตยยังกึ่งดิบกึ่งดี ทุกครั้งทุกเหตุการณที่เกิด ทุก
คนหันมาโทษการศึกษา การเรียนการสอน คนทุกวัยตั้งแตเกิดจนจบมหาวิทยาลัย เรียนแตวิชา รูแต
หนังสือ ถูกลอมกรอบดวยตารางการสอน และหองเรียน การพัฒนาคนไทยจึงไมเอ้ือใหมีคุณสมบัติ 
มองกวาง    คิดไกลใฝสูงมุงทํางานชาญชีวิต วิธีการสอนไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาใน
ดานการคิดวิ เคราะหการแสดงความคิดเห็น  และการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําให 
ผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหาคําตอบ ยังเนนการสอนหนังสือมากวาการสอนคน 
นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีทันสมัย ครูยังเปนผูมีอํานาจในชั้น
เรียน ครูยังคงยึดมั่นวาตนเองเปนผูรูมากที่สุด ถูกที่สุด และมีอํานาจมากที่สุดในกระบวนการเรียนรู 
ผูเรียนมีหนาที่รับและปรับตัวใหสอดคลองกับเนื้อหาความรูและวิธีการของครู สถานศึกษาจึงไม
เปน “โรงเรียน” เพื่อการเรียนรูของผูเรียน แตเปน “โรงสอน” 5  
 ปจจุบันทั้งนักการศึกษา และนักจิตวิทยา ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ ไดมองเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและเพื่อตอบสนองความตองการทางดาน 
จิตวิทยา เด็กตองการการยอมรับจากเพื่อน ตองการเปนสมาชิกของกลุม ตองการเพื่อนที่มีความ
สนใจอยางเดียวกัน ตองการทดแทนในสิ่งที่ตนขาด เด็กที่ขาดความรักจะชวยใหเกิดความอบอุน
ทางใจ นอกจากนี้กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปนกระบวนการกลุมยังสรางมิตรภาพระหวางนักเรียน
ดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครูใหแนนแฟนยิ่งขึ้นในความเปนจริงสวนหนึ่งที่เราจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบบปนโตใหนักเรียน โดยลืมนึกถึงความนึกคิดความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 
จึงถือเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมตองมีปญญาที่ไตรตรอง และรูเทาทันความเจริญ 
 

                                                           
 5ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักเรียน. “การพฒันาคุณภาพกิจกรรม 

นักเรียน,” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องโครงการพัฒนาคณุภาพกิจกรรมนักเรียนใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกลาง เสนอที่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร, 31 สิงหาคม 2543. 
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ทางวัตถุ ใหมีความพอดีระหวาง การแสวงหาปจจัยตางๆ ในชีวิตกับการรักษาสิ่งแวดลอม คานิยม
และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเตรียมเยาวชนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดัน
ใหประเทศชาติสามารถกาวไปกับโลกไดอยางมั่นคง มีเอกลักษณและศักดิ์ศรี และควรสรางคานิยม
ใหนักเรียนยึดถือมากกวาวัตถุ โรงเรียนควรจัดสถานที่ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศ
ทางวิชาการที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรม6 นอกจากนี้วิธีการบริหารจัดการตั้งชุมนุม การเขาเปน
สมาชิก ยังมีวิธีการที่แตกตางหลากหลาย และมักจะเกิดปญหาในการปฏิบัติงานอยูเสมอ จากการ
สํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน ปรากฏวามีผลงานวิจัยนอยมากที่พบสวนใหญจะมี
ผลงานวิจัยที่ศึกษาระหวางป พ.ศ.2516-2526 ซ่ึงเปนชวงที่มีการทํากิจกรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา
กันมาก เห็นไดจากการที่นักเรียนนักศึกษาที่เปนนักกิจกรรม (activist) และองคกรของนักเรียน  
นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีสวนรวมกับเหตุการณบานเมืองและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย คือเหตุการณที่นําสู “วันมหาวิปโยค” 14 ต.ค. 2516 และ
เหตุการณเมื่อ 16 ตุลาคม 2519 ผลงานวิจัยที่พบชวงเวลาดังกลาว ไดแก ทองสุข  
รัตนตรัยวงศ7 ไดวิจัยเร่ือง “ปญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดพระนครและธนบุรี” พบวาปญหาในการจัดกิจกรรมคือ ความรู ความเขาใจในดานการจัด
กิจกรรมของครูและนักเรียนไมดีพอ ขาดความรวมมือและความชํานาญ มีปญหาดานการเงิน เวลา 
สถานที่ ตัวบุคคล ตลอดจน  ผูใหการสนับสนุน ขาดการแนะนําและการวางแผนที่ดี การแบงงาน
ไมทั่วถึงไมมีการวางแผนระยะยาวไมมีการบันทึกผลงานไว และในชวงระยะเวลานี้ นพพร  
พานิชสุข8  กลาววา กิจกรรมนักเรียนไมคอยเจริญกาวหนา เพราะขาดการวางแผนงานรวมกัน 
 

                                                           
 6กรมสามัญศกึษา, ศูนยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนวิชากิจกรรม, คูมือการจดั 

กิจกรรมนกัเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ, 11. 

 7ทองสุข รัตนตรัยวงศ, “ปญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดพระนครและธนบุรี พ.ศ. 2506,”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2506), 132. 

8นพพร พานิชสุข, “ขอคิดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา,”     
มิตรคร ู  23, 1 (15 มกราคม 2514) : 12-17.  
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ระหวางครูกับผูเรียน ซ่ึงสุภาพ  สัตยานนท9 ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่
มีผลตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมที่จัดอยูในโรงเรียนมี แปดชนิดคือ ชุมนุม
ทางวิชาการ ชุมนุมเกี่ยวกับการบริการสังคม การจัดนิทรรศการ อภิปราย การศึกษานอกสถานที่ 
การเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย สภานักเรียน และการทําหนังสือพิมพ พบวามีปญหา และอุปสรรค 
คือ มีเวลานอยเกินไป กิจกรรมบางอยางไมนาสนใจและนาเบื่อ สวน อุดม  หนูทอง10 ไดศึกษาเจต
คติ ของครูในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา
ปญหาที่สําคัญที่สุดคือ อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ รองลงมาคือ งบประมาณมีนอย 
ครูสวนใหญมีช่ัวโมงสอนและมีงานสวนตัวมากเกินไป ขาดผูประสานงานที่ดี ในป พ.ศ. 2519 
ประภัสสร  มโนรัตน11 ไดวิจัยเร่ืองเจตคติของอาจารยใหญ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลในภาคเหนือ ที่มีตอการจัดกิจกรรมนักเรียน พบวาโรงเรียนสวนใหญจัดกิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม รองลงมาไดแก การกีฬา 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมศิลปะและดนตรี อาจารยใหญ ครู และนักเรียนสวนมาก ทราบถึง
ประโยชน และมีเจตคติที่ดี ตอกิจกรรมนักเรียน และใหการสนับสนุนพอสมควร การดําเนินงาน มี
ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการนักเรียนเปนผูวางแผน เวลาที่จัดกิจกรรมไมแนนอนบางโรงเรียน
กําหนดไวในตารางสอน  และบางโรงเรียนมีในวันหยุด ปญหาที่พบคือครู และสมาชิกไมคอยให
ความรวมมือ ผูบริหารไมสนับสนุนกิจกรรมบางประเภทบางครั้งนักเรียนไมทราบวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรม เพราะขาดการประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนที่ดี เวลาและทุนทรัพยมีนอย 
ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความตองการที่จะใหครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
พรอมใหขอเสนอแนะวาผูบริหารควรสนับสนุนทางดานการเงิน อุปกรณ ตลอดจนการเสนอ
ผลงาน 

                                                           
 9สุภาพ  สัตยานนท, “ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่มีตอกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ปการศึกษา 2517” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 129. 

 10อุดม หนูทอง, “การศึกษาทัศนคติของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่มีตอกิจกรรมนักเรียน” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2518), 134. 

 11ประภัสสร มโนรัตน, “เจตคติของอาจารยใหญ ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลภาคเหนือ” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519), 142. 
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ที่จัดใหบุคคลภายนอกชม และกิจกรรมตางๆ ที่จัดควรจัดใหนาสนใจและมีประโยชน ในปเดียวกัน
นี้ นิตยา  เปลื้องนุช12 ไดวิจัยเรื่อง เจตคติของอาจารยใหญ ครู นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาของ 
โรงเรียนรัฐบาลในภาคกลางที่มีตอกิจกรรมนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ 
ปญหาดานสถานที่และอุปกรณ   กิจกรรมนักเรียนทําใหผลการเรียนของนักเรียนดอยลงไป ครูไม
เคยพานักเรียนไปเยี่ยมกิจกรรมของโรงเรียนอื่นเลย เวลาในการจัดกิจกรรมนักเรียนมีนอย ขาด        
งบประมาณ ครูที่ปรึกษาขาดความรูทางดานกิจกรรมนักเรียน และไมคอยใหความรวมมือ สวน
นักเรียนก็มีปญหาดวยคือการไมกลาแสดงออกในขณะที่ อรวรรณ เวทยะเวทิน13 ไดวิจัยเร่ือง
เดียวกันในภาคตะวันออก  พบวาครู อาจารย และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมนักเรียน มี
ความเขาใจ สนใจ และใหความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนมากพอสมควร วิธีดําเนินงานสวนมาก
จะเปนในรูปของคณะ กรรมการ ซ่ึงประกอบดวยครู และนักเรียนรวมกัน สวนปญหาและอุปสรรค
ที่พบในการจัดกิจกรรม นักเรียน ไดแก ปญหาดานการเงิน บุคลากร เวลา อุปกรณ และสถานที่ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ และการประสานงานระหวางผูบริหาร ครูและนักเรียน   
 ในป 2523 อนุชา  เทวราชสมบูรณ14 ไดวิจัยเร่ืองการศึกษา ปญหาบางประการในการ
บริหารกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียน ครูและผูปกครอง สวนมากมีเจตคติในเชิงเห็นดวยกับกิจกรรมนักเรียนแตละ
ประเภท และเจตคติของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมแตละประเภทไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
                                                           

 12นิตยา  เปลื้องนุช, “เจตคติของอาจารยใหญ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลภาคกลางที่มีตอการจัดกิจกรรมนักเรียน” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519), 
35-64. 
 13อรวรรณ  เวทยะเวทิน, “เจตคติของอาจารย ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐบาลในภาคตะวันออกที่มีตอการจัดกิจกรรมนักเรียน” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2519), 120. 

 14อนุชา เทวราชสมบูรณ, “การศึกษาปญหาบางประการในการบริหารกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา, องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พษิณโุลก
, 2523), 118. 
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ทางสถิติ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาระหวางประเภทกลุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึงขนาดโรงเรียน 
พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง มีเจตคติตอกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวนเจตคติที่มีตอกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกายและนันทนาการ 
กิ จกรรม เกี่ ย วกั บศ าสนา  ศิ ลปวัฒนธรรม  กิ จกรรม เกี่ ย วกั บก ารบํ า เพ็ญประโยชน  
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปกครองและการประชุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.1 นอกจากนั้นผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะวาควรมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดเห็น
คุณคาและประโยชนมากขึ้น  
 ป พ.ศ. 2539 มีงานวิจยัของ สุทธิ แชมลําเจียก15  วิจัยเร่ืองการจัดกจิกรรมนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ไดผลสรุปวาการจดักิจกรรมนักเรียน
ไมไดเนนเรื่องผลงานนักเรียน การวางแผนขาดความชัดเจน งบประมาณไมเพยีงพอ การ
ประเมินผลไมจริงจังไมครอบคลุมที่จะนําประโยชนมาใชในโอกาสตอไป ผูบริหารไมใหความ
สนใจตอการจดักิจกรรม อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมขาดความสนใจในกจิกรรมนักเรยีนเพราะมี
ช่ัวโมงสอนมาก ขาดวิทยากรทองถ่ินที่จะใหความรูกับนกัเรียน และในป พ.ศ. 2540 ปาน  เปรื่อง
ศิลปรัตน16  วิจยั เร่ือง สภาพปญหาของการจัดกิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏวา ผูบริหารระบุวา โรงเรียนไมมีปญหาดานการ
กําหนดนโยบายเกีย่วกับกิจกรรมนักเรียนแตจะมีปญหาดานการวางแผนเนื่องจากบคุลากรไมให
ความรวมมือเทาที่ควร บุคลากรมีช่ัวโมงสอนมากไมมีเวลาในการเตรียมการจัดกจิกรรม และยังไม
เห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือ สวนหวัหนาหมวดมีความเห็นเชนเดยีวกับผูบริหารโดย
เพิ่มเติมวาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนขาดการประสานงานระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 
สวน 
 

                                                           
15สุทธิ แชมลําเจียก,”การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา จังหวัดลพบุรี” (ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539), 97 - 100.     

16ปาน  เปร่ืองศิลปรัตน, “สภาพและปญหาในการจัดกจิกรรมนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสงักัดกรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540), 
49 - 151. 
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อาจารยที่ปรึกษาระบุวา มีปญหา ในการจัดทําโครงการ เนื่องจากนักเรียน ขาดความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหอาจารยดําเนินการเองทั้งหมด และโรงเรียนไมไดนํา
ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ไมไดใหความสนใจติดตาม
การดําเนินการ  
 สําหรับนักวิชาการศึกษา และผลงานวิจัยในตางประเทศกลาวถึงการจัดกิจกรรม       
นักเรียนดังนี้ Mc.Kown17 และ Cooper กลาววา “การจัดกิจกรรมนักเรียนควรใหเกิดคุณคาทาง  
จิตใจ มากกวาภายนอก ควรจัดใหมีความสัมพันธกับชีวิตจริง และเปนการสรางคุณลักษณะในแต
ละบุคคล วิธีการจัดกิจกรรมนักเรียนเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง การจัดการอยางมีแบบแผน เปนขั้นตอน
มีความสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จมากที่สุด จอหนสัน18 ไดทําการวิจัยเร่ือง กิจกรรมนอก
หองเรียนในจูเนียร ไฮสคูลและมิดเดิลสคูล รัฐเพนซิลวาเนีย (Extracs class Activities in Aelected 
Junior High and Middle Schools in Pennsylvania)  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาด
กลางที่เพนซิลวาเนีย พบวา โรงเรียนทั้งสองขนาด ไมไดปฏิบัติตามแนวทางที่วางไวในหนังสือการ
บริหารกิจกรรมนักเรียน โดยพยายามกําหนดแนวปฏิบัติกันเองดังนี้ 1) ไมเปดโอกาสใหครู 
นักเรียนหรือผูปกครอง เขารวมในการจัดกิจกรรมนักเรียน  2) ไมมีการชี้แจงนโยบาย 
เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมตามอิสระเปนลายลักษณอักษร  3) ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่ในดานการเงิน 4) ไมเปดโอกาสใหครูที่ปรึกษากิจกรรมเขาอบรม
สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามอิสระอยางกวางขวาง  5) 
ไมดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามคูมือ ที่กําหนดไว   เชนเดียวกับ ลินคอลน19   ศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในมณฑล
มอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีปญหาสองอยางคือ 1) คาใชจายในการจัดกิจกรรม 

                                                           
 17Harry Mc. Kown and Cooper, ….. Extracurricular Activities (New York : The 
Macmillan Company, 1927), 4-7. 

 18R.L. Johnson,  “Extraclass Activities in Selected Junior and Middle Schools 
in Pennsylvania,” Dissertation Abstracts International  40 (November-1979) : 2307-2983-
A. 

 19R.A. Lincoln, “Current Practices in the Administration of Student Activities 
Finances in Selected Montana Public Secondary Schools,” Dissertation Abstracts 
International  42 (September 1981) : 1185. 
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นักเรียนตอรายหัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 2) ปญหาเกี่ยวกับรายรับและรายจายตอหัวไมสมดุลกัน
ในกลุมกิจกรรมการลงทุน ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนทั้งสองประเภทไมไดปฏิบัติตามแนวทางที่
เสนอแนะไวในหนังสือการบริหารกิจกรรมนักเรียน โดยพยายามกําหนดแนวปฏิบัติกันเอง  คือ  
1)  ไมเปดโอกาสให  นักเรียน ครู หรือผูปกครอง เขารวมในกระบวนการพัฒนา ปรัชญา และ
นโยบายในการจัดกิจกรรมนักเรียน 2) ไมมีการชี้แจงปรัชญาหรือนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นักเรียนเปนลายลักษณอักษร 3) ไมเปดโอกาสใหนักเรียน ไดมีสวน ในการตัดสินใจอยางเต็มที่
ทางดานการเงิน 4)ไมเปดโอกาสใหนักเรียน  มีการฝกอบรม อยางกวางขวาง 5) ไมดําเนินการ
ประเมินผลกิจกรรมนักเรียนตามคูมือที่กําหนดไว 
 ขอคนพบดังกลาวตอกย้ําวา การจัดกิจกรรมนักเรียน มีปญหา อุปสรรค สวนทางกับ 
จุดมุงหมายของหลักสูตร และเจตนารมณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และอีกประการที่สําคัญคือ 
การปรับปรุงหลักสูตรและการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเปนกลุมสาระการ
เรียนรู    และกิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดให
โรงเรียนตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน ซ่ึงก็อาจเกิดขอวิตกกังวลของโรงเรียน
หลายประการ การศึกษาหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงเปนเรื่องสําคัญและอาจเปน
เครื่ อ งมื อห รือ เปนแนวทางอี กแนวทางหนึ่ ง ให กั บโรง เ รี ยนมั ธยมทั้ งหลายที่ จ ะจั ด 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมถูกตองโดยไดศึกษาหรือพิจารณาจากการจัดการของโรงเรียน
อ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักการบริหาร 
กิจกรรมนักเรียนและนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการศึกษา 
 จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนักเรียน และขอคนพบที่เปนอุปสรรคปญหาในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผูวิจัยพอจะสรุปได ดังนี้ 
 

  1.   ดานการสนบัสนุน  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนกัเรยีนนับเปนเรื่องสําคัญเพราะ
จะชวยใหการจัดกิจกรรมนกัเรียนบรรลุผลอยางราบรื่น 
  1.1 ครูสวนใหญตองการใหผูบริหารใหความสําคัญตอกิจกรรมนักเรียนเทาเทียม
กับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  1.2 ขาดงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมไมเพียงพอ 
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 2. ดานบุคลากรหรือครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนให
บรรลุผลและดําเนินการอยางถูกตอง ตองอาศัยอาจารยที่ปรึกษาอันเปนสวนสําคัญที่จะผลักดันให
การจัดกิจกรรมนักเรียนบรรลุผล 
  2.1 ครูขาดความรู ความเขาใจ ครูไมดําเนินการตามหลักปรัชญาของการจัด     
กิจกรรม จึงทําใหครูมุงที่จะสอนกิจกรรมนักเรียน เหมือนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ โดยยึดครูเปน 
ศูนยกลาง 
  2.2 ครูไมใหความรวมมือเทาที่ควร 

3. ดานการวางแผน   การวางแผนที่ดีจะชวยทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นเปน 
การพยายามทีจ่ะขจัดปญหาที่อาจจะเกิดขึน้เปนการเตรยีมตัวอยางรอบคอบ ปญหาที่พบคือขาดการ
วางแผนทีด่ี ขาดการวางแผนระยะยาว 

 4. ดานการจัดการ เปนการจัดนักเรียนเขากิจกรรมนักเรียนตามที่โรงเรียนจัดให ไมได
เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกตามความสมัครใจตามความถนัดความสนใจและมีการใชคาบ 
กิจกรรมนักเรียนไปดําเนินการอยางอื่น 

 
ประพจนปญหา 
 จากภูมิหลัง อุปสรรค และปญหาที่กลาวเห็นไดวา การจัดกิจกรรมนักเรียนยังคงมี
อุปสรรคตามความแตกตางของแตละโรงเรียน อีกทั้งหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
ไดกําหนดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงคงตองมีขอสงสัยในทางปฏิบัติ ผูวิจัยไดสัมภาษณ 
ผูบริหารเพื่อทราบปญหาพบวาการจัดกิจกรรมนักเรียนยังคงมีปญหาเรื่องบุคลากรที่ขาดการทุมเท
เอาใจใสเรื่องกิจกรรมนักเรียน ครูอาจารยมีภารกิจที่รับผิดชอบมากจนนาเห็นใจ สถานที่ไม 
เพียงพอ เวลาที่จํากัด ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนปญหาสําคัญที่ควรจะไดรับการพิจารณาสูการวิจัยครั้งนี้ 
คือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนยังมีความแตกตางที่นาศึกษาและนํามาเปนแนวทางในการจัด 
กิจกรรมนักเรียนและพัฒนาใหเหมาะสมกับในโรงเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 จากภูมิหลัง และปญหาที่กลาวขางตน ช้ีใหเห็นวาการจัดกิจกรรมนักเรียนยังประสบ
ปญหามีอุปสรรค ในการจัดการอยูหลายประการ ถาหากไดมีการศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการ
บริหารกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและนําเสนอโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ 
บริหารจัดการในโรงเรียนของตนซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการศึกษา การวิจัยคร้ังนี้จะทําใหโรงเรียน 
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มัธยมศึกษา ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ไดทราบสภาพการจัดกิจกรรมนกัเรียนทีแ่ทจริง ซ่ึงสามารถ
นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางสวนหนึ่งในการดําเนินการจัดกิจกรรมนกัเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสําหรับปรับปรุงพัฒนาการจดักิจกรรมนกัเรยีนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 116 
โรงเรียน นักเรียนจํานวน 270,373 คน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาเยาวชนจะไดรับการ
พัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย เจตพิสัยและทกัษะพิสัย มีคณุลักษณะอันพึงประสงค อันสงผลตอ
เจตนารมยในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย และจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา และสอดคลองกับเปาประสงคของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
เปาประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาและเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมนักเรียนสําหรับโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ที่จะตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
จุดประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงเพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อทราบสภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การบริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนมีองคประกอบมากมายหลายประการในการ
ดําเนินการ ใหเกิดประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดประยุกตทฤษฎีเชิงระบบ และรูปแบบการประเมิน
ซิปป CIPP20ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนกรอบแนวความคิด ไดแก Context Evaluation 
การประเมินสภาวะแวดลอม ส่ิงที่จะเปนสวนสําคัญ ในการชวยกําหนดวัตถุประสงค เปนสิ่งที่อยู
ภายนอกแตมีผลตอความสําเร็จ  หรือความลมเหลวไดแก  ความตองการของชุมชน  และ
กลุมเปาหมาย จํานวน 

                                                           
20รัตน บัวสนธ, ”รูปแบบการประเมินซิปป,” การประเมินผลโครงการการวิจัยเชิง

ประเมิน (กรุงเทพมหานคร : ตนออ แกรมมี่, 2540), 110 - 111. 
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ประชากร กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน ตลอดจน
นโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ Input Evaluation การประเมินปจจัย
นําเขาหมายถึงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใช กําลังคนหรือจํานวนบุคคล งบประมาณหรือ
แหลงเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ อาคารสถานที่และเครื่องมือครุภัณฑ การประเมินปจจัย
นําเขาจะชวยในการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะทําให
วัตถุประสงคของโครงการบรรลุหรือไม และชวยใหเกิดการวางแผน การจัดกิจกรรม ไดอยาง
เหมาะสม Process Evaluation การประเมินกระบวนการการดําเนินงาน วิธีการจัดกิจกรรม การนํา
ปจจัยเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงไร เปนไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้น จะ
กอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคหรืออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเพื่อท่ีจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
กระบวนการ การดําเนินงานใหรัดกุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น Product Evaluation การประเมินผล
ผลิตของโครงการ วาไดผลมากนอยเพียงไร เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การ
ประเมินในสวนนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ นักเรียนมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายของการศึกษาหรือลมเลิกโครงการ ดังแผนภูมิที่ 1 
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  สภาพแวดลอม 

(context) 
  

  - ความตองการของชุมชน 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- กระแสทิศทางของสังคมและ

การเมือง 

  

     
     

     
ปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการ (process)  ผลผลิต (product) 

- คน (man) 
- งบประมาณ (money) 
- วัสดุอุปกรณ (material) 
- การจัดการ 

(management) 

 -   การบริหาร 
กิจกรรมนักเรียน 

-  การจัดการเรียนการสอน 
-   การนิเทศ 

 

 - คุณภาพนักเรียน 
- คุณภาพครู 
- คุณภาพโรงเรียน 

     
   

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
 

  

 
แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดของการวิจัย (conceptual framework) 
ที่มา : ประยุกตจาก : Daneil L. Stufflebeam, “CIPP as a Strategy for Improving Systems,” in 
Evaluation Models, (Boston : Kluwer Nighoff, 1966), 125. 
 
ขอบขายทฤษฎีของการวิจัย 
 กิจกรรมนักเรียนเปนสิ่งเติมเต็มหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ไดมี
โอกาสเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง และกิจกรรมนักเรียนที่นักเรียนไดปฏิบัติ
กอใหเกิดพัฒนาการที่สําคัญแกผูเรียน  คือ  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย   ใหครบทุก
สวนทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม กิจกรรมนักเรียนจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบาย
ในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เปนการ
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พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ
สังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่ เหมาะสม 
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียนหรือส่ิงที่ตองคํานึงเมื่อตองจัดกิจกรรม 
นักเรียน จึงเปนเรื่องจําเปนเพื่อใหมีแนวคิด  และแนวทางผูวิจัยจึงเลือกแนวคิดของ เฟรดเดอริค 
(Frederick) มาประยุกตเปนขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลการบริหารงาน 
กิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาในดานตางๆ เจ็ดดานดวยกัน คือ 1) นโยบาย/ปรัชญาของ 
โรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน 2) หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน  
3) ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียน  4) อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมนักเรียน   5)   การบริหาร
องคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน 6) ปฏิทินประจําป  และ 7) การประเมินผลกิจกรรม 
นักเรียน ดังสรุปในแผนภูมิที่ 2 
 

การบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน 
-  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
-  ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน 
-  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 
-  การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดในโรงเรียน 
-  ปฏิทินประจําป 
-  การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน 

 
แผนภูมิที่ 2   ขอบขายทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Robert W. Frederick, The Third Curriculum : Student Activities in American Education 
(New York : Appleton Country Craft, 1959), 33 - 45. 
 

ขอจํากัดของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาเตรียมการในเรื่องตางๆ อยางรอบคอบแลวก็ตามแตอาจจะไมสมบูรณอัน
เนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขไดคือขอจํากัดของเวลาในการทําวิจัย  การรอรับ 
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แบบสอบถามที่ตอบกลับจากโรงเรียนตางๆ คอนขางมีปญหา ตองใชเวลาพอสมควรบางโรงเรียน
สงกลับมาลาชามากจนไมสามารถรอและนําขอมูลมาอยูในการวิจัยคร้ังนี้ได รวมทั้งการควบคุม 
ตัวแปรยอยอ่ืนๆในแตละองคประกอบ เชนบางขอมูลที่ไดรับกลับมาผูตอบแบบสอบถามตอบไม
ครบ บางโรงเรียนสงกลับคืนมาไมครบทั้งหาฉบับผูวิจัยจึงเลือกเฉพาะผูตอบแบบสอบถามที่มีการ
ตอบครบทุกขอ และเลือกโรงเรียนที่มีการตอบกลับ ครบองคประกอบของผูใหขอมูลสําคัญ (key 
informant) คือมีผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน และ
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ซ่ึงปญหาเหลานี้อาจทําใหขาดความสมบูรณไปบาง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อความเขาใจในความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัไดนิยามศพัท
เฉพาะไวดังนี ้
 การบริหารกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียนซึ่ง ในงานวิจัยนี้ใชแนวความคิดของเฟรดเดอริด  เจ็ด ดาน เปนขอบขายทฤษฎี คือ   1)
นโยบาย / ปรัชญาของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน  2) หลักการและแนวทาง ในการจัด     
กิจกรรมนักเรียน  3) ประเภท / ลักษณะกิจกรรมนักเรียน  4) อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมนักเรียน  5) 
การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน 6) ปฏิทินประจําป และ 7) การประเมินผล 
กิจกรรมนักเรียน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้งสหศึกษา และไมใชสหศึกษา ไมนับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดกอง
การศึกษาเพื่อคนพิการ  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคะแนนคาเฉลีย่
เกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียนตามแนวคิดของเฟรดเดอริคทั้ง 7 ดาน สูงอยูในสิบลําดับ
แรก 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
กิจกรรมนักเรียนจัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตน พัฒนาองครวมของ

ความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญาอารมณและสังคมและเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
สนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มี 
คุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม และเพื่อใหไดผลอยางแทจริง การจัดกิจกรรมนักเรียนจึงตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยหรือองคประกอบหลายประการ เพื่อใหเกิดความเขาใจดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอสาระสําคัญ ที่
เปนแนวคิด หลักการพื้นฐานและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้  

 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน 

 
เนื่องจากคําวากิจกรรมนักเรียน (Student Activities) มีพัฒนาในการใชและมีการใชคําที่

หลากหลายซึ่งใชคําตางๆ กันไปตามความคิด ความเชื่อของทั้งนักการศึกษาหรือผูที่มีหนาที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ดังนั้นอาจทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน จึงจําเปนตองใหคําจํากัด
ความที่จะชวยแสดงความหมาย ขอบเขตและลักษณะที่สําคัญของ คํา ที่ตองใชเพื่อใหเขาใจได
ถูกตองตรงกันจึงขอเสนอถึงลําดับความเปนมาของการใชคําตางๆ ในความหมายของกิจกรรม
นักเรียน ตามลําดับดังนี้ 

1. Extracurricular Activities เปนคําที่มีการใชเรียกกจิกรรมนักเรียน ที่ผูเรียนรวมกัน
คิดรวมกันดําเนินการขึ้นเองในระยะแรกทีม่ีการนํากิจกรรมนักเรียนมาใช คําๆ นี้เปนที่ยอมรับและ
นิยมใชกันทัว่ไป ซ่ึงตอมา กูด (Carter V. Good) ไดใหคาํจํากัดความของคํานี้ไวในพจนานุกรม
การศกึษา (Dictionary of Education) เมื่อป ค.ศ. 1945 วา โปรแกรมและเหตุการณที่ผูเรียนปฏิบัติ
โดยไมมีการใหหนวยกิต มอีาจารยที่ปรึกษาคอยดแูล ผูเรียนหรือองคกร ผูเรียนเปนผูจัดระบบ
ระเบียบในการดําเนินการเอง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโปรแกรมหรือเหตุการณนั้นทาํขึ้นเพื่อความ
บันเทิงใจ เปนการสอนและ/หรือการฝกฝนในสิ่งที่เปนความสนใจและความสามารถพิเศษที่
นักเรียนมีความตองการและกิจกรรมเหลานั้นอยูในความควบคุมของโรงเรียน แตในความหมาย
ของคําๆ นี้ หมายถึง กิจกรรมที่มีการทํานอกเหนือจากหลักสูตร (curriculum) ซ่ึงเปรียบเสมือน
แมบทที่สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกเด็ก โดยมีครู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

19

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามกําหนดรายการที่ปรากฏในหลักสูตรนัน้ๆ กิจกรรมทีน่ักเรียนไดทํา
นอกเหนือจากหลักสูตรดวยตนเองตามความสนใจนั้น นาจะเปนสิ่งที่เพลิดเพลินใจและจูงใจ
นักเรียนมากกวา เพราะนักเรยีนมีโอกาสเรยีนรูจากการปฏิบัติดวยตนเองมากกวากิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรซึ่งโดยสวนใหญครูเปนผูรับผิดชอบจัดเอง ดังนัน้กิจกรรมนกัเรียนจึงเปนที่
นิยมและสงเสริมใหมีขึ้นในระดับอุดมศึกษากอนเพราะผูเรียนอยูในวยัที่แสวงหาและมีความ
รับผิดชอบคอนขางสูง ระดบัมัธยมศึกษาเห็นประโยชนและคุณคาของกิจกรรมนกัเรียนที่มีตอ
ผูเรียนก็มีการเลียนแบบและนําไปใชกนัแพรหลายมากยิง่ขึ้น Extracurricular Activities จึงเปนคํา
แรกที่ใชและหมายถึงกิจกรรมที่นักเรียนไดทํานอกเหนอืจากรายการที่กําหนดใหเรียนในหลักสูตร 
(Curriculum) 

2. คําอื่นที่ใชในความหมายของกิจกรรมนักเรียนเมื่อมีการนํากิจกรรมนักเรียนมาใช
ในสถานศึกษาระดับตางๆมากขึ้น แนวความคิดที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนที่ปรากฏในขอเขียน
ตางๆ ที่นอกเหนือจากคําวา Extracurricular Activities เพิ่มขึ้นทําใหคําที่ปรากฏ ในระยะนั้น 
แตกตางกันไปตามความรูสึกนึกคิดของผูใชที่เห็นวาคําที่ใชนั้นเหมาะสม อยางไรก็ตามคําอื่นที่มี
การใชถาพิจารณาตามความหมายของรูปศัพทก็ยังแสดงถึงความหมายของกิจกรรมนักเรียนไดดี คํา
ตางๆ เหลานั้น เฟรดเดอริค (Robert W. Frederick) ไดรวบรวมไวในหนังสือเร่ือง The Third 
Curriculum เมื่อป ค.ศ. 1959 ดังนี้ Extracurricular activities, Extra class Activities, Co curricular 
Activities, Informal curriculum, Semi curricular Activities, Creative School Activities, Activities, 
Campus Activities, Non curricular Activities, Allied Activities, Group Activities, Inter 
Curriculum, Third Curriculum เปนตน 

  ความนิยมในการนํากิจกรรมนักเรียนมาเปนเครื่องมือที่ชวยจรรโลงใจผูเรียนไม
ปรากฏ เฉพาะในตางประเทศเทานั้น ประเทศไทยที่ไดสงนักการศึกษาไปศึกษาเลาเรียนและ/หรือดู
งานการจัดการศึกษา ก็ไดรับและนําแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนมาใชดวยเชนกัน  
ทั้งๆ ที่อาจเกิดแนวคิด และมีการใชกิจกรรมตางๆเชนกิจกรรมนักเรียนดังกลาวในสถานศึกษาบาง
แหงบางแลวก็ตามแตไมปรากฏขอเขียนที่เปนหลักฐานชัดเจน คําตางๆ ที่วงการศึกษาไทยไดใช
เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนจึงมีคําที่หลากหลายกันออกไป ตามความหมายของคําที่ใชในภาษา 
ตางประเทศเชนกัน เชน กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมกึ่งหลักสูตร กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมนักเรียน เปนตน 
 3.  Student Activities เปนคําที่ใชในความหมายของกิจกรรมนักเรียนในระยะตอจาก 
Extracurricular Activities เชนเดียวกับคําอ่ืนๆ เชนกัน แตคํานี้ไดรับความนิยมและยอมรับเปน 
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สากลมากกวาคําอื่นๆ คือคําวา กิจกรรมนักเรียน (Student activities) ซ่ึงเปนคําที่ไดรับการ 
ยอมรับเปนสากลแลว จึงมีการให ลักษณะที่สําคัญๆ ส่ีประการ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ ความหมาย ขอบเขต 
และจุดเดนของกิจกรรมนักเรียน สําหรับใชพิจารณาวา ส่ิงที่สถานศึกษามีการจัดขึ้นนั้นเปนไปตาม
ตัวบงชี้ เหลานี้หรือไมเพียงใด คือ 1) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนอาสาสมัครเขามามีสวนรวม (Voluntary 
Participation) ในการดําเนินการเอง ดวยการเลือกกิจกรรมอยางอิสระดวยตนเอง โดยไมมีการบังคับ 
หรือกดดันใหเลือกไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 2) เปนกิจกรรมที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร (Approval by School Authorities) ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมนักเรียนนั้นไดรับการพิจารณาวามี
ความเหมาะสมกับผูเรียน โรงเรียน และชุมชน 3) กิจกรรมนั้นตองมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม 
(Sponsorships) เปน ผู รับ ผิดชอบดูแล  ใหคํ าปรึกษาหารืออย า ง เปนทางการ  
ดังนั้นคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา นอกจากจะเปนผูที่เด็กๆ ตองการแลว ยังควรตองมีความ 
รับผิดชอบสูง มีคุณธรรม จริยธรรม 4) กิจกรรมนักเรียนนั้นไมนับหนวยกิจ หรือไมนับเปนคะแนน
ผลการเรียน (No Academic Credit) ลักษณะสําคัญทั้งส่ีประการดังกลาว ใชเปนหลักพิจารณาวา
กิจกรรมนั้นถือวาเปนกิจกรรมนักเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง เกิดการเรียนรูที่ดี ซ่ึงเปนความ
เชื่อตามแนวคิดของ จอหน ดุย (John Dewy) 
 เมื่อทราบถึงคําหลากหลายทีใ่ชกับคําวากิจกรรมนักเรียนตอไปควรทราบถึงความ
เปนมาของกิจกรรมนักเรียน 
 

ความเปนมาของกิจกรรมนักเรียน 
 
 กิจกรรมนักเรียน เปนสิ่งที่มีมานานแลว ตั้งแตสมัยกรีกโรมัน มีหลักฐานปรากฏวามี

การจัดกิจกรรม กีฬา ดนตรี ปาฐกถา โตวาที ขึ้นในโรงเรียนของชาวเอเธนสและสปารตา สวน
สหรัฐอเมริกาเร่ิมตนเมื่อตนศตวรรษที่ 20 มารุงเรืองมากในระหวาง ค.ศ. 1920-1950 เนื่องจาก 
นักการศึกษาเห็นความสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของ จอหน ดุย (John Dewey) ที่เห็น
วาโรงเรียนมีหนาที่ที่จะตองจัดประสบการณที่มีคุณคาหลายๆ รูปแบบ ใหนักเรียนเกิดการพัฒนาได 
อยางแทจริงในทุกๆ ดาน คือ ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ สมอง เมื่อความคิดนี้เปนที่ยอมรับกัน
อยางแพรหลาย กิจกรรมนักเรียนจึงไดรับความสนใจและเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นตามลําดับ จน
กลายเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา  
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ดร.อัลเบิรต เค เฟรตเวลล ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงกิจกรรมนอกหลักสูตรไดเปดสอน
วิชากิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-Curricular Activities) เปนครั้งแรกในระดับอุดมศึกษา คือ เปด
สอนในหลักสูตรของวิทยาลัยครูโคลัมเบีย สหรัฐ ในป ค.ศ. 1919  
 สําหรับในประเทศไทยนั้น พอสรุปไดเปน 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2435-2491 กิจกรรมที่จัดใหมีการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
ไตรสิกขา คือ อาน เขียน เรียนเลข ไดแก ธรรมจารี เขียนภาพ ขับรอง สมาคมบริหาร กายบริหาร 
การรักษาตัว การเลี้ยงชีพ การฝมือ ยิมนาสติก การเรือน ลูกเสือ อนุสภากาชาด และทัศนศึกษา ซ่ึง
เหลานี้ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการในทุกดานเพิ่มขึ้น ตรงตามเปาหมายของหลักสูตรในปจจุบัน 
 ระยะที่ 2 ประมาณป พ.ศ. 2491-2519 ชวงนี้มีนักการศึกษาเดินทางไปศึกษาตอยัง
ตางประเทศ ไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกจึงนําเขามาเผยแพรในหลักสูตรประถมศึกษา ในป 
พ.ศ. 2498 ซ่ึงกําหนดใหมีวิชากิจกรรมพิเศษ 5 ช่ัวโมงตอสัปดาห สวนหลักสูตรระดับเตรียม 
อุดมศึกษา มีหมายเหตุระบุไววานอกจากวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรม
นอกหลักสูตรโดยใชเวลานอกอัตราเวลาเรียนที่กําหนด เชน กิจกรรมพลศึกษา การฝกวิชาทหาร 
การประชุมธรรม การฟงปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมอื่นๆ ที่จะตองใชเวลามากติดตอกัน เชน การแสดง
ละคร การศึกษานอกสถานที่ และทัศนาจร ควรสงเสริมใหมีขึ้นเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 
กิจกรรมนักเรียนในชวงหลังป พ.ศ. 2516 เร่ิมซบเซา โดยเฉพาะกิจกรรมดานการปกครอง เชน สภา
นักเรียนสภานิสิตนักศึกษา เนื่องจากมีเหตุการณทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ 

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2519-กอนมีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544 สําหรับหลักสูตรประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่ใช คือ หลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เริ่มใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนไป 
 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดระบุ
ใหสถานศึกษามีหนาที่จัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดแกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีหรือยุวกาชาด 
หรือผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมบังคับ 1 กิจกรรม สัปดาหละ 1 คาบ และกิจกรรมอื่นๆ เชน 
กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ฯลฯ อีกสัปดาหละ 1 คาบ กิจกรรมแนะแนวหรือกิจกรรมแกปญหา 1 
กิจกรรม 1 คาบ/สัปดาห/ภาค กิจกรรมอิสระของผูเรียน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ให
จัดการศึกษาในสวนของกิจกรรมดังนี้กิจกรรมตามระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
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สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สัปดาหละ 1 คาบ กิจกรรมแนะแนวและหรือกิจกรรมแกปญหา หรือ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสัปดาหละ 2 คาบ  
 ในการจัดกิจกรรมนักเรียนถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงสาม ระยะดังกลาว แตความ 
มุงหมาย ของทั้งสามระยะ ลวนแลวแตเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพ พัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม สรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคมไมวาจะใชหลักสูตรฉบับใด กิจกรรมนักเรียนก็ยังเนนเรื่องใหนักเรียนเขารวม 
กิจกรรม เพื่อเปนการเสริมเติมเต็มหลักสูตรและเปนสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนแตละคน 
 

ความหมายของกิจกรรมนักเรียน 
 
 ความหมายของกิจกรรมนักเรียนมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ1 ไดสรุปความหมายของกิจกรรมที่กําหนดไวใน 
โครงสรางของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไววา 
 

…การปฏิบัติงานรวมกันของผูเรียนเปนกลุมๆ ตามความสนใจและความถนัด มิใชกิจกรรมที่ครู
จัดข้ึนเพื่อใหผูเรียนในการเรียนวิชาตางๆ ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนและสอบใหผานตามเกณฑท่ี
กําหนด ท่ีวาเปนการประกอบกิจกรรมรวมกันก็คือ ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกัน
แกปญหา อันจะเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยในการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย 

 
 นอกเหนือจากความหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแลว นักการศึกษาไทยที่ให
ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนไดใหความหมายของกิจกรรมนักเรียนไวดังตอไปนี้ 

ภิญโญ สาธร2 กลาววา กิจกรรมหมายถึง บรรดากิจกรรมรวมหรือนอกหลักสูตร ทั้งหลายที่ให
การศึกษาแกนกัเรียนนอกหองเรียน ปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมนักเรียนมีเพยีงใด 

 

                                                           
 1กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, โครงสรางของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3. 
 2ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพวัฒนาพานิช, 2524), 4. 
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ขึ้นอยูกับโรงเรียนแตละแหง และความสามารถของนักเรียนแตละคน กาญจนา ศรีกาฬสินธุ3 กลาว
วา กิจกรรมนกัเรียนหมายถงึ กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนสนับสนุนใหนกัเรียนรวมกันจัดขึ้นนอกเวลา

เรียนและนอกเหนือจากหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดใหเรียนในเวลาปกติ ทั้งนี้ดวยความ 
สมัครใจของนักเรียนเอง และดวยความชวยเหลือเอ้ืออํานวยความสะดวกของโรงเรียนในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหกจิกรรมแตละอยางบรรลุความสําเร็จ ตามความมุงหมายทีไ่ดตั้งไว ตัวอยางกิจกรรม
นักเรียนไดแก การดําเนินงานของสภานักเรียนชุมนุมหรือชมรมตางๆ ที่นักเรียนตั้งขึน้ในโรงเรียน 
เชน ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมศิลปวัฒนธรรม พิกุล รัตนประเสริฐศรี4 ไดสรุปความหมายของ
กิจกรรมนกัเรยีนไววา กิจกรรมนักเรียนหมายถึงกิจกรรม ที่จัดทําขึ้นสําหรับนักเรยีน เพื่อสงเสริม
การเรียนวิชาการตางๆ ในหองเรียน ใหมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น อันเปนการพัฒนาลกัษณะนิสัย
และบุคลิกภาพของนักเรียนทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยที่นกัเรียนเขารวม
กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจภายใตการแนะนาํของครูที่ปรึกษา สําหรับนักการศึกษา
ตางประเทศทีใ่หความหมายซึ่งเปนการสรุปคุณลักษณะสําคัญ ของกิจกรรมนักเรียนไวดวยคือ 

กิจกรรมนกัเรยีนตามแนวคดิของ เฟรดเดอริค5 หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นโดย นักเรียน สมัคร
ใจ เขารวมดําเนินการเอง โดยความเห็นชอบและไดรับการสนับสนุนจากครูในโรงเรียน แตไมมกีาร
ใหคะแนนใดๆ ที่จะชวยใหนักเรียนเล่ือนช้ันหรือสําเร็จการศึกษา Good6 ไดใหความหมายของ

กิจกรรมนกัเรยีนไววา 
 1. เปนกิจกรรมที่นักเรียนสมัครเขารวมดําเนินการเอง โดยความเห็นชอบและ
สนับสนุนจากคณาจารยและอยูภายใตการควบคุมของสถาบันการศึกษา 

                                                           
 3กาญจนา ศรีกาฬสินธุ, การบริหารกิจการนักเรียน (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการ
บริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), 15. 
 4พิกุล รัตนประเสริฐศรี, “แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ จังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537),11. 
 5Robert W. Frederick, The Third Curriculum : Student Activities in American 
Education (New York : Appleton Country Crafts, 1959), 51 - 52. 
 6Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1973), 9. 
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 2. จัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสนุกสนาน  เพิ่มพูนความรูใหโอกาส 
นักเรียนไดแสดงความสนใจ และความสามารถ รวมทั้งสงเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียน
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 3. จัดขึ้นโดยไมกําหนดใหมีหนวยกิต หรือคะแนน 
 4. มีบรรยากาศเปนกันเองยิ่งกวาโรงเรียน 
   
 จากความหมายกิจกรรมนักเรียนที่กลาวมาแลวขางตน พอสรุปไดวาในการจัด 
การศึกษาของไทยในปจจุบันไดกําหนดใหกิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัด เพื่อให
นักเรียนเขารวมกิจกรรม หรือรวมกันจัดขึ้นตามความสนใจ ตามความสมัครใจ ตามความถนัดของ
ตนเอง เพื่อชวยเสริมการเรียนใน หลักสูตรใหสมบูรณ กวางขวางยิ่งขึ้น และเนนกระบวนการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะเพื่อเปนการเสริมสรางลักษณะนิสัย พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การ
คิดสรางสรรค และคนหาความถนัดของตนเอง และปลูกฝงลักษณะนิสัยการอยูรวมกันในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
ความสําคัญของกิจกรรมนักเรียน 

 
 กิจกรรมนักเรียนมีสวนสําคัญยิ่งที่จะทําใหการศึกษาสมบูรณแบบ  นักเรียนมี 

การพัฒนาครบถวนเหมือนรถยนตที่มีน้ํามัน มีน้ํามันเครื่อง มีน้ํากล่ันและอยางอื่นครบถวน แตขาด
น้ํารถแลนไปไดสักระยะหนึ่งก็ตองเสียตองหยุดซอมเกิดความเสียหาย เชนเดียวกับการศึกษาที่ตอง
จัดกระบวนการในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานพุทธิพิสัย เจตพิสัย ทักษะพิสัย รวมท้ังพัฒนา ดาน
รางกาย  จิตใจ  สังคม  ไปพรอมๆ  กันรถแหงการศึกษาจึงจะขับเคลื่อนไปไดสะดวกถึง 
จุดหมายอยางสะดวกปลอดภัย 
 เฟรดเดอริค7 ไดสรุปใหเห็นคุณประโยชนและความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนไว  
แปดประการ คือ 1) เปนการเตรียมตัวนักเรียน สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย  
2) เปนการสงเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 3) เปนการสงเสริมใหรูจักการทํางานรวมกัน  
4) เปนการยั่วยุ เพิ่มพูน ความสนใจของนักเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 5) เปนการสรางความสํานึก 
 

                                                           
 7 Robert W. Frederick, The Third Curriculum : Student Activities in American 

Education (New York : Appleton Country Crafts, 1959), 51 - 52. 
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ในการปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผนตางๆ ของสถาบันและสังคม 6) เปนการสงเสริม
และพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน 7) เปนการสงเสริมแรงขับที่เปนพื้นฐานสําคัญใน
การศึกษา 8) เปนการสงเสริมและพัฒนาความสามัคคีในโรงเรียนในขณะที่ เอเลน เอ การทอน และ 
นอรแมน เค สเปนเซอร Allen A. Glathorn and Norman K.Spencer8 ไดกลาวถึงเหตุผลที่ 
โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมนักเรียนไววา โรงเรียนจะตองตระหนักที่จะจัดการสนองความจําเปน
ของนักเรียนในหลายเรื่องดวยกัน ไดแก 
 1. ความจําเปนที่จะพัฒนาภาวะผูนํา และความสามารถในการตัดสินใจใหแก 
นักเรียน ซ่ึงทักษะเหลานี้ไมสามารถหามาไดมากนัก จากกิจกรรมการเรียนวิชาที่วาดวยการอาน 
การฟง การพูดโตตอบ ภายในชั้นเรียนตามปกติ แตจะไดมาดวยการไดเผชิญกับปญหาจริง  
ภายใตการแนะแนวทางของผูใหญในโรงเรียน ในระหวางการทํากิจกรรมนักเรียนนั่นเอง 
 2. ความจําเปนที่จะพัฒนาความสามารถในการมีปฏิสัมพันธอยางอบอุนกับเพื่อน
สมาชิก ที่เปนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ นักเรียนทั้งชายและหญิงจําเปนที่จะตองเรียนรู 
แนวทางใหมๆ ที่จะเขาสังคมกันไดอยางดีในงานที่จะตองชวยดูแลกันเองอยางไมเปนทางการ 
เหมือนกับการควบคุมอยูในชั้นเรียน กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้น จะชวยใหโอกาสนักเรียนทั้งสองเพศ
มีปฏิบัติสัมพันธกันอยางเปนธรรมชาติ 

 3.  ความจําเปนที่จะตองพัฒนาสติปญญา ความสามารถหลายๆ อยางใหแกนักเรียน 
ความสามารถของคนเรามีหลายชนิด แตงานสอนดานวิชาการในชั้นเรียนนั้นสวนใหญจะพัฒนา
นักเรียนไดเพียงสองอยาง คือ ดานการใชภาษา และการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยที่จริงแลว
เด็กๆ นักเรียนยอมตองการที่จะพัฒนากิจกรรมที่ทาทาย ที่จะชวยพวกเขาไดพัฒนาทักษะหลายๆ 
อย างต างๆ  กัน  และขณะเดี ยวกัน เขาก็ตองการโอกาสที่ จะได รับการตอบแทนอย าง 
เหมาะสม ในการใชทักษะตางๆ ที่เรียนมาใหเกิดประโยชน 

 4.  ความจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะ ในการปรับตัวเขากับคนอื่นๆ ได ในขณะที่ 
นักเรียนตอสูที่จะเขาใจตนเอง และสามารถที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะของตนเองไดอยางมั่นคงนั้น 
เขาก็ตองการสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเขาสามารถเรียนรูที่จะสรางสัมพันธที่ดีกับคนอื่นๆ ทั้ง 

 

                                                           
8A.A. Glalthorn and N.K. Spencer, Middle School Junior High Principal Hand 

book, A practical Guide for Developing Better Schools (Englewood Cliffs New Jersey : 
Prentice–Hall, Inc, 1986), 45.  
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เด็กและผูใหญ แตในชั้นเรียนธรรมดานั้น เขาจะจําเจ อยูแตกับบทบาทการเปนนักเรียน
เทานั้น สวนใหญเขาจะไดพูดตอเมื่อครูใหตอบคําถาม และจะไดพูดกับเพื่อนนักเรียนดวยกันบางก็
เฉพาะในเวลาที่ครูหยุดพูด ในชวงเวลาที่เปนการเปนงานที่ครูกําลังสอนใหเขาใจวิชาการตางๆ นั้น 
ทักษะในการสรางความสนิทสนมคุนเคย ทักษะในการรับรูและแบงปนความรูสึกระหวางกัน 
ตลอดจนทักษะการแสดงความคิดเห็น ที่แตกตางกันสูกันฟง ทักษะเหลานี้ จะสามารถพัฒนาขึ้นได 
ภายใตบรรยากาศสบายๆ (ไมเปนการเปนงานมากนัก) โดยการจัดกิจกรรมนักเรียนนั่นเอง 

 5.  ความจําเปนที่จะตองชวยใหนักเรียนสามารถสรางความสัมพันธใหมๆ ในวงการที่
กวางขวางยิ่งขึ้น นักเรียนในหลายๆ โรงเรียนจะรูจักคุนเคยกันก็เฉพาะเพื่อนภายในชั้น หรือเฉพาะ
ในกลุมเล็กๆ ของตนเทานั้น ภายในชั้นเรียนก็เปนกลุมเพื่อนในทางวิชาการ ซ่ึงมักจะมีการแบงพวก
กันตามความสามารถในการเรียน เด็กๆ จะใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนๆ ในกลุมที่มีความสามารถ
เทาๆ กัน ดังนั้นจึงเกิดกลุมเล็กๆ ขึ้นหลายกลุมภายในชั้นเรียน ซ่ึงปกติก็จะแบงกันตามลักษณะของ
เผาพันธ วงศตระกูล หรือตามฐานะทางสังคม ซ่ึงการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ดีจะชวยแกปญหาเหลานี้
ไดเปนอยางดี อันจะชวยใหเกิดมิตรภาพแบบใหม ที่ไมมีการแบงชั้นวรรณะไดอยางดี เชน จะเห็น
ไดวาในกลุมนักเรียนที่รวมเลนวงดนตรีหรือเลนกีฬาดวยกันนั้น จะไมปรากฏการแบงชั้นวรรณะ
กันเลย ทุกคนจะอยูกันอยางผสมกลมกลืนกันไปหมด 

 6.  ความจําเปนที่จะตองพัฒนาความสนใจใหมๆ ใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนมีความ
จําเปนที่จะตองไดรับโอกาสที่จะทํางานรวมกับผูใหญ ผูซ่ึงสามารถจะกระตุนใหเกิดการสนใจใน
ส่ิงใหมๆ และไดทํางานอดิเรกใหมๆ ที่นาตื่นเตน ชวงชีวิตวัยเยาวของเด็กเปนวัยที่ตองการสํารวจ
และทดลองสิ่งใหมๆ ซ่ึงเรื่องนี้ไมอาจเกิดขึ้นไดในชั้นเรียนปกติ 

 7.  ความจําเปน ที่จะตองชวยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อัตราความกระตือรือรนของ 
นักเรียนใหสูงขึ้น นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนควรจะมีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉงวองไว
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และขณะเดียวกันเขาก็ตองการเวลาพักผอน การเรียนในชั้นเรียนมักจะวาง
บทบาทใหนักเรียนเปนฝายรับโดยดุษณีเสียเปนสวนมาก นักเรียนจะตองตั้งใจเรียน หามคิด หามฝน 
แตในการรวมงานกิจกรรมนักเรียน จะชวยเพิ่มอัตราความกระฉับกระเฉงในเรื่องเหลานี้ไดมาก เด็ก
สามารถเคลื่อนไหวไดรอบทิศ ไดคิดริเร่ิมสิ่งใหมๆ ไดใชพลังงานโดยไมตองกังวลที่จะตองคอย
ตอบคําถามและนั่งเงียบๆ เพื่อแสดงความตั้งใจเรียนเทานั้น 

 8.  ความจําเปนที่จะตองจัดงานเฉลิมฉลอง และจัดการแสดงตางๆ ใหแกนักเรียนความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย เราในเรื่องการจัดใหมีพิ ธีการตางๆ  การเฉลิมฉลองตางๆ  นั้น 
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ยังเปนเรื่องที่จําเปนอยูมาก และกิจกรรมที่จะสนองความตองการเหลานี้ได ก็ไดแก การ
ประชุม การรื่นเริง การจัดงานเลี้ยงสังสรรค การแสดงดนตรี และการละคร เปนตน 

9.  ความจําเปนทีจ่ะตองใหนกัเรียนมีโอกาสฝกการใหบริการแกคนอื่นๆ ความสําคัญ
ของการเจริญเติบโตของเด็กไปสูความเปนผูใหญ ที่มีวุฒภิาวะสูงขึ้นนัน้ จําเปนทีเ่ขาจะตองมีโอกาส
ที่จะฝกการใหบริการหรือใหความชวยเหลือแกเพื่อนมนษุยคนอื่นๆ ดวยความพยายามของเขาเอง 
ทั้งนี้ไมใชเพียงการใหแตส่ิงของเหลานั้น ผูใหญหลายๆ คนที่ชอบบนวาเด็กใจแคบนัน้ มักจะลืมไป
วาตนไดใหโอกาสเด็กๆ ไดฝกในเรื่องนี้มากนอยเพียงใด การเรียนในชั้นเรียนก็เชนเดียวกันที่มกัจะ
ไมใครสงเสริมเด็กในเรื่องการใหบริการ และการใหความรวมมือกับสังคมมากนักการจัด
 กิจกรรมนกัเรยีนอยางจริงจัง จะสามารถสนองความจําเปน ในเรื่องเหลานี้ไดมาก 
 วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ9 ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนโดยระบุถึง
ความมุงหมายในการจัดกิจกรรมนักเรียนวา เพื่อใหนักเรียนไดส่ิงตอไปนี้ 1) แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ 2) คนหาและฝกลักษณะการเปนผูนําที่แอบแฝงอยูในตัวเองให
เดนชัดยิ่งขึ้น 3) มีสวนรวมในการทํางานใหเปนพลเมืองดี 4) ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม 5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในตัวนักเรียน ดังนั้น ครูจึงตองมีความเขาใจ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็ก ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเปนเด็กวัยรุน เพื่อครูจะไดจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาเด็กวัยรุน ใหเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต  
 นพพงษ บุญจิตราดุลย10 กลาววา ความจําเปนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น  
มีดังนี้ 
 1.  ความตองการทางดานจิตใจ การจัดกิจกรรมมีความจําเปนเพื่อสนองความตองการ
ทางดานจิตใจที่เกี่ยวกับเด็ก จะเห็นไดวาเด็กตองการการยอมรับเพื่อรวมรุน ตองการเปนสมาชิกของ
กลุม ตองการปลดเปลื้องความเหงาและเดียวดาย ตองการเพื่อนที่มีจุดสนใจอันเดียวกัน ตองการให
ตนเองเกิดความสําคัญในหมูเพื่อน ตองการทดแทนในสิ่งที่ตนขาด เชน บางครั้งเรียนเกงไมได กห็นั
มาเอาดีทางกีฬา ตองการทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อฝกความเปนประชาธิปไตย และสรางความ
รวมมือรวมใจ ตองการความรัก โดยเฉพาะเด็กที่พอแมไมมีเวลาที่จะใหความเขาใจ 
 
                                                           

 9 วิจิตร วรุตบางกูร, การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร 
: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
2528), 131. 

10นพพงษ บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหาร (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,2534), 2. 
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 และความรัก ตองการความสนใจและความรัก ตองการความสําเร็จซ่ึงอาจเกิดในบางประเภทของ
กิจกรรม ตองการการยกยองชมเชย ตองการความปลอดภัย ตองการฝกทางทักษะ และไดรับความรู
ในสภาพแวดลอมที่เปนมิตรและเปนกันเอง การชวยเหลือกันทางวิชาการ บรรยากาศไมเหมือนการ
สอน หรือรับคําดุวาในหอง ความคิดจะออกมาอยางอิสระ ความตองการเหลานี้จะสมปรารถนา
ไดมาก เมื่อเด็กไดรวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
 2. ดึงเอาความสนใจ ความกระตือรือรนของเด็กใหปรากฏออกมา กิจกรรมของ 
นักเรียน ถาหากวางแผนและดําเนินการใหดีแลว จะนํานักเรียนไปสูเปาหมายหลายอยาง ถึงแม
บางอยางจะเห็นผลสําเร็จงายหรือบางอยางจะเห็นผลไดชา แตจะตองมีเปาหมายที่แทจริง เด็ก
สามารถจะบรรลุได เชน การมีสภานักเรียน จะทําใหเด็กเขียนธรรมนูญปกครองกันเอง มีการหา
เสียงเลือกตั้ง มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตางๆ ใหสํานักงาน และการเขาพบกับผูบริหาร เพื่อ
ปรึกษาอภิปรายปญหาของโรงเรียน 

  ตัวอยางอีกประการหนึ่งที่พอจะมองเห็นได เด็กคนหนึ่งรูสึกตัววาเรียนไมเกง จงึคดิ
อยากจะออกจากโรงเรียน แตเมื่อไดรับเลือกใหเปนนักกีฬาและวิ่งเร็ว เด็กคนนี้ไมทราบมากอนวา
ตนเองมีความสามารถที่จะเปนแชมเปยนในการวิ่งแขง แตรูเองวาตนสามารถวิ่งไดเร็ว เมื่อประสบ
ความสําเร็จในการแขงขัน และเปนวีรบุรุษสําหรับเพื่อนๆ จึงทําใหไมลาออก และเปนที่นาสังเกตวา 
เมื่อตนเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ ก็ปรับปรุงตัวทางดานการเรียนดีขึ้น ขวัญดีขึ้น และก็ไมลาออก 

  เด็กบางคนถูกเพื่อนชวนไปสนุกสนานทางอื่น ซ่ึงไมเปนประโยชน แตเมื่อรูสึกวา
จะตองไปรวมกิจกรรมทางชุมนุมที่ตนรับผิดชอบ จึงปฏิเสธเพื่อนเพราะเห็นความสําคัญของชุมนุม
มากกวา เปนตน ผูวิจัยพบวา เด็กที่มักขาดเรียนบอย ไมคอยตั้งใจเรียน แตมีความเดนดานกีฬา
เพื่อนๆ ยอมรับ หรือมีหนาที่รับผิดชอบดานกีฬา ในวันที่มีการแขงขัน เด็กมักจะมาโรงเรียนโดยไม
ขาดเลย จะรูสึกวาตัวเองมีคามีที่ที่สามารถยืนไดอยางภูมิใจ เขาก็จะมาโรงเรียนบอยข้ึน เพื่อนๆ และ
ครูช่ืนชมก็จะรูสึกสุขใจมีความสุขที่จะมาโรงเรียนและตั้งใจเรียนดีขึ้น 

  กิจกรรมนักเรียนหลายประเภทที่จะดึงเอาความสนใจ ความสามารถพิเศษ และ
ความกระตือรือรนออกมาใหเห็นชัด เชน กิจกรรมทางหนังสือพิมพ วารสาร จัดนิทรรศการศิลปะ 
วาดเขียน กิจกรรมที่มีการประกวดประชันตางๆ ถึงแมบางครั้งความเฉียบแหลมจะไมปรากฏ
ออกมามาก แตความตั้งใจ และกระตือรือรนที่จะกระทํางานปรากฏออกมาใหเห็นชัด 
  อยางไรก็ตาม กิจกรรมพิเศษตางๆ จะมีคุณสมบัติพอที่จะทําใหเด็กแสดงความ
กระตือรือรนออกมาใหเห็นไดก็ตอเมื่อ 1) ตองใหมีอิสระในการเลือกทํา ไมควรมีการบังคับใหทํา 
เพราะกิจกรรมเหลานี้ไมใชการศึกษาในชั้นเรียน เด็กจะทําโดยความสมัครใจ เด็กขี้อาย โง และมี 
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ความรูสึกทางอารมณสูง ควรไดรับการสนับสนุนใหรวมกิจกรรม แลวอาจจะทําในสิ่งที่สรางสรรค
ออกมาใหเราแปลกใจ 2) ในการทํากิจกรรม เด็กที่รูสึกวาไมรับผิดชอบควรไดรับความชวยเหลือ ให
ตระหนักวาสิ่งนั้นเปนของๆ เด็ก และเด็กดําเนินการเอง เด็กก็จะไดรับประโยชนเอง สนุกสนาน
กันเอง เชน แผนกอิสระส่ือสารมวลชนใหนิสิตดําเนินการและรับผิดชอบ เร่ืองการจัดโรงอาหาร
ของนิสิตเอง เปนตน  
 3. ใชเวลาวางใหมีคุณคาและเกิดประโยชน กิจกรรมของนักเรียนจะทําใหเด็กรูถึงการ
ใชเวลาวางใหมีคุณคาและเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม ดังจะเห็นจากเปาหมายที่เกิดขึ้น คือ 
ไมตั้งตนเองเปนผูตอตานสังคมหรือประพฤติผิดตอสังคม เมื่อเด็กมีกิจกรรมที่ตนสนใจรวมกับ 
ผูปฏิบัติ และมีผูแนะนําอยางดี เด็กจะหันมาทําสิ่งที่ เปนประโยชน เชน เด็กที่สนใจในดาน 
แกะสลัก ก็มักจะทําและหันมาคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องงานของตน ขอนี้ตองระวังเกี่ยวกับคานิยม
ของเราบางประการ เพราะการตอตานสังคมบางอยางก็กอใหเกิดประโยชนตอสังคมมาก เชน 
เดินขบวนตอตานการใชสินคาฟุมเฟอย การเดินขบวนเพื่อปราบคอรัปชั่น การไดพบกับบุคคลซึ่งมี
ความสนใจเหมือนๆ กัน และเพื่อชวยปลุกใหเกิดความสนใจใหมๆ เชน เด็กจะคุยกันและสราง 
สัมพันธภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดจุดสนใจตางๆ ขึ้นมาก เชน เด็กวัยรุนที่สนใจในเรื่องการ
เจริญเติบโตของรางกาย ก็คิดถึงกายบริหาร ก็จะทําใหรวมกลุมกันหันมาศึกษาการบริหารรางกาย 
หรือการเพาะกาย ใหมีรางกายสมบูรณ โดยการศึกษาจากตําราและผูรู อีกทั้งกิจกรรมนักเรียนบาง
ประเภทอาจทําใหเด็กไดพบส่ิงที่มีคาตอชีวิตในภายหลัง เชน ความรักในดนตรี ทําใหเลนดนตรีเปน 
การสะสมแสตมป เหรียญสมัยตางๆ การทําสวนครัว เล้ียงกลวยไม เหลานี้จะประกอบใหชีวิตใน
ภายหลังสมบูรณ หรืออาจดําเนินชีวิตตามที่ตนสนใจปฏิบัติเมื่อตอนเปนเด็ก 
 4. กิจกรรมนักเรียนยังสรางมิตรภาพระหวางเด็กดวยกันและระหวางเด็กกับครูให
แนนแฟนยิ่งขึ้น เด็กที่สนใจสิ่งเดียวกันมักจะหาเวลาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงเปนสิ่งเริ่มตน
ของการพัฒนามิตรภาพ การที่เด็กไดรวมรับผิดชอบชวยเหลือในกิจกรรมที่ทําดวยกัน ความสมัพนัธ
ในหองเรียนจะเกิดขึ้นมาก เพราะมีความเครียดและเปนทางการ แตถาครูเขารวมกิจกรรมบางอยาง
กับเด็ก ทําใหเด็กมีโอกาสคุยสังสรรคกันแบบไมเปนทางการจะชวยใหเกิดมิตรภาพ และความเขาใจ
ซ่ึงกันและกันดีขึ้น ทั้งนี้ตองพึงระวังบางประการที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมบางอยาง
ของไทยที่เปนอุปสรรคอยูบาง  
 5. เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา กิจกรรมของนักเรียนซ่ึงอยูนอกหลักสูตรจะชวยพัฒนา
ความเปนผูนําของนักเรียนไดดีกวาในชัน้เรียน ขอพึงระวังมีอยูวาอาจารยหรือครูที่ปรึกษาทุกคน
จะตองระลึกวา ขณะที่เขาไปเกี่ยวของกับกจิกรรมนั้น ตนเองไมไดทําหนาที่สอน ตองใหโอกาสเดก็ 
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แสดง ไมใชครูแสดงเองเสียหมด เดก็ตองไดมีโอกาสนํากันเอง เดก็มีโอกาสเลือกและประกอบ 
กิจกรรมเพื่อฝกฝนตนเอง (ขอนี้สวนมากครูซ่ึงเปนผูมีประสบการณสูงกวามักจะไมคอยปลอยให
เด็กทําเอง เพราะความกลวัผิดพลาด ซ่ึงไมถูกตองนัก) ถาครูเขาไปเกี่ยวของมากเกินไปสภาพของ
กิจกรรม ก็คงไมแตกตางจากการเรียนในชั้น ถาเด็กไดทํากันเองเดก็จะรูสึกวาตนไดทํางานใหกับ
เพื่อน มากกวาการทําใหกับครู ซ่ึงตัวครูที่ปรึกษาเองไมจําเปนตองพัฒนาอีกแลวในดานนี้ นอกจาก
เด็กตองการความชวยเหลือบางประการ ซ่ึงครูก็ตองให แตระวงัอยาใหกระทบกระเทือนถึงความ
เปนผูนําของเด็กและสมพงศ มั่นระวัง11 ไดใหความสําคญัของการจัดกจิกรรมนักเรยีนไวดังนี้ 1) 
สรางเสริมนักเรียนใหเปนพลเมืองดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่สลับซับซอนไดอยางมีความสุข
และสรางสรรค 2) ชวยใหนกัเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง 3) ชวยใหนกัเรียนมีความรอบรูหลาย
อยาง 4) ชวยควบคุมพลังสวนเกินของนกัเรียนใหออกมาในการสรางสรรค และมีประโยชน 5) ชวย
ใหการจดัการศึกษา บรรลุเปาหมายของการศึกษา 6) ชวยใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ
การศึกษา 7) การรวมมือรวมใจกันทํางาน กอใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  8) เปน
การผอนคลายความตึงเครียด เปนประโยชนตอสุขภาพและจิตใจ 9) ชวยใหนักเรยีนไดสํารวจ
ตนเอง รูจักตนเองในดานตางๆ ดีขึ้น 10) สงเสริมการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึน้ 
กระทรวงศกึษาธิการ12 ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดกจิกรรมตามโครงสราง ของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน ในคูมอืหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) ดังนี้ 1) เปนสวนเสริมความรูและประสบการณที่เพิ่มเติมจากการเรียนวิชาตางๆ เพื่อใหรูจกั
และเขาใจตนเอง 2) เสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยใหมีความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินยั รูจกัชวยเหลือผูอ่ืน และ 3) รูจักใชเวลาใหเปนประโยชน 

 จากที่กลาวมาสามารถประมวลสรุปความสําคัญ เหตุผลและความจําเปนในการจัด 
กิจกรรมนักเรียนดังนี้ กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษา มีความสําคัญเปนประโยชนตอ
นักเรียนโดยตรง ตอบสนองความตองการตามวัย การเจริญวัยอยางครบกระบวนการ การปรับตัว 

 

                                                           
 11สมพงษ มัน่ระวัง, “เอกสารคําสอนวิชาแนะแนว 501 พื้นฐานงานแนะแนวและงาน

ดานกิจกรรมนักเรียน” ภาควิชาแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2539, 24. 

12กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, “คูมือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธกิาร,” ใน หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง 2533) พิมพคร้ังที่ 2, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2540), 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

31

เกิดความมั่นคงทางอารมณ เสริมสรางพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวา พัฒนาความ
สมบูรณของรางกาย มีโอกาสเตรียมตัวพัฒนาความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพ รักษาความเปน
ไทย วัฒนธรรม และศรัทธาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สังคมของมนุษยมีการ
เปล่ียนแปลงไมหยุดนิ่ง การศึกษามีความสัมพันธกับระบบสังคมมนุษย จึงจําเปนตองมีการพัฒนา
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 
นโยบาย ปรัชญาของโรงเรียน 

 
 การจัดกิจกรรมนักเรียนนอกจากจะตองตอบสนองนโยบายรัฐและเปาหมายการจัด
การศึกษา นโยบายหลักของรัฐแลว โรงเรียนก็ควรมีนโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียนที่แสดงใหเห็นถึง
เปาหมายและวิธีการในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนดวยซ่ึงนโยบายและเปาหมาย
หลักในการจัดการศึกษาระบุวา เพื่อปลูกฝงเยาวชนของชาติไทยใหมีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนการดํารงสงเสริมเอกลักษณและ 
วัฒนธรรมไทย เพื่อความเปนเอกราช ความมั่นคงของชาติตลอดไป นโยบายของรัฐ รัฐพึงสงเสริม
และสนับสนุนใหเยาวชนเพิ่มคุณภาพตนเองและเปนประโยชนตอสังคมดวยการเปดโอกาสให 
เยาวชนปฏิบัติกิจกรรมอันเปนการเรียนรูโดยตรง ที่เสริมใหเกิดความซาบซึ้งในการปฏิบัติงานดวย
ตนเอง ในการเพิ่มความรูและทักษะ และการสรางวินัยในตนเองและกลุม13  
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)14 มีความ
มุงหวังที่จะพฒันาผูเรียนใน สามประการ คือ ประการที่หนึ่ง พัฒนาสติปญญาใหเจรญิงอกงามเพื่อ
เปนพื้นฐานในการรับความรูตอไปโดยไมหยุดยั้งและการนําความรูไปใช ประการทีส่อง พัฒนา
ลักษณะนิสัยอันดีงามเพื่อความเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และประการที่สาม พฒันา 
คุณลักษณะทีจ่ําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ การพัฒนาดังกลาวจะเปนพื้นฐานของการดํารง 
 
                                                           
 13ลัดดา สุวรรณกุล, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 461 405 และ 461 
208 การบริหารกิจกรรมนักเรียน” (นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 1. (อัดสําเนา) 

14กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3 - 4. 
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ชีวิตสืบไป โดยมีหลักการของหลักสูตรขอที่หนึ่งระบวุา มุงใหผูเรียนไดคนพบความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง ขอสองระบุวา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศกึษา
ทั่วไป เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการประกอบสัมมาชีพหรือการศึกษาตอ และขอสาม มุงใหการศกึษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนตนสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศชาติ นอกจากรายวิชาตางๆ 
แลว หลักสูตรยังกําหนดใหผูเรียนเขารวมกจิกรรม อีกสามประเภท คือ 1) กิจกรรมตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการ คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน และ
 กิจกรรมอื่นๆ 2) กิจกรรมแนะแนว และ 3) กิจกรรมอิสระของผูเรียน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
มิใชการเรียนวชิา ซ่ึงใหผูเรียนเขาหองเรียนเพื่อฟงคําสอนหรือประกอบกิจกรรมตามทีค่รูกําหนด
แลวสอน แตเปนการประกอบกิจกรรมรวมกันภายใตการดูแลของโรงเรียน เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
อันดีงาม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ไดประโยชนจากกนัและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)15 มีความ
คาดหวังวา เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรแลวจะเปนผูมีความรู ทักษะ และความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ และรวมทําประโยชนใหกับสังคม
ตามความรูความสามารถของตน หลักสูตรเปดโอกาสใหโรงเรียนใชดุลพินิจบริหารหลักสูตรให
สนองความตองการและความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคลใหมากที่สุด กิจกรรมอื่นที่จะชวย
สงเสริมผูเรียนในดานตางๆ อีกสามประเภทคือ 1) กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) กิจกรรมแนะแนวและ/หรือ 
กิจกรรมแกปญหา และ/หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู และ 3) กิจกรรมอิสระของผูเรียน 
 กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะตองพิจารณาจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ที่กําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 
โดยมีจุดมุงหมายสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยของผูเรียนให เหมาะสมกับสังคม
ประชาธิปไตย ถึงแมวาโรงเรียนเปนผูพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมตามความพรอมของโรงเรียนก็ตาม 
แตการที่จะเลือกเขารวมกิจกรรมใดนั้น ควรเปนการตัดสินใจของผูเรียนเอง โดยโรงเรียนควรทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา ควบคุมดูแล และสนับสนุน เพื่อใหการเขารวมกิจกรรมนั้นๆ มีประโยชนแกตัว 
ผูเรียนเองมากที่สุด  

                                                           
 15กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20 - 21. 
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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 254416 กําหนดวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
กิจกรรมที่จัดใหผู เรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจาก 
กิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้งแปดกลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด และความ 
สนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการ
สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนา องค
รวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึง
สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน แบงเปนสองลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียนเปน
กิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง อยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม 
 สําหรับปรัชญาของการบริหารกิจกรรมนักเรียน ผูบริหารและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาใหแกเยาวชน ควรมีความเชื่อที่วา คนเราจะพัฒนาไดนั้น ไมไดพัฒนาจากใน
หองเรียนเพียงอยางเดียวแตสามารถพัฒนาไดหลายรูปแบบ การพัฒนาในหองเรียนอาจพัฒนาไดไม
สมบูรณทุกดาน กิจกรรมนักเรียนจะเปนสวนเสริมเติมเต็มเพื่อใหคนพัฒนาไดตามจุดหมายของ
หลักสูตร เมื่อมีความเชื่อดังกลาวแลว แนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนที่เปนไปตาม
ความเชื่อ ที่กลาวขางตนก็ควรเปนแนวทางที่ไดจากพื้นฐานความเชื่อในการบริหารกิจกรรม 
นักเรียน และหลักการของวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ 1) ผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล  
กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้น จึงตองมีความหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่สามารถ
พัฒนาตนเองใหเปนไปตามความสามารถ หรือความถนัด หรือความสนใจ 2) การทําคนใหเปนคน
โดยสมบูรณนั้น กิจกรรมนักเรียนจะเปนสวนเสริมเติมเต็มจากทุกสิ่งที่ไดจากหลักสูตรในหองเรียน 
3) งานพัฒนาคนถือเปนงานตอเนื่อง ผูใหญตองไมปลอยปละละเลย จึงตองมีการ แนะแนว มี
อาจารยที่ปรึกษา 4) การจัดสิ่งแวดลอมที่ดีจะชวยพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพราะชวยเสริมการ
เรียนรูใหผูเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น 5) การจัดกิจกรรมใดๆ ใหก็ตาม จะตองใหแตละบุคคลเห็นสภาพ
ของตนเอง ยอมรับสภาพตนเอง เพื่อไมเกิดปมดอย 6) กิจกรรมนักเรียน ที่จัดควรสนองตอบ 

                                                           
 16กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544) (ม.ป.ท., 2544), 6. 
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ความตองการของเอกัตบุคคลและสังคม คือ ให สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ
ขณะเดียวกันก็เปนความตองการของสังคมดวย 7) ควรมองอนาคตวา กิจกรรมนักเรียนตางๆ มี 
เปาหมายในอนาคตอยางไร ผูเรียนจะไดรับผลนั้นในอนาคตอยางไร 
 แนวทางที่นําเสนอขางตน เปนสิ่งที่โรงเรียนใชเปนแนวทางในการพิจารณาเพื่อจัด 
กิจกรรมนักเรียนแตในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติตามไดทุกประการ อันเนื่องจาก
ขอจํากัดตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการวางนโยบาย ควรเกิดจากความรวมมือกัน ระหวาง ผูบริหาร ครู  
ผูปกครองและนักเรียน คนเหลานี้อาจจะรวมตัวกันเปนคณะกรรมการที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักเรียนก็ได 
  

หลักการและแนวทางในการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียน 
 

 การบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียนใหไดผลตามวัตถุประสงคโดยมีจุดหมายที่แนนอน
เพื่อใหการดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอยมีหลักการและหลักเกณฑที่ทุกคนทุกฝายจะดําเนินการ
ไปไดอยางราบรื่นและมีความเขาใจตรงกันจึงควรจะไดพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
 
หลักการเบื้องตนในการจัดกิจกรรมนักเรียน 

การจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน มีหลักการพื้นฐานที่โรงเรียนควรพิจารณาใชเปน
แนวทางในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหกิจกรรมนักเรียนแตละชุมนุมที่จะเกิดขึ้นใน 
โรงเรียนและการดําเนินการกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมเปนไปอยางรอบคอบดังนี้ 

 1.  นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกในโรงเรียน 
 2.  กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นควรจะกําหนดไวในปฏิทินโรงเรียน 
 3.  นักเรียนทุกคน ควรจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียน 
 4.  หลักการรับสมาชิกเขารวมกิจกรรมนักเรียน ตองยึดถือหลักประชาธิปไตย 
 5.  การจัดกิจกรรมนักเรียนควรมุงที่ผูเรียนเปนสําคัญ 
 6. ไมควรอนุญาตใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งออกจากชั้นเรียนในเวลาเรียนปกติ เพื่อไป

รวมกิจกรรมนักเรียน 
 7.  ผูนํานักเรียนแตละกิจกรรมควรไดรับการฝกและพัฒนาอยางเหมาะสม 
 8.  ควรมีการดูแล และแนะนําในการทํากิจกรรมนักเรียนอยางเพียงพอ 
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9. การเขารวมกิจกรรมนักเรียนของครู ควรจัดเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติของ
ครู 
 10. ผูบริหารและครูควรทําหนาที่เปนที่ปรึกษามิใชผูส่ังการ 

11. การทํากิจกรรมของชุมนุมตางๆ ควรจะเริ่มจากการทําสิ่งที่เล็กๆ งายๆ ขึ้นไปสู 
กิจกรรมที่ใหญและยาก 

12. ในการพิจารณาจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ควรจะตองคํานึงอยางรอบคอบ 
13. ควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรมใหพรอม 
14. ทุกๆ ชุมนุมควรจะตองมีการเก็บบันทึกกิจกรรมตางๆ ที่ไดกระทําไปแลวอยาง

ถาวร 
15. ควรจัดสรรเงินอุดหนุนอยางเพียงพอและยุติธรรม 
16. โรงเรียนและชุมนุมควรจะไดรับรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของนักเรียน 
17. กิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญเทาเทียมกับกิจกรรมในหลักสูตร 
18. กิจกรรมนักเรียนไมสําคัญไปทุกกิจกรรม 

 หลักการที่จะเสนอตอไปนี้เปนหลักการที่คอนขางลึกลงไปในการจัดกิจกรรมนักเรียน
แตละชุมนุม เพื่อใหกิจกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นนั้นอํานวยสิ่งที่เปนประโยชน มีคุณคาเพราะสามารถ
เปนเครื่องมือทางการศึกษา ที่โรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา และชุมชน จะสามารถใหกับเด็กๆ และ
เยาวชนในความรับผิดชอบของตน เพื่อใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคตได หลักการจัด กิจกรรมนักเรียน
แตละกิจกรรมควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมนักเรียนที่จัด ควรเปนกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา สนองความสนใจ และความ
ตองการของนักเรียน หลักการนี้จะเปนสิ่งที่ชวยใหโรงเรียนและอาจารยที่ปรึกษาคํานึงถึงความ 
สนใจและความตองการของนักเรียน ที่ตองรับผิดชอบ ดวยการใชความรูทางจิตวิทยาเด็กวัยตางๆ 
ประกอบ ซ่ึงผูมีวิชาชีพครูไดใชเปนประจําอยูแลว การทําใหกิจกรรมนักเรียนที่จัดมีชีวิตชีวา ทําให
นักเรียนเห็นความสําคัญในคุณคาทางการศึกษาที่จะไดรับกิจกรรมนักเรียนนั้นก็จะไดรับการ
ตอบสนองจากเด็กๆ ดวยดี และประสบความสําเร็จมากกวา 

2. กิจกรรมนกัเรยีนที่จดั ควรมรีะดับความยากงาย ตามการตัดสินใจ ของสมาชิกใน
ชมนุม การกําหนดกิจกรรมนักเรียน ของแตละชมนุม ระดับความยากงาย ของกิจกรรมนักเรียนที่จัด 
ควรเหมาะสม กับระดับความสามารถ ความสนใจ และความตองการของสมาชิกในชมุนุม เพราะ
กิจกรรมนกัเรยีนเปนสิ่งที่ชวยเสริมเติมเตม็หลักสูตรเพือ่ใหเดก็ไดรับคุณคาทางการศึกษาสมบูรณ
ขึ้นเทานั้น ดังนั้นกิจกรรมที่สมาชิกรวมกนักําหนด ผลงานที่ปรากฏหรือไดรับ หลังจากรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

36

กันทํากจิกรรมตามหนาที่ของแตละคนทีด่ีที่สุดแลว ไมจําเปนจะตองเปนผลงานที่ดีเลิศ สมบูรณ
แบบเสมอไป เพียงแตวากจิกรรมเหลานั้นสมาชิกทุกคนไดใชความพยายามปฏิบัติหนาที่ของแตละ
คนตามโอกาสที่มีอยางดีที่สุดตามความสามารถ และทักษะของตนแลว เพราะการกระทําบางสิ่งแม
จะคิดวา ทําแลวคุมคา เมื่อทําแลวอาจไมคุมคาไปเสียทั้งหมด ดังที่เราคิดวาควรจะเปนก็ไดมาตรฐาน
ดังกลาวนี้อาจเปนจริงกับเรื่องอื่นๆ แตกับเรื่องของกิจกรรมนักเรียนไมใช คําวา “ดีพอ” สําหรับ
กิจกรรมนกัเรยีนจึงหมายถึงดีพอในแงความจําเปนและจดุมุงหมาย เชน บทบรรณาธิการในวารสาร
ของโรงเรียน ไมตองพรรณนาดวยภาษารอยแกวที่เปนอมตะ เวลาที่จดัไวและ จุดมุงหมายทีม่ี
คากวาความสมบูรณแบบของภาษาจํานวนของสมาชิกผูอานที่เพิ่มขึ้น ควรเปนองคประกอบในการ
ตัดสินจํานวนบทบรรณาธิการที่ตองผานการแกไขใหม จากตัวอยางนีอ้าจกลาวไดวา ไมมีนักเรยีน
คนใดสามารถใชความพยายามและเวลาในการรวมกิจกรรมตามความตองการไดทั้งหมด เนื่องจาก
ความสามารถที่มีจํากัด ถูกใชมากจนเกินไปและอาจมีสถานการณอ่ืนๆ ที่เขามาเกี่ยวของไดอีก เชน 
สุขภาพ ความสุข และการสงเคราะหผูอ่ืน การยอมรับความจริงขอนี้ อาจทําใหเกิดความเครียดและ
กดดันจากนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา แตเมื่อทุกคนไดทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดแลว การกระทํา
นั้นถือวาเปนการกระทําที่ดีพอแลว ทั้งนี้ความสามารถในการแยกแยะระหวางสถานการณตางๆ ที่
ตองใชความพยายามอยางสูง และสถานการณที่ใชความพยายามเพียงทําใหดพีอ จึงเปน
ความสามารถที่สําคัญที่ทุกคนในชุมนุมตองใชดุลพินิจอยางตรงไปตรงมาในเรื่องระดบัความ
พยายามกับความสมบูรณแบบ ตองใชความกลาและความเต็มใจเปนพิเศษ เพื่อใหความจําเปนที่ตอง
ตัดสินใจ ซ่ึงมนุษยไมเคยหลีกเลี่ยงไดตลอดชีวิตนัน้เหน็ไดชัดเจน สามารถไปสูการปฏิบัติที่
ตองการ ครูและผูปกครองที่ชอบใชการบังคับอยูเสมอ และไมรูธีการแสดง ใหนกัเรียนเห็นความ
แตกตาง ระหวาง ความสมบูรณแบบ ของกิจกรรมกับการแสดงออกทีพ่ยายามสุดกําลัง เปนผูไม
ยอมรับความจริงและเปนผูทาํใหเยาวชนสูญเสียความสนใจในตนเองทัง้หมดที่กลาวก็คือ กิจกรรม
นักเรียนทั้งหลายนั้นมกัทําใหนักเรยีนไดใชพลังไปอยางนาเสียดาย ทั้งๆ ที่กิจกรรมนัน้ไม
จําเปนตองใชความพยายามถึงที่สุดก็ได 
 3. กิจกรรมนักเรียน ทุกกิจกรรม ควรไดรับ การยอมรับวา มีความสําคัญเทาเทียมกัน 
กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนจะมีความแตกตางกัน ทั้งในหนาที่การทํางาน 
สถานที่และอ่ืนๆ โรงเรียนไมควรจะตองมีการแสดงวากิจกรรมนี้ดี ดีกวา งดงามกวา คุมคากวา หรือ
สําคัญกวา อีกกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ตัวอยางเชน ประธานสภานักเรียน และหัวหนาทีม
ผูทําหนาที่ตัดสิน ยอมทําหนาที่ตางกัน ทํางานในสถานที่ตางกัน มีสวนใหการสนับสนุนงานตางกนั 
แตลวนทําเพื่อใหโรงเรียนดํารงอยูทางโรงเรียนตองไมใหความสําคัญคนหนึ่งมากกวาอีก 
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คนหนึ่ง หรือกรณีที่เด็กชายที่สองไฟฉายเล็กๆ เพื่อนําผูชมเขานั่งที่ตามบัตรเขาชมละคร ในการ
แสดงละครประจําปของโรงเรียน ยอมมีสวนในสําเร็จของละคร เชนเดียวกับดารานําของละคร การ
ยกยองใหเกียรติคนหนึ่งมากกวาอีกคนหนึ่ง โดยนําชื่อมาขยายตัวพิมพใหใหญขึ้นในสูจิบัตร ยอม
เปนเรื่องธรรมดาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได แตผูบริหารโรงเรียนควรเนนเปนทางการใหจริงจัง ในจุดที่
เกี่ยวกับการยอมรับในความสําเร็จนั้นวา ส่ิงนี้ไมไดขึ้นอยูกับความเปนดาราที่มีช่ือเสียง แตขึน้อยูกบั
การทําตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย เปนตน หลักการประเด็นนี้มิใชเปนการชี้แนะวาอีกไมชาจะมี
การยกเลิกการยอมรับความสามารถพิเศษของบุคคลตางๆ เชน ผูทําคะแนนสูงในกีฬาบาสเกตบอล
และฟุ ตบอล  แต เ ป น เพี ย งข อ สั ง เ กตและข อ เ สนอแนะว า  ก าร เ รี ย ง ลํ า ดั บ  ช่ื อ ขอ ง 
นักกีฬาในสูจิบัตรงานเลี้ยงฉลอง ไมวาจะเปนนักกีฬาที่ เลนมาเกือบทุกการแขงขัน มีผูชม 
หนาแนน กับนักกีฬาที่เพิ่งลงแขงขันไมนาน การพิมพช่ือควรเรียงลําดับตัวอักษรมากกวาตามลําดับ
คะแนนที่นักกีฬาผูนั้นทําได 

  ส่ิงที่จะแนะนําในการปฏิบัติตามหลักการนี้ก็คือ โรงเรียนควรใชความพยายามอยาง
สม่ํ า เสมอเท าที่ จะทํ าได  ในการปลูกฝ งพลเมืองของเราในอนาคตให เพียบพรอมดวย 
คุณความดี ควรคาแกการยกยองสรรเสริญ มองโลกในแงดี มีความละเอียดออน ความเปนผูดี ออน
นอมถอมตน  ความรู สึกสํานึกผิด  ความจริงใจ  ความสงบสุขและความรักฉันทพี่นอง  ซ่ึง 
อุดมคติของสันติสุข ความรักฉันทพี่นองและความยุติธรรม จะไมปรากฏจนกวาส่ิงเหลานี้จะกลาย
จนติดเปนนิสัย โดยพยายามปฏิบัติใหไดจากนอยไปถึงมาก และทางโรงเรียนควรนําให ชัดเจนและ 
คัดคานเมื่อเห็นวาชื่อเสียงดานความสําเร็จของนักกีฬา การแสดงออกทางดานศิลปะ และการมี
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ดานใดดานหนึ่งถูกลดความสําคัญลง และมีความไมเทาเทียมกัน 
 4. กิจกรรมนกัเรยีนที่จดัควรใหความสนุกสนาน ผูใหญมกัมีคําที่ใชกันอยูคือ  
“เสียเวลา” ถาสิ่งที่เด็กๆ ทําคือ การเตนรํา การรวมกลุมเลนสเก็ต การดูโทรทัศน เปนตน เพราะมอง
วาชีวิตควรจะอยูกับความจรงิไมใชเร่ืองเลนๆ ส่ิงที่อยูเบื้องหนาของคนที่นอกเหนือจากความตายก็
คือความสําเร็จในการทํางาน การพัฒนาตนเอง จงึมักมีความคิดวาตัวอยางกิจกรรมที่กลาวถึงขางตน 
เปนเพยีงส่ิงที่ปองกันเดก็จากสิ่งที่เปนอันตรายอ่ืนๆ ยิ่งกวาเทานั้น ความ สนุกสนานไมควรใชเปน
เครื่องมือในการที่จะทําใหเกิดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคได ทําใหเด็กตองอยูภายใตความ
ควบคุมดูแลเพือ่การพัฒนากลามเนื้อที่แข็งแรง ความคลองแคลวทางกายหรือการเพิม่การอานและ
ทักษะทางภาษาอื่นๆ จนกิจกรรมนักเรียนเปนเรื่องนาเบือ่ เพราะการเขารวมกิจกรรมของเด็กวยัรุน
ควรเปนความสนุกสนาน ผูใหญไมควรชี้นาํมากเกินไปหรือตั้ง กฎเกณฑและจดัการในรายละเอยีด
มากจนเกินไป ดังนั้นในการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน เมื่อเด็กๆ ลงความเหน็วา 
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  “เราสนุกมาก” “เราสนุกกันทุกคน” ยอมแสดงวากิจกรรมนักเรียนไดบรรลุตามความมุง
หมายของปรัชญาของกิจกรรมนักเรียนแลว 
 5. วัตถุประสงคเบื้องตนที่สําคัญของกิจกรรมนักเรียน ควรเปนการใหลักษณะนิสัย
หรือจริยธรรมและศีลธรรมแกเยาวชน การเลือกวิชาใดๆ ก็ตามจะมีประสิทธิภาพและผลจาก
การศึกษานั้นจะอยูไดนานกวาเมื่อผูศึกษามีความสนใจสูงไดรับการกระตุน มีการเสริมกําลังใจ มี
การทําซ้ําและมีการนําไปประยุกตใช ไดถูกสรางขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนดใน สถานการณตางๆ  
เงื่อนไขเหลานี้เปนจุดเดนของกิจกรรมนักเรียนทําใหเด็กๆ ไดใชความสามารถโดดเดนขณะที่กําลัง
ทํากิจกรรมไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยที่มี รวมทั้งไดแสดงถึงมาตรฐานของ 
ตนดานความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนควรตื่นตัวและใชประโยชน
จากสิ่งที่สังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมของเด็กๆ เพื่อนําไปสูขอตกลงถึงแบบแผนที่ถูกตอง ในดาน
ความสัมพันธกับผูอ่ืนและการทํางานรวมกันของเด็กๆ 
  การเรียนรูกฎขอบังคับตางๆ มีการสอนในหลายรายวิชา แตการฝกอบรมดาน 
คุณลักษณะนสัิยมีเพียงสวนนอยเทานัน้ แตกิจกรรมนกัเรียนเปนตวัแทนที่สําคัญสําหรับการสอน
ศีลธรรมและคุณคาทางจิตวญิญาณ เพราะทําใหเกดิการปฏิบัติจริงในแงของคุณงามความดีที ่
เห็นพองตองกนั เปนการรูจกัใหและรูจักรับและบอยครั้งทีไ่ดผลจากความตื่นเตนเมื่อเลนกีฬา  
งานเลี้ยงสังสรรค หรือการโตวาที การไมยอมรับของสังคมมีวิถีทางที่ไปเร็วตรงเปา เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนความประพฤติ ซ่ึงมีคาเทากับคําตักเตือนฉันทผูใหญหรือบทเรียนทางศีลธรรม โดยที่
เด็กๆ มีอิสระที่จะทํา จะผิดหรือถูกตองตามทํานองคลองธรรมขึ้นอยูกับผูกระทําที่จะมีโอกาส
พิจารณาตนเองไดเองมากขึน้ ทั้งนี้ความเฉลียวฉลาดทางสติปญญาของเด็กกไ็มมีโอกาสที่จะแยกสิ่ง
ที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด ใจอาจประสงคจะทาํส่ิงที่ถูกตอง แตไมมีโอกาสไดทําส่ิงนั้น อาจารยที่ปรึกษา
และเพื่อนนักเรียนควรรวมมอืกันในการใหความสํานึกดานพฤติกรรมทางความสัมพันธระหวาง
บุคคล เพื่อใหไดมาตรฐานของกลุมสูงขึ้น ซ่ึงอาจทําไดในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึน้ระหวางการทํา
 กิจกรรมนกัเรยีน เชน เมื่อเดก็ๆ ยืนกรานขอผลัดเปลี่ยนกนัใหบริการเครื่องดื่มแกผูอ่ืน 
เมื่อเด็กคนหนึง่ไดรับการปรบมือขณะเดินออกจากการแขงขันกีฬาเนื่องจากขอเทาเคล็ดและทําให
ทีมของเขาผิดหวัง เมื่อผูทําคะแนนไดสูงถูกกันใหออกจากการแขงขันกีฬาเพราะดูเหมือนวิ่งไปมาร
อบสนามเทานัน้ เมื่อกรรมการจัดแสดงดนตรีตัดสินใจลดคาบัตรผานประตูเพื่อเดก็ที่มีเงินนอย
สามารถเขาชมการแสดงได เปนตน ซ่ึงยังมีสถานการณอีกมากมายทีเ่กิดขึ้นที่จะชวยพัฒนาอุปนิสัย
ในการดําเนินชีวิตของเด็กๆ ได 
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นอกจากนี้กิจกรรมนักเรียนยังเกี่ยวพันกับคุณลักษณะของ “การมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน” ซ่ึงมีผลประโยชนและคุณคาอยางเห็นไดชัด ซ่ึงจะหาไมไดจากการศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ที่
ติดอยูในกรอบของระบบการสอนที่มีแบบแผนซึ่งกําหนดให “ไมมีการให หรือรับความชวยเหลือ” 
แตกิจกรรมนักเรียนเนนวิถีชีวิตที่ตรงกันขาม และสามารถฝกฝนอบรมดานลักษณะนิสัยที่ดีได
มากมายที่กลาวแลวและยังไมไดกลาวถึง 

6. กิจกรรมนักเรียนที่จัดควรเนนการฝกใหเด็กมีความคิดประเภทไตรตรอง ความคิด
ชนิดที่ตองไตรตรองกอน เปนสิ่งพึงปรารถนาที่กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม ควรฝกใหเด็กเกิดและ
มีความคิดชนิดนี้ กลาวคือ เปนความคิดที่ตองมีการแสวงหา รวบรวมขาวสาร ขอมูล เพื่อหาขอสรุป
ซ่ึงอาจทําดวยการอภิปรายอยางกวางขวาง และลงมติสรุปผล และที่สําคัญคือมีการ ประเมินผลอีก
คร้ังในภายหลัง ความคิดไตรตรองเปนความคิดที่ตรงกันขามกับความคิดประเภทความคิดปริศนา 
ซ่ึงเปนการคิดที่ไมตองมีการรวบรวมขอมูล เพราะความคิดแบบปริศนาจะตองเปนการบังคับตนเอง
ใหคิดถึงปญหา โดยใชความจําเกี่ยวกับกฎ ขอบังคับ หลักการและแนวทางปฏิบัติ เชน “ถาชายคน
คร่ึงขุดคู 1½ คูเสร็จในเวลาวันครึ่งจะเด็กคนหนึ่งจะขุดคู 1½ คู เสร็จภายในเวลาเทาไร” ปญหาชนิด
นี้ตองใชเพียงกระดาษดินสอและความจํา ผลหรือ คําตอบที่ถูกตองหาไดจากหนังสือหรือคูมือครู 
ชีวิตนอกหองเรียนไมคอยมีความคิดเชิงปริศนา นอกจากรายการตอบปญหาและกีฬาในรมเทานั้น 

  กิจกรรมนักเรียนจึงเปนสิ่งที่จัดสภาพแวดลอมอยางดีเลิศใหกับเยาวชนไดลงมือ
ปฏิบัติในเรื่องของความคิดชนิดตองไตรตรอง เพราะไมเคยมีคําตอบที่ถูกตองที่สุด ขอมูลจะตอง
รวบรวมจากแหลงตางๆ อยางหลากหลาย การตรวจคําตอบสวนทางกับความรูสึกอันแทจริงของ
มนุษยกับจุดประสงคของความปรารถนาและความคิดเทาๆ กับความเขาใจที่ลึกซึ้งและการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร 

  การจะประสบความสําเร็จในชีวิตจําเปนตองคํานึงถึงจิตใจที่ใชความคิดเชิงเหตุผล 
เชน จะเลือกซื้อรถแบบไหนดี จะเชาซื้อหรือสรางบานดวยตนเอง จะหาทางใหมดีหรือจะขอให 
นายจางขึ้นเงินเดือนให ผนังหองนอนควรทาสีอะไรดีหรือจะใชกระดาษติดฝาผนัง คําถามเหลานี้
ลวนถามเพื่อใหไดคําตอบที่จะตองใชความคิดทั้งส้ิน ชีวิตนอกโรงเรียนจะพบวาความคิดเชิงปริศนา
ที่เกี่ยวของกับอาชีพของพลเมืองเปนรายบุคคลแทบไมมี ถาโรงเรียนจะจัดการศึกษาใหเสมือนชีวิต
จริง และเปนการเตรียมพรอมเพื่อดําเนินชีวิตตอไป การจัดกิจกรรมนักเรียนควรมีแผนงานที่ทําให
กิจกรรมนักเรียนเนนความคิดชนิดไตรตรอง เพราะสถานศึกษาเทานั้นที่จะตองเผชิญปญหาและ
แกปญหาอยางแทจริง 
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7. กิจกรรมนกัเรียนที่นกัเรียนเยาวชนและแนวทางของประชาธิปไตยควรไดรับการ 
ยอมรับและไววางใจ เยาวชนและคนหนุมสาว เปนวัยทีเ่ปนหัวเล้ียวหวัตอระหวางวยัเดก็ที่ตอง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ืน และวัยที่เกอืบจะเปนผูใหญที่มีอิสระเสรี เยาวชนเหลานั้นมีความคิดและ
จุดมุงหมาย จะมีความกระหายที่จะมีโอกาสใชการตัดสินใจของเขาเอง ตองการใหผูอ่ืนเห็นวาเขา
เปนผูใหญ หรือตองการที่จะเปลี่ยนหนาที่จากผูกํากับเสนขางสนามมาเปนผูเลนบาง และถาความ
ตองการ ดังกลาวของเขาเหลานี้ ไมไดรับการตอบสนองในแบบทีสั่งคมทั่วไปยอมรับ อาจเปน
เหตุใหพวกเขามีเวลาและมกัไปทําในกิจกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับได เพราะสายตาของคนทั่วไปมกั
เพงเล็งเด็กหนุมสาวในการหาทางออกที่ตอบสนองความปรารถนาอิสรภาพ ความเปนผูใหญ และ
อํานาจที่ทาทายประเพณีและกฎหมายแตถาเยาวชนเหลานัน้มีภาระความรับผิดชอบตอการทํางาน 
กําหนดการประชุม คณะกรรมการตางๆ การสงตนฉบับ เรื่องลงพิมพในวารสารใหทนั ฯลฯ งาน
เหลานี้ทําใหสมองและสองมือของเด็กๆ เตม็ไปดวยงานสาํคัญที่จะตองทํา เขาคงไมมีเวลาที่จะ
วางแผนหลอกลอคนอื่นหรือไมมีเวลาที่จะแสดงวาตนมอํีานาจตอหนาเพื่อนๆ หรือคนรัก หรือทํา
ในสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมดีไมงามได ดังนั้นกจิกรรมนักเรียนจึงเปนสิ่งที่ทางโรงเรียนสามารถใชเปน
เครื่องมือที่ ตอบสนองความตองการของเยาวชนที่กลาวถึงขางตน เพื่อใหพวกเขาไดใชเวลาของตน
สนองความตองการ ความสนใจ และความสามารถอยางเต็มที่ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเฝาดูอยูเคียง
ขาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน ความคิดเหน็ การตัดสินใจ และการตัดสนิใจ และการกระทําตางๆ ใน
งานกิจกรรมนักเรียน ทีพ่วกเขาตองรวมกันคิด รวมกันทําอยูดวยการแสดงความไววางใจ อยางไรก็
ตาม เด็กก็คือเด็ก เร่ืองนี้จึงตองใชความกลาหาญของผูใหญพอสมควรที่จะตองทําใจใหกวางที่จะ
เสี่ยง เพื่อใหกระบวนการทางประชาธิปไตยยืนหยดัตอไปไดและในทีสุ่ดกิจกรรมนกัเรียนจะชวย
สรางสรรคโลกของเยาวชน โดยเยาวชนและเพื่อเยาวชน ดวยเหตนุี้โรงเรียนและอาจารยที่ปรึกษา
ควรทําใหครูอ่ืนๆ และผูปกครองนักเรียนแนใจไดวา เยาวชนเปนผูมีความตั้งใจดี เปนผูที่สามารถ
รับผิดชอบตอภาระการเปนพลเมืองดีของชาติในโลกของเขาเอง และเขาก็ควรไดแสดงความรู
ความสามารถในโลกของเขาไดเชนเดียวกนัซึ่งก็คือ กิจกรรมนักเรียนนัน่เอง17 

  
 

                                                           
17ลัดดา สุวรรณกุล, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 461.405 และ 461.208 การ

บริหารกิจกรรมนักเรียน” 1 – 7. 
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นอกจากนี้ รอบบินส และวิลเลียมส (Robbins and Williams)18 เสนอหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไว ดังนี้ 

1. โรงเรียนจะตองยอมรับนับถือนักเรียน แตละคน วาเปนบุคคลสําคัญในฐานะที่เปน
พลเมืองคนหนึ่งของประเทศ 

2. โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนจะตองเปนไปเพื่อสนองความสนใจของนักเรียน มิใชจัด
สนองความตองการของสถานศึกษา 

3.  ในการจัดกิจกรรมนักเรียนนั้น ควรจัดในเวลาที่วางจากการเรียนปกติ 
4.  นักเรียนทุกคนควรรวมมือในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
5.  การดําเนินกิจกรรมทุกดานจะตองเปนไปตามบรรยากาศของประชาธิปไตย 
6.  ในการรวมกิจกรรมจะตองพยายามสงเสริมความเปนผูนํา 
7.  ในการจัดกิจกรรมจะตองพยายามสงเสริมความเปนผูนํา 
8.  จะตองมีการบริหารการจัดการและการนิเทศเกี่ยวกับกิจกรรมที่เพียงพอ 
9.  หนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนจะตองถือเปนงานในหนาที่สวนหนึ่งของครู 
12. ครูทําหนาที่สนับสนุนใหนักเรียนเริ่มกิจกรรมเล็กๆ และคอยๆ พัฒนาเปนกิจกรรม

ใหญๆ กวางขวางออกไป 
13. ครูทําหนาที่ใหคําปรึกษา เพื่อใหนักเรียนไดหาทางดําเนินและแกปญหากิจกรรมให

เปนไปตามวัตถุประสงคของนักเรียนเอง 
14. กิจกรรมแตละกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด จะตองผานการพินิจพิจารณถึงผลได 

ผลเสียตางๆ อยางรอบคอบ 
13. โรงเรียนจะตองใหความสะดวกในดานตางๆ เชน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การ

ประปา ไฟฟา เหลานี้เปนตน 
14. จะตองมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมไวสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อเก็บไวเปนขอมูล

ในการที่จะจัดกิจกรรมใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
15. จะตองมีการตระเตรียมงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมอยางเพียงพอ และ

จะตองใชงบประมาณอยางประหยัด 

                                                           
 
 
18J.H. Robbins and Williams, Student Activities in the Innovative School (Illinois 

: Burgess, 1969), 210 – 220. 
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16. ควรมีการแจงขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนไปยังชุมนุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
เพื่อสรางความสนใจและเปดโอกาสใหชุมนุมชนไดมีสวนรวมและชวยเหลือในกิจกรรมของ 
สถานศึกษา 

17. จะตองเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับการสรางเสริมความสามารถของนักเรียนแตละ
คน 

18. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควรจะตองมีสวนรวมในการจัดหรือ
เสนอโปรแกรมกิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้เพื่อจะไดมีความหลากหลายของกิจกรรม ในอันที่จะ
สนับสนุนความเจริญกาวหนา ความสนใจ ความสามารถเฉพาะของนักเรียนไดอยางกวางขวาง 

19. จะตองเขาใจวานักเรียนแตละคนมีขอจํากัดตามธรรมชาติของแตละคน จึงไมควร
บังคับใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม 

20. จะตองเนนกระบวนการใหมากกวาการบรรลุผล เพราะกระบวนการนั้นเปน 
กระบวนการของการสงเสริมความรูความเขาใจและความสามารถของนักเรียน จะชวย

ฝกให นักเรียนแตละคนมีความรับผิดชอบ มีการประสานงานและมีการรวมมือกันทํากิจกรรม
หลายๆ อยาง เปนตน  

พนัส หันนาคินทร19 กลาวถึงหลักในการจัดกิจกรรมนักเรียนในหนังสือหลักการบริหาร
โรงเรียนไวดังนี้ 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมีหลักการจะตองคํานึงถึงอยูดังนี้ คือ 
 1. กิจกรรมทุกประเภทจะตองอยูภายใตควบคุมของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรม 
เหลานี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ไดผลตามความมุงหมายของโรงเรียนที่จะใหนักเรียนไดมีความ
เจริญงอกงามไปในทางที่ถูกที่ควรดีขึ้น กิจกรรมบางอยางอาจกอใหเกิดอันตรายหรือความเสื่อมเสีย 
เชน การทัศนาจรทางทะเล นักเรียนอาจทําไปโดยความรูเทาไมถึงการณ และมีอันตราย ในภายหลัง 
เชนนี้จึงจําเปนที่โรงเรียนจะตองรับรูและควบคุมกิจกรรม นักเรียนโดยใกลชิด 

โดยเหตุนี้ จึงถือเปนหลักการวากอนที่นักเรียนจะลงมือทํากิจกรรมใดก็ตาม จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากครูผูควบคุม (Sponsor หรือ Advisor) และไดรับอนุญาตจากครูใหญหรือผูไดรับ
มอบหมายอํานาจจากครูใหญแลว และในบางกรณีจะตองรับอนุมัติจากผูมีอํานาจในระดับสูงขึ้น 
เชน การจัดการทัศนาจรไปนอกประเทศ เปนตน 

                                                           
19 พนัส หันนาคนิทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 

270 - 272. 
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2. กิจกรรมทุกอยางที่จัดขึ้น จะตองมีจุดประสงคที่จะสงเสริมความเจริญในแงตางๆ 
แกนักเรียน  เชน การสังคม  จรรยา มารยาท ตลอดจนการสรางความรู สึกในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนคานิยมตางๆ ใหเกิดขึ้นแกตัวนักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น กิจกรรม
ทุกประเภทจะตองมุงตรงตอจุดประสงคของโรงเรียน และไมกอใหเกิดความรูสึกแตกความสามัคคี
ขึ้นในระหวางคณะนักเรียน 

3. ครูใหญจะตองมีอํานาจสิทธิ์ขาดในอันที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เห็น 
วาไมกอใหเกดิความเจริญแกนักเรยีนหรือไดผลไมคุมคากับเวลาและทนุที่จะตองเสยีไปเพื่อการจดั
กิจกรรมนั้น หรือตองเสี่ยงตอความเสียหายดานตางๆ มากเกินไป 
 4. จํานวน ชนิด และ ประเภทของกิจกรรมในโรงเรียน จะตอง เปนไปตามสวนของ
จํานวนนักเรียน สอดคลองกับความตองการของนักเรียนและความพรอมของโรงเรียนที่จะจัดให
ไดผลตามความมุงหมาย การเอาอยางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอื่น โดยไมคํานึงถึงสภาพของ
ตัวเองเปนสิ่งไมพึงประสงคอยางยิ่ง กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนหนึ่ง อาจจะไมพรอมที่จะ
จัดในอีกโรงเรียนหนึ่ง ดังนั้น การจัดกิจกรรมจึงควรจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป มากกวาที่จะจัด
เพื่อใหไดช่ือวามีกิจกรรมตางๆ เหมือนโรงเรียนอ่ืนๆ เทานั้น 

5. โรงเรียนจะตองมีวิธีการจํากัดนักเรียนคนหนึ่งๆ ไมใหเขารวมในกิจกรรมมาก
เกินไป เพราะจะทําใหเสียผลการเรียน อีกประการหนึ่งการที่นักเรียนคนหนึ่งเขารวมในกิจกรรม
หลายประเภท ก็ยอมหมายความวาโอกาสที่คนอื่นจะไดเขารวมในกิจกรรมนั้นมีนอยลงไป 

6. โรงเรียนควรจะจัดใหมีการแนะแนวแกนักเรียน เกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมที่จะเขา
รวมนั้น เพื่อใหเหมาะกับความสามารถ ความสนใจ และความเหมาะสมอื่นๆ 

7. โรงเรียนพยายามหาทางสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ ตาม
ความตองการ วิธีการสงเสริมอาจทําโดยทางตรง เชน การแนะแนวชี้แจงใหเห็นคุณประโยชนของ
กิจกรรมตางๆ หรืออาจทําโดยทางออม เชน พยายามใหเสียคาบํารุงนอยที่สุด หรือพยายามจัด 
กิจกรรมหลายประเภท เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือกตามความสนใจที่แตกตางกันออกไป 

8. นักเรียนและครูในโรงเรียนเทานั้น ที่จะไดรับสิทธิ์ใหเขารวมในกิจกรรมที่โรงเรียน 
จัดขึ้น บุคคลภายนอกไมมีสิทธิ์ที่จะเขาเปนสมาชิกในกิจกรรมของนักเรียน นอกจากจะเลือกเชิญมา
เปนที่ปรึกษาชั่วคราว เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ครูใหญจะตองเอาใจใส เพราะมีหลายครั้งที่กิจกรรมเชิญ
บุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิก โดยความรูเทาไมถึงการณ บุคคลเหลานี้ไมมีความรับผิดชอบ
โดยตรงตอโรงเรียน บางทีก็อาจจะทําส่ิงที่ไมพึงปรารถนาของโรงเรียน เพื่อประโยชนของตัวเองได 
โดยเฉพาะในเรื่องการคาและการเมือง 
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9. กิจกรรมตางๆ จะตองจัดขึ้นในโรงเรียน เวนไวแตสภาพของกิจกรรมไมเปดโอกาส
ใหทําเชนนั้น เชน กิจกรรมเกี่ยวกับการทัศนาจร การจัดกิจกรรมภายในบริเวณโรงเรียนทําให
สะดวกในการควบคุมดูแลและสงเสริม 

10.  การใชสถานที่สําหรับกิจกรรมตางๆ จะตองกําหนดวัน เวลาใหแนนอน เพื่อจะได
ไมเกิดการใชสถานที่ซอนกันหรือจัดกิจกรรมเหมือนกันซอนกัน การจะทําเชนนี้ไดก็ตอเมื่อมี 
ศูนยกลางสําหรับคอยควบคุมกิจกรรมตางๆ ถาโรงเรียนมี หัวหนากิจกรรมนักเรียน ก็เปนหนาที่
ของหัวหนากิจกรรมนักเรียน ถาไมมีก็เปนหนาที่ของผูชวยครูใหญหรือครูคนใดคนหนึ่งที่ครูใหญ
มอบหมาย 

11. โรงเรียนมีหนาที่ที่จะตองควบคุม ดูแล และแนะนําเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ของกิจกรรมทุกประเภท บัญชีรับจายของกิจกรรมตางๆ จะตองรายงานตอครูใหญ (หรือแผนการ
เงินของโรงเรียน) เหตุผลที่โรงเรียนตองควบคุมการเงินของกิจกรรมตางๆ โดยใกลชิดก็เพราะ 

 11.1 คนทําบัญชีควรเปนนักเรียน โดยปกติก็คือเหรัญญิกของชุมนุม ทั้งนี้ภายใต
การควบคุมของครูที่ปรึกษาของชุมชุนนั้นๆ 

11.2 บัญชีทุกประเภทจะตองขึ้นกับสวนกลางของโรงเรียน บัญชีสวนกลางของ
โรงเรียนก็จะตองแยกประเภทออกไปตามกิจกรรมตางๆ และจะตองทําบัญชีรวมยอดแสดงตัวเงิน
และฐานะการเงินของกิจกรรมตางๆ ดวย 

11.3 พัสดุทุกประเภทที่มี ในกิจกรรมต างๆจะตองลงบัญชีสวนกลางของ 
โรงเรียนดวย 

12. เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ครูใหญจะตองแตงตั้งครู 
ที่ปรึกษาทําหนาที่ควบคุมและแนะนําการทํางานของแตละกิจกรรม และควรจะยึดหลักดังนี้ 

12.1 การเลือกตัวบุคคลตองกระทําโดยรอบคอบ เพื่อจะไดเปนที่แนใจวาจะทํา
หนาที่ควบคุมและแนะนํากิจกรรมนั้นๆ ได สําหรับนักเรียนชั้นโตๆ บางทีครูใหญเปดโอกาสให 
นักเรียนชุมชนนั้นๆ ไปติดตอทามทาบครูผูจะมาเปนครูที่ปรึกษากอน เมื่อครูใหญเห็นดวยก็จะ
ประกาศแตงตั้งตอไป 

    อันตรายในการใหนักเรียนเลือกครูที่ปรึกษาเอง ก็คือ อาจจะไดครูที่ 
ออนหัด แทนที่จะเปนผูใหคําปรึกษาและควบคุมนักเรียน กลับกลายเปนผูที่ถูกนักเรียนครอบงํา 
ชักจูงใชเปนเครื่องมือบังหนาในการกระทํากิจกรรมตางๆ ทั้งๆ ที่อาจจะไมเปนที่นาพึงปรารถนา ก็
ตาม  หรืออาจจะเปนไปไดวาครูรับเปนที่ปรึกษาเพราะการเสนอตัวใหนักเรียนเลือก  เพื่อ
ผลประโยชนบางอยางของครูเอง เชน ใชนักเรียนเปนพลังตอรองเรียกรองผลประโยชนตางๆ ให
ตัวเอง  
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  12.2 การแตงตั้งครูที่ปรึกษาเปนอํานาจของครูใหญโดยเฉพาะ จะมอบใหใคร
ไมได และจะตองกระทําโดยรอบคอบที่สุด 
  12.3  โดยปกติหากมีครูอาสาทําหนาที่นี้ เรามักจะไดคนที่ตั้งใจทํางาน แต
ประสบการณของผูที่อาสาทํางานนั้นก็เปนสิ่งที่ครูใหญจะตองพิจารณาดวย เชน ครูใหมมักจะชอบ
อาสา แตเพราะความไมเคยตองานอาจจะทําใหงานเสียได เจตนาดีเพียงอยางเดียวไมไดเปนเครื่อง
ประกันวาผลจะออกมาดีดวย  เมื่อทํางานพลาดก็อาจจะเสียกํา ลังใจ  หรือถา เปนกรณีที่ 
รายแรงก็อาจจะเสียอนาคตไป ครูใหญจึงตองพิจารณาใหรอบคอบ 

13. การจัดกิจกรรมพยายามจัดภายในเวลาเรียน หากมีกิจกรรมจะตองจัดนอกเวลาเรียน 
เชน การแสดงละครก็จะตองนึกถึงปญหาตางๆ ใหรอบคอบ เชน การพานักเรียนไปสงบาน 
โดยเฉพาะนักเรียนหญิง การจัดหาที่พักในกรณีที่ไมสามารถจะกลับได การติดตอกับผูปกครอง เปน
ตน 
 สวนกระทรวงศึกษาธิการ20 ไดเร่ิมกําหนดหลักเกณฑการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาใน
ป พ.ศ. 2520 ตอมาใชหลักเกณฑการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาป พ.ศ. 2532 ดังนี้ 

1. จะตองเปนไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเพื่อ
สงเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ 

2. จะตองเปนไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

3. จะตองเปนไปเพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีระเบียบวินัยในตนเอง 
4. จะตองเปนไปเพื่อสงเสริมความความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนและครู 
5. จะตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
6. จะตองมีโครงการและระเบียบขอบังคับของกิจกรรมโครงการ และระเบียบ 

ขอบังคับจะตองเปนของสถานศึกษา 
7. ทุกกิจกรรมจะตองมีครูอาจารยในโรงเรียนเขารวมรับผิดชอบดําเนินการ 
8. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมจะตองเปนบุคคลที่ปจจุบันอยูในสถานศึกษา

นั้น เวนแตวิทยากรใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา 
 

                                                           
20 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธกิาร ในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ม.ป.ท., 
ม.ป.ท.), 1 - 2. 
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9. การจัดใหมีกิจกรรมเลือกใดๆ หรือไมใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษานั้นๆ 
10.  ใหสถานศึกษาควบคุมเรื่องการจายเงินหรือพัสดุอ่ืนๆ ใหเปนการประหยัด และ

เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ 
11. ในกรณีที่หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวากิจกรรมใดไมเหมาะสม มีการกระทํา

หรืออาจนํามาซึ่งภยันตรายตอความมั่นคงของชาติใหหัวหนาสถานศึกษาสั่งยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ เสีย  
 

ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน 
  

 การจัดประเภทของกิจกรรมนักเรียนเปนเรื่องจําเปนประการหนึ่งในการบริหารการ 
จัดการกิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้เพื่อชวยส่ือความหมายระหวางกันใหมีความชัดเจนและเขาใจได 
ตรงกัน และสามารถจัดการไดอยางมีระบบ ทําใหเกิดความสมดุลครบทุกดาน นักเรียนสามารถ 
ตัดสินใจเลือกเขารวมกิจกรรมไดงายและตรงกับความตองการดังมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 
 
การจัดแบงประเภทชวยทําใหโครงสรางกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสมดุล21  
 เนื่องจากโรงเรียนที่ทันสมัยนั้น ตองการแสวงหาวิธีที่จะจัดกิจกรรมใหตรงตามความ
สนใจของนักเรียนทุกคนและตรงตามรูปแบบของชีวิตทุกรูปแบบทุกๆ โครงสรางโดยรวมของ 
กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนจึงตองสมดุลกันมากกวาที่จะมุงเนนที่กิจกรรมใดกิจกรรมเดียว 
โรงเรียนที่มุงเนนกิจกรรมดนตรีมากเกินไปก็จะเพิกเฉยตอความสนใจดานอื่นๆ ของนักเรียนไป
อยางชวยไมได เชน ดานนิติศาสตร ดานสังคม ดานวรรณกรรม ดานกีฬา และดานศิลปะ ถา 
กิจกรรมของโรงเรียนหนึ่งจัดรายการตามกลุมความพอใจของนักเรียน นักเรียนและหมวดวิชาก็จะ
สามารถสํารวจตรวจสอบไดวา กิจกรรมใดมีผูสนใจมากนอยเพียงใดและกิจกรรมใดถูกเพิกเฉย 
 
การจัดแบงประเภทนั้นจําเปนตอระบบการใหคะแนน  
 เพื่อชวยกระตุนหรือจํากัดการมีสวนรวมของนักเรียนแตละคนในหลายกิจกรรมไมให
มากเกินไป รวมทั้งเพื่อจัดวางพื้นฐานสําหรับแผนงานที่ทันสมัยในการใหรางวัลนักเรียน ดังนั้น 
 
                                                           
 21Robert W. Frederick, “Scheduling Student Activities,” in The Third 
Curriculum Student Activities in American Education (New York : Appleton Country Craff, 
1959), 14 - 15.  
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ระบบการใหคะแนนจึงจําเปน ในระบบนี้ตองมีการกําหนดระยะเวลาที่ตองการ กําหนดหนาที่ 
รับผิดชอบ และกําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมตามจํานวนมากนอยของคะแนนที่จะให เพื่อ
สรางและจัดการระบบการใหคะแนนนี้ใหไดผล จึงตองมีการจัดแบงประเภทกิจกรรม คุณคาของ
ระบบนี้คือ มันจะชวยใหนักเรียนแตละคนรูจักวางโครงการสวนตัวของตนใหสมดุลยกัน โดย
ตนเองตองหมั่นตรวจสอบวาตนเองกําลังมุงเนนที่งานใดงานหนึ่งมากเกินไปจนเพิกเฉยละเลยงาน
อ่ืนๆ หรือไม 
 
การจัดแบงประเภทชวยในงานวัดประเมินผล  
 ในการปฏิบัติงานวัดผลโดยทั่วไปที่พึงปรารถนาอยางยิ่งนั้น การวางโครงการในการจัด
การศึกษาโดยรวมและวางองคประกอบยอยของมันนั้นจําเปนอยางยิ่ง ไมใชเพียงเพื่อตรวจสอบดู
ความกาวหนาและดูวาส่ิงใดควรปรับปรุงแกไขเทานั้น แตยังเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือแกงานดวย ถามี
ระบบการจัดแบงประเภทของกิจกรรมนักเรียนขึ้นมาระบบหนึ่ง การวัดประเมินผลวิธีนี้ยอมทําให
งานนั้นประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตัดสินผลลัพธในตอนทายก็ยอมชี้
เฉพาะและมีความแมนยํามากขึ้น 
 คุณคาอื่นๆ ของระบบการจัดแบงประเภทที่มีประสิทธิภาพนั้นยังชวยในงานแนะแนว 
ชวยทําใหรายงานผลคะแนนนักเรียนที่สงไปยังหนวยงานอื่นๆทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั่ง
เกี่ยวของกับนักเรียนนิสิต นักศึกษานั้น ดูงายขึ้นและสมบูรณแบบขึ้น และทําใหหนังสือรุนของ
นักเรียนแตละรุน รวมทั้งหนังสือรายงานผลงานกิจกรรมนักเรียนรายปนั้น มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ครบถวนดีขึ้น คุณคาขอสุดทายคือ ทําใหขอมูลท้ังหลายที่สงไปยังนักเรียนและผูปกครองโดยผาน
ทางหนังสือคูมือนักเรียน และทางจดหมายขาว ตางๆ นั้นมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

คุณลักษณะของแผนการที่ดใีนการจัดแบงประเภท 
 ระบบการจัดแบงประเภทแบบใดก็ตามที่สามารถใหบริการแกผูคนไดนั้นตองมี 
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความสมบูรณในตัวเอง นั่นคือตองครอบคลุมครบทุกๆ กิจกรรม 
2. ทําใหผูนําแผนการนี้ไปใชนั้นสามารถเขาใจไดงาย บุคคลที่นําแผนการนี้ไปใช อาจ

ประสบกับความยากลําบากในการตัดสินใจที่จะเลือกวากิจกรรมใดในแตละโรงเรียนควรจัดวางอยู
ในประเภทใด แตความยากลําบากนี้ควรเกิดจากความไมสามารถอธิบายลักษณะธรรมชาติ 
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ที่แทจริงของกิจกรรมนั้นๆ ไดถูกตอง ไมใชเกิดจากความรูสึกสับสน เพราะไมเขาใจลักษณะการ
จัดแบงประเภทในระบบนั้น 

3. มีคุณคาตอผูนําไปใช 
4. มีความสะดวกในการใช เชน ตองทําใหเห็นความจําเปนในการจัดแบงเปนหัวขอ

ใหญและหัวขอยอย และการจัดเรียงลําดับจากหัวขอใหญไปหัวขอยอยนั้นก็มีความสอดคลองกัน
ตามหลักเหตุผล 

5. ควรบงชี้หรือขีดเสนใตใหเห็นลักษณะที่สําคัญของแตละองคประกอบได ถามันถูก
จัดอยูในประเภทพิเศษ 
 

 ตัวอยางของระบบการจัดแบงประเภทที่ถกูใชอยู 
 สมาคมแหงวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมตางๆ ในเขตภาคกลางตอนเหนือของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดรวบรวมกิจกรรมนักเรียนไวในเอกสารงานวิจัยหลักสูตรโรงเรียน และไดพยายาม
แบงประเภทของกิจกรรมเหลานั้นซึ่งไดนําเสนอไว 12 ประเภทดังนี้22 

1. การมีสวนรวมในองคกร การบริหารงานและการควบคุมงานของโรงเรียน 
2. กิจกรรมดานพลังงานและชุมชน 
3. ชมรมที่ทํางานดานศาสนาและสังคมสงเคราะห และองคกรที่เกี่ยวของกับความเชื่อ

ตางๆ 
4. กิจกรรมที่เนนดานสังคมอยางแทจริง 
5. กิจกรรมดานกีฬาและการฝกฝนทางกายภาพดานตางๆ 
6. การทํางานดานสิ่งพิมพของโรงเรียน 
7. กลุมการละครและการพูดตอสาธารณชน 
8. กิจกรรมดานดนตรี 
9. ชมรมที่เนนดานวิชาตางๆ 
10. กลุมชมรมเบ็ดเตล็ด 

                                                           
 22L.W. Webb Chairman, High School Curriculum Reorganization, A Report of 
a Committee of the North Central Association of College and Secondary Schools quoted 
in Robert W. Frederick quote in The Third Curriculum (Ann Arbor : The Ann Arbor Press, 
1933) , 359. 
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11. กลุมสมาชิกสภานักเรียน/นักศึกษา 
12. กลุมกิจกรรมโฮมรูม (ใหคําปรึกษา) 

 Johnson จากงานวิจัยในป 193023 ไดแนะนําไววาคุณภาพของกิจกรรมที่ทําให 
กิจกรรมหลากหลายชนิดมีความแตกตางกันนั้น ควรถูกจัดแบงประเภทไวใหเห็นเดนชัดที่สุดเทาที่
จะเปนไปได 

 
 ระบบที่เปนไปไดในการจัดแบงประเภทกจิกรรม 

 มีระบบอยูหลายระบบที่ใชกันอยูโดยทั่วไปในการจัดแบงกลุมกิจกรรมนักเรียน เชน  
1) แบงโดยดูวากิจกรรมใดเกี่ยวของกับคนสวนใหญและคนสวนนอย 2) แบงตามลักษณะ 
ธรรมชาติของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต 3) แบงตามขอบขายสาขาความรูของมนุษยตาม
วิชาที่เขาเรียน เชน วิชาหนาที่พลเมือง วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร วิชาที่
เนนอาชีพตางๆ เปนตน 4) แบงตามเปาหมายของการศึกษาที่กิจกรรมนั้นๆ ชวยทําใหบรรลุตาม
เปาหมายได และ 5) แบงตามลักษณะธรรมชาติของกิจกรรมนั้นๆ เมื่อพิจารณาจากโครงการทั้งหมด
ของกิจกรรมนักเรียน 
 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิต  
 ช้ันเรียนสวนใหญของกิจกรรมนักเรียนมักถูกจัดเปนกลุมตามลักษณะการดํารงชีวิตของ
บุคคลทั่วไปภายนอกโรงเรียน ไดแก กลุมนักกีฬาแบบทีมตางๆ กลุมหนาที่พลเมือง เชน สภา
นักเรียน กลุมชมรมตางๆ เชน ชมรมทางรถไฟจําลอง ชมรมหมากรุก กลุมลูกเสือตางๆ กลุมการ
ละครซึ่งแบงเปนฝายบทละคร ฝายตกแตงเวที ฝายดูแลแสงเสียงบนเวที และฝายจัดเครื่องสําอาง 
กลุมนักดนตรีซ่ึงมีทั้งแบบเปนวง แบบออเคสตรา แบบคณะประสานเสียง และแบบเตนรํา กลุม 
ส่ิงตีพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ หนังสือรุน หนังสือคูมือนักเรียนฯ กลุมที่เครงศาสนาและทํา 
กิจกรรมตางๆ ในโบสถ กลุมสมาคมผูทรงเกียรติระดับชาติ กลุมสังคมตางๆ เชน นักเตนรํา นักดื่ม
ชา กลุมพนักงานตอนรับ กลุมที่ชอบงานปารตี้ และอ่ืน  
 
 

                                                           
 23Edgar C, Johnson, Point System and Awards (New York : A.S. Barnes and 
Company, 1930) ,103-104. 
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กิจกรรมที่แบงตามวิชา  
 ความรูของมนุษยมีอยูทั่วจักรวาลและสะสมตอเนื่องกัน มานานนับศตวรรษจนแบง
ออกเปนสาขาวิชาตางๆ เมื่อเราไดยินใครพูดวา เขาเปนนักเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือ
สาขาวิชาประวัติศาสตร เราก็จะเขาใจทันทีวาหมายถึงอะไร และยังมี วิชาใหมๆ เกิดขึ้นจากการรวม
วิชายอยๆ ตางๆ กันเขาดวยกันอีก เชน วิชาการแพทยเพื่อสังคม วิชาเคมีกายภาพ วิชาเคมี 
ชีวภาพ และวิชาจิตวิทยาสังคม การที่เราพยายามใชช่ือวิชาตามแบบที่นิยมปฏิบัติกันอยูมาเปนเกณฑ
ในการแบงประเภทกิจกรรมนักเรียนนั้น อาจไมไดผลดีนัก เพราะบางกิจกรรมมีความคาบเกี่ยวใน
หลายวิชา และบางกิจกรรมไมสามารถจัดเขาไปในวิชาใดๆ ไดเลย เชน หมากรุกอาจเปนไดทั้งงาน
อดิเรก กีฬาหรือเกมการแขงขันเปนทีม และยังเปนส่ิงที่มีมายาวนานในประวัติศาสตรดวย แตเราก็
ไมสามารถจัดกิจกรรมหมากรุกไวในวิชาประวัติศาสตรได รวมทั้งไมสามารถจัดมันไวในวิชา
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศได ดังนั้นระบบนี้จึงไมควรนํามาใช ยกเวนในบางครั้งที่อาจใช
รวมกับระบบอื่นๆ ความยากลําบากนี้ จึงทําใหกิจกรรมนักเรียนตองกาวไปสูรูปแบบใหมที่แตกตาง
ออกไปจากเดิมในระบบการจัดการศึกษาแบบสมัยใหมของอเมริกัน 
 
เปาหมายของการศึกษา 
  สําหรับนักการศึกษาที่เปนมืออาชีพนั้น เขาคิดวาการจัดแบงประเภทของกิจกรรม 
นักเรียนตามเปาหมายทั่วๆ ไปของการศึกษานั้น ดูสมเหตุสมผลและเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง 
เนื่องจากความสําคัญของเปาหมายในการศึกษานั้นมุงที่การรวบรวมสรุปเอาหลักปรัชญาตางๆ เขา
ไว และที่การแนะแนวทางในการปฏิบัติงานดานการศึกษา การใชระบบนี้มาแบงประเภทของ
กิจกรรมนักเรียนจึงนําไปสูโครงสรางโดยรวมของการศึกษาที่ถูกอางถึงได อยางไรก็ตามในขั้นแรก
นั้นโดยทั่วไปแลว ระบบนี้จะยังไมถูกนํามาใชเพราะยังไมมีขอตกลงทั่วไป รวมกันเกี่ยวกับ
ความสําคัญของเปาหมายในการศึกษา และที่สําคัญกวานั้นเพราะยังไมมีขอตกลงรวมกันในเรื่อง
ลักษณะธรรมชาติที่แนนอนของเปาหมายในการศึกษาดวย ยิ่งไปกวานั้นกิจกรรมนักเรียนแบบ
เดียวกัน เชน การเปนสมาชิกในชมรมศิลปะ อาจชวยใหเกิดการบรรลุเปาหมายทางการศึกษาของ
หลายๆ วิชาที่แตกตางกันได 
 
ลักษณะธรรมชาติของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม 
 ในการสังเกตจากประสบการณนั้น มีระบบการแบงประเภทอยูระบบหนึ่งที่มีประโยชน
และนําไปใชไดจริง นั่นก็คือ ระบบการจัดกิจกรรมตามลักษณะธรรมชาติของโรงเรียน ระบบนี้เกิด 
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จากการรวมเอาระบบอื่นๆ เขาดวยกันจนทําใหเปนที่ยอมรับและรูจักในหมูนักเรียน ครู และ 
ผูปกครองทั่วไป เพราะมันถูกนําไปใชในการจัดประชุมตางๆ หรือจัดใหสอดคลองกับสิ่งที่โรงเรียน
ดําเนินการ 
 
ประเภทของกิจกรรมนักเรียนอาจจําแนกตามจุดประสงคในการจัดการศึกษา24 
 ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมนักเรียนสอดคลองและสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนิ้ 

1. กิจกรรมนักเรียนที่สงเสริมทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ชุมนุม
ทางวิชาการตางๆ เชน ชุมนุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา ฯลฯ 

2. กิจกรรมนักเรียนที่สงเสริมทางดานจิตพิสัย (Affective domain) เชน ชุมนุมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย ดนตรี ศิลปะ พุทธศาสนา จริยธรรม วินัย ฯลฯ 

3. กิจกรรมนักเรียนที่สงเสริมทางดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เชน ชุมนุม
กีฬาตางๆ ดนตรี งานประดิษฐ นักพูด วาดภาพ ฯลฯ  
 ทั้งนี้กิจกรรมนักเรียนบางกิจกรรมจะสามารถสงเสริมหรือจัดอยูไดมากกวาหนึ่งดาน 
 
ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมท่ีดี 
 การจัดกิจกรรมนักเรียนที่หลากหลายจะชวยใหนักเรียนคนหาความถนัดความสามารถ 
มีโอกาสไดเลือกตามความสนใจลักษณะของกิจกรรมจึงตองมีความสมบูรณ มีกิจกรรมที่ควรมีอยู
ครบ มีความหลากหลายและสมดุล ตองส่ืองายเขาใจไดงาย มีการจัดอยางเปนระบบ มีระเบียบ มี
คุณคาตอสมาชิก มีเหตุมีผลในการจัด และเปนเรื่องที่นาสนใจ ตัวอยางการจัดประเภทของ 
กิจกรรมนักเรียน ไดแก 

1. กิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมกับองคกรของโรงเรียน เพื่อมีสวนชวยในการจัดการ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงเรียน 

2. กิจกรรมที่เกิดจากความตองการรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา สวัสดิการทางสังคม และการจัดองคกรที่เกี่ยวกับการ

บรรเทาทุกข 
 

                                                           
 24ลัดดา สุวรรณกุล, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 461.405 และ 461.208 การ
บริหารกิจกรรมนักเรียน” 1 – 7. 
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4. กิจกรรมเกี่ยวกับการเขาสังคม 
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬา และการฝกฝนรางกายประเภทตางๆ 
6. กิจกรรมเกี่ยวกับการพิมพของโรงเรียน 
7. กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงและการพูดในที่สาธารณะ 
8. กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี 
9. กิจกรรมเกี่ยวกับชุมนุมทางวิชาการ 
10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
11. กิจกรรมที่สงเสริมอาชีพ 
12. กิจกรรมทางสงเสริมการสหกรณ 
13. กิจกรรมการเกษตร 
14. กิจกรรมการใชหองสมุด 
15. กิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม 
16. กิจกรรมทัศนศึกษา 
17. กิจกรรมที่เปนชุมนุมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
18. กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนเปนสวนรวม โดยผานการประชุม 

 
อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมนักเรียน 

 
 กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทุกกิจกรรม จะประสบความสําเร็จไปไมไดถาขาด

บุคลากรสําคัญ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการดูแล เอาใจใส ใหคําปรึกษาหารือ ชวยเหลือสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ช้ีแนะ ใหกําลังใจ และชวยเพิ่มพูนคุณคาในการทํากิจกรรมนักเรียนของ
นักเรียนในชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบ  บุคลากรผูทําหนาที่ สําคัญนี้คือ  “อาจารยที่ปรึกษา 
กิจกรรมนักเรียน” 

 
ความสําคัญและความจําเปน 

 ในแตละปการศึกษา ครูในโรงเรียนมักจะถูกขอรองจากเด็กๆ และจากโรงเรียน ใหชวย
รับเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนชุมนุมตางๆ ส่ิงนี้ครูบางคนจะรูสึกวาเปนภาระอันหนักอึ้ง 
แตก็มีครูจํานวนมากที่ยอมรับภาระดังกลาวนี้ดวยความเต็มใจ ซ่ึงเปนความคิดที่ถูกตอง เพราะการ
เปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนนี้ เอง เปนสิ่งที่กอใหเกิดสัมพันธภาพระหวางครูกับ 
นักเรียน และระหวางนักเรียนดวยกัน การที่ครูยอมรับที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา ครูก็จะไดรับ
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ประโยชนในสวนที่จะเปนผลตอการเรียนการสอนของครูอีกสวนหนึ่งดวย โดยเฉพาะครูใหมจะ
ไดรับประสบการณใหมๆ เกี่ยวกับนักเรียน ไดมีโอกาสที่จะรูจักนักเรียนดีขึ้น สนิทสนมมากขึ้น ได
เรียนรูถึงปญหาของนักเรียน รูชีวิตสวนตัวที่บาน รูความตองการ รูความสนใจของเด็ก มีโอกาสชวย
นักเรียนที่เก็บตัวไมกลาแสดงออก ขี้อาย ใหไดเปดตัวเองเมื่อรวมทํากิจกรรมนักเรียน ชวย 
สงเสริมความเปนผูนํา ชวยใหรูจักวางแผน ทําใหมีการพัฒนาดานสังคม อาชีพการงานและการ
ทํางานเปนหมูคณะ ทั้งหมดที่กลาวมานี้จะชวยใหครูสามารถนํามาใชแกปญหาในชั้นเรียนไดอีก
ดวย ความรูความสามารถที่ครูไดใชเพื่อชวยนักเรียนในกรณีตางๆ ยังทําใหครูไดรับการยอมรับ 
นับถือ และไดความศรัทธาจากนักเรียนอยางดีอีกดวย และนี่ก็คือเหตุผลที่ครูอีกจํานวนมากยอมรับ
และตองการเขารวมกิจกรรมนักเรียนในฐานะอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน (the sponsor) 
 หนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน จึงมีการยอมรับวาสําคัญและจําเปน
มากเชนเดียวกับครูประจําชั้น (homeroom advisor) เปนเวลานานมาแลว 
 
ความหมาย 

คําวา อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน (the sponsor) หมายถึง “person who makes 
himself responsible for another (somebody who is training for something)” ความหมายนี้คงจะทํา
ใหผูที่รับเปนอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ไดตรงความหมายเปนผูคอย ดูแล   

รับผิดชอบนักเรียนในกลุมกจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย เพื่อเปดโอกาสใหนกัเรียนได
ฝกฝน  
คุณลักษณะทีต่องการใหเกดิขึ้นแกเด็กๆ ตามเปาหมายของกิจกรรมนกัเรียน การบริหารกิจกรรม
นักเรียนของโรงเรียนก็จะเปนไปอยางถูกตองตามแนวทางที่ควรเปนและเกิดคณุคาตางๆ ตามความ
ประสงค 

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

งานในหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนมีมากมายและ
หลากหลาย แมวาหนาที่กับความรับผิดชอบจะเปนสิ่งที่มีควบคูกันเสมอ ในที่นี้จะไดแยกในสวนที่
ควรจะเปนดังนี้ 
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หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา  
 มีการศึกษาถึงภารกิจในหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาเมื่อป 1952 ของ Estrin25 ที่ได
สํารวจนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ใหตอบคําถามที่วา “ทานมีความคิดเห็นวาอะไรเปนภารกิจ
ของอาจารยที่ปรึกษา” ปรากฏวามีสามประการ ที่มีความถี่สูงสุดคือ 

1. ตองเปนผูที่สามารถแนะแนวทางและใหคําแนะนําแกนักเรียนแตไมบังคับใหทํา
ตามคําแนะนํานั้น 

2. ตองสามารถในการนํา การวางแผน กระตุนเพื่อสงเสริม และประสานกิจกรรม 
ตางๆ ได  

3. ตองสามารถเขารวมในการอภิปรายปญหาทางการศึกษา สังคม บุคลากร และ
การงบประมาณกับนักศึกษาได 

 
 นอกจากนี้ Bennett26 ไดเสนอถึงบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาไววา ควรมีหนาที่

ดังตอไปนี้ 
1. ตองเขารวมในการประชุมของชุมนุม ทุกชุมนุมที่ตนเองเปนอาจารยที่ปรึกษา 
2. ตองอภิปรายเกี่ยวกับชุมนุมและที่ประชุมเพื่อใหคําแนะนําแตคําแนะนํานั้นตองเปน

การกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิม และมีการวางแผน 
3. เขารวมประชุมในกรรมการบริหารของชุมนุมและใหความมั่นใจในความตั้งใจของ

ประธานชุมนุมนั้นๆ  
4. ใหคํ าปรึกษาแก ผูบ ริหารโปรแกรมกิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียน  เพื่ อ

ความกาวหนาของชุมนุมและการจัดกิจกรรมนักเรียนอื่นๆ ของโรงเรียนที่จัดในโอกาสพิเศษตางๆ  
 

 และจากผลการสํารวจความเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตนเกี่ยวกับหนาที่และความ
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน พบวานักเรียนมีความตองการใหอาจารยที่ปรึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1) เปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ได 2) ดูแล 
 

                                                           
25Merman Estrin, “Effective Training Procedures for Faculty Addressers, 

School Activities,” 24 (December 1952) : 125. 
26Fred A. Bennett, “A Letter to New Faculty Advisers,” School Activities 

26 (September 1954) : 13 – 17. 
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ดานการเงิน 3) ตองมีความสามารถเปนผูนํา 4) ดูแลใหเปนไปตามที่ส่ัง 5) ชวยนักเรียนเมื่อเขาไม 
เขาใจ 6) มีความคิดที่ดีๆ 7) จะตองฟงความคิดของเด็กๆ บาง 8) ชวยนักเรียนเลือกทํากิจกรรมที่มี
คุณคา 9) เปนตัวอยางที่ดี 10) จัดใหมีการแนะแนวเมื่อมีความจําเปน 11) สามารถตอบ คําถามเพื่อ
แกปญหาของสมาชิกชุมนุมได 12) เขารวมกิจกรรมชุมนุมและรวมในประชุมของชุมนุมได  
13) สามารถลงนามในระเบียบหรือกฎเกณฑของชุมนุมได 14) มีความรูดีในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมนุม 
15) เปนผูที่มีความกระตือรือรนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน 16) ตัดสินใจไดถูกตอง 17) เปนผูที่
สามารถประสานสัมพันธกับทั้งสองฝาย 18) มีความสนใจในเรื่องของกลุม 19) สามารถให 
คําแนะนําในสิ่งตางๆ ที่ชุมนุมจัดทํา และ 20) มีความเที่ยงธรรม 

สรุปไดวา ความรับผิดชอบและความสามารถพิเศษของผูที่เปนอาจารยที่ปรึกษาเปนสิ่งที่
นักเรียนคาดหวังเพื่อความสําเร็จของชุมนุมของตน ไดแก ทักษะในการแนะแนวรวมกับ พื้น
ฐานความรูในสาขาวิชาของอาจารยที่ปรึกษา คุณภาพของการเปนผูนํา และการดูแลจัดหาแหลง
วัสดุอุปกรณ เปนตน จึงเปนที่ประจักษชัดวา นักเรียนคาดหวังที่จะเห็นอาจารยที่ปรึกษามีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค มีการแนะนําความคิดดีๆ ในการปรับปรุงชุมนุม กิจกรรมของชุมนุมและมีความ
สนใจอยางจริงจังในโครงการที่เปนกิจกรรมของชุมนุมรวมกันจัดขึ้น นอกจากความคาดหวังของ
บรรดานักเรียนที่มีตออาจารยที่ปรึกษาดังกลาวขางตนแลว อาจารยที่ปรึกษาจะตองไมลืมความเปน
จริงที่ตนเองจะตองทํางานรวมกับนักเรียน ซ่ึงสวนใหญเปนผูที่อยูในวัยรุน (adolescent) การ
ตระหนักถึงส่ิงตอไปนี้ก็จะชวยอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนมือใหมไดคือ 

1.  ในความเปนจริง แมวาอาจารยที่ปรึกษาจะเปนคนที่นักเรียนชอบพอ เพราะเปนผูที่
เขาศรัทธาใหเปนผูประสานงานและเชื่อวาจะสามารถชวยทําในสิ่งที่ชุมนุมและสมาชิกเห็นวายาก
ใหงายและดูดี ดังนั้น นักเรียนจะยอมรับอาจารยที่ปรึกษาผูซ่ึงมีความพยายามทําหนาที่นี้ใหสมบูรณ 
แมวาความเปนจริงอาจารยที่ปรึกษาอาจจะไมคอยมีความสามารถมากตามที่พวกเขาคาดหวัง 

2. เทคนิคสําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควรจะตองจําไวก็คือ  ไมควรทําตนเปน 
ผูเผด็จการหรือชักจูงนักเรียนมากกวาการแนะแนวและเปนที่ปรึกษา เพื่อกระตุน แนะนํา และชวย
นักเรียนในการวิเคราะหปญหา ช้ีใหเห็นทางเลือกหลายๆ ทางและทําสถานการณที่ซับซอนใหงาย
ลง อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหโครงการดําเนินตอไปได และไมควรอนุญาติใหโครงการตอง
หยุดชะงักไปอยางงายหรือไมมีกิจกรรม และตองปดชุมนุมไปในที่สุด 
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 3. อาจารยที่ปรึกษาควรเขารวมในการประชุมของชุมนุมทุกครั้ง เพราะอาจารยที่
ปรึกษาตองใหคําแนะนําแกสมาชิกของชุมนุมไดเมื่อถูกขอรอง ตองมีสวนรวมในการอภิปรายของ
ประธานชุมนุม และพยายามทําส่ิงที่สมาชิกเห็นวายากใหเปนที่สนใจของสมาชิก 
 4. ในการประชุมของชุมนุมทุกครั้ง อาจารยที่ปรึกษาไมใช “ครู” แตเปนผูให
คําปรึกษา ดังนั้นในโอกาสที่ตองเปนผูพูด จึงไมควรชี้ชองทางหรือเปนผูตัดสินใจ แตตองเปนผูให 
ขอมูลที่ถูกตอง อธิบายใหเห็นประเด็นที่สมาชิกควรรวมกันคิดวิเคราะหใหชัดเจน อธิบายถึง 
แนวคิดของชุมนุม หรือถึงความสนใจไปสูสวนที่เปนองคประกอบอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ อาจารยที่
ปรึกษาตองมีความยุติธรรมสําหรับเด็กๆ ทุกคน ตองไมมีนักเรียนคนโปรดจะตองกระตุน สงเสริม 
ใหเด็กๆ ทําในสิ่งที่ถูกตองตามวิธีทางแหงประชาธิปไตยและมีความเปนธรรม แมวาสมาชิกใน
ชุมนุมจะตองการเพียงความปลอดภัยมากกวาการทําตามคําแนะนําที่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะของ
ผูนํา ก็ตาม 
 5. อาจารยที่ปรึกษาตองจําไดวาหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษานั้นมิใชการแสดง 
บทบาทเพียงผูประสานงานระหวางเด็กๆ กับผูบริหารเทานั้น แตตองชวยนําทางใหการปฏิบัติ 
กิจกรรมนักเรียนของชุมนุมกาวหนาไปถึงปรัชญาของกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนใหได 
 
ความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  
 จากบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดกลาวแลวพอจะสรุปถึงความรับผิดชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาได สามประการ คือ 

 1.  ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการศึกษา (educational responsibilities) ความ 
รับผิดชอบดานนี้จะเกี่ยวของกับรายละเอียดที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

  1.1 ตองรูวัตถุประสงคทางการศึกษาในโปรแกรมกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
1.2 ตองชวยพัฒนาคุณภาพสมาชิกในสิ่งที่เปนภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน และ

ความเปนพลเมืองที่ดีของชุมชน 
  1.3 ตองชวยใหสมาชิกประสบความสําเร็จ และพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช 

กระบวนการแนะแนวเขาชวย 
  1.4  ตองชวยใหสมาชิกมีพัฒนาการดานสังคม ศีลธรรม และสติปญญา 
  1.5 ตองกระตุนสงเสริมใหนักเรียนมีความพากเพียรในการทํางานทั้งสวนตัว และ 

รวมกับผูอ่ืน มีความจงรักภักดีและอุทิศตนตอโรงเรียนในฐานะสมาชิก ปรารถนาที่จะมีกิจกรรม
รวมกันในการดําเนินงานของชุมนุมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อหมูคณะ เพื่อโรงเรียนและเพื่อชุมนุม 
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  1.6 ตองทําใหเชื่อไดวาโครงการและกิจกรรมตางๆ ทั้งรายบุคคลและกลุมของ
ชุมนุมมีความสอดคลองกับแผนงานของโรงเรียน 

 2. ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับคุณธรรม (moral responsibilities) ความ รับผิดชอบ
ดานนี้อาจารยที่ปรึกษาจะตองกระทําใหเกิดขึ้นในสองประการคือ การมีบุคลิกภาพของผูที่มี
คุณธรรม และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูมีคุณธรรมที่ดีสําหรับเด็กๆ 
ในชุมนุม ในประการแรก อาจารยที่ปรึกษาที่ดีควรมีบุคลิกภาพของผูที่มีคุณธรรม มีคุณธรรมหลาย
ประการที่อาจารยที่ปรึกษาควรมี บุคลิกภาพที่ออนแอไมควรแสดงใหปรากฏ อาจารยที่ปรึกษาตอง
มีคําพูดที่เชื่อถือได เปนคนดีมีคุณภาพ มีความซื่อสัตย มีความระมัดระวัง ทั้งใน คําพูดและการ
กระทําที่แสดงออกใหเห็นถึงความพยายามทุกอยางที่จะรักษาความซื่อตรงตลอดไป เพื่อการเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับเด็กๆ นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาตองไมจัดการใหกลุมสมาชิกเปนไปตาม
ความพอใจของตน สวัสดิภาพและการเปนอยูที่ดีขององคกรและมวลสมาชิกตองเปนสิ่งที่ควร
ดําเนินการกอน ประการที่สอง ในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาของชุมนุม ซ่ึงตองมีการทํางาน
รวมกับสมาชิกของชุมนุม อาจารยที่ปรึกษาจะตองใชโอกาสนี้ชวยเด็กๆ ทั้งชายและหญิงใหมี
บุคลิกภาพที่พึงปรารถนา ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะไมไดมาดวยการพร่ําสอน แตจะไดมาดวยการเปน
แบบอยางที่ดีเทานั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงเปนผูที่สามารถนําใหเด็กๆ มีการตัดสินใจที่ถูกตองตามกา
ละและเทศะที่ควรจะเปนได 
 3.  ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับกฎหมาย (legal responsibilities) ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเปนส่ิงที่จําเปนซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรทราบ แมวาคนที่เคยเปนอาจารยที่ปรึกษามานาน
อาจจะไมเคยเผชิญกับปญหาดานกฎหมายเลย จึงควรรู ปลอดภัยไวกอนดีกวา กฎหมายที่อาจารยที่
ปรึ กษาควรรู  คือปญหาที่ มี ความ เสี่ ย งของกิ จกรรม  ปญหา เกี่ ยวกับการบาด เจ็บของ 
นักเรียน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดขณะทํากิจกรรม ปญหานี้ถาเปนอุบัติเหตุอาจถือเปนเรื่องสุดวิสัย แตถา
พิจารณาไดวา มีการละเลยปญหานั้นกอนก็อาจจะเปนความผิด คําวา ละเลย นั้นหมายถึง ความ
สะเพรา ขาดการเตรียมงานที่ดี ขาดการวางแผนหรือการเตือนลวงหนา การไมดูแลเอาใจใส หรือ
การเสี่ยงโดยไมสมเหตุสมผล ทําใหเกิดการบาดเจ็บตองพักรักษาตัวนาน หรือถึงแกชีวิตได ดังนั้น 
อาจารยที่ปรึกษาก็ควรตระหนักถึงสิ่งเหลานี้และปองกันไวกอน เชน การขออนุญาตผูปกครองใน
กรณีที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษา การประกันภัยอุบัติเหตุ การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
อุปกรณที่จะใชในกิจกรรม สุขภาพหรือการมีโรคประจําตัวของนักเรียนที่ครูควรทราบกอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจเปนอันตราย เปนตน 
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ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา  
การที่ผูบริหารจะมอบหมายภาระงานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรมนักเรียนใหกับครู

คนละกี่กิจกรรมนั้น ยอมตองแตกตางกันไป ตามภาระงานสอนวิชาปกติที่ครูแตละคนรับผิดชอบ 
รวมทั้งภาระงานอื่นๆ ที่มิใชการสอน แตเปนงานประจํา เชน การทําหนาที่ธุรการ การเงินของ 
โรงเรียน เปนตนในการพิจารณามอบหมายงาน  นอกจากจะตองพิจารณาถึงภาระงานสอน 
ดังกลาวแลว ผูบริหารจะตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน การใชเวลาของกิจกรรม
นักเรียน แตละกิจกรรมที่อาจารยที่ปรึกษาตองใชเวลาในการดูแลรับผิดชอบตางกันมาก เชน สภา
นักเรียน ชุมนุมภาษาฝรั่งเศส หนังสือพิมพโรงเรียน ชุมนุมสะสมแสตมป เปนตน นอกจากนี้ส่ิงที่
ควรพิจารณาอีกก็คือ จํานวนของสมาชิกซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงขนาดขององคกรของแตละชุมนุม 

ส่ิงที่สําคัญก็คือในการมอบหมายภาระงานใหอาจารยที่ปรึกษารับกิจกรรมนักเรียนไป 
ดูแลนั้น ทางโรงเรียนควรทําใหครูทุกคนเขาใจดวยวา กิจกรรมนักเรียนที่ไดรับมอบหมายก็คือ สวน
หนึ่งของหนาที่เหมือนภาระงานสอน โดยระบุใหปรากฏอยูในตารางเวลาของโรงเรียนดวย และ
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนานักเรียนมีความสําคัญมากไมนอยไปกวาการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตร ผูบริหารจึงควรใหครูไดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไดอยางสมบูรณ จึงอาจตองพิจารณา
ลดภาระงานสอนของครูลงบาง ถามีความจําเปน หรือเมื่อมีการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการมีภาระ
งานสูงกวาปกติของครู ก็ควรจะทํา 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ตองทําเปนปกติ  เพื่อไดขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในเวลาตอไป การปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนักเรียนก็เชนเดียวกัน ควรไดมีการประเมินผล เวลาที่เหมาะสมก็คือใกลส้ินภาคการศึกษา 
เพื่อจะไดมีเวลาสําหรับการใชขอมูลที่ไดไปปรับปรุง หรือเปนพื้นฐานในการวางแผนจัดกิจกรรม  
นักเรียนของภาคการศึกษาหนา ผูที่ควรทําหนาที่ประเมิน คือ ผูบริหาร คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนทั้งโรงเรียน และนักเรียน แตการประเมินผลที่มีคุณคาอยางแทจริง
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา ก็คือ การประเมินตนเองดวยตนเอง ซ่ึงมีเทคนิคสองประการที่อาจารยที่
ปรึกษาสามารถนํามาใชได ก็คือการสังเกต กับการขอรับคําแนะนําหรือรับขอเสนอแนะจากผูที่
เกี่ยวของ  

 ในการใชการสังเกต อาจารยที่ปรึกษาสามารถตัดสินความสําเร็จของการเปนอาจารยที่
ปรึกษาไดจากโปรแกรมกิจกรรมนักเรียนที่ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู เพราะจะไดประสบกับส่ิงบอก
เหตุหรือสัญญาณบอกเหตุที่อาจจะสามารถรับรูไดจาก จํานวนสมาชิกของชุมนุมที่เพิ่มขึ้น 
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ความกระตือรือรนของสมาชิก ความเอาใจใสรับผิดชอบตอหนาที่ของสมาชิกในการ
ประชุมหรือทาํกิจกรรม การมีความตั้งใจ และมีความปรารถนาที่จะทํางานนอกเหนือจากเวลาที่
กําหนดเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถาอาจารยที่ปรึกษาพบวา เด็กๆ มีความคิดสรางสรรคมาก
ขึ้น และมีเดก็นอกชุมนุมประสงคจะเขาเปนสมาชิกของชุมนุมดวย ก็สามารถสรุปไดวา โปรแกรม
ของเขาประสบความสําเร็จ และในทางตรงกันขาม ถาสมาชิกขาดประชุมมากและบอยๆ การ
วางแผนในการประชุมหรือทํากิจกรรมคอนขางย่ําแย สมาชิกชุมนุมมีเจตคติที่ไมดีตอกัน ก็นาจะถือ
ไดวาเปนความลมเหลว สําหรับการขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะอาจทําไดโดยใชเปนคําถาม
ปลายเปดดวยแบบประเมินที่จะกลาวถึงตอไป คําแนะนาํหรือขอเสนอแนะของผูที่เกีย่วของกับ
ชุมนุมก็จะไดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏบิัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษากจิกรรมนักเรียน
ไดเปน 
อยางด ี

 การประเมินผลการปฏิบัติงานถาทําอยางเปนทางการ ก็อาจเปนแบบประเมินที่เปนการ
ประมาณคา (rating) ตามรายการขอกระทงที่ตองการประเมิน หรือเปนขอกระทงคําถามใหตอบ 
และสวนที่เปนปลายเปดเพื่อใหเติมขอความใหสมบูรณ แบบประเมินดังกลาวนี้สามารถใหทั้ง
อาจารยที่ปรึกษา  สมาชิกของชมรมเปนผูตอบ  กอนตอบผูทําหนาที่ประเมินควรได ช้ีแจง
วัตถุประสงคของการประเมินใหผูตอบทราบ เพื่อท่ีจะใหขอมูลไดอยางตรงไปตรงมา และผูตอบจะ
มีความระมัดระวังในการประเมินผลของชมรมดวยความรอบคอบ และมีการพิจารณาไตรตรองใน
การประเมินงานชุมนุมและใหขอเสนอแนะมากยิ่งขึ้น 
 

 ตอไปนี้เปนตัวอยางของคําถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนทั้ง
ของโรงเรียน และคําถามของ อาจารยที่ปรึกษา ที่สามารถจะนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมไดดังนี้ 

 1.  โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนชมรมใดที่นาสนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 2.  โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนชมรมใดเปนประโยชนตอทานมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 3.  การจัดโปรแกรมชุมนุมนี้ในปหนา ทานจะมีขอเสนอแนะใดๆ บางเพื่อที่จะ

ปรับปรุงใหดีขึ้น 
 4.  ในปตอๆ ไป ควรพัฒนาชุมนุมนี้ดานใดบาง 
 5.  อาจารยที่ปรึกษาใหอิสระเสรีแกสมาชิกในชุมนุมมากเกินไป หรือนอยเกินไป 

อยางไร ใหยกตัวอยางประกอบคําตอบดวย 
 6.  จะมีแนวทางใดบางที่อาจารยที่ปรึกษาจะใหบริการแกเด็กๆ ในชุมนุม 
 7.  สมาชิกชุมนุมรูสึกวาอาจารยที่ปรึกษามีความจริงใจ และมีความยุติธรรมเพียงพอ

หรือไมในการรายงานผลการปฏิบัติงานของชุมนุมใหโรงเรียนทราบ 
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 8.  จะมีแนวทางใดบางที่ชุมนุมของทานและสมาชิกจะสามารถใหบริการแกโรงเรียน
และชุมนุมไดบาง  

 จากรายละเอียดของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนที่กลาวถึงขางตน คงชวยให 
ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองใหเวลาและเอาใจใสกับการจัดอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักเรียนใหแกเด็กๆ เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดบรรลุเปาหมายตามปรัชญาของ 
กิจกรรมนักเรียน และโรงเรียนไดกระทําหนาที่ในการใหการศึกษาแกเด็กๆ ไดอยางครบถวน
สมบูรณ ซ่ึงถือไดวาเปนความสําเร็จในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนของผูบริหารอีกโสดหนึ่ง
ดวย 
 

การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนท่ีจัดในโรงเรียน 
 

 ตามหลักการและแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน และนโยบายปรัชญาของ
การจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคนหาความถนัด ความสามารถ และพัฒนา 
ศักยภาพเกิดความเจริญงอกงาม เนนการมีสวนรวมโดยใชกระบวนการกลุม เพื่อฝกใหสมาชิกมีการ
วางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติจริง การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียน จึงตองจัดในรูปแบบ
คณะกรรมการ เชน ประธานชุมนุม รองประธานชุมนุม เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ 
กรรมการอื่นๆ ตามความจําเปนของแตละชุมนุม โดยกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจนรวมกัน 
วางแผน กําหนดจุดประสงค วางโครงการ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานรวมกัน แบงหนาที่
ความรับผิดชอบ ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา และผูเกี่ยวของ จัดประชุมเปนระยะ วางแผนการ
ประเมิน แสดงผลงาน สะสมผลงาน รายงานผล 

 
แผนภูมิที่ 3 การบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม 

ประธาน 

เลขานุการ 

รองประธาน 

กรรมการ 

รองประธาน 

เหรัญญิก กรรมการ 
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ปฏิทินประจําป 
 

 การกําหนดปฏิทินในการดําเนินงานเปนการนําเอากิจกรรมตางๆ มาเรียงลําดับ เพื่อ
ทราบวาจะทําอะไรเมื่อไร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการบริหารงานและประสานงาน 
 
ความหมาย  
 คือรายการที่บงบอกถึงกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้นในรอบป ความสําคัญ ทุกคนที่ 
เกี่ยวของควรไดทราบลวงหนาเพื่อเตรียมตัวและเตรียมงาน การออกแบบ ตองสนองตอบตอส่ิง
ตอไปนี้ นั่นคอืชุมนุมตางๆ ของโรงเรียนจะไดจดักจิกรรมโดยไมซํ้าซอนเวลากนั ครูอาจารยใน
โรงเรียนจะไดวางแผนใหกับชีวิตไดดี และจะไดไมซอนกับชวงของการสอบนักเรียนและ
ผูปกครองจะไดวางแผนและกําหนดกิจกรรมสวนตัวได บุคลากรทุกคนทํางานตามกาํหนดเวลาและ
สถานที่ จะไดแบงเวลาในการรวบรวมผลงาน การทํารายงานประจําป เปนแนวทางการวางแผนป
ตอไป อีกทั้งองคกรในชุมชนจะไดทราบลวงหนาและใหความรวมมอืไดดี ส่ิงที่ควรปรากฏใน
ปฏิทินประจําป ไดแก  กิจกรรมทุกประเภท เหตุการณที่เกีย่วของกับนักเรยีนและผูปกครอง 
วันหยุดราชการ วันสําคัญทางศาสนา วันปด-เปดภาคเรียน และกําหนดการตางๆ เชน การประชุม
ของฝายบริหาร สภานักเรียน และการออกวารสาร 
 
นโยบายการจัดปฏิทิน 

นโยบายพื้นฐานบางอยางก็จําเปนที่จะตองใชเพื่อแกไขขอขดแยงที่หลีกเล่ียงไมไดที่อาจ
เกิดขึ้นในหมูครู นักเรียน และพอแมที่มีความสนใจในเรื่องการจัดวางรายการตารางเวลาของ
กิจกรรมในแตละสัปดาห เชน ครูดนตรีตองการใหนักเรียนทุกคนที่เขารวมในเทศกาลฉลองฤดู
ใบไมผลิประจําปนั้นทําการฝกซอมใหญหลายครั้ง ความตองการของเขาจึงอาจขัดแยงกับความ
ตองการของผูอ่ืน ดังนั้นการทําการตัดสินใจเชิงนโยบายจึงตองทําไวลวงหนากอนการจัดวาง
ตารางเวลา ประกอบกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เปนประชาธิปไตยแบบสมัยใหม ทําใหการวาง
นโยบายตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางผูบริหาร ครู พอแม และนักเรียน คนเหลานี้อาจจะ
รวมตัวกันเปนคณะกรรมการที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนก็ได 

 
คําถามที่จําเปนตองใชเพื่อการวางนโยบายการจัดปฏิทินมี ดังนี้  

นักเรียนแตละคนควรไดรับการสงเสริมและไดรับอนุญาตใหเขารวมในกิจกรรมพิเศษที่
ตนสนใจไดกี่ชุมนุม และชุมนุมที่ตั้งขึ้นตามความสนใจพิเศษนั้นจะเปดรับสมาชิกไดทุกชั้นเรียน
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หรือไม จะมีชุมนุมใดที่เปดรับเฉพาะนักเรียนที่มีความรูและทักษะมากกวาคนอื่นหรือไม จะมีการ
จัดประชุมสําหรับนักเรียนทั้งหมดรวมกัน หรือจัดเฉพาะกลุมยอยในแตละชั้นเรียน หรือจัดแบงเปน
เฉพาะกลุมนักเรียนชายกับกลุมนักเรียนหญิง หรือจัดแบงเปนกลุมมัธยมตนกับมัธยมปลายจะ
เปนไปไดหรือไมที่จะจัดชั่วโมงกิจกรรมอยูในชวงเวลาเรียนปกติ ชวงเวลาสําหรับการรวมงาน
ชุมนุมและการทํากิจกรรมนั้นควรมีเวลานานเทาไรกิจกรรมใดบางที่จะไดรับอนุญาตใหกาวกาย
เวลาของรายการเรียนปกติได กฎกติกาอะไรบางที่จะใชควบคุมดูแลการเดินทางไกลและการ
เดินทางไปเชาเย็นกลับ ชวงเวลาใดบางในวันเรียนที่ตองการจัดใหเปนเวลาสําหรับการเดินทางไป
นอกสถานที่ของนักเรียน สําหรับการทํางานเรียน สําหรับงานทําความสะอาดหอง และสําหรับการ
สะสางภาระหนาที่ของครู จํานวนเวลาเทาไรที่คาดวาจะใหครู 1 คน ตองรับภาระหนาที่ในการดูแล
กิจกรรมพิเศษของนักเรียน กลุมตางๆ ของชุมชนจะอนุญาตใหนักเรียนใชประโยชนในโรงยิม 
หอประชุม และอื่นๆ ไดเพียงใด 

การวางตารางรายการสถานที่และเวลาสําหรับกิจกรรมนอกชั้นเรียนเหลานี้ตองลงมือวาง
เนิ่นๆ ตั้งแตกอนเปดภาคเรียน การสรางตัวเลือกอยางชาญฉลาดใหแกรายการกิจกรรม การลด
ปญหาความขัดแยงหลักๆ และการวางรายการตารางเวลาของครูแตละคนนั้นลวนแลวแตตองใช
เวลานาน ถารายละเอียดเหลานี้ไดรับการจัดใหลงตัวแลว โรงเรียนก็สามารถเปดภาคเรียนไดอยาง
ไมมีปญหา บางกิจกรรมสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตกอนโรงเรียนเปด และแผนการจัดตาราง
รายการเวลาสําหรับกิจกรรมนี้ควรมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละโรงเรียนเพื่อใหแตละ
โรงเรียนไดมาตรฐานตามที่ตนไดตั้งไว เราอาจวางแผนการจัดกิจกรรมไวทั้งแบบภายใน ภาคเรียน 
และภายนอกภาคเรียนได (in-and out of session activities programs)27 
 
ปฏิทินการทํางาน 

การวางปฏิทินประจําปการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียน วันหยุดตางๆ รายการรื่นเริง
เตนรํา ชวงเวลาการสอบ เวลาสําหรับการทําเอกสารตางๆ และเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายใน
โรงเรียนสมัยใหมนั้นเปนสิ่งจําเปนที่ตองทํา มีส่ิงตางๆ เกิดขึ้นไดเสมอโดยสงผลเกี่ยวของกับบุคคล
อีกมากมายทําใหการวางปฏิทินระยะยาวไวลวงหนาจึงเปนสิ่งจําเปน ประโยชนของปฏิทินประจําป
ยังมีอีกมากดังนี้ องคกรตางๆ ในชุมชนอาจตองการมาใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ของโรงเรียนได 
                                                           

27Robert W. Frederick, “Scheduling Student Activities,” 
239 – 243. The Third Curriculum : Student Activities in American Education (New 
York : Appleton Country Crafts, 1959), 51 - 52. 
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การจัดตารางเวลาสําหรับกิจกรรมนักเรียน 
เนื่องจากสถาบันการศึกษาของอเมริกันไดรับมอบหมายหนาที่ใหจัดกิจกรรมดานกีฬา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ ใหแกเยาวชนอเมริกัน เพื่อเพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรและวิชาเรียน
ปกติ หลายๆ โรงเรียนจึงประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา สถานที่ และสมาชิกที่จะมาเปน
คณะผูทํางานในการจัดกิจกรรมหลากหลายแบบที่ไมคิดหนวยกิจเชนนี้ มีแผนการที่ชาญฉลาด
หลายแผนไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดวางกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียนที่เหมาะสมในชวงเวลา
ที่สะดวกที่สุด และในสถานที่ที่เหมาะสมภายใตการควบคุมดูแลที่ดี เปาหมายของการจัดตารางเวลา
นี้ตองเกี่ยวของกับตัวแปร ส่ีดานดังนี้ ดานเวลา สถานที่ ครู และนักเรียน ในบางกรณีนั้น บานและ
ชุมชนก็อาจเปนปจจัยเสริมในการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนดวย 
 
ทําไมการจัดตารางเวลาจึงสําคัญ 

 สําหรับครู ก็ตองการใหกจิกรรมที่เขารับผิดชอบนั้นอยูในเวลาที่ไมแทรกแซงกับ
ภาระหนาที่อ่ืนๆ ของเขาและไมรบกวนชวีิตสวนตวัครดูวย สวนนกัเรียนก็ตองการมีโอกาสเขารวม
ในกิจกรรมเหลานั้นที่เขาสนใจ พอแมของพวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรมที่กนิเวลามากจน
กลับบานเยน็และรับประทานอาหารผิดเวลา ครูหลายคนคนพบวาการงานทั้งหลายที่นักเรียน ไดรับ
มอบหมายใหทําทั้งในเวลาปกติและตอนเย็นนัน้มักรบกวนเวลาที่นักเรยีนควรไดทําภาระหนาทีแ่ละ
กิจกรรมภายในบาน คณะผูบริหารก็หวงใยตอปญหาที่เกิดขึ้นจากความตองการที่ขัดแยงกนัเชนนี้ 
แตการจัดตารางเวลาที่ดีนัน้จะชวยลดสภาพความไมสะดวกสบายและความขัดแยงใหมีนอยลงที่สุด 
และชวยเพิ่มสภาพความพอใจกับการไดประโยชนใหมากขึ้นได 
 
ความยากลําบากในการจัดตารางเวลา 

 ขอจํากัดมีอยูหลายปจจัยที่ทําใหการจัดตารางเวลาสําหรับกิจกรรมนักเรียนนั้นมีความ
ยากลําบากและซับซอนอยางยิ่ง ดังนี้  
 ปจจัยดานอุดมคติ อุดมคติสูงสุดที่เราวางไวในหลักการก็คือ จะไมมีนักเรียนคนใดถูก
ขัดขวางในการเลือกเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่มีคา แตเราก็ตองยอมรับวา เราไมสามารถจัด กิจกรรม
ใหนักเรียนไดตรงและครบถวนตามที่นักเรียนทุกคนสนใจและตองการ 
 ปจจัยดานความหลากหลาย การจัดตารางรายการกิจกรรมที่ดีก็ควรตองมีความ 
หลากหลาย กิจกรรมที่แตกตางกันก็ยอมตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกตางกัน ยอมกอใหเกดิ
เสียงหนวกหูในระดับที่แตกตางกัน และยอมตองการระยะเวลาที่แตกตางกันในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีกิจกรรมเกิดขัดแยงกันขึ้น เชนกลุมที่จะฝกบาสเกตบอลกับกลุมชมรมคนขี่
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จักรยานตางก็ตองการใชส่ิงอํานวยความสะดวกแบบเดียวกัน งานในการจัดตารางรายการ ก็ยอม
ยุงยากยิ่งขึ้น ความยุงยากจะมีมากขึ้นไปอีกถาโรงเรียนของเราตองแบงใชส่ิงอํานวยความสะดวก
รวมกับอีกโรงเรียนหนึ่ง 
 เวลาของครู ขอเท็จจริงที่วาทุกๆ กิจกรรมตองมีครูเปนผูดูแลใหการสนับสนุนนั้น 
หมายความวาตารางเวลาของทุกๆ กิจกรรมตองสอดคลองกับเวลาวางของครูดวย ในปจจุบันนี้ 
กิจกรรมเหลานี้ถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของงานในหนาที่ของครูและถูกนับจํานวนชั่วโมงลงไปใน
กําหนดปริมาณงานของครูอยูแลว แตอยางไรก็ตามครูก็ยังมีหนาที่อ่ืนๆ อีกทั้งในและนอกโรงเรียน 
การที่จะใหครูวางในคืนวันเสารเพื่อนั่งรถเมลไปอีกเมืองหนึ่งใกลๆ กันเพื่อดูแลการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลของโรงเรียนตนนั้น ไมใชเปนเรื่องงาย 
 นักเรียนท่ีตองเดินทาง ในหลายๆ ชุมชน นักเรียนตองนั่งรถเมลเดินทางไกลถึง 25 ไมล
จากบานไปโรงเรียน นั่นหมายถึงวานักเรียนเหลานั้นตองใชเวลาเดินทางนาน  ถานักเรียน 
เหลานั้นตองทํากิจกรรมอยูเย็นจนเลิกงานดึก โรงเรียนก็ตองจัดหายานพาหนะพิเศษพรอมคนขับให 
เพราะพอแมของพวกเขาก็คงไมสามารถเปนคนขับรถรับสงลูกเองได แลวเราจะเจตนาเลือกแต
นักเรียนที่อยูใกลโรงเรียนหรือนักเรียนที่มีแมยินดีคอยขับรถรับสงใหมาอยูในชมรมการละครนั้นก็
ไมได เพราะนักเรียนควรเลือกอยูชมรมนี้ดวยใจรัก 
 ชุมชน ลักษณะประเภทของชุมชนและจํานวนชุมชนรอบโรงเรียนที่มีมากขึ้นก็เปน
ปญหาหนึ่งในการจัดตารางเวลาบางชุมชนไมสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรูที่ครูใหฝกใน
บาน บางชุมชนชอบเขารวมการจัดแขงขันหรือจัดการแสดงดนตรีภายในโรงเรียนในตอนเย็นวัน
ธรรมดา บางชุมชนไมยินยอมใหจัดกิจกรรมในวันอาทิตย บางชุมชนนั้นนักเรียนมัธยมปลายตอง
ทํางานหารายไดหลังเลิกเรียนและวันเสาร กฎเกณฑทางศาสนาของบางชุมชนก็ทําใหการจัด  
กิจกรรมในวันเสารหรืออาทิตยนั้นทําไมได 
 การเรียนในเวลาปกติ การที่นักเรียนบางคนขาดเรียนในชั่วโมงปกติเพื่อไปซอมดนตรี
กอนการแสดง ก็เปนปญหาไดเพราะมันเปนสิ่งที่นารําคาญใจจริงๆ สําหรับครูที่สอนในวิชาปกติ
แลวพบวามีนักเรียนหายไปครึ่งหองเพราะไปซอมการแสดงหรือไปทํากิจกรรมอื่นๆ แตถา
ผูอํานวยการเห็นดวยกับนโยบายที่วาไมมีกิจกรรมใดๆ รบกวนหรือสรางปญหาใหกิจกรรมใดๆ ได 
การจะจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนกลุมใหญๆ ก็ตองจัดสรรเวลาอื่นๆ มาดําเนินการ 
 บทสรุป พื้นฐานของการจัดตารางรายการที่ดีใหกิจกรรมนอกหองเรียนนั้น มีดังนี้ : 

1.  ความยากลําบากในการจัดตารางเวลาตองไมสงผลใหนักเรียนคนใดถูกตัดชื่อออก
จากกิจกรรมใดๆ ที่เขาเลือกไว  
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2. ปญหาเกี่ยวกับสภาพครอบครัวหรือที่อยูอาศัยของนักเรียนตองไมสงผลใหนักเรียน
คนนั้นถูกกีดกันโอกาสในการเขารวมกิจกรรมใด 

3.  ความจําเปนในการจางแรงงาน และการคมนาคมยอมไมเปนสาเหตุใหเกิดการจาํกดั
การเขารวมกิจกรรม 

4.  ความสะดวกสบายของคณะครูผูทํางานก็ตองไดรับการพิจารณา 
5.  แผนการจัดตารางรายการและเวลานั้นตองมีความหลากหลาย 
 

การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน 
 

 เจตนารมณของการจัดกิจกรรมนักเรียนนั้น เพื่อที่จะใชสมาชิกของชุมนุมมีความสนใจ
รวมดําเนินกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมจึงถือวาเปนหัวใจ
สําคัญของการประเมินผล โดยเชื่อวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเทานั้นจึงจะสามารถทํากิจกรรม 
ตางๆ ใหบรรลุเปาหมายของชุมนุมได มีเวลาเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน
แตละภาคเรียน ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองแจงเงื่อนไขนี้แกสมาชิกในชุมนุมตั้งแตตน ตอง
สํารวจรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้งโดยมีหลักฐานที่เปนปจจุบันและเชื่อถือได 
 นอกจากนี้ตองมีการประเมินผลงานกิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวาการ
ทํางานไดผลตามจุดประสงคหรือไม และรวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหงานวามีปญหาหรือขอ 
บกพรองตรงสวนใดบาง เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงงานที่ปฏิบัติอยูอยางสม่ําเสมอ และหาทาง 
ปองกันไมไหเกิดปญหาขึ้นอีกในอนาคต ในการประเมินผลงานกิจกรรมนี้ควรจะมีการประเมินทั้ง
ในชวงกอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลังจากการดําเนินงานสิ้นสุดลงไปแลว 
โดยครูและนักเรียนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมรวมกันประเมินผลงานของกิจกรรมนั้นๆ 
 
ผูมีสวนรวมในการประเมิน การประเมินตามสภาพจริงผูที่ประเมินตองมีความเปนธรรมทั้งนี้เพื่อ
ใหผลการประเมนิเที่ยงตรงและจะไดนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข 
 1. นักเรียนประเมินตนเองและประเมินเพื่อนรวมงานตามจุดประสงคของกิจกรรม 
 2. อาจารยที่ปรึกษา ประเมินผลการทํางานของตน และประเมินการทํางานของ 
นักเรียน โดยตรวจสอบแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการทํางานของนักเรียน รวมทั้งสังเกต
พฤติกรรม 
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 3. อาจารยผูรวมงาน ประเมินเพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพการจัดกิจกรรมใน 
โรงเรียน โดยประเมินตนเองเรื่องการใหความรวมมือ ความสนใจ ความรูสึกตองาน และการ
ประเมินงานของผูอ่ืน 
 4. ผูบริหารประเมินเพื่อควบคุมการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยประเมินตนเองในดานบริหารและประเมินผลการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยมี 
ขอบเขตที่ตั้งไว 
 
ระบบการตัดสินหรือการประเมินท่ีมีคุณคา28  
 การตัดสินหรือการประเมินควรจัดทําอยางมีระบบ ควรมีคําชี้แจง แนะนํา และ
กอใหเกิดประโยชน ผูเขารวมกิจกรรมควรไดทราบผลการประเมินตอไปนี้ คือ ลักษณะของระบบ
การประเมินที่เหมาะสม ไดแก 

1. การประเมินตองไดรับการแนะนํา ช้ีแจงใหความรูในการตัดสิน 
2. การประเมินตองมีจุดเนนและขอบเขตที่ชัดเจน 
3. หลีกเลี่ยงการประเมินที่อาจมีจุดออน เชน การที่ไมเปนกลาง การประเมินดานเดียว 

ฝายเดียว หรือการประเมินโดยบุคคลคนเดียว 
4. การประเมินผลจะตองมีการปรับใหสอดคลองกับขนาดและผลกระทบของแตละ 

กิจกรรม 
5. การประเมินควรมีกําหนดเวลาที่แนนอน เปนปกติ สม่ําเสมอ ไมควรทําตาม

อําเภอใจ ไมมีการวางแผนหรือประเมินอยางไรจุดหมาย 
6. การประเมินควรมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติในคราว 

ตอไป 
7. การประเมินควรบันทึกและเก็บรวบรวมเปนหลักฐาน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 
 การประเมินควรเปนการประเมินที่มีมาตรฐานและทําอยางเปนระบบ เครื่องมือที่
สามารถเลือกใชได เชน 
 

                                                           
28Robert W. Frederick, The Third Curriculum (New York : Appleton Country 

Crafts, 1959), 126 - 129.  
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1. การใหตอบแบบสอบถาม (Schedule of questions) 
2. การตรวจสอบรายการ (Check list) 
3. การจัดลําดับ (Rating scales) 
4. คําถามปลายเปด (Open-ended questions) 
5. การบันทึกเรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง (Anecdotal records) 
6. การประชุมกลุม (The handle or group conference) 

 ขอพึงระวัง  การประเมินผลแบบเปนทางการอาจไม เหมาะสมที่จะใชในบาง 
สถานการณ 
 นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวมของ 
โรงเรียน เพื่อจะไดเห็นจุดบกพรองหรือจุดเดน สามารถนําผลไปพัฒนา แกไขปรับปรุง หรือใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในคราวตอไป เพื่อผลแหงการพัฒนางานใหดียิ่งๆ ขึ้น 
 

กิจกรรมนักเรียนกับวัยรุน 
 

 หลังจากใชเวลานานกวา 50 ป ในการสะสมรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวยัรุน ทําให 
นักจิตวิทยาทั้งหลายสามารถอธิบายไดอยางละเอียดและอยางคอนขางแมนยําแลววาคนหนุมสาว
เหลานี้นั้นมีลักษณะอยางไร ความเจริญเตบิโตทางกายภาพที่เกิดขึ้นกบัพวกเขาสงผลตอ
ความสัมพันธของพวกเขาทีม่ีตอผูอ่ืนอยางไร พวกเขาทําการประเมินคาและมีปฏิกิริยาไดตอบตอ
วัยรุนดวยกนัเองอยางไร มีทศันคติ ความสนใจ และนิสัยอะไรบางที่พฒันาขึ้นหรือตกต่ําลงในชวง
ของการเจริญเติบโตของรางกายนี้ พวกเขาสรางกลุมสังคมกันอยางไร พื้นฐานทางครอบครัวและ
ฐานะทางสังคมมีอิทธิพลอยางไรตอเขา และรูปแบบของมิตรภาพของพวกเขานั้นเปนอยางไร การ
เอาใจใสไปทีบ่านและดูความสัมพันธในครอบครัวของพวกเขาทําใหไดรูขอมูลเพิ่มขึ้นดวยวา 
พฤติกรรมของพอแมที่เผด็จการเกี่ยวของตอการแสดงออกของลูกในโรงเรียนเพยีงใด การ
เปรียบเทียบแขงขันกันระหวางพี่นองทําใหเกิดการปรับตัวอยางไร และเมื่อไรที่ผูใหญสรางความ
ขัดแยงใหเกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อนําไปสูเปาหมายที่สูงสุด นอกเหนือจากการวิเคราะหงานศึกษาวจิยั
ที่ได คนพบมานี้แลว นักจิตวิทยายังไดภาพรวมกวางๆ เกีย่วกบัปญหาและแรงผลักดันทั่วไป
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในตวัวัยรุนดวย โดยพวกเขาไดทําการสรุปไว ดังนี้  

 การคนหาตวัเอง มนุษยทกุคนตองการคนใหพบวาตนเปนใครและเปนอะไร และใน 
ที่สุดก็พยายามทําใหตนเองบรรลุความพอใจใหไดในระดบัหนึ่ง แมวาการสรางความตระหนกัใน 
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ตัวเองจะเปนขบวนการที่ตองใชเวลายาวนานตลอดชีวิต แตมีการมุงเนนเปนพิเศษในชวง
วัยรุนนี้ โดยในชวงนีเ้ขาอยากรูวาอะไรบางที่เขาสามารถทําได และอะไรที่เขาทําไมได และตองการ
ใหเห็นชัดลงไปวาอะไรคือผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากตวัเขาที่มีตอผูอ่ืน เขาแสวงหาวิธีที่
จะวดัความสามารถของตนเพื่อใหแนใจวาตนนั้นเปนบุคคลที่มีความสําคัญหรือไมสําคัญเพียงไร 
เขาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและคิดสรางความใฝฝนทะเยอทะยานและวางอนาคตของตน 
ขึ้นมา การจัดการเรียนการสอนแบบที่เปนทางการในโรงเรียนนัน้ก็ชวยสรางโอกาสแกวยัรุนในการ
คนหาตนเองได โดยการพยายามที่จะทาทายความสามารถของตนเองในการฝกฝนดานวิชาการ เขา
จะไดคนพบวาเขามีวิธีจัดการกับงานการทีย่ากลําบากและที่ไมอยากทําไดอยางไร และเขาจะได
ตัดสินใจลงไปวาเขามุงหวังจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต แตการเนนที่หลักสูตรวิชาการอยาง
เดียวนั้นยังแคบเกินไป เพราะมันจํากัดการเรียนรูพลังอํานาจและความสามารถทางจิตใจของตนเอง 
การคนหาตวัเองนั้นไมสามารถเสร็จสมบูรณไดในวันเดยีวหรือในเวลาที่จํากัด กิจกรรม นักเรียนที่
อยูนอกรายการเรียนการสอนแบบที่เปนทางการนั้นจึงตรงตามความตองการเหลานี้ ความตองการที่
หลากหลายทีน่ักเรียนสามารถเลือกทําและเลือกสมัครไดนั้นมีทั้งทางดานการใชมือ การใชถอยคํา 
การใชกลยุทธตางๆ การใชประสาทหูและตา และการฝกการเคลื่อนไหวรางกาย และถา
 นักเรียนคนใดประสบความสําเร็จได เขากจ็ะเกดิความภมูิใจในตัวเองและสงเสริมความ
เชื่อมั่นในตนเองใหมีมากขึน้ ทําใหเขาไดเปนที่ยอมรับและนําเกียรตยิศมาสูตัวเขาเองดวย แตถาเขา
ลมเหลวหรือไมสามารถทํากิจกรรมนั้นๆ ไดดีพอ เขาก็สามารถหลีกหนหีรือลาออกจาก กิจกรรม
นั้นไดแลวหันไปหากิจกรรมอื่นๆ ทําใหมแทน เขาไมไดถูกจํากัดใหมีชีวติอยูคูกับความ ลมเหลว 
เขาสามารถโยกยายเปลี่ยนกจิกรรมไดอยางงายดายและรวดเรว็ไปสูกิจกรรมที่เขาคิดวาเขาจะ
ประสบความสําเร็จไดดีกวา และเขายังสามารถเลือกไดดวยวาเขาจะทาํงานที่เขารับผิดชอบอยูให
เสร็จสิ้นอยางเร็วไดภายในเวลาเทาไร และตองการฝกฝนไปใหไกลไดแคไหน กลุมผูนํา กิจกรรม
นั้นมักตั้งเกณฑมาตรฐานทีสู่งเกินไปเพื่อหวังผลักดนัใหผูเขารวมในกิจกรรมนั้นพยายามไตขึน้ไป
ใหเหนือกวาความสามารถของพวกเขาใหได แตพวกวยัรุนสวนใหญจะรูจักจดัการดแูลกับบทบาท
ของตนเองและกําหนดจังหวะการกาวยางของตนเองได เขารูวิธีหลีกหนีหนาที่รับผิดชอบที่ถูก
มอบหมายใหมากเกินไปไดโดยการเลือกทําแตงานที่คิดวาเหมาะสมกบัเขามากกวา ถึงแมวาจะมี
การแขงขันเพือ่แยงบทบาทของความเปนผูนําและบทบาทที่โดดเดนกต็าม ลักษณะการทํางานเปน
ทีมเปนกลุมยังตองมีความเดนชัดกวา ความสําเร็จของการทํางานโดยรวมตองขึ้นอยูกับ บทบาท
ยอยๆ ของสมาชิกแตละคนในกลุมนั้น ถาสมาชิกคนใดพลาดก็ตองไดรับความชวยเหลือจากสมาชิก
คนอื่นๆ ที่เหลือในกลุม ความผิดพลาดและขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นไดกับสมาชิกคนใด ก็ตามตอง
ไดรับการ 
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ยอมรับจากสมาชิกคนอื่นๆ โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการทํากิจกรรม และสมาชิกแต
ละคนก็สามารถมีโอกาสแสดงบทบาทของวีรบุรุษหรือวรีสตรีไดในเวลาที่คับขันเพื่อชวยแกไข
สถานการณทีย่ากลําบากของกลุมใหผานพนไปได และสมาชิกคนอื่นๆ ที่เหลือก็พรอมจะสงเสียง
รองเชียร และแสดงความชืน่ชมยินดีกับวรีบุรุษหรือวีรสตรีคนนั้น  
 การปรับตัวตามการเจริญเตบิโตทางกายภาพ เนื่องจากมกีารเนนอยางมากในสังคมของ
เราในเรื่องสภาพรางกายที่ตองดูด ีสมสวน สวยงาม และมีพลัง ทําใหวยัรุนตองรับรูและ 
สนใจตอพัฒนาการในสัดสวนของรางกายของตนเอง เขาตองการไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วใน
ชุมชนและในหมูเพื่อนฝูงของเขา คนวัยนีจ้ึงมีความสนใจอยางยิ่งดานกีฬา แมจะมวีชิาพลศึกษาใน
ช่ัวโมงปกติเพือ่ใหนกัเรียนไดฝกฝนทักษะพื้นฐานทางรางกายแลวก็ตาม แตก็ไมมีเพยีงพอตอความ
ตองการของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเดก็ผูชายที่ตองการมีความเคลื่อนไหวทางดาน 
รางกายและมกีารแขงขันกนัมากกวานี้ การจัดใหมีการแขงขันกันยอยๆ ในระหวางหองเรียนและ
นําไปสูการแขงขันระหวางโรงเรียนก็ชวยเพิ่มการเจริญเติบโตทางรางกายและวยัรุนได ความรูสึก 
ที่ดีที่ไดฝกฝนกลามเนื้อเต็มที่ ความรูสึกตื่นเตนที่เกิดจากความพยายามที่จะเอาชนะคูตอสูใน
สนามแขงและความพึงพอใจที่ไดแสดงออกตอสายตาผูชมในสระวายน้าํ หรือบนกระดานกระโดด
น้ํา นั้นลวนแลวแตชวยสนับสนุนใหวัยรุนทุมเทกําลังกายกําลังใจไปใหกับกฬีา เมื่ออยูนอก 
สนามแขงในกิจกรมอื่นๆ วยัรุนกย็ังสามารถสรางประสบการณตามที่เขาตองการไดจากการลอง
พยายามใชเครือ่งมือที่ชวยเสริมสรางรางกายของเขา สําหรับเด็กผูหญิงที่เรียนเตนรํากช็วยใหเธอ
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายของเธอเองได ทําใหเธอดดัโคงตัวและวางทาทางใหสงา
งามได และชวยลดความวิตกกังวลที่เปนเหตุใหเกิดความซุมซามเงอะงะของหลอนเองดวย สวน
กลุมการละครและการโตวาทีนั้น ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีที่จะจดัการกับมือและเทาที่เทอะทะของ
ตนเอง และรูวธีิควบคุมอารมณออนไหว และควบคุมความตื่นเตนของตนเองได กลุมที่ฝกความเปน
 เจาพนกังานหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อดูแลชั้นเรียนนั้น กท็ําใหนกัเรียนไดฝก การ
ปรากฏตัวตอสาธารณชนและทําใหรูจกัการควบคุมการใชเสียใหเหมาะสม กลุมที่เนนศิลปะ การ
ออกแบบ และการดูแลเอาใจใสสวนบุคคลนั้นทําใหนักเรียนรูจักการแตงตัวและการประดับประดา
ตนเองรูจักการเนนสวนทีพ่งึมองและการกลบเกลื่อนสวนที่ไมนามองในทุกๆ กจิกรรมเหลานี้มี
โอกาสอยูเสมอที่จะกลาวคําขอโทษสําหรับความผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นได การเรยีนในหลักสูตร
ปกติที่คิดคาหนวยกิตใหประโยชนตอผูเรียนในแงเหลานี้ไดนอยมาก เมื่อเทียบกับการรวมกิจกรรม
ฮอคกี้ โบวล่ิง การเตนรําในงานสังคม หรือการเสริมสวยสวนบุคคล เพราะกิจกรรมพวกนี้ทําให
ผูเรียนรูจักควบคุมสวนสูง 
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และน้ําหนักตวัเอง รูจักดูแลความสวยงามและภาพลักษณของตนเอง ดูแลการเคลื่อนไหวของ
ตนเองใหสงางาม ไมซุมซาม 

 การเรียนรูทักษะทางสังคมและการปรับตัวในสังคม การที่วัยรุนมีแรงผลักดันอยาง
สม่ําเสมอในการที่จะทําตัวใหเปนที่ยอมรับในสังคมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให
เหมือนคนอื่นๆ สวนใหญนั้น ไดทําใหนักจิตวิทยาทางสังคมของเราบางคนรูสึกไมพอใจ พวกเขา
อาจคิดถูกตองก็ไดที่คัดคานวัยรุนเหลานี้เพราะถาปลอยใหวัยรุนเปนเชนนี้ เขาก็จะขาดการพัฒนา
ความเปนตัวของตัวเองและขาดความมีเอกลักษณในตัวเอง ในทางกลับกันถาระบบสังคมของเรา
กลายเปนสภาพที่เพิกเฉยตอกัน มุงสนใจแตตัวเอง และสรางความอวดดี เชื่อมั่นในตัวเองสูงให
เกิดขึ้นแทน เราก็คงตองรูสึกสํานึกผิดอยางนาเศราใจมากเชนกัน จริงๆ แลววัยรุนนั้นตองการ
แสวงหาคําพูดที่ถูกตองและเหมาะสม แสวงหาวิธีการวางทาทางและวิธีในการเอยเรียกชื่อผูคน
ตางๆ เทานั้นเอง แตบางครั้งก็มากเกินไป ดวยเหตุผลที่แทจริงของวัยรุนนั้น เขาเพียงตองการหาวิธีที่
จะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และตองการไดรับการยอมรับจาก
ผูคนไดรับความรูสึกที่มั่นคงปลอดภัยในหมูเพื่อนฝูง และไดพัฒนาพลังในตัวของเขาใหทัดเทียม
หรือเหนือกวาผูอ่ืน วัยรุนมักไดรับความรูสึกเจ็บปวดหัวใจ ความไมสบายใจ และความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง จากการแสดงความคิดเห็นและจากปฏิกิริยาของเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ไมมีใครสามารถ
ใหคําอธิบายงายๆ ไดวาทําไมวัยรุนจึงถูกผลักดันใหเห็นคุณคาของการแสดงความคิดเห็นของ
เพื่อนๆ แตกลับเพิกเฉยตอคําพูดของผูใหญที่หวังชวยปกปองใหเขาสบายใจ มันอาจจะดีกวานี้ถาเขา
ไมมีปฏิกิริยาโตตอบใดๆ ตอเพื่อนรุนเดียวกับเขา แตในบางครั้งและบางสถานที่เขาตองทํางาน
รวมกับคนอื่นๆ ที่เขาอยูดวย ดังนั้นถาเขาไดพยายามปรับปรุงตนเองอยางเต็มที่ดวยความอุตสาหะ
แลว นั่นก็เปนการสรางหนทางของตนเองไปสูความเปนผูใหญที่สมบูรณ ในวิทยาลัยและโรงเรียน
ตางๆ มีโอกาสนอยมากที่วัยรุนจะไดพัฒนาความเปนตัวเองในสังคมได ถาไมใชใชเวลาในชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน ในทางปฏิบัติแลวไมมีเวลาวางเหลือเลยสําหรับวัยรุนในการเขาสังคมหลังจากที่
นั่งรถเมลมาถึงโรงเรียนและรีบเขาหองโฮมรูม ชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันก็มักถูก
แยกกันไปกินคนละเวลาและตองรีบกินอาหารแบบงายๆ เวลาสําหรับเดินเปลี่ยนหองเรียนแตละ
ช่ัวโมงก็มีเพียง 3 – 4 นาที เพื่อใหมีเวลาไปที่ตูล็อคเกอร หรือไปหองน้ํา เทานั้น ตารางเวลาวิ่งของ
รถเมลที่ตายตัวก็เปนการจํากัดโอกาสที่จะไดเจอเพื่อนๆ จึงเห็นได ชัดเลยวา ช้ันเรียนปกติโดยสวน
ใหญนั้นไมไดชวยสนับสนุนการทํางานรวมกันของนักเรียนเลย ครูที่ดีจึงตองเจตนาสราง
สถานการณจําลองข้ึนมาเพื่อใหนักเรียนไดทดลองฝกฝนปรับปรุงทักษะในการสนทนาระหวางกัน 
วิธีการใหนักเรียนทํารายงานหรือโครงงานเปนกลุมก็ชวยนํานักเรียนที่มี พื้นฐานทางทักษะ ที่
แตกตางกัน ใหมาทํางานดวย 
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กันได การสอนเนื้อหาปกติในชั้นเรียนนั้น ไมไดชวยใหวัยรุนรูจักวิธีการจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นในเวลาที่มีปฏิกิริยาโตตอบกับมนุษยทั่วไป หรือปญหาที่เกี่ยวกับการยอมรับในหมูเพื่อนฝูง
ไดเลย ส่ิงที่วัยรุนตองการจริงๆ ก็คือประสบการณและสถานการณตางๆ ที่จะชวยพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตัวเองในการเขาสังคมได ชวยใหเขารูวิธีที่จะสรางความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนๆ ของเขาได 
ชวยสรางแรงผลักดันและความสนใจที่มีตอเพศตรงขามได และชวยใหเขาไดรับความเคารพนับถือ
จากผูอ่ืน 

 การแกปญหาความขัดแยงในเรื่องคานิยมและการแสดงออกถึงคานิยม ในประเด็นนี้มี
ความใกลเคียงกับปญหาในการปรับตัวในสังคม แตก็มีความโดดเดนเพียงพอที่จะตองไดรับการ 
ดูแลเปนพิเศษตางหาก เพราะวัยรุนมีความกังวลในเรื่องที่วาเขาควรเชื่อในเรื่องอะไร การหาเวลาที่
จะไดออกมาพนจากการควบคุมของผูใหญและจากมาตรฐานที่พอแมวางไวใหนั้น นักเรียนมัธยม
สวนใหญเรียกรองที่จะสรางมาตรฐานคานิยมตามแบบของตนเอง โดยการคัดเลือกจากคานิยมที่
เปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ แตไมเปนที่ยอมรับของพอแม และเจตนาประเมินคาของวิธีในการแสดง
ความรูสึกใหออกมาในทางที่ขัดแยงกับมาตรฐานดั้งเดิมที่คนทั่วไปปฏิบัติกัน ดังนั้นพวกเขาจึงเปน
บุคคลที่รูสึกสับสนและกระวนกระวายใจ ทั้งมีความปรารถนาในสิ่งที่มีความมั่นคงแนนอนและทั้ง 
รูสึกไมเปนสุขที่ถูกจํากัดใหตองทําในสิ่งที่ถูกเสมอมา ทั้งมีความกระตือรือรนที่จะทดลองสิ่งใหมๆ 
และอยากเรียนรูจากประสบการณของตนเอง แตก็ยังขลาดกลัวและรูสึกออนแอ เมื่อไรก็ตามที่เขา
ไดทํางานรวมกับผูอ่ืนในประเด็นที่เกี่ยวกับความถูกความผิด จะทําใหเขารูสึกสบายใจขึ้นมากเมื่อ
ไดเกิดการเปรียบเทียบและปรึกษาแนวความคิดกับผูอ่ืนหลายๆ คน และไดมีการนําประเด็นในเรื่อง
เพศ ศาสนา ความอคติ การแขงขัน ความไมซ่ือสัตย และแรงผลักดันในตัวมนุษยมาพิจารณากัน
กวางขวางมากมายโดยศึกษาจากตัวละครในบทละครและในนวนิยายที่มีช่ือเสียงหลายเรื่อง ใน
ช่ัวโมงที่เรียนวิชาสังคมศึกษา, เรียนภาษาอังกฤษ, และวิชาอ่ืนๆ แตเวลาที่ใชในชั่วโมงเรียนวิชา
เหลานี้มีไมเพียงพอในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางเต็มที่ ประกอบกับการที่ตองมีการวัด
ประเมินผลในวิชาเหลานี้ทําใหตองมีการตัดสินผิดถูกโดยดูจากเสียงสวนใหญเปนเกณฑ จึงทําให
ไมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการจัดกิจกรรมนักเรียนใหวัยรุนไดมีโอกาสเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและแสดงคานิยมของตนเองจึงเปนสิ่งที่ดีและมีคุณคา 

 การแสวงหาความเปนอิสระ ไดมีความพยายามอยางยิ่งที่จะพัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธในหมูเพื่อนใหดีขึ้น อีกทั้งเพื่อใหหลุดพนออกมาจากเกราะคุมกันของพอแมและ
สามารถยืนหยัดดวยตนเองไดอยางเขมแข็งในฐานะที่เปนเยาวชนที่บรรลุวุฒิภาวะ ณ เวลาที่วัยรุน
เหลานี้กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย พวกเขาควรไดรับประสบการณในการดูแลตัวเองอยางมี
อิสระ เขาควรรูจักตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมกับตนเองไดดวยตัวเอง และควรเขารับ 
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การทดสอบความกลาที่จะยอมรับผลลัพธทุกอยางที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการจดัสิน
ใจ เขาจะเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยตองขออนญุาตจากพอแมทุกครั้ง มาเปนการตรงเขาไปบอกพอแม
วาตนอยากทําอะไร และพรอมที่จะเผชิญกับการคัดคานของพอแมในบางครั้งและเผชิญกับความ
ลังเลใจในการยินยอมจากทาน และเปลี่ยนจากที่เคยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพยีง 
เล็กนอยในเวลาประชุม มาเปนการแสดงความคิดเหน็เต็มที่และกลาปกปองตัวเองจากการถูกผูอ่ืน
ละเมิดสิทธิของตน เปลี่ยนจากการที่ตองขอคําแนะนําจากผูอ่ืนมาเปนการใหคําแนะนําปรึกษาแก
ตนเอง วยัรุนตองการที่จะกําหนดการใชจายเงินของตนเอง กําหนดจํานวนเวลาที่จะใชในการทําส่ิง
ตางๆ กําหนดหลักการเลือกคบเพื่อนและการสรางความบันเทิงแกตัวเอง โดยมีแนวดนตรีและ
รูปแบบในการเตนรําในแบบฉบับของตนเอง ความผันแปรของบทบาทของครูตามประเพณนีิยมใน
การจัดกจิกรรมนักเรียนนั้นเปนองคประกอบสําคัญตัวหนึ่งที่มีผลตอความกระตือรือรนของ 
นักเรียน ถาครูเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเปนเพียงผูใหการสนับสนุน เขาก็จะสามารถอทุิศเวลาของ
เขาเขาไปแกปญหาที่เคยประสบอยูไดเต็มที ่เขาจะยอมรับนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถนอยได 
เขาจะไมใชขอทดสอบและคะแนนมาเปนอาวุธในการตดัสินนักเรียน เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให
เปนแหลงขอมูลความรูแกนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค และมี
พัฒนาการ นกัเรียนจะมีความรูสึกตอครูเหมือนเพื่อนและรูสึกอิสระสบายใจทีจ่ะทําการตัดสินใจ
ใดๆ ในกลุม นักเรียนจะรูสึกไววางใจและอยากทํางานรวมกันกับครู ครูจะมีความอดทนสูงตอความ
กระตือรือรนเกินเหต ุและตอการประทวงคัดคานเจาหนาที่ในสํานักงานในเรื่องตางๆ ของนักเรียน 
ในที่ใดก็ตามที่กิจกรรมนกัเรียนไดรับการพัฒนาอยางดแีลว กลุมนกัเรียนนักศกึษาจะเปนตัวหลักใน
การบริหารจัดการเอง โดยผานสภานักเรียน เจาหนาทีใ่นสํานักงานจะรับผิดชอบเฉพาะในเรื่องการ
จัดตารางเวลา การวางกฎเกณฑตางๆ การวัดประเมินผล การรับชําระเงินคาลงทะเบยีน การวาง
จุดประสงค การสมัครสมาชิก และการกําหนดเวลาและสถานที่ในการประชุมพบปะกัน 
ประสบการณประเภทอื่นๆ ที่นักเรียนไดรับจากการจดักจิกรรมนักเรยีนก็คือการสงเสริมใหวยัรุน
ไดแสดงออกถึงพลังของตนในการทําส่ิงตางๆ ไดดวยตวัเอง 

 รักษาระดับความกระตือรือรนในดานการศึกษา ที่ใดก็ตามที่มีแรงกดดันมาก ส่ิงที่ชวย
สรางความผอนคลายก็ยอมจําเปน สําหรับวัยรุนแลวส่ิงสําคัญที่จะชวยสรางความผอนคลายก็คือ
ขอความอวยพร ซ่ึงเขาตองการมันเปนจํานวนมาก และแทบไมคอยมีวัยรุนคนใดเลยที่สามารถ
เอาชนะเหตุคับขันใดๆ ได ถาเขาเองไมเคยตกอยูในสถานการณเชนนั้นมากอน และเมื่ออยูในเหตุ 
คับขันเชนนี้ เขาก็จะรูจักตัวเอง และสามารถประเมินผลการทํางานของตนเองไดวาตนเองประสบ
ความสําเร็จมากนอยแคไหน หรือลมเหลวแคไหน สําหรับวัยรุนสวนใหญแลว การเรียน การทองจํา 
และการทํากิจกรรมในหองเรียน เชนการแกโจทยพีชคณิตและการทําโครงงานวิชาสังคมศึกษา การ
ทบทวนบทเรียน และการทําขอทดสอบนั้น ยังไมมีรสชาติที่สมบูรณเพียงพอ พวกเขาตองการ 
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การสอนที่ทันสมัย การใหรางวัล และการใหประสบการณที่นาพึงพอใจมากกวานั้น ครู
สวนใหญก็จะใหพวกเขานั่ง ตั้งใจฟงนิ่งๆ เฉยๆ และใหพยายามทองจําเหมือนกันหมด เพื่อฝกความ
อดทนของพวกเขา การพูดคุยกันกับเพื่อนและการเคลื่อนไหวของรางกายก็ถูกจํากัด พวกเขาจึงยอม
เกิดแรงกดดัน การทํากิจกรรมนักเรียนชวยแกปญหานี้ไดอยางดี เพราะมันเปนเวลาที่พวกเขาได
ปลดปลอย โดยการไดเลือกทําในสิ่งที่นาสนุกสนานมากๆ และนาผจญภัย และเลือกทําในสิ่งที่เขา
ถนัดในแบบฉบับของเขาเอง ความรูสึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้จะเปนตัวสรางความกระตือรือรนในการ
มาโรงเรียน29 
 

อันตรายที่ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
 

 การจัดการศึกษาในโรงเรียน “กิจกรรมนักเรียน” ถือวาเปนส่ิงที่โรงเรียนใชชวยเสริม
เติมเต็มจากรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรแตละระดับ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะสําคัญๆ ที่พึง
ประสงค ครบถวนตามจุดหมายของหลักสตูร เพราะกิจกรรมนักเรียนจะชวยใหเกิดคานิยมที่ดีในตัว
นักเรียน โรงเรียน หมูคณะ และสังคม ถากิจกรรมนักเรียนถูกจัดขึ้นอยางชํานาญและรอบคอบแลว 
กิจกรรมนักเรียนจะทําใหเกิดศักยภาพของความดี นําไปสูส่ิงที่ดีงาม ถามีการใหคําแนะนําอยาง 
เหมาะสม มีการจัดการที่ดีและระมัดระวัง ก็สามารถจะเกิดประโยชนและคุณคาอยางแทจริงไดดวย
ความปลอดภัย กิจกรรมนักเรียนจึงเปนเสมือนดาบสองคมที่อาจเปนอันตรายหรือนําไปสูส่ิงทีไมดี 
ไมงามได ถาโรงเรียนจัดแบบขอไปที ดังเชน ไฟฉาย ที่สามารถใชประโยชนในการสองหาเด็กที่
กําลังจะจมในสายน้ําอันมืดมิด หรืออาจใชเปนอุปกรณในการขโมยสิ่งของตางๆ ไดเชนเดียวกัน  
ผูบริหารโรงเรียนจึงควรที่จะบริหารกิจกรรมนักเรียนดวยความรู ความเขาใจในปรัชญาของ 
กิจกรรมนักเรียนและสามารถจัดไดอยางถูกตอง มีความรอบคอบและระมัดระวัง ก็จะสามารถนํา
ประโยชนที่แทจริงของกิจกรรมนักเรียนใหเกิดกับเด็กๆ ของตน และสามารถหลีกเล่ียงอันตราย 
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดดวย 
 

                                                           
29Robert W. Frederick, “Scheduling Student Activities,” in The Third 

Curriculum Student Activities in American Education (New York : Appleton Country Craff, 
1959),  33 – 45. 
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ลักษณะของกิจกรรมนักเรียนท่ีควรระมัดระวัง 
 กิจกรรมนักเรียนที่จะเสนอตอไปนี้ เปนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ผูบริหารควรพิจารณา 
เพราะการอนุมัติกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนที่มีลักษณะตางๆ ดังจะกลาวตอไป นอกจากจะไม 
เปนไปตามปรัชญาของกิจกรรมนักเรียนแลว ยังจะเปนอันตรายอยางยิ่งแกเด็กๆ ที่ผูบริหารการควร
หลีกเลี่ยงและหาทางแกไข เพื่อใหเกิดผลเสียนอยที่สุด ไดแก 
 1. กิจกรรมนักเรียนที่สนับสนุนใหนักเรียนสวนใหญเปนผูดู (Spectatoritis) กิจกรรม
นักเรียนบางกิจกรรม เชน การแสดงละคร การรองเพลง การพูด การเขียน การกีฬา เปนตน จะทําให
นักเรียนสวนใหญจะมีสภาพเปนเพียงผูดู ผูฟง ผูอานเทานั้น เพราะจะไมมีความสามารถหรือมีความ
ชํานาญเพียงพอที่จะเปนผูเลนได นักเรียนสวนใหญจึงเปนเพียงผูบริโภค กิจกรรมนักเรียน มิใช
ผูผลิต ซ่ึงบทบาททั้งสองนั้นแตกตางกันมากในคุณคาที่จะไดรับ ทั้งยังเปนการทําลายความคิด
สรางสรรค รสนิยม คานิยมที่ไดจากการทํากิจกรรม ความสนใจและความเขาใจพื้นฐานในการคิด
สรางสรรคส่ิงตางๆ และการฝกการทํางานรวมกันแลว ในขณะที่ผูทําหนาที่ดูอาจมีความตึงเครียด 
ในขณะที่มีการแขงขันแตก็ไมมีกิจกรรมทางกายที่จะไดแสดงออกมากกวาการเชียรอยูบนอัฒจรรย
เทานั้น สภาพการเปนผูดูเชนนี้นับวันจะขยายวงกวางมากขึ้นทั้งๆ ที่การเรียนรูของตนมีทั้งบทบาท
ของผูแสดงและการเปนผูดู แตส่ิงที่กลาวมาขึ้นอยูกับทางโรงเรียนและอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม
นักเรียนวา ไดดําเนินการในสิ่งตอไปนี้แลวหรือไม 

1.1 สนับสนุนใหนักเรียนแตละคนไดใชความพยายามในการมีบทบาทเปน 
ผูแสดง หรือมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนบางอยางดวยความสนใจ และไดใชความสามารถของ
ตนเอง ขนาดไหน 

1.2 โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนมีสวนรวม และมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมตาม
ความสนใจของนักเรียนไดอยางดีและถูกตอง ไดมากนอยขนาดไหน 
  หนาที่ของโรงเรียนก็คือ ควรเรงรีบเพื่อทําใหกิจกรรมนักเรียนนั้นมีคุณคาดวยการ
จัดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนที่มีลักษณะดังกลาว เพื่อลดสภาพการเปนผูดู 
โดยการใชประโยชน จากความสามารถและ ความเหมาะสมในงานดานตางๆ ของนักเรียนเพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนสวนใหญเขารวมกิจกรรมนักเรียนนั้นๆ ไดดวย แตมีสวนรวมในบทบาทอื่นๆ ที่
ไดแสดงความสามารถตามความถนัดของตน ตัวอยางเชน กิจกรรมนักเรียนที่เกี่ยวของกับกีฬาหรือ
การแสดง ทางโรงเรียนอาจกําหนดหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียนดังกลาวเพื่อให 
นักเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมไดหลากหลายมากขึ้น เชน ผูจัดการทีม ผูฝกสอนเชียรลีดเดอร  
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ผูกํากับเสน ผูกํากับเวที ผูควบคุมแสง เสียง คนขายตั๋ว คนเก็บตั๋ว ฝายตอนรับ ฝายจราจร ผูบริการ
นํารถเขาจอด ผูบรรยาย ผูประกาศประจําสนาม คนขายของในงาน เปนตน 
 2. กิจกรรมนักเรียนที่ละเลยผูที่ไมมีความสามารถและพรสวรรค Neglect of the 
Amateur)กิจกรรมนักเรียนลักษณะนี้จะคลายกับขอแรกที่กลาวถึงกลาวคือนักเรียนที่ไมมีพรสวรรค
หรือความสามารถในการเลนดนตรี การแสดง การรองเพลง การกีฬา ฯลฯ แตมีความ สนใจ หรือ
เปนเพียงผูเร่ิมฝกหัดเทานั้น ถาโรงเรียนไมใหความเอาใจใสกับเด็กๆ กลุมนี้ ก็อาจทําใหนักเรียนมี
แนวโนมที่จะหลีกหนีกิจกรรมนักเรียนที่ตนเองไมถนัด ไมเกง เพราะเกรงวาจะเกิดความยากลําบาก
เพิ่มขึ้น เมื่อมีเสียงหัวเราะ กระซิบกระซาบเกิดขึ้น เมื่อมีความพยายามทําในสิ่งที่ไมชํานาญและดูงุม
งาม 
  การลดปญหาในประเด็นที่กลาวถึงนี้ ทางโรงเรียนควรจัดใหมีชมรมของกลุมผูเร่ิม
ฝกหัดหลายระดับ และขยายใหมีมากขึ้นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากนักเรียนสวนใหญ มิใชเปน
การกระจุกอยูเฉพาะคนเกงและคนที่มีพรสวรรคเทานั้น อยางไรก็ตามสองกลุมหลังนี้ก็ควรจะไดรับ
การพัฒนาดวยเชนกัน 
 3. กิจกรรมนักเรียนที่มีแนวโนมในการสรางดารา วีรบุรุษ และคนกลุมนอย (Stars, 
Heroes and Cliques) โดยหลักการกิจกรรมนักเรียนเปนสิ่งที่มีสวนในการเสริมสรางและดึง 
ศักยภาพที่นักเรียนมีอยู สนใจอยูเพราะมีความถนัด มีความสามารถ จึงมีแนวโนมในการสราง 
นักเรียนใหเปนดาราหรือวีรบุรุษ ประจําชั้น ประจําโรงเรียน และสรางคนกลุมนอยที่ปดตนเองหรือ
การแบงชั้นในสังคม ซ่ึงมีโอกาสพบเห็นไดเสมอในโรงเรียน ถามีการปฏิบัติอยางไมระมัดระวัง 
เชน กลุมเชียรลีดเดอรของโรงเรียน อาจเปนกลุมนักเรียนที่ทางบานมีเกียรติและฐานะดีเทานั้นก็ได  
นักกีฬาของโรงเรียนที่ควรจะตองมีคุณภาพดีในเรื่องของพละกําลัง ความอดทนและการ
ประสานงาน ที่นอกเหนือจากความสามารถในการเลนกีฬาเฉพาะอยางแลว ถามีการเลือกสิ่งเหลานี้
ใน เงื่อนไขอื่นๆ ก็อาจจะทําใหเกิดความเสียหายได นอกจากนี้นักเรียนที่เปนดาราหรือวีรบุรุษมัก
ถูกมองวามีเกียรติ มักไดรับคํายกยองสรรเสริญจนอาจเลยเถิด เพราะไมกอใหเกิดประโยชนทั้งกับ
ผูรับและผูใหคํายกยองนั้นเลย เนื่องจากคําแนะนําที่ดีเทานั้นที่จะสามารถพัฒนาความเปนผูนําได 
 4. กิจกรรมนักเรียนที่เนนการแขงขันมากเกินไป (Overemphasis on Competition) 
การแขงขันเปนธรรมชาติของมนุษย แมจะเปนผูเจริญแลวแตก็ไมมีการแกไขขอขัดแยงระหวางการ
ทํางานรวมกันกับการแขงขัน ความรุนแรงกับการประนีประนอม การใชกําลังตอบโตกับการเจรจา
ตอรอง ตาตอตาและฟนตอฟนกับการเปนผูสนับสนุนและผูตาม ในโลกที่มนุษยมีความเชื่อในเรื่อง
ศาสนา แตก็ยังเตรียมระเบิดปรมาณูใหพรอมรบ การแขงขันที่จะครอบครองสิทธิตางๆ จะตกเปน 
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ของคนที่เร็วกวา และมักจะทําใหเขามีสิทธิมากขึ้น ในระดับนานาชาติหลายชาติมหาอํานาจไดเขา
รวมและชื่นชมกับอุดมการณขององคการสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันก็พยายามจํากัดการ 
ปองกันของชาติอ่ืนๆ และเขาแทรกแซงขอตกลงความรวมมือ หรือการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน และพยายามเสริมอํานาจการกีดกันใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
  โรงเรียนจึงเปนแหลงที่สะทอนสภาพวัฒนธรรมของชาติของคนเชนเดียวกัน ทําให
บางครั้งทางโรงเรียนมีความลําบากในการที่จะตัดสินใจวาการเลื่อนชั้นและการใหเกียรติบัตรควร
เปนรางวัลสําหรับคนที่มีสติปญญาดี หรือ ใหเปนการเลื่อนชั้นประจําปอัตโนมัติและดําเนินการ 
ตอไปเรื่อยๆ และนาสนใจมากถาหากจะไมมีการแขงขันอยางรุนแรงสําหรับโอกาสทางการศึกษา 
เชน การสอบคัดเลือกเขาเรียนในระดับตางๆ ที่เปนกันอยูในปจจุบัน 
  กิจกรรมนักเรียนเปนส่ิงหนึ่งที่เปนการแขงขันอยูทั่วๆ ไป เชน การกีฬา การ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน การโตวาที การประกวดดนตรี การประกวดความงาม ฯลฯ และ
แมแตการแขงขันเปนชั้นเพื่อชิงรางวัล เปนตน คําถามในประเด็นนี้จึงมีอยูที่วาทางโรงเรียนไดรับรู 
รับทราบการปฏิบัติของพวกเด็กๆ และอาจารยที่ปรึกษามากนอยเทาใด มีการกําหนดขอบเขตของ
การแขงขันหรือไม หรือปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 
  เพื่อใหเปนที่ ไววางใจ ไดวา จะไมมีกิจกรรมนักเรียนที่เนนดานการแขงขันดังกลาว  
ผูบริหารโรงเรียนควรไดรับการรายงานวา กิจกรรมนักเรียนที่มีการแขงขัน รวมทั้งการแขงขัน
ระหวางชั้นเรียนนั้น ไดรับการดูแลและการจัดการอยางยุติธรรม ส่ิงที่ทางโรงเรียน ผูบริหาร และ
อาจารยที่ปรึกษาควรใหความสําคัญก็คือ การสงเสริมเรื่องของความยุติธรรมมากกวาสงเสริมใหมี
การเอาชนะกันอยางปาเถื่อน 
 5. กิจกรรมนักเรียนที่เนนเฉพาะการไดรับชัยชนะและเพื่อแสดงผลงาน (Winning and 
Display) ในการทํางานใดๆ ก็ตาม คนสวนใหญมักกลาวเสมอวา ส่ิงใดที่มีคาควรกระทําก็ควรจะทํา
ใหดี แตในการทํากิจกรรมนักเรียนนั้นควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคํากลาวนั้นดวย 
เพราะถาหากมีการเนนวาจะตองทําใหดี โรงเรียนอาจสูญเสียพัฒนาการของเด็กๆ รวมทั้ง 
สุขภาพของพวกเขาดวย ดังนั้นประการแรกตองรําลึกไวเสมอวา กิจกรรมนักเรียนนั้นมีไวเพื่อ
พัฒนานักเรียนทุกคนอยางตอเนื่องมิใชใหมีผลงานดีเลิศ เพื่อนําไปแสดงตอสาธารณะเทานั้น ความ
สมบูรณในทุกเรื่อง ไมใชคานิยมของกิจกรรมนักเรียนเสมอไป ประการที่สอง การทํากิจกรรม
นักเรียนนั้น นักเรียนควรทําดวยความตั้งใจทั้งหมดที่พอจะมีได บางครั้งนักเรียนก็ควรจะไดทํางาน
อยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดเหมือนกับผูใหญทํา ถาหากจะเกิดขอบกพรองนิดๆ หนอยๆ ก็ถือไดวาไม
ดีพอ อาจารยที่ปรึกษาจึงไมควรปลอยใหมีการผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ได แตอยางไร ก็ตาม ควร 
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ระลึกไวเสมอวา กิจกรรมนักเรียนนั้นอยูในขอบเขตของการหยอนใจมากกวางานอาชีพ ซ่ึงถาอยูใน
เกณฑที่คอนขางดีก็ถือวาดีเพียงพอแลว ประการที่สาม กิจกรรมนักเรียนที่พยายามทําใหนักเรียน
เปนนักรองประสานเสียงที่ดี หรือนักกีฬาที่มีช่ือเสียง ดวยการฝกซอมอยางหนักเพื่อใหกิจกรรม 
นักเรียนนั้นมีความสมบูรณแบบหรือเพื่อชัยชนะ อาจทําใหความรักในการรองเพลงหรือความรักใน
การออกกําลังกายของเด็กๆ หมดไปและบางทีอาจเสียสุขภาพหรือเสียการใชชีวิตสวนตัวที่บานของ
พวกเด็กๆ ดังนั้นทางโรงเรียนควรรําลึกวาเพื่อความสมบูรณแบบนั้นทางที่ดีควรจะเปนนานๆ ครั้ง 
ถาเห็นวาเหมาะสม การมุงหวังในชัยชนะมากเกินไป จะทําใหเกิดอาการกระวนกระวาย ซ่ึงควร
จะตองเรียนรูที่จะผอนคลายและปลอยวางบาง คุณคาของกิจกรรมนักเรียนที่จัดนั้น จึงอยูที่ความ
พอเหมาะพอดี ซ่ึงจะตางกับกิจกรรมอื่นๆ เพราะกิจกรรมนักเรียนจะใหโอกาสในการเรียนรูเสมอ 
 6. กิจกรรมนักเรียนที่ครูเปนผูช้ีนํา (Teacher Domination) ในระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนทุกคนควรไดรับการไววางใจวาจะสามารถคิดและพัฒนาความคิด เพื่อจะตัดสินใจทํา
อะไรดวยตนเองได สําหรับกิจกรรมนักเรียน นักเรียนก็คือประชาชนนั่นเอง นักเรียนควรจะไดรับ
ความไววางใจ และควรไดรับการฝกฝนที่จะใหรูจักคิด พิจารณา และตัดสินใจดวยตนเอง ถาครูจะ
เปนผูคิดและตัดสินใจแทนนักเรียนทุกอยาง พวกเขาก็จะไมมีโอกาสไดฝกที่จะคิดและตัดสินใจ
อะไรไดเลย แตในการฝกฝนนักเรียนในกรณีเชนนี้เปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการพัฒนาพอ สมควร 
เพราะการพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจที่ดี มิใชวาอยูดีๆ ก็จะเกิดขึ้นได แมวา 
ผูที่เร่ิมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต ผูที่ไดวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับตางๆ หรือ
แมแตผูที่เริ่มมีครอบครัว ก็คงยังตองแสวงหาความรูและฝกฝนเพื่อใหทําหนาที่ดังกลาวไดดี โดยใช
เวลาอีกพอสมควร แตดวยการสนับสนุน สงเสริม และใชความพยายามทุกอยางที่โรงเรียนแสวงหา
ที่จะชวยพัฒนาใหแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สามัญสํานึกในดานการคิดพิจารณาไตรตรองและมี
การตัดสินใจที่ดีก็จะคอยๆ เกิดขึ้น ส่ิงที่โรงเรียนควรระมัดระวังก็คือ การปฏิบัติหนาที่ของอาจารย 
ที่ปรึกษาที่บางคนมักแสดงบทเปนผูควบคุมจัดการในกิจกรรมนักเรียนนั้นๆ แลวทําใหนักเรียนเห็น
วา กิจกรรมนักเรียนที่กําลังจะกระทํานั้นยากไปเสียทั้งหมดและวิตกกังวลวา ถานักเรียนทํากันเอง
ทุกสิ่งทุกอยางจะยุงเหยิง วุนวาย แลวเขาไปดูแลควบคุมมากจนเกินไป การกระทําของอาจารยที่
ปรึกษาดังกลาว และเหตุผลเกี่ยวกับวุฒิภาวะของนักเรียน เปนสิ่งที่ทั้งผูบริหารและกับอาจารยที่
ปรึกษา ควรไดอภิปรายและวิเคราะหตอไป อยางไรก็ดีการที่อาจารยที่ปรึกษาจะใหอิสรภาพแกเด็ก
มากเกินไปนั้น มีผลในการทําลายเด็กนอยกวาการที่จะจํากัดอิสรภาพของพวกเขา ทางสายกลางที่
ควรปฏิบัติคือ ถาในระดับเด็กเล็กก็ควรทําใหพวกเขาไดสนุกสนานไป พรอมๆ กับการรูจักควบคุม 
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ตนเองในสิ่งเล็กๆ นอย แลวในระดับที่สูงขึ้นมา ก็จะสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นตอไปได ที่สําคัญก็คือ 
ควรระลึกวากิจกรรมนักเรียนควรจะเปนของนักเรียน โดยนักเรียนและสําหรับนักเรียนนั่นเอง ไมใช
ของคณะครูและนักเรียนเปนเพียงผูที่เขามาเรียนรู 
 7. กิจกรรมนักเรียนที่ละเลยตอผูปกครองนักเรียน (Neglect of Parents) ในการจัด
กิจกรรมนักเรียนนั้น นักเรียน อาจารยที่ปรึกษา หรือแมแตทางโรงเรียนอาจจะลืมที่จะบอกพอแม
หรือผูปกครองของนักเรียนวา วันนั้นพวกเขาจะกลับบานชาหนอย หรือจะตองมาโรงเรียนใน
วันหยุด หรืออาจงดรับประทานอาหารเย็น เนื่องจากมีงานของกิจกรรมนักเรียนที่ตองอยูทําที่
โรงเรียน เปนตน การมีปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนตลอดป จะชวยเตือนความจําสวนนี้ได 
และทาง โรงเรียนควรไดมีบันทึกเหตุการณสําคัญๆ ของโรงเรียน และ/หรือมีจดหมายแจง
ผูปกครอง หรือผานทางหนังสือพิมพโรงเรียน คูมือนักเรียน และประกาศประจําวัน หรืออาจจัดทํา
ตาราง อนุทินที่มีรายละเอียดตางๆ พรอมทั้งชวงเวลาในการฝก ปฐมนิเทศของกิจกรรมนักเรียน
ตางๆ ซ่ึงสามารถจัดสงไปถึงบานนักเรียนที่เกี่ยวของไดตอไป ซ่ึงตามปกติผูปกครองนักเรียนมักจะ
ใหความรวมมืออยูแลว ถาไมลําบากจนเกินไป ผูปกครองนักเรียนอาจเลื่อนกําหนดของครอบครัวที่
บังเอิญตรงกับวันที่ลูกๆ ตองอยูรวมซอมการแสดง การกีฬา ซอมดนตรี เพื่อเตรียมแสดงในงานการ
กุศลที่โรงเรียนจัดขึ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกของทั้งทางโรงเรียนและผูปกครอง โรงเรียนควรมีการ
วางแผนลวงหนาและกําหนดชวงเวลาไวกอน ทั้งนี้เพื่อใหผูปกครองของนักเรียนมีขอมูลท่ีเพียงพอ
ตอการวางแผนตางๆ ของครอบครัวไดเชนกัน สําหรับการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหัน อาจจะ
เกิดขึ้นไดแตก็ควรใหมีนอยที่สุด 
 8. กิจกรรมนักเรียนที่จัดเพราะไดรับความกดดัน (Extreme Pressures) ความ สัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชนเปนส่ิงที่ผูบริหารปรารถนาใหเปนไปดวยดี เพราะตางตองพึ่งพาอาศัย
กันและปริบทของโรงเรี ยนก็จะ เปนสภาพแวดลอมที่ เกี่ ยวของกับปทัสถานของแบบ 
ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน กลุมคนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ซ่ึงอาจมีความคิดเห็น
แตกตางตามสถานภาพของสังคม เศรษฐกิจ และภูมิหลังอ่ืนๆ มีหลายชุมชนที่ผูคนในชุมชนให
ความเอาใจใสและใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาก เพราะถือวาเปนสถานที่
อบรมบมนิสัย และใหการศึกษาแกเด็กๆ ของพวกเขา การใหความเอาใจใสตอโรงเรียนจึงเปนสิง่ทีด่ี
งามและโรงเรียนก็ปรารถนาเชนนั้น แตอาจจะมีที่ชุมชนหรือกลุมบุคคลบางกลุมที่กาวลํ้าความ 
พอดีเขามาจนเกินเลย และเปนกระแสที่กดดันใหโรงเรียนตองกระทําบางสิ่งบางอยางใหเปนไป
ตามที่พวกเขาตองการ 
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  กิจกรรมนกัเรยีนของโรงเรียนก็เชนเดียวกนั อาจไดรับความกดดันจากชุมชน 
บอยครั้งในหลายกิจกรรม เชน การแขงขนักีฬาระหวางโรงเรียน การแขงขันวงโยธาวาทิต การ
ประกวด วงดนตรี เปนตน กิจกรรมนกัเรียนเหลานีอ้าจถูกกดดนัใหโรงเรียนทําเพื่อชัยชนะ การ
ไดเปนผูชนะเลิศตางๆ ซ่ึงบางครั้งอาจมีส่ิงของเปนรางวลัตอบแทนใหแกเดก็ๆ หรือโรงเรียน 
ผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษาควรพิจารณาวาส่ิงเหลานี้ทาํใหเปาหมายของการจัดกิจกรรมนักเรียน
ของโรงเรียนถูกเบี่ยงเบนไปหรือไม และถาไมถูกตองก็ควรจะตอบปฏิเสธไป เพราะวธีิการที่ชุมชน
ใหความสนใจในการจดัการศึกษาที่ดีที่สุดก็คือ การใหความไววางใจกบัคณะครู และใหความ
รวมมือตามความเหมาะสม 
 9. กิจกรรมนกัเรยีนที่ลอกเลียนแบบมา (Copying) ในการทํางานและการเรยีนรูส่ิงใด
ก็ตามเราสามารถจะทําและเรยีนรูจากผูอ่ืนได กิจกรรมนกัเรียนบางอยางมีลักษณะเปนสากลและมี
คานิยมที่เปนสากล มีรูปแบบการเขารวมกจิกรรม และมกีารจัดการของโรงเรียนที่อาจจะเหมือนกัน
ในทุกๆ โรงเรียน แตอยางไรก็ดีการลอกเลยีนแบบโดยมกีารปรับปรุงโครงการกิจกรรม นักเรียน
ของโรงเรียนอ่ืนๆ เพียงเพราะวาเขามกีันนัน้ถือวาเปนหลุมพรางที่มีอันตราย และแสดงถึงความไม
รอบคอบอีกดวย เพราะรูปแบบที่พิเศษของโรงเรียนหนึง่อาจจะเหมาะสม หรือไม เหมาะสมกับ
 โรงเรียนอื่นๆ ก็ได การคอยๆ พัฒนาในการกอตั้งองคกรของตนเอง จะเหมาะกวาการ
รับเอาโครงการจากโรงเรียนอื่นมาใชทั้งหมดโดยไมพิจารณาใหดีเสียกอน ส่ิงที่สําคัญก็คือ แตละ
โรงเรียนควรจะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนในชุมนุมพิเศษทีน่าสนใจในรปูแบบของตนเอง เพราะ
ชุมนุม เหลานีจ้ะชวยตอบสนองตอความสนใจพิเศษ และความตองการพิเศษที่แตละแหงมไีด
มากกวา และความสนใจกับความตองการของเด็กๆ นั้นก็ไมเหมือนกนัดวย 
 10. กิจกรรมนกัเรยีนที่จดัตามทางการ (Formalization) ชมรมกิจกรรมนกัเรียนบาง
ชมรม คร้ังหนึ่งอาจจะตั้งขึ้นตามแนวคิด ปรัชญาอยางใดอยางหนึ่งและปฏิบัติสืบตอกันมาเรื่อยๆ 
โดยสมาชิกในหมูคณะนั้น และมีแนวโนมที่ตองการจะใหมีอยูตลอดไป เราตองยอมรับความจริง
ที่วาในบางทเีราก็อยากใหมสีภานักเรยีนบาง ชมรมทัศนศึกษาบาง หรือกิจกรรมนักเรียนอ่ืนๆ 
เพราะวามนัเคยมีกิจกรรมเหลานี้เมื่อปที่แลว และหรือเมื่อปกอนๆ นั้นดวย ดเูหมือนจะไมมีใคร
อยากจะตัดกิจกรรมเหลานั้นไปเลย ดังนัน้ในบางครั้งเราจะเหน็วามกีิจกรรมนักเรียนบางกิจกรรมที่
ทํามา ทุกป ไมใชเพราะความสนใจและความตองการพิเศษทีแ่ตเดิมเคยมีอีกตอไป แต
เปนพราะวาเรามีกิจกรรมนี้มาตลอด จุดประสงคแรกเริ่มของการกอตั้งนั้นหมดไปแลวการคงไวซ่ึง
กิจกรรมตางๆ เหลานี้อาจจึงเปนการเสียเวลา เสียแรง และเสียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน
ตัวอยาง เชน การทัศนศึกษาประจําปของนกัเรียนชัน้ปสุดทาย ซ่ึงเดิมอาจจะเกิดขึ้นจากความ
ตองการที่จะ 
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ใหนกัเรียนที่จะจบการศกึษาในปนั้นไดมีโอกาสเห็นสภาพบานเมือง ความเปนอยูของผูคนใน
จังหวดัของตนดวยการเดินทางไกลและพกัแรมในหมูบาน เปนตน บดันี้สภาพตางๆ เปลี่ยนไปแลว 
ทุกอยางกลายเปนเรื่องธรรมดาไป ความตองการแตแรกที่จัดสําหรับนกัเรียนปสุดทายบัดนีก้ลาย 
เปนอดีตไปแลว แตวาในแตละปก็ยังคงมกีารเดินทางเปนกลุมอยางนีอี้ก การผจญภยั เหตกุารณที่
เกิดขึ้น ความรูสึกตางๆ และการเรียนรูคุณคาตางๆ ในกิจกรรมนั้นไดสูญหายไปหมดแลวกลาย เปน
เพียงงานเลี้ยงสุดสัปดาหไป ซ่ึงไมไดหมายความวา งานเลี้ยงนี้ไมใชส่ิงที่ตองการ แตมันชี้ใหเห็นวา
กิจกรรมหลายอยางกลายเปนกิจกรรมที่ตองทําตามระยะเวลา ทําตามธรรมเนียมที่ไมมคีวามหมาย
อะไรพิเศษอกีตอไป ทําไปเพราะวามนัเคยทํามาอยางสม่ําเสมอ เทานั้น ดังนั้นผูบริหาร โรงเรียน
ควรมีความกลาที่จะตัดสินใจงดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ไมเติบโตแลวนั้น จึงเปนมคีวามสําคัญ
อยางยิ่ง 
 11. กิจกรรมนักเรียนที่จัดแลวทําใหครูตองทํางานหนักจนเกินไป (Over worked 
Teacher) การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปจจุบันมีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และมีความ 
แตกตางของความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนระดับตางๆ กวางขึ้น ความรับผิดชอบของ
โรงเรียนก็จะตองเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของโรงเรียนดวย ทําใหครูมีภาระการสอนหนักกวา 
เดิมเพราะกลุมชั้นเรียนมากขึ้น สอนหลายหองตอวัน ภาระการเตรียมการสอน งานธุรการ การ
ประชุมในคณะกรรมการตางๆ และภาระหนาที่รับผิดชอบอื่นๆ ในฐานะครูอีกมากมาย ดังนั้นถาครู
ที่เปนที่ยอมรับ เปนที่ปรารถนาของนักเรียน ซ่ึงจะมีความกระตือรือรนเปนพิเศษอยูแลว มีความ 
สนใจที่จะเปนที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนในหลายๆ ชมรมนั้นจะเปนอันตรายมากกวาครูคนอื่นๆ
เพราะครูทุกวันนี้เปนเสมือนแมบานของสังคมถาครูไมพยายามรักษาเวลาและพลังงานดวยการ 
ดูแลตนเอง ตลอดจน สถานภาพทางอาชีพในฐานะครูแลว ก็จะรับภาระหนักจนเกินตัวไป ทาง 
โรงเรียนจึงควรที่จะศึกษาและตรวจสอบดวย และถามีสภาพเชนนั้นจริงก็ควรหาทางแกไขดวยการ
จัดหาความชวยเหลือตางๆ ใหความสนับสนุนดานภาระงานที่รับผิดชอบ การจัดหาครูพิเศษในดาน
ดนตรี กีฬา หรือผูทําหนาที่ธุรการเพื่อแบงเบาภาระของครูได แตการที่ครูจะรูจักปฏิเสธวา “ไม” นั้น 
ก็ยังจําเปนและยังคงเปนเรื่องที่จําเปนมานานแลว 
 12. กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นเพื่อสนองตอกลุมองคกรใดองคกรหนึ่งเปนพิเศษ (Special 
Community Groups) กรณีนี้คอนขางใกลเคียงกับกรณีที่ ที่โรงเรียนพยายามมีความ สัมพันธกับ
ชุมชน ดวยการทํางานรวมกันกับบุคคลและองคกรตางๆ ของชุมชนและสังคม การ ทํางานรวมกัน
นั้นเปนสิ่งที่มีคุณประโยชน แตถาทํามากจนเกินไปและทําในทิศทางที่ไมคอยถูกตองก็จะเกิด
อันตรายได เชน บางองคกรที่เขามาเพื่อมุงใหโรงเรียนตอบสนองความตองการของ พวก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

81

เขาเพียงอยางเดียว โรงเรียนจึงจําเปนตองระมัดระวังและพิจารณาใหรอบคอบกอนตัดสินใจทํา 
กิจกรรมนักเรียนนั้นๆ รวมกับองคกรดังกลาว 
 นอกจากลักษณะของกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบตางๆ ที่กลาวไปแลว ในการจัด 
กิจกรรมนักเรียนยังมีส่ิงที่ผูบริหารควรเอาใจใส เพราะสิ่งเหลานี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดเสมอคือ 
 1. อันตรายที่เกิดจากความพยายาม ประสานโครงการของโครงการเขาดวยกัน ใน
ความพยายามเชนนี้จะทําใหโครงการที่รวมกันนั้น มีการควบคุมจากสองแหลงที่มีจุดประสงคและ
ที่มาของโครงการที่แตกตางกัน ซ่ึงตองอาศัยการประสานงานอยางใกลชิดระหวางบุคลากรของ ทั้ง
สองแหลง การปรึกษาหารือและการวางแผนของและฝายก็ตองมีความเขาใจดวยกันที่ตองใชเวลา
พอสมควรในการทําความเขาใจ กิจกรรมนักเรียนที่เกิดจากความพยายามเชนนี้ มีโอกาสประสบ
ความลมเหลวไดงาย 
 2. กลุมนักเรียนทีม่ีความสนใจพิเศษในเรื่องของสังคม เชน กลุมที่สนใจการเมือง
อาจจะขออนุมตัิโครงการของพวกเขา ซ่ึงโครงการประเภทนี้อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิกสวน
ใหญในโรงเรยีนและอาจรวมถึงผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนดวย กรณเีชนนีน้กัเรียนกลุมนัน้
มีสิทธิที่จะไดรับขอมูลอยางกวางขวางเทาที่จะเปนไปได โรงเรียนก็ควรเปดโอกาสใหพวกเขาได
เปนตัวแทนสะทอนส่ิงที่พวกเขาสนใจดวย 
 3. เมื่อผูใหญหรือผูปกครองนักเรียนที่อยูในองคกรของชุมชน เสนอจัดโครงการ
สําหรับนักเรียนของโรงเรียน ผูบริหารไมควรตัดสินใจโดยใชอํานาจหนาที่ของตน และใชความ 
สัมพันธใกลชิดของผูใหญในชุมชน แตผูบริหารควรจะนําโครงการนั้นเสนอผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการสภานักเรียนกอน เพื่อใหสภานักเรียนที่เปนกิจกรรมของนักเรียน มีความหมายและ
ความสําคัญ และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือผลที่จะไดรับจากการใหการศึกษาดานประชาธิปไตย และดาน
ศีลธรรมแกเด็กๆ 
 4. องคกรตางๆ ที่ไมใชโรงเรียนมักมีการกระตุน และจูงใจนักเรียนใหรวมกิจกรรม
โดยการตั้งรางวัล ซ่ึงเปนวิธีการงายๆ ที่ปราศจากอุดมคติและเหตุผลทางดานสังคมและจิตวิทยา 
เชน องคกรที่สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มีการตั้งเงินรางวัลสําหรับการเขียน 
เรียงความที่ดีที่สุดเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม พวกเขาอาจไมคํานึงถึงวานักเรียนจะตองใชเวลา 
คนควา กําหนดเนื้อหา และเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อเขียนมากนอยเพียงใด คิดเพียงแตวา ถาหากตั้งเงิน
รางวัลมากก็จะเปนที่นาสนใจมากกวารางวัลที่ตั้งเล็กนอย  และองคกรยังหวังวาแรงจูงใจ 
ดังกลาวนั้นอาจทําใหครูใชอํานาจกระตุนใหนักเรียนเขารวมประกวดก็เปนได ครูและผูบริหารจึง
ควรพิจารณาใหรอบคอบ 
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 5. การจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน บางครั้งอาจเปนการสงเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือตําแหนงทางการเมืองของใครโดยไมตั้งใจ เพราะโดยปกติกลุมธุรกิจและนักการเมือง
ที่กระตือรือรนมักชอบใชโรงเรียนในการขยายผลประโยชนของพวกเขาอยูแลว ดังนั้นเมื่อยังไมมี 
ขอสรุปที่แยกวาอะไรคือความจริง อะไรถูก อะไรผิด หรือยังไมมีขอยุตินั้น โรงเรียนควรระมัดระวัง
ที่จะจัดกิจกรรมนักเรียนดังกลาวนั้น 
 
 สําหรับอันตรายอื่นๆ ของกิจกรรมนักเรียนที่จะมีตอนักเรียนและครู ที่ผูบริหารควร
ตระหนักเพื่อจะไดปองกันมิใหเกิดผลเสียหาย ไดแก 

1. กิจกรรมนักเรียนที่อาจจะใชเวลามากเกินไป จนกินเวลาและพลังงานของนักเรียนที่
ควรจะใชไปในวิชาปกติ 

2. นักเรียนอาจเลือกวิชาเลือกที่งายๆ เพื่อนําเวลามาทุมเทใหกับกิจกรรมนักเรียนที่ตน
สนใจ หรือเพื่อใหแนใจวาจะไดอยูในทีมกีฬาของโรงเรียนได 

3. กิจกรรมนักเรียนบางกิจกรรม ที่มุงเนนประโยชนเชิงธุรกิจมากกวาเพื่อการศึกษา 
4. กิจกรรมนักเรียนที่เปนการแสดง เชน วงโยธาวาทิต อาจจะไมไดสัดสวนระหวาง 

เงินกับความตั้งใจ 
5. กิจกรรมนักเรียนกลุมที่เปนการแสดง ซ่ึงเนนคุณคาของความบันเทิง เชน กลุม 

รองเพลง กลุมเลนดนตรี กลุมนักพูดจัดรายการ อาจจะถูกหาผลประโยชนจากองคกรในชุมชน 
6. ครูที่ไมไดรับการฝกหรือมีประสบการณ หรือมีความสนใจ อาจจะอยากมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบหรือใหสิทธิแกอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนคนอื่นที่มีความสามารถ
มากกวาโดยไมแจงใหผูบริหารทราบ 

7. ครูอาจมีการจับกลุมซ่ึงมีความสนใจพิเศษที่จะจัดกิจกรรมนักเรียนประเภทนั้น และ
มีการรวมตัวอยางเหนียวแนนมากจนอาจเปนผลเสียได 

8. การควบคุมดูแลกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนบางกิจกรรม อาจอยูในความ  
รับผิดชอบของกลุมคนที่ไมมีปรัชญาทางการศึกษาเปนแนวทางอยู 

9. การบริหารจัดกิจกรรมนักเรียนบางกิจกรรม แทนที่จะปลอยใหเปนไปตามกลไกที่
ควรเปน อาจจะมีการใชอํานาจครอบงํา การควบคุมเขามาในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 อันตรายที่กลาวถึงเหลานี้อาจจะเกิดขึ้นไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงถาเราไดมีโอกาสพินิจ
พิเคราะหกอนการดําเนินการก็จะชวยใหเราอุดชองโหวหรือเตรียมการแกไขหาทางปองกันไวกอน
ก็จะทําใหกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นมีความพรอมและดําเนินการไปไดอยางราบรื่น 
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สรุปยอ 
 

กิจกรรมนักเรียนเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม การศึกษาความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน ความเปนมาของกิจกรรมนักเรียน ความหมายของกิจกรรมนักเรียน 
ความสําคัญของกิจกรรมนักเรียน และแนวคิดของเฟรดเดอริค (Frederick) คือ นโยบาย ปรัชญาของ
โรงเรียน หลักการและแนวทางในการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียน ประเภท/ลักษณะของ 
กิจกรรมนักเรียน อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดใน 
โรงเรียน ปฏิทินประจําป การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียนกับวัยรุน อันตรายที่
ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ส่ิงเหลานี้ชวยใหเราเขาใจกิจกรรมนักเรียน
มากยิ่งขึ้น และจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียน จากแนวคิดของเฟรดเดริค 
และนักการศึกษา งานวิจัยตางๆ ซ่ึงจะเห็นไดวากิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่เพียบพรอมที่จะเติบใหญอยางมีคุณภาพและดําเนินชีวิตอยาง
มีคุณคา นอกจากนั้นกิจกรรมนักเรียนยังเปนพลังสงเสริม เปนเครื่องกระตุนใหนักเรียน ครูอาจารย 
รักองคกรเกิดการรวมคิดรวมทํา มีความรับผิดชอบรวมกัน รูจักเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวม 
เห็นความสําคัญ คุณคาของตน และของผูอ่ืน อันเปนการฝกฝนปฏิบัติที่ดี ที่จะสงผลใหเปนผูเรียนที่
มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหการดําเนินการศึกษาเปนไปอยางมีระเบียบ  และบรรลุวัตถุประสงคของ 
การศึกษาที่วางไว  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด  และวิธีการในการศึกษาออกเปน 3  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นที่ 1 จัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารการจัดการ      
กิจกรรมนักเรียน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทํา 
โครงรางงานวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข และจัดทําโครงรางของ
งานวิจัยเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูดําเนินการวิจัยสรางเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพและ
พัฒนาเพื่อนําไปทดลองใชกอนเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
แปลผลการวิเคราะห เขียนรางรายงาน 
 ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  นําเสนอรางรายงานการวิจัยตอคณะกรรมการ      
ควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข ตามที่คณะกรรมการควบคุม    
วิทยานิพนธเสนอแนะ แลวนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไข จัดทํา    
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อใหงานวิจัยนี้มีประสิทธิผล  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการวิจัยไว  ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบของงานวิจัย  ประชากรเปาหมาย  ตัวอยางและการสุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและวิธีการพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ที่มีแผนแบบการวจิยั ในลกัษณะ
เปนเสนตรง  โดยใชกลุมตัวอยางเดียว  และวัดคาเพียงครั้งเดียว  ไมมีการทดลอง (the  one  group,  
non  experimental  comparison  design)  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 R   หมายถึง  ตัวอยางที่นํามาศึกษา   
 X  หมายถึง  ตัวแปรตางๆ  ที่นํามาศึกษา   
 O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  โรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2544 มีจํานวน 117 โรงเรียน  
 
ตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
 จากการพิจารณาประชากรเปาหมายประกอบกับขอมูลการใชจาย เวลา และการ
เตรียมการตางๆ เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีมีความเชื่อถือได ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่1 
 1.  สุมแบบแบงชั้น (proportional stratified random sampling) โดยจําแนก 
โรงเรียนตามขนาด ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 โดยยึดโรงเรียนตาม
จํานวนนักเรียนคือ ขนาดเล็กจํานวน 5 โรงเรียน ขนาดกลางจํานวน 23 โรงเรียน ขนาดใหญและ
ใหญพิเศษจํานวน 89 โรงเรียน รวมทั้งส้ินจํานวน 117 โรงเรียน 

R X 

O 
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 2. ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis)  
ผูวิจัยไดใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608) ไดจํานวน 92 โรงเรียน 
 3. การสุมตัวอยางโรงเรียน ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบธรรมดาหรือแบบงาย( simple 
random sampling)โดยใชวิธีการจับฉลาก โดยหยิบครั้งเดียวใหไดครบตามจํานวนที่ตองการทําให
หนวยตัวอยางทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางเทาๆ กัน 

กําหนดผูใหขอมูลจากโรงเรียนที่เปนตัวอยาง คือ ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรม
นักเรียน หัวหนาหมวดกิจกรรม และอาจารยที่ปรึกษา 

ตอนท่ี 2  เมื่อไดผลการวิเคราะหขอมูลในตอนที่หนึ่งแลว จะไดโรงเรียนที่มีการบริหาร
กิจกรรมนักเรียนสูง สิบลําดับแรกและกําหนดผูใหขอมูลในการสัมภาษณโรงเรียนละสามคน ผูชวย
ผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนหรือหัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน และอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนักเรียน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ตรงประเด็น  ตัวแปรจึง
ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน  และ ตัวแปรที่นํามาศึกษา  ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่ เกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  ประสบการณในการทํางาน กิจกรรม
นักเรียน และโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน รายละเอียดดูในภาคผนวก 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงมี 
รายละเอียดนิยามตัวแปรทั้ง เจ็ด ดานดังตอไปนี้ 
  1. นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน  เปนพื้นฐานแนวทางที่แสดงถึงความเชื่อ ซ่ึง
เปนจุดเริ่มตนในการคิด ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปตามความ
เชื่อ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ควรเปนของการจัดกิจกรรมนักเรียน 
  2. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการ
บริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียนคือ สอดคลองกับความตองการ วัย ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถของสมาชิก โดยมุงผูเรียนเปนสําคัญ สรางเสริมใหสมาชิกมีความเจริญงอกงาม เนน
การมีสวนรวมใชกระบวนการกลุมโดยสมาชิกเปนผูดําเนินงาน โดยมี อาจารยเปนที่ปรึกษา 
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  3. ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู ลักษณะกิจกรรม
นักเรียนมุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติม  สงเสริมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ  มุงสงเสริม 
การคนพบและใชศักยภาพของสมาชิก ประเภทและลักษณะของกิจกรรมที่จัดควรสนองความ
ตองการ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน และควรเปดอยางหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดมี
โอกาสตัดสินใจเลือก  คนหาตนเองและเพื่อใหเกิดความสมดุลในตัวนักเรียน      
       4.  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม คือผูคอยดูแลรับผิดชอบนักเรียนใน
กลุมกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน 
คุณลักษณะตามเปาหมายของกิจกรรม นักเรียน 
  5.  การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน การจัดระบบการ
ดําเนินงานเลือกคณะกรรมการ จัดโครงสรางองคกร การวางแผน วางระเบียบ ขอบังคับ ประเมินผล  
ปรับปรุง ปฏิบัติ ดําเนินงานดวยสมาชิกเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลและใหคําปรึกษาหารือ 
  6.   ปฏิทินประจําป รายการที่บงบอกวากิจกรรมนักเรียนตางๆ ที่กําหนดขึ้นในรอบ
ปเพื่อใหทุกคนไดทราบ รับรูทั่วกัน ชวยใหบุคลากรวางแผนการทํางาน และรวมงานไดเปนอยางดี 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปนตน 
  7. การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน  การตรวจสอบการทํางานไดผลตาม 
วัตถุประสงคหรือไม ประเมินผล  กระบวนการการทํางานของนักเรียน โดยนักเรียนรับรูและมีสวน
รวม และมีหลักฐานรวบรวมขอมูล สําหรับวิเคราะหงานวามีปญหา ขอบกพรอง เพื่อจะไดนําผล
การประเมินไปวางแผนปรับปรุงตอไป นอกจากการประเมินผลแตละกลุมกิจกรรมนักเรียนแลว 
ควรตองมีผลการประเมิน  ผลรวมในภาพรวมของโรงเรียนดวย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ มี สองชุด 
ชุดแรกเปนแบบสอบถาม ชุดที่สองเปนแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 

ชุดท่ี1 เปนแบบสอบถามมี  3  ตอน  ประกอบดวย 
 1.1   สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  จํานวน  หก 
ขอ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  หนาที่ปจจุบัน  ประสบการณในการทํางาน    กิจกรรม
นักเรียน   

1.2  สอบถามเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน แบบเลือกตอบจํานวน เจ็ด 
ขอ  ไดแก   กิจกรรมนักเรียนอยูในความรับผิดชอบของฝายใด   มีคณะกรรมการกิจกรรม 
นักเรียนหรือไม  ผูรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน  มีการประชุมจัดทําแผน. 
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งาน/หรือโครงการหรือไม มีโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียนอยางชัดเจนหรอืไม 
มีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรหรือไม  มีองคกรนักเรยีน เชน 
สภานักเรยีนหรือไม 

1.3  สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของ  เฟรดเดอรริค  (Frederick) 7 ดาน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของ  ไลเคริต  (Likert)  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

 
คาน้ําหนัก   1 
คาน้ําหนัก   2 
คาน้ําหนัก   3 
คาน้ําหนัก   4 
คาน้ําหนัก   5 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
มีการปฏิบัติในระดับนอย 
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
มีการปฏิบัติในระดับมาก 
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

 
 ชุดท่ี 2   แบบสัมภาษณ อยางมีโครงสราง รายละเอียด ทัง้ เจ็ดดาน ตามแนวคดิของเฟรด

เดอริค(Frederick) 
การสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น  โดยมี 
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบ  และลักษณะของการสอบถามที่จะใชในงานวิจัย  โดยศึกษาจาก
เอกสาร  ระเบียบ  ตํารา  และแบบสอบถามที่ไดมีการนําไปใชในงานวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 2 ศึกษาจากระเบียบ  ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสาร   
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานจัดซื้อจัดจาง  เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 3  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล  เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
แบบสอบถาม  และขอบเขตของเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นที่ 4 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา  และนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา  (content  validity)  โดยใชเทคนิค IC ไดคาเทากับ 0.95 แลวดําเนินการแกไข แสดงการ
วิเคราะหในภาคผนวก 
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ขั้นที่ 5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)   เพื่อหาคาความ
เชื่อมั่น (reliability) กับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไมเปนกลุมตัวอยาง   จํานวน  30  ฉบับ  โดยใช
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (∝ -coefficient) ของ ครอนบาช (Cronbach)ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 
แสดงการวิเคราะหในภาคผนวก 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยยื่นคํารองถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอใหทําหนังสือ 
ขอความรวมมือไปยัง  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง  
ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 

 2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม และนัดหมาย
เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและแปลผล 

 3. ผูวิจัยสัมภาษณ บุคลากร ผูใหขอมูลตามที่กําหนดในโรงเรียน  ที่มี ลําดับ  การ
บริหารแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน 10 ลําดับแรก ในเดือนมกราคม เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอสอง 

 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช 
 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดแลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และ    
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาแจกแจงความถี่ (f) และคา
รอยละ (%) 
 2. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 1  ใชคาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)1ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
 1Best, John W.  Research in Education  (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 3. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) 

 
สรุปยอ 

 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อทราบสภาพการบริหารจัดการกิจกรรม   
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหาร การ
จัดการกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยคร้ังนี้เพื่อตอบคําถาม 1) เพื่อทราบสภาพการ
บริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร   2)   เพื่อนําเสนอแนวทางใน
การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ    ซ่ึงผลการวิจัยที่พบจะมีประโยชนในการจัด
กิจกรรมนักเรียนอันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมนักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค 
หลักการของการจัดกิจกรรมนักเรียน และยังเปนการพัฒนานักเรียนและการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดของ เฟรดเดอริค (Frederick) มาสรางเครื่องมือสําหรับ
เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 2546 โดยใชโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห วิเคราะหขอมูลดวย การแจกแจงความถี่ 
(f)  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
นํามาสังเคราะหเนื้อหา (content  analysis) 
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บทท่ี  4 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ” ผูวิจัย
ไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 92 โรงเรียน จํานวน 
460 ฉบับ ซ่ึงไดรับกลับคืนมาจํานวน 72  โรงเรียน จํานวน 360 ฉบับ คิดเปนรอยละ 66.24 และเมื่อ
ตรวจสอบแลวพบวา เปนฉบับที่สมบูรณ 322 ฉบับมาวิเคราะหแลวดําเนินการสัมภาษณเพื่อตอบ
คําถามการวิจัยขอที่ 2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 4 ตอน ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 โครงสรางการ
บริหารกิจกรรมนักเรียน ตอนที่ 3 สภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียน ตอนที่ 4 แนวทางการบริหาร
กิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ตอนที่ 1  
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจง  
ความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (percentage) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
เพศ     
 ชาย 132  41.0  
 หญิง 190  59.0  

รวม 322  100.0  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
อายุ     
 ต่ํากวา 30 ป 6  1.9  
 31 – 40 ป 59  18.3  
 41 – 50 ป 189  58.7  
 51 ปขึ้นไป 68  21.1  

รวม 322  100.0  
ระดับการศึกษา     
 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 238  73.9  
 ปริญญาโท 83  25.8  
 สูงกวาปริญญาโท 1  .3  

รวม 322  100.0  
หนาที่ปจจุบัน 
 ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน 

หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน 
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 

 
72 
72 

178 

  
22.4 
22.4 
55.3 

 

รวม 322  100.0  
ประสบการณการทํางานดานกิจกรรมนักเรียน     
 ไมเกิน 5 ป 53  16.5  
 6 - 10 ป 80  24.8  
 11 - 15 ป 47  14.6  
 16 - 20 ป 48  14.9  
 21 ปขึ้นไป 94  29.2  

รวม 322  100.0  
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 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิง รอยละ 59.0  อายุ 41-  50 ป คิดเปน
รอยละ 58.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 73.9 ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนรอยละ 22.4 หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน 22.4 
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนรอยละ  55.3   ประสบการณการทํางานดานกิจกรรม 
นักเรียน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.2 

 
ตอนที่ 2 

โครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
 
 การวิเคราะหโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ใชการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละดังปรากฏในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 โครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
 

ตัวแปร ตัวเลือก จํานวน รอยละ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนอยูในฝาย วิชาการ 284  88.2  
 ปกครอง 38  11.8  
มีคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน มี 304  94.4  
 ไมมี 18  5.6  
ผูรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน ผูชวยผูบริหาร 240  74.5  
 หัวหนาหมวด 

กิจกรรมนักเรียน 
82  25.5  

มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมนักเรียน มี 303  94.1  
 ไมมี 19  5.9  
มีโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียนอยางชัดเจน มี 300  93.2  
 ไมมี 22  6.8  
มีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ไวอยางชัดเจนเปน มี 295  91.6  
ลายลักษณอักษร ไมมี 27  8.4  
มีองคกรนักเรียนที่ชวยในงานปกครองของโรงเรียน เชน มี 297  92.2  
สภานักเรียน ไมมี 25  7.8  
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 จากตารางที่ 2  พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนอยูในฝายวิชาการมากกวาอยูในฝาย
ปกครอง คิดเปนรอยละ 88.2 มีคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน รอยละ 94.4  
ผูรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนเปนผูชวยผูบริหาร คิดเปนรอยละ 74.5  มี
การประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมนักเรียน รอยละ 94.1 มีโครงสรางการบริหาร 
กิจกรรมนักเรียนอยางชัดเจน รอยละ 93.32 มีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ไวอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร รอยละ 91.6 มีองคกรนักเรียนที่ชวยในงานปกครองของโรงเรียน เชน สภา 
นักเรียน รอยละ 92.2 
 

ตอนที่ 3 
สภาพการบรหิารการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 
 การวิเคราะหสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร นั้น เปนการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามของการวิจัยในขอ 1   
ที่วา สภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา   ใน
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และคาความเบี่ยงเบน   
มาตรฐาน (S.D.) สรุปไดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของสภาพการบริหารกิจกรรม

นักเรียน 
 

ปจจัยองคการ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.  นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน (X1)                                         3.94 0.38 มาก 1 
2.  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน (X2) 3.73 0.39 มาก 4 
3.  ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน (X3) 3.93 0.34 มาก 2 
4.  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม (X4) 3.29 0.32 ปาน

กลาง 
7 

5.  การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม (X5) 3.69 0.44 มาก 6 
6.  ปฏิทินประจําป (X6) 3.83 0.43 มาก 3 
7.  การประเมินผลกิจกรรม (X7) 3.71 0.40 มาก 5 

Xtot 3.73 0.30 มาก  
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 จากตารางที่ 3 พบวา สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏอยูในระดับมาก 6 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน และมี
ความเปนเอกพันธ โดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานนโยบาย/ปรัชญาของ
โรงเรียน (Χ =3.94,S.D. = 0.38) ประเภท/ลักษณะ   กิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู (Χ  
= 3.94, S.D. = 0.34) ปฏิทินประจําป (Χ  = 3.84, S.D. = 0.43) หลักการและแนวทางในการจัด
กิจกรรมนักเรียน (Χ  = 3.73, S.D. = 0.39)  การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน  (Χ  = 3.71, S.D. = 
0.40) การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นโรงเรียน (Χ  = 3.69 S.D. = 0.44) และอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักเรียน (Χ  = 3.29,   S.D. = 0.32) 
ตารางที่ 4  ความคิดเหน็ของผูชวยผูบริหารกิจกรรมนกัเรียน หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน 

อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนที่มีตอสภาพการบริหารกิจกรรมนกัเรยีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
(Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบ

กิจกรรมนักเรียน 
หัวหนาหมวดกิจกรรม 

นักเรียน 
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม

นักเรียน 
ตัวแปรการบริหาร
กิจกรรมนักเรียน
เจ็ดดานตามแนวคิด
ของ 
เฟรดเดอริค 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1.นโยบาย/ปรัชญา
ของโรงเรียน 

4.10 .49 มาก 4.05 .51 มาก 3.92 .52 มาก 

2.ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
แนวทางในการจัด
กิจกรรมนักเรียน 

3.86 .56 
 

มาก 3.77 .57 มาก 3.65 .57 มาก 

3.ประเภท/ลักษณะ
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม
นักเรียน 

4.02 .61 มาก 4.01 .56 มาก 3.88 .61 มาก 

4.อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนักเรียน 

3.36 .41 ปาน
กลาง 

3.30 .50 ปาน
กลาง 

3.26 .59 ปาน
กลาง 

5.ก า ร บ ริ ห า ร
อ งค ก ร กิ จ ก ร รม
นักเรียน 

3.80 .71 มาก 3.85 .69 มาก 3.58 .71 มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

สภาพการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบ

กิจกรรมนักเรียน 
หัวหนาหมวดกิจกรรม 

นักเรียน 
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม

นักเรียน 
ตัวแปรการบริหาร
กิจกรรมนักเรียน
เจ็ดดานตามแนวคิด
ของ 
เฟรดเดอริค 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

6.ปฏิทินประจําป 3.89 .71 มาก 3.94 .74 มาก 3.79 .72 มาก 

7.การประเมินผล
กิจกรรมนักเรียน 

3.77 .62 มาก 3.73 .59 มาก 3.67 .57 มาก 

รวม 3.84 .49 มาก 3.80 .47 มาก 3.68 .48 มาก 

   
 จากตารางที่ 4 พบวาผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน หัวหนาหมวด 
กิจกรรมนักเรียน อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร 
กิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ Χ = 3.84, S.D. = 0.49, Χ  = 3.80, 
S.D. = 0.47, Χ  = 3.68, S.D. = 0.48 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของบุคคลทั้งสามกลุมเปนราย
ดาน พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองกันในดานนโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียนวาอยูในระดับมาก คือ 
Χ  = 4.10, S.D. = 0.42, Χ  = 4.05, S.D. = 0.51, Χ  = 3.92, S.D. = 0.52 และดานอาจารยที่ปรึกษา
อยูในระดับปานกลาง คือ Χ  = 3.36, S.D. = 0.41, Χ  = 3.30, S.D. = 0.50, Χ  = 3.26, S.D. = 0.59 
ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 4 
แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
 การวิเคราะหการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีลําดับการบริหารการจัดการนักเรียนสิบลําดับแรก ใชการ
จัดลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดถึงลําดับที่สิบ ไดรายชื่อโรงเรียนสิบโรงเรียน ดําเนินการสัมภาษณ
หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา ในหัวขอทั้งเจ็ดดานตามแนวคิดของเฟรดเด
อริค (Frederick) ผลการสัมภาษณจัดสรุปเปนของแตละโรงเรียนไดดังนี้ 
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โรงเรียนท่ี 1 
 1.1 นโยบาย /ปรัชญาของโรง เรี ยน  มีการกํ าหนดนโยบาย  โดยการประชุม
คณะกรรมการฝายวิชาการหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน รวมกัน
กําหนดนโยบาย 
 1.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน หมวดกิจกรรม ทําแบบสอบถาม  
นักเรียนวาตองการชุมนุมอะไรบาง หมวดนําเสนออาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาเสนอชุมนุม 
หมวดกิจกรรมประกาศรายชื่อชุมนุม 1 สัปดาห กอนใหนักเรียนเลือก นักเรียนจับกลุมแลวมาลงชื่อ 
ถาซํ้ากลุมไหนลงชื่อไดกอนไดกอน สําหรับนักเรียนที่พลาดโอกาส หมวดกิจกรรมจะจัดให 
 1.3 ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู นักเรียนเลือกชุมนุม
ดานกีฬาเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก นันทนาการ ชุมนุมทางวิชาการ เชน คณิตศาสตร          
วิทยาศาสตร นักเรียนไมคอยสนใจ 
 1.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม มักเสนอชุมนุมที่ตนถนัด และรับเปน
อาจารยที่ปรึกษาตามนักเรียนขอรองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 1.5 การบริหารองคกร กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน นักเรียนขอตั้งชุมนุมเองมี
นอยมาก ซ่ึงทางโรงเรียนจะใชคําวา ชมรม สําหรับกรณีที่นักเรียนรวมตัวกัน การบริหารชุมนมุอยาง
มีระบบอยูในระดับปานกลาง  สวนการบริหารจะมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนา        
กิจกรรมชุมนุม หัวหนากิจกรรมโฮมรูม หัวหนากิจกรรมลูกเสือ (โรงเรียนชายลวน) 
 1.6 ปฏิทินประจําป โรงเรียนจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักเรียน สวนปฏิทินภายในชุมนุมมี
ปานกลาง 
 1.7 การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน ครูเปนผูประเมิน นักเรียนมีสวนรวมในการตั้ง
เกณฑการประเมินหรือประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม อยูในระดับปานกลาง 
โรงเรียนท่ี 2 
 2.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ฝายบริหารกําหนดนโยบายของโรงเรียนและ   
ดําเนินการตามนโยบายโรงเรียน ไมไดกําหนดนโยบายของกิจกรรมนักเรียนโดยตรง 
 2.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน ใหนักเรียนรวมตัวกันเองในการ
จัดตั้งชุมนุม เสนออาจารยที่ปรึกษาชุมนุม ประมาณชุมนุมละ 25 คน หลังจากชี้แจงแลวให       
นักเรียนแยกกลุมใหญๆ เชน กีฬา ภาษา เปนตน ถามากก็จัดกลุม เชน ฟุตบอล อาจมี 3 กลุม    เปน
ตน ใชเวลา 3 สัปดาห นักเรียนที่เหลือเรียกมาคุยแลวใหเลือกใหม ถาชุมนุมที่เลือกไมยอมรับก็ 
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ตองเลือกใหม ซ่ึงแตเดิมนั้นใหอาจารยจัดตั้งชุมนุมนักเรียนมาเขาชุมนุม ซ่ึงปรับมาใหนักเรียนเปน
คนตั้งชุมนุมแลวเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษา 
 2.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู นักเรียนชื่นชอบ 
ชุมนุมกีฬา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ชุมนุมทางภาษา 
 2.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม มีนโยบายประกาศเปนที่ทราบทั่วกันวา 
ครูอาจารยทุกทานตองเปนที่ปรึกษาชุมนุม หัวหนาหมวดกิจกรรมก็เปนดวย จะมีปญหาตรงที่ครูไม
ถนัด ไมสันทัดกับชุมนุมที่นักเรียนเชิญใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
 2.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม โรงเรียนแบงกิจกรรมเปน 2         
กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมชุมนุมและลูกเสือ ฯ 1 กิจกรรม อีกกิจกรรมเปนกิจกรรมอื่นๆ เชน        
กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม เปนตน สวนการบริหารในชุมนุม โรงเรียนจัดทําแบบฟอรมให        
นักเรียนกรอกขอความผานอาจารยที่ปรึกษา ผานหมวดกิจกรรม และเสนอผูบริหาร โดยนักเรียน
เขียนโครงการเอง 
 2.6 ปฏิทินประจําป ประธานและสมาชิกจัดทําเอง 
 2.7 การประเมินผลกิจกรรม ประธานชุมนุมเปนผูประเมิน ซ่ึงประธานชุมนุมที่ปรากฏ
ต่ําสุดอยูช้ัน ม.2 ผูอํานวยการมีนโยบายใหนักเรียนจัดนิทรรศการชุมนุม โดยแตละชุมนุมทํา
หนังสือขอจัดกิจกรรมหรือบางชุมนุมไมจัดก็ตองทําหนังสือขออนุญาต ถาชุมนุมใดไมไดเขารวม
จัดนิทรรศการก็ตองจัดนิทรรศการใหมที่ผานมามี 4 ชุมนุมที่ไมจัดโดยไมไดแจงใหทราบ 
ผูอํานวยการใหจัดเพิ่มตางหาก 
 ปญหาที่พบคือ ความไมพรอมของนักเรียน อาจารย และนักเรียนสื่อไมตรงกัน เสริม
เติมเต็มกันไมได ในกรณีที่อาจารยไมถนัด 
โรงเรียนท่ี 3 
 3.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ดานกิจกรรมนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุม
ไดตามความสนใจ 
 3.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน กอนอ่ืนนักเรียนตองสํารวจความ
สนใจของตนเองกอน แลวรวมกลุมเพื่อนที่สนใจอยางเดียวกัน ประมาณ 20 ถึง 25 คน ไปติดตอ
เชิญอาจารยที่ปรึกษา ถาอาจารยไมถนัด แตนักเรียนพอใจก็ได จัดทําเอกสารเสนอหัวหนาหมวด
กิจกรรมในระบบ ISO 9002 เพราะโรงเรียนได ISO 9002 การจัดแยกเปน ระดับ ม.ตน กับระดับ ม.
ปลาย ทั้งนี้เพราะขอจํากัดเรื่องหองเรียน 
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 3.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน กีฬาเปนส่ิงที่นักเรียนชื่นชอบ แตมีอาจารย
ถนัดดานนี้นอย ครูพละมีไมมากนัก 
 3.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน อาจารยทุกทานตองเปนที่ปรึกษากิจกรรม      
นักเรียน แมแตผูบริหาร ผูอํานวยการ ผูชวยทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากครูไมเพียงพอ 
 3.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม ตองมีคณะกรรมการและแตละ
ชุมนุมตองมีช้ินงานที่ชัดเจน 
 3.6 ปฏิทินประจําป นักเรียนชวยกันวางแผนจัดทําปฏิทิน 
 3.7 การประเมินผลกิจกรรม อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเรื่องเวลา นักเรียนประเมิน  
กันเอง โดยมีครูดูแล  
โรงเรียนท่ี 4 

4.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน เรียนเดน เลนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม จัดกิจกรรม 
นักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 
 4.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน สนองตามพระราชบัญญัติ คือ จัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยแบงเปน สอง กิจกรรม เพื่อสวนรวม คือ กิจกรรมในโฮมรูม โดยแบง    
นักเรียนเปนฝาย เชน ฝายบําเพ็ญประโยชน ฝายสวัสดิการ ฝายสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่ทําเพื่อ
สวนรวม  เปนตน อีกประเภทเปนเรื่องของตนเอง คือ กิจกรรมชุมนุมอาจเปนดูหนังฟงเพลง 
อนุรักษธรรมชาติ เปนตน 
 4.3 ประเภท /ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน  นักเรียนสนใจชุมนุมกีฬามากที่ สุด   
นันทนาการ ทัศนศึกษา รองลงมา สวนมากนักเรียนจะชอบกิจกรรมที่ผอนคลาย 
 4.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม อาจารยทุกทานตองเปนที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ผูชวย
ฝายปกครองเองก็เปนที่ปรึกษาชุมนุมดวย 
 4.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในฝาย   
ปกครอง รวมทั้งแนะแนวดวย ยังมีแนะแนวจิตวิทยาระดับชั้นประธานคณะสีอยูในคณะกรรมการ
นักเรียนดวย นักเรียนบริหารกันเอง มีจัดการจัดทําหนังสือรุน ทําแบบสํารวจเปนตน เครือขาย 
ผูปกครองเขมแข็ง มีกิจกรรม morning talk หรือกิจกรรมสรรสรางรักและศรัทธา ผูปกครองในแต
ละชั้นจะมาคุยกับ  นักเรียนในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม 
 4.6 ปฏิทินประจําป จัดทําตลอดป มักไมเล่ือนหรือเปลี่ยน 
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 4.7 การประเมินผลกิจกรรม แผนงานจะตองมีประเมินผลโดยออกแบบสอบถาม          
ผูปกครองประเมินดวย โรงเรียนจะมีใบสั่ง ถานักเรียนทําผิด ครูจะออกใบสั่งใหนักเรียนเซ็นแลวสง
ฝายปกครอง 
โรงเรียนท่ี 5 
 5.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน ที่มาจากการสํารวจ  
สอบถามชุมชน ผูปกครอง นักเรียน ครู 
 5.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนไมสามารถเลือกนักเรียน
ได ตองยอมรับวานักเรียนไมไดเกงทางวิชาการจึงตองหันมาพัฒนาศักยภาพดานอื่น คือ ดานอาชีพ
นี้ และกิจกรรม เพราะเชื่อวากิจกรรมเปนสวนเสริมเติมเต็ม ใหครูเสนอกิจกรรมใหนักเรียนเลือก 
ขณะกําลังปรับใหนักเรียนคิดตั้งกิจกรรมเอง แลวเชิญอาจารยมาเปนที่ปรึกษา 
 5.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน สวนมากนักเรียนชอบกิจกรรมดานกีฬา 
นันทนาการ  เตนๆ รําๆ และกิจกรรมประเภทอาชีพ 
 5.4 อาจารยที่ปรึกษา  เนนนโยบายวา  อาจารยทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา      
เนื่องจากศักยภาพของนักเรียนยังไมพรอม จึงใหครูเสนอกิจกรรมใหนักเรียนเลือก แตก็มีนักเรียน
ขอใหจัดนิทรรศการอาชีพและการศึกษาตอ ทางโรงเรียนก็ดําเนินการให 
 5.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม ที่นักเรียนดําเนินการเอง ยังไม
ชัดเจนนัก แตกําลังวางแผนดําเนินการใหเกิดขึ้น และเตรียมจัดเอกสารตางๆ เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติ 
 5.6 ปฏิทินประจําป มีการปฏิบัติจริง แตเอกสารยังไมเปนรูปธรรมนัก ยังไมชัดเจน 
 5.7 การประเมินผล ผูชวยผูอํานวยการเดินสังเกต สอบถามนักเรียน สวนแบบประเมิน
นั้นยังไมมั่นใจวาปนี้จะทําได เพราะครูมีภาระมาก แตเคยจัดแบบสอบถาม ถามผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับคําตอบวาสนใจที่จะใหโรงเรียนเปดชุมนุมและเสนอชื่อชุมนุมไว  
 
โรงเรียนท่ี 6 
 6.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน คือ ความรูคูคุณธรรม จัดกิจกรรมสนองตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
 6.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน อาจารยเขียนโครงการกิจกรรม  
ชุมนุมเสนอผูอํานวยการอนุมัติ เปดรับสมัครนักเรียน สมัครตามความสนใจ ยังไมปรากฏวา 
นักเรียนขอจัดตั้งชุมนุมเอง กิจกรรมนักเรียนโดยไมแยกระดับ แตมีบางชุมนุมที่ระบุนักเรียนวา
ตองการนักเรียน ม.ตน หรือบางชุมนุม ระบุวาตองเปนนักเรียน ม.ปลาย  
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 6.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน เนนวิชาการเปนสวนมาก 
 6.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม มีนโยบายใหอาจารยทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ชุมนุม ซ่ึงอาจารยไมปฏิเสธ แตก็ยังมีอาจารยบางสวนที่ไมมีความสุขกับกิจกรรมนักเรียน เพราะ
ปญหา  สุขภาพ 
 6.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม มีโครงสรางการบริหารโดย
ภาพรวมของโรงเรียนมี แตโครงสรางในชุมนุมยังไมชัดเจน 
 6.6 ปฏิทินประจําป มีปฏิทินรวม เพราะตอนที่ครูเขียนโครงการจะตองเขียนแผน แตก็
ยังไมชัดเจนนัก กิจกรรมตองจัดใหสอดคลองกับที่อาจารยเขียนโครงการไว 
 6.7 การประเมินผลกิจกรรม อาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน ยังไมมีการประเมินโดย
ภาพรวมของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมชุมนุม จัดเปนรายป ไมมีการเปลี่ยนเปนรายเทอมเพราะ 
คอนขางยุงยาก 
 ปญหาที่ประสบคือ นักเรียนจะแยงไปอยูชุมนุมเดียว เมื่อไมไดอยูชุมนุมที่ชอบ ก็รูสึก   
ไมดีและไมเขาชุมนุม 
โรงเรียนท่ี 7 
 7.1 นโยบาย/ปรัชญาโรงเรียน มีนโยบายที่จัดกิจกรรมเสริมบทเรียนเชิงวิชาการ และ
หมวดกิจกรรมยกใหเปนหมวดพิเศษที่จัดกิจกรรมบังคับ 
 7.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเปดกิจกรรมใหนักเรียน
สมัครกิจกรรม บางกิจกรรมจะระบุช้ัน ม.ตน ม.ปลาย เพื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
 7.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมที่จัดสวนมากที่เปดก็ตามที่ครูถนัด 
ถาไมมีผูสมัครก็ปดชุมนุม ถานักเรียนสมัครก็เปดชุมนุมได 
 7.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม อาจารยทุกทานตองเปนอาจารยที่ปรึกษา ยกเวน        
ผูบริหาร และผูชวย ปญหาที่เกิดคือ แตละชุมนุมมีอาจารยที่ปรึกษาคนเดียว เวลาอาจารยไป    
ราชการก็จะมีปญหา เด็กไมไดเขากิจกรรม และนักเรียนยังไมสามารถจัดตั้งชุมนุมเองได เพราะเด็ก
คือ เด็ก วุฒิภาวะยังไมพอ เพราะที่โรงเรียนไมมีโอกาสไดรับเด็กเกงหรือไมมีโอกาสไดเลือกเด็ก 
 7.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียนชุมนุม โรงเรียนไมมีแบบฟอรมไว แตละ  
ชุมนุมจัดเอง บางชุมนุมมี บางชุมนุมไมมี แลวแตศักยภาพของครูที่ปรึกษาและนักเรียนในชุมนุม 
 7.6 ปฏิทินประจําป โรงเรียนไมมีแบบฟอรมใหแตละชุมนุม จึงดําเนินการเอง บาง  
ชุมนุมมี บางชุมนุมไมมี 
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 7.7 การประเมินผลกิจกรรม อาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน นักเรียนประเมินกันเอง 
นอยมาก ขึ้นอยูกับศักยภาพ 
 ปญหา นักเรียนที่ไมไดตั้งใจเขาชุมนุม คืออะไรก็ได หรือเลือกตามเพื่อนไป บางครั้งก็
ไมชอบกิจกรรมนั้น จึงไมเขาชุมนุม สรางปญหาพอสมควร 
โรงเรียนท่ี 8 
 8.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ผูอํานวยการใหนโยบายทําทุกอยางใหดีที่สุด เนน 
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมชุมนุม 
 8.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน ดูจากนโยบายโรงเรียน แลว
ปฏิบัติตาม หมวดกิจกรรมจะรับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม   
อิสระ การเปดกิจกรรมชุมนุมเปดเปนแนวตั้งทุกระดับชั้น มีอาจารยหัวหนาและระดับรองระดับชั้น 
ม.1 ม.2 และ ม.3 รับผิดชอบ เปนตน เดิมใหนักเรียนตอบแบบสอบถามแลวครูเปดกิจกรรมให 
นักเรียนเลือก โดยประสานงานกับหัวหนาหมวดวิชาตางๆ วาอยากเปดกิจกรรมอะไรบาง ให 
นักเรียนเลือก ถาชุมนุมไหนไมมีเด็กเลือกก็ยุบใหอาจารยไปชวยชุมนุมอ่ืน มีเด็กเสนอเปดชุมนุมเอง
บาง เชน ชุมนุมสมานมิตร โตวาที เปนตน 
 8.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน นักเรียนชอบกีฬาและนันทนาการ แตขาด
อุปกรณและสนาม ครูพละศึกษามีภาระงานมาก 
 8.4 อาจารยที่ปรึกษา ครูอาจารยทุกทานตองเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมลูกเสือทุกคน เวลาเขาคายทุกคนตองไปคาย และปดโรงเรียน 
 8.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม ทางหมวดออกแบบฟอรมให       
นักเรียนชวยกันวางแผนการดําเนินการเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
 8.6 ปฏิทินประจําป โรงเรียนจัดทําปฏิทินรวม สวนแตละชุมนุมนั้นดําเนินการกันเอง 
 8.7 การประเมินผลกิจกรรม  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมเปนผูประเมิน  แตกําลัง
ดําเนินการปรับเปลี่ยนใหผูปกครองและนักเรียนประเมินกันเอง หลักสูตรใหมก็คงดําเนินการอยาง
เดิม   คงปรับบางสวน 
โรงเรียนท่ี 9 
 9.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ผูอํานวยการและฝายวิชาการเปนผูกําหนดนโยบาย
ของกิจกรรมนักเรียนโดยเฉพาะ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สวน ม.5  ม.6 ทําสืบเนื่องตอกันมาจน
กลายเปนวัฒนธรรม 
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 9.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน ผูอํานวยการเปนผูกําหนด
นโยบายของกิจกรรมนักเรียนโดยเฉพาะ คือ นักเรียนระดับ ม.1  ม.4 ตองเรียนชุมนุมหองสมุด 1 
คาบ อีก 1 คาบ เรียนการสืบคนขอมูลจาก Internet เรียกวา Hi-Class โดยจะขอหัวขอเร่ืองในการคน 
จากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม นักเรียนผาน 6 ใน 8 กลุม จึงผาน ถาไมผานตองกลับไปซอม
ตามกลุมสาระนั้นๆ ม.2 และ ม.3 เปดชุมนุมเปนหอง เชน 2/1 อยูชุมนุมเดียวกันและเขาเรียนกับ
อาจารยที่ทางโรงเรียนกําหนดไวในตารางสอน ม.5 ชุมนุมเนนภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ขันลงหิน 
หลอพระ อาจารยสมัครใจเปดชุมนุมเอง นักเรียนเลือกตามความถนัด นักเรียนชั้น ม.6 เรียน
ภาษาตางประเทศ จากอาจารยชาวตางประเทศ ซ่ึงมีอยู 5 ทาน โดยแบงนักเรียนในระดับชั้น ม.6 
เทาๆ กัน อาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตองเขาชั้นดวย 
 9.3 ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู มุงปลูกฝงระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ มุงสงเสริมศักยภาพของนักเรียน 
 9.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม มีการประชุมครู เพื่อจัดสรรหนาที่การ
เปนอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับนอยที่สุด อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเปนผูคิดกิจกรรมเอง
นั้นมีนอย บางทานสนใจ บางทานไมสนใจกิจกรรมนักเรียนและไมเกิดผลใดๆ ผูบริหารไมได 
ดําเนินการแกไข 
 9.5 การบริหารองคกร กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน หัวหนาหมวดกิจกรรมมา 
จากการแตงตั้ง ไมมีโครงสรางของกิจกรรมโดยตรง 
 9.6 ปฏิทินประจําป โรงเรียนกําหนดปฏิทินประจําป 
 9.7 การประเมินผลกิจกรรม อาจารยที่รับผิดชอบชุมนุมจะเปนผูประเมิน เชน ม.6 
อาจารยกลุมสาระภาษาตางประเทศเปนผูประเมิน เปนตน 
โรงเรียนท่ี 10 
 10.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน  นโยบายของกิจกรรมตองสอดคลองกับนโยบาย 
โรงเรียนและนโยบายกรม 
 10.2  หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดชุมนุมจัดใหนักเรียนเขา 
รวมกิจกรรมชุมนุมทุกระดับชั้น โดยใหครูในหมวดเขียนแผนของชุมนุมที่ครูจะเปด นักเรียนเลือก
ชุมนุม นักเรียนจะรวมตัวกันกอตั้งชุมนุมเองนั้นนอย ถึงอยางไรก็ตามก็เปดโอกาสใหนักเรียนกอตั้ง
ชุมนุมเอง 
 10.3 ประเภท/ลักษณะของกิจกรรมนักเรียน      เปนกิจกรรมชุมนุมที่สนองและสงเสริม 
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กลุมสาระการเรียนรู แตครูที่มีความสามารถพิเศษอาจเปดชุมนุมที่ตนถนัดก็ได นักเรียนที่เขาชุมนุม
มีอิสระ แตบางชุมนุมประกาศรับเปนบางระดับชั้น 
 10.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม   นโยบายชัดเจนวาครูทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ชุมนุม จะไดรับยกเวนไมถึง 10 คน เปนอาจารยที่มีภาระงานมาก เชน อาจารยพยาบาล พัสดุ     
หัวหนาฝาย เปนตน 
 10.5 การบริหารองคกรของกิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม โรงเรียนกําหนดโครงสรางอยูแลว 
โดยทําเปนรูปเลม และดวยเหตุที่ครูตองเขียนแผน ขออนุมัติผูอํานวยการ จึงมีโครงสราง 
 10.6 ปฏิทินประจําป  ครูเขียนแผนจัดปฏิทิน นักเรียนจะวางแผนใหสอดคลองกับแผน 
ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
 10.7 การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม อาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน สงผลการประเมิน 
ไปที่หัวหนาหมวดกิจกรรม หัวหนาหมวดกิจกรรมรวบรวมสงวิชาการ เปนตน 
 

สรุปยอ 
 

 การจัดกิจกรรมนักเรียนแตละโรงเรียนมีความแตกตางกันไปตามสภาพวัฒนธรรม และ
แนวทางการบริหารกิจกรรมนักเรียน การวิจัยทั้งจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณในครั้งนี้ 
พอที่จะเห็นสภาพของโรงเรียนที่มีการบริหารกิจกรรมนักเรียนที่มีคาเฉลี่ยใน สิบอันดับแรก คือทุก 
โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมแตละโรงเรียนดําเนินการตาม
ความเหมาะสมบางโรงเรียนนักเรียนเปนผูกอตั้งกิจกรรมนักเรียน บางโรงเรียนครูอาจารยเปนผู
เสนอกิจกรรม และบางโรงเรียนใชทั้งสองแบบ ประเภทและลักษณะของกิจกรรมจะพบวานักเรียน
สนใจการกีฬามากเปนอันดับแรกในหลายๆ โรงเรียน ทั้งนี้นักเรียนอาจจะเครียดกับการเรียนและ
การออกกําลังตามวัยเปนการสรางสมดุลใหกับตัวนักเรียน สวนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 
พบวามีการปฏิบัติในระดับปานกลางและคอนขางจะมีปญหาอยูบางทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาครู
อาจารยมีภาระที่หนักมากอยูแลว หรือบางกิจกรรมไมมีความถนัด หรืออาจจะมาจากสาเหตุดาน
สุขภาพ การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนสวนมากดําเนินการบางสวนไมไดดําเนินการหรือ
ดําเนินการก็จริงแตยังไมไดปฏิบัติเปนรูปธรรม สําหรับปฏิทินการปฏิบัติงานไดวางไวคราวๆ โดย
นักเรียนอาศัยปฏิทินรวมของโรงเรียน มีการยืดหยุนตามสถานการณ ดานการประเมินผลสวนใหญ
ดําเนินการโดยครู ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สวนมากยึดหลักการเขารวมกิจกรรม ครบ 
รอยละ 80  การประเมินผลกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนในภาพรวมมีนอยมาก ทั้งโรงเรียนมีทั่วไป 
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 โรงเรียนทั้งสิบโรงเรียนเปนตัวอยางที่พอจะชวยใหการดําเนินการบริหารกิจกรรมนักเรียนสัมฤทธิ์
ผล โดยปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพ และวัฒนธรรม ขององคกร โดยยึดหลักการ นโยบาย ปรัชญา 
และขอควรคํ านึงของการจัดกิจกรรมนัก เรียน  อย างรอบคอบ  ในการบริหารกิจกรรม 
นักเรียน เพื่อจะทําใหการจัดกิจกรรมนักเรียนบรรลุผลอันจะเปนแนวทางในการสรางและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคาสูงสุดและกอใหคุณภาพสูงสุดเชนเดียวกัน 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอแนวทางการ
บริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรม
นักเรียน หัวหนาหมวดกิจกรรม และอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเปนผูใหขอมูล เครื่องมอืทีใ่ช
เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดของ เฟรดเดอริค (Frederick) และ
แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางตามแนวคิดของเฟรดเดอริค (Frederick)  สถิติที่ใช ไดแก การหา
คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดลําดับคาเฉลี่ย
และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณ 

 
ขอคนพบ 

 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อแยก เปนรายดาน พบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน ตามลําดับดังนี้ นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ประเภท/ลักษณะกิจกรรม  
นักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู ปฏิทินประจําป  หลักการ และแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียนและ
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 
 2. จากการสัมภาษณโรงเรียนจํานวน 10 โรงเรียน ที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก 10 อันดับ
แรกพบวาแนวทางการบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน สรุปไดดังนี้ 
  2.1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีนโยบายของโรงเรียน 
  2.2 หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน พบวา มี 2 ลักษณะ คือ ครู 
อาจารยเปนผูเสนอตั้งกิจกรรมชุมนุมและนักเรียนเปนผูขอจัดตั้งชุมนุม 

2.3  ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนดําเนินการอยู พบวา นักเรียน
สนใจกิจกรรมดานกีฬาเปนอันดับหนึ่ง 
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  2.4 อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม พบวา อาจารยสวนใหญยินดีรับเปน
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
  2.5 การบริหารองคกร กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน พบวา โรงเรียนมี
แบบฟอรมการบริหารเปนแบบใหนักเรียน และในแตละโรงเรียนสวนมากนักเรียนจัดระบบการ
บริหารอยางเปนระบบ 
  2.6 ปฏิทินประจําป พบวา โรงเรียนจัดทําปฏิทินของโรงเรียน  กิจกรรมนักเรียนแต
ละกิจกรรมสวนมากก็มีปฏิทินในสวนของกิจกรรมของตน   บางกิจกรรมไมไดดําเนินการ 
  2.7 การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน พบวา สวนมากอาจารยที่ปรึกษาเปน 
ผูประเมินโดยใชหลักการเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ รอยละ 80 การใหนักเรียนประเมินผลงาน
ของตนเองและหรือใหเพื่อนในกลุมประเมินนั้นก็พอมีปรากฏอยูบาง แตไมมีหลักฐานหรือยังไมได
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

 
การอภิปรายผล 

 
 จากขอคนพบสภาพการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพื่อความชัดเจน ตลอดจนนําผล
ที่ไดจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไปนี้ ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่แยก
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะวาทุกโรงเรียนตองจัดกิจกรรม      
นักเรียนตามหลักสูตรมาชานาน จึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการศึกษาดูงาน/ประชุมอบรม
แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นกวาเดิม/โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติปพุทธศักราช 2542  ผูบริหาร ครู อาจารย หันมาเอาใจใส พัฒนาสงเสริมกิจกรรม
นักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะคิดวากิจกรรมนักเรียนจะชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ซ่ึง 
สอดคลองกับแนวคิดของ เฟรดเดอริค (Frederick)  ที่วา กิจกรรมนักเรียนจัดขึ้นเพื่อเตรียมตัว
นักเรียนในการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย เปนการสงเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
เปนการสงเสริมใหรูจักการทํางานรวมกัน เปนการยั่วยุ เพิ่มพูน ความสนใจของนักเรียนให
กวางขวางยิ่งขึ้น เปนการสรางสํานึกในการปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผนตางๆ เปน
การสงเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เปนการสงเสริมและพัฒนาความสามัคคีใน
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา เปน
กิจกรรมที่จัด 
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ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เขารวม และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและ ความสนใจอยาง
แทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม และเปนแนวทางที่จะสนองนโยบายในการสราง  เยาวชนของชาติใหเปน
ผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่
สมบูรณ 
 2. สภาพการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียนเปนรายดาน พบวา นโยบาย/ปรัชญา
ของโรงเรียนมาเปนอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวางนโยบายเปนเรื่องสําคัญในการบริหารและ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยึดเปนแนวปฏิบัติไดตรงกันไปในทางเดียวกัน เพื่อจะทําใหการดําเนินการ
ไมออกนอกลูนอกทาง และตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลัดดา   
สุวรรณกุล ที่กลาววา กิจกรรมนักเรียนตองตอบสนองนโยบายแหงรัฐและเปาหมายการจัด
การศึกษา คือ เพื่อปลูกฝงเยาวชนของชาติไทยใหมีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนดํารงสงเสริมเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย เพื่อความเปนเอก
ราช ความมั่นคงของชาติตลอดไป รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเพิ่มคุณภาพตนเองและ
เปนประโยชนตอสังคมดวยการเปดโอกาสใหเยาวชนปฏิบัติกิจกรรมอันเปนการเรียนรูโดยตรง ที่
เสริมใหเกิดความซาบซึ้งในการปฏิบัติงานดวยตนเอง ในการเพิ่มความรูและทักษะ และการสราง
วินัยในตนเองและกลุม 
 3. ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนดําเนินการอยูมาเปนอันดับสอง 
แสดงวา โรงเรียนมุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความสมดลุทัง้ดาน
วิชาการ กีฬา สุนทรียทางอารมณ การงานอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เฟรดเดอริค 
(Frederick) ที่กลาววา คุณลักษณะที่ดีของแผนการจัดแบงประเภทที่ดี ตองมีความสมบูรณใน    
ตัวเอง นั่นคือ  ตองครอบคลุมทุกกิจกรรม มีคุณคาตอผูนําไปปฏิบัติ มีความสะดวก  โดยไดเสนอ
แนวทางการแบงประเภทกิจกรรมนักเรียนที่มีการจัดในโรงเรียนไวดังนี้  1) การมีสวนรวมใน
องคกร (participation in the organization, management) 2) กิจกรรมที่ผลักดันกิจกรรมชุมชน 
(drives and community activities)  3) ชมรมที่ทํางานดานศาสนาและสังคมสงเคราะห (religious 
and social welfare clubs) 4) กิจกรรมที่เนนดานสังคมอยางแทจริง (purely social activities)  
5) กิจกรรมดานกีฬาและการฝกฝนทางกายภาพดานตางๆ (athletic and other physical training 
activities)  6) การทํางานดานสิ่งพิมพของโรงเรียน (school publication) 7) กิจกรรมการละคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

109

และการพูดตอสาธารณชน (dramatics and public speaking) 8) กิจกรรมดานดนตรี (musical 
activities) 9) ชุมนุมดานวิชาการ (subject clubs) 10) ชมรมเบ็ดเตล็ด (miscellaneos clubs) 11) 
กิจกรรมสภานักเรียน (assemblies) และ 12) กิจกรรมใหคําปรึกษา (homeroom activities) 
 4. ปฏิทินประจําป เปนอันดับที่สาม แสดงวาโรงเรียนเห็นความสําคัญในการจัดทํา
ปฏิทินในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานตลอดทั้งภาคการศึกษาหรือท้ังปการศึกษา 
และทุกคนสามารถเขารวมงานไดเปนอยางดี  สามารถวางแผนการทํางานของตนเองได โดยใช
ปฏิทินของโรงเรียน สอดคลองกับ  สมคิด  บางโม กลาวไวในหนังสือหลักการจัดการวา ปฏิทิน
ปฏิบัติงานเปนแผนอีกแบบหนึ่งที่นิยมจัดทําขึ้นในองคการของรัฐ หรือในบริษัทขนาดใหญที่มี
หนวยงานยอยมาก หรือ  บุคลากรจํานวนมากคือ ปฏิทินปฏิบัติงานเปนการนําเอาแผนทั้งหมดของ
องคการมาประสานกันจัดเรียงตามเวลาเพื่อมิใหงานซอนกัน ผูบริหารจะไดมีเวลาไปดูแลหรือไป
รวมดวย ไมแยงสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ ในกรณีที่ตองใชอุปกรณ หรือสถานที่เดียวกัน 
เพื่อใหทุกคนในองคการทราบวาในระยะเวลาใดมีกิจกรรมอะไร ปฏิทินปฏิบัติงานประกอบดวย วนั 
เดือน ป กิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติ สถานที่ ผูรับผิดชอบ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจจัดทําในระดับ 
องคการหรือหนวยงานยอยก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
 5. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูอันดับที่ส่ี   
ของการสอบถามในครั้งนี้แสดงวาโรงเรียนไดพยายามจัดกิจกรรมนักเรียนสนองธรรมชาติของ 
ผูเรียน เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผูเรียน โดยมุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญ การมีสวนรวมของ ชุมชน เนนกระบวนการกลุมในการทํางาน แตนาจะอยูในอันดับตน อาจ
เปนสัญญานบอกไดวา  การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ดําเนินการอยู ยังคงยึดเอาครูเปนศูนยกลางสวน
หนึ่ง ครูนําเสนอกิจกรรมที่ตนถนัดสวนหนึ่ง นักเรียนยังไมพรอมหรือยังไมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
ดําเนินการเอง หรือขาดการฝกฝน จากการสัมภาษณมีบางโรงเรียนไดทดลองปรับเปลี่ยนโดยให
นักเรียนคิดและเปดชุมนุมเอง ซ่ึงในครั้งแรกก็ยังไมดีนัก กิจกรรมยังไมนาสนใจเทาที่ควร แตเขาได
มีโอกาสลองคิดลองทําดวยตนเอง อาจารยโรงเรียนนั้นกลาววา ไมนาเชื่อวานักเรียนจะสามารถทํา
ไดถึงไมดีนัก ดวยศักยภาพยังไมพรอม แตนักเรียนก็ทําไดและเขาอาจจะพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
เร่ือยๆ ถามีโอกาส ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในเอกสาร
คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษา ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ ที่วา การเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสม
กับความ 
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สามารถ และความสนใจของผูเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 6. การประเมินผลกิจกรรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับที่หา อาจเปนเพราะการ
ประเมินผลกิจกรรมนักเรียน มีการปฏิบัติอยูจริง แตอาจมีสวนที่ไมครอบคลุมตามหลักการ เชน ครู
เปนผูประเมิน การประเมินผลที่ไดคือ ผานกับไมผาน ไมไดแสดงคุณภาพกระบวนการของการ
ปฏิบัติชัดเจน บางทีอาจเปนการตรวจสอบสํารวจรายชื่อนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมครบรอยละ 80 
เทานั้น หรือนักเรียนไมไดมีสวนในการตั้งเกณฑการประเมินผล ผูปกครองไมมีโอกาสหรือมีสวน
รวมในการประเมินดวยขอจํากัดหลายๆ ประการ อยางไรก็ตามการประเมินผลกิจกรรมควรประเมิน
ตามสภาพจริง ซ่ึงในปจจุบันทางเลือกของการประเมินมีมากขึ้น และขอสําคัญนาจะมีการ
ประเมินผลกิจกรรมนักเรียนในภาพรวมของทั้งโรงเรียนเพื่อจะไดนําผลไปเปนแนวทางปรับปรุง
แกไขในการจัดกิจกรรมนักเรียนครั้งตอไป อีกทั้งถาปราศจากการประเมินผลจากการปฏิบัติแลว
เปนไปไมไดที่จะเห็นภาพที่สมบูรณของความสําเร็จในการพัฒนาอยางแทจริง สอดคลองกับ
แนวคิดการประเมินตาม สภาพจริงของ B. Buekett and K. Black ที่กลาววาการประเมินสภาพจริง
เปนกระบวนการในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดของนักเรียน ความรวมมือในการแกปญหาหรือ
ปฏิบัติงานการประเมินตนเองของนักเรียน (self assessment) เปนขอมูลยอนกลับอยางมีความหมาย 
และทําใหเห็น    คุณคาของงานที่นักเรียนปฏิบัติ ใชความคิดที่ซับซอน (complex thinking) ในการ
แกปญหาและแสดงความพยายามในการรวมมือ (co-operative effort) เปนการทํางานที่นําความรูไป
ใชในชีวิตจริง 

7. การบริหารองคการกิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน พบวา อยูในระดับมาก
เปนอันดับที่หก อาจเปนไปได ที่โรงเรียนดําเนินการใหมีระบบการบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียน 
ให       นักเรียนดําเนินการเลือกประธานและคณะกรรมการ แตยังไมไดผลเดนชัด นาจะมาจากที่
บางชุมนุมก็ปฏิบัติ บางชุมนุมไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติแตไมสม่ําเสมอทั่วถึง ศิริอร  ขันธหัตถ กลาว
ไววาการบริหารองคกรเปน กิจกรรมที่สมาชิกดําเนินการรวมกับผูอ่ืน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่กําหนดไว แตยังขาดความเขาใจขาดการวางโครงสรางระบบการบริหาร 

8. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติ จัดเปนอันดับสุดทายของ
สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียน ในการวิจัยนี้ ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยของ สุรสิทธิ์   
ศิลปศรีสุข ที่พบวา ครู อาจารยในโรงเรียนมักจะไมสนใจ ไมมีความกระตือรือรนในการเขารวม 
กิจกรรม   ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุที่ครู อาจารยไมเขาใจการจัดกิจกรรมนักเรียนดีพอ จึงสงผลให
ขาดความรวมมือและความชํานาญ ตามที่ ทองสุข  รัตนตรัยวงศ ไดทําการวิจัยไว ซ่ึงสอดคลองกับ
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ปาน  เปรื่องศิลปรัตน ไดวิจัยไววาบุคลากรไมใหความรวมมือเทาที่ควร อาจเนื่องมาจาการมีช่ัวโมง
สอนมากไมมีเวลาเตรียมการจัดกิจกรรม รวมทั้งไมเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากขอคนพบของงานวิจัยตามที่ไดกลาวแลว ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการบริหาร
กิจกรรมนักเรียน ตามลําดับจากขอที่พบวามีการปฏิบัติต่ําสุดจนถึงขอที่มีการปฏิบัติมากพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยและการสัมภาษณพบวา ทุกโรงเรียนเกือบจะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา 
ปญหาที่หนักใจคือ อาจารยที่ปรึกษาชุมนุม ซ่ึงไมใหความสนใจหรือไมคอยเห็นความสําคัญของ
การจัดกิจกรรมนักเรียนมากนัก สอดคลองกับผลการวิจัยที่ปรากฏ ฉะนั้นจึงนาที่จะตองพิจารณา
แกไขใหความสําคัญในขอนี้มากขึ้น ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอตามลําดับจากขอท่ีมีการปฏิบัติปานกลางไป
จนถึงลําดับที่มีการปฏิบัติมากที่สุดดังนี้ 
 1. อาจารยที่ปรึกษา 

      1.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับกิจกรรมนักเรียนใหมากขึ้น เอาใจใสดูแล 
สนับสนุนยกยองชมเชยใหกําลังใจอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนใหมากขึ้น มีแรงจูงใจใหขวัญ
และกําลังใจแกครูที่รวมกิจกรรมใหมากขึ้น 

1.2 ผูบริหารตองนิเทศหรือจัดการนิเทศ ติดตาม ฉันทมิตร ใหสม่ําเสมอถาวร 
1.3 ทบทวนใหความรู ความเขาใจ กิจกรรมนักเรียนใหมากขึ้น อาจเปนการประชุม 

สัมมนา อบรม จัดทําคูมือครู 
1.4 จัดนิทรรศการกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนปละครั้งเพื่อเปดโอกาสใหครูและ

นักเรียนไดทํางาน รวมกัน 
2. การบริหารองคกรกิจกรรมนักเรียน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

2.1  จัดใหทุกกิจกรรมมีขอบังคับของชุมนุม เชนมีการเลือกประธานคณะกรรมการ
ทุกชุมนุม อาจทําแบบฟอรมใหชุมนุมแตละชุมนุม 
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2.2 จัดฝกอบรมภาวะผูนําใหแกประธานกิจกรรมชุมนุมทุกชุมนุม อาจเปนระยะ
ส้ัน หรือคางคืน โดยเนนใหนักเรียนมีความสุขสนุก มีความรับผิดชอบรูบทบาทหนาที่ ฝกการเปน 
ผูนํา 

2.3  อาจจะมอบหมายหนาทีใ่นดานตางๆ ใหกับประธานชุมนุมทุกชุมนุมของ 
โรงเรียนเชน การจัดนิทรรศการวันชุมนุมสรางสรรคเพื่อไดฝกหัดเปนพิธีกร เปนประธานจัดงาน  
เปนคณะกรรมการจัดงานหรืออาจเปนประธานเปดงาน มีการกลาวรายงาน กลาวเปดงาน โดยครพูี่

เล้ียงเปนกําลังใจคอยชีแ้นะ 
  2.4 จัดปายประกาศรายชื่อคณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมใหเปนที่ทราบทั่วกัน เพื่อ 
สรางความภาคภูมิใจ 

2.5 จัดแบบฟอรมคณะกรรมการกิจกรรมชุมนุม เมื่อนักเรียนเสนอมาก็มีการ
เซ็นชื่อ อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม หัวหนาหมวด ผูชวยผูบริหาร และ/หรือผูบริหารแลวมอบ
แบบฟอรมตัวจริงใหนักเรียน ใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสะสมในแฟมสะสมผลงาน 
 3. การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงก็เปนสวนกระตุนใหนักเรียนภาคภูมิใจใน
ผลงานและเปนการวัดพัฒนาการของสมาชิก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

3.1 อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนควรชวยกันวางเกณฑการประเมินรวมกันจาก
จุดประสงคของชุมนุมที่รวมกันตั้งขึ้น 

3.2 ควรแจงเกณฑการประเมินใหสมาชิกในชุมนุมไดรับทราบโดยทั่วกัน 
3.3 ควรใหนักเรียนประเมินตนเองบาง และเปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบายชี้แจง

ผลงานของตน ถึงแมผลงานอาจดูไมสวย แตคําอธิบายที่มาจากเหตุผลความคิดของนักเรียนอาจ
สงผลใหงานของนักเรียนมีคาก็ได และฝกใหนักเรียนไดคิดไดแสดงเหตุผล 

3.4 ควรใหเพื่อนไดประเมินเพื่อนใหเหตุผล บอกจุดเดนจุดดอยของงานก็จะสราง
ใหนักเรียนรูจักคิดและพูดอยางมีเหตุผล และฝกใหสมาชิกยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.5 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนโดย
ภาพรวม ผูประเมินควรเปนทั้งนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา 
 4. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรม นอกจากจะจัดใหมีการบริหารอยางเปน
ระบบแลว  
  4.1 ควรเปดโอกาสใหนักเรียนตั้งชุมนุมเอง ดําเนินการหาสมาชิกรับสมัครเอง และ
ดําเนินการหาอาจารยที่ปรึกษาเอง ดําเนินการประชุม เลือกตั้งวางแผน กําหนดปฏิทินเอง เราจะได
ฝกและเห็นศักยภาพที่แทจริงของเด็ก การที่อางวาเด็กไมเกงไมไดหมายความวาเขาทําไมได ผูวิจัย 
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เคยหนักใจวา เด็กเกเรจะดูแลสมาชิกหรือนองๆ ไดอยางไร ไมนาเชื่อวาพวกเขาทําไดดีมีลูกเลน  ทํา
ใหสมาชิกสนุกสนาน มีความสุข ซ่ึงจะเปนการดึงเขาใหอยูในโรงเรียนอยางมีความสุข และมา
โรงเรียนบอยข้ึน มีความรับผิดชอบเมื่ออยูโรงเรียนอยางมีความสุข มีบทบาทหนาที่ เขาอาจจะได
พลังทําใหสมองโปรงไมหมกมุน เขาอาจเรียนดีขึ้น ครูอาจารย เพื่อนฝูง ยอมรับในตัวเขามากขึ้น 
  4.2 ควรจัดใหมีชุมนุมตามแนวตั้งบาง ใหทุกระดับชั้นเขาชุมนุมดวยกัน นองๆ อาจ
ไดเรียนรูจากพี่ ดูแลผูกพัน เกิดความรักความสามัคคี ความเขาใจ ชวยเหลือกันฉันทนองพี่ 

4.3 ควรบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนไวในหลักสูตรครู และใน 
หลักสูตรการอบรมผูบริหารสถานศึกษา 
  5. ปฏิทินประจําป การจัดทําแผนการปฏิบัติงานเปนการฝกใหสมาชิกรูจักคิด  
รูจักวางแผน และนําไปปรับใชในชีวิตของเขาได นับวามีประโยชน อาจฝกใหเขาคิด เชน 
มอบหมายใหจัดงานสักอยาง ตั้งชื่องานใหเขาจัดทําปฏิทินวา ควรจะทําอะไรกอนหลังเวลาในการ
ดําเนินการ  ขั้นตอนอยางไรจึงจะเหมาะสม อาจชวยกันคิดเปนกลุมยอยก็ได ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรู
และเขาใจการวางแผนอยางเปนระบบ 

6. ประเภท/ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยู 
 6.1  จะเห็นวานักเรียนสนใจกีฬามาก ทั้งนี้นักเรียนอาจจะสรางความสมดุลของ 

นักเรียนเอง คือ นักเรียนเรียนวิชาการมามากรูสึกเครียดอยากผอนคลาย ดวยการเลนกีฬา ดนตรี 
นันทนาการ ตามวัย ก็ไมสมควรไปสกัดกั้นเขา แตควรคิดวิธีการวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อสนอง
ความตองการ ความสนใจของเขาเหลานั้น เพราะถาเขาถูกบังคับใหอยูชุมนุมที่เขาไมสนใจ เขาก็จะ
เกิดความเบื่อหนาย หลบหรือหนีไมเขาชุมนุม ก็จะเกิดปญหาอื่นตามมา 
  6.2 พยายามชี้แจงครูอาจารยที่ปรึกษาวาถานักเรียนมาเชิญใหไปเปนที่ปรึกษา ดาน
กีฬาที่ไมถนัด หรือใหคําแนะนําไมไดไมใชเร่ืองที่เปนปญหา เราอาจไดเรียนรูจากเด็กหรือดูเด็กๆ  
เลน ก็มีความสุขแลว 
 7. นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน หรือนโยบายกิจกรรมควรมีการดําเนินการกําหนด
นโยบายของกิจกรรมนักเรียน โดยไมใหไปขัดกับนโยบายโรงเรียน หรือนโยบายทองถ่ิน/ประเทศ 
ควรรวมกันสรางนโยบายโดยการระดมความคิด ควรฝกใหนักเรียนกําหนดนโยบายของชุมนุม     
ตนเอง 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารการจัดการ       
กิจกรรมนักเรียน และเพื่อใหงานวิจัยนี้มีประโยชนยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
 1. ควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรม
นักเรียน 

2. ควรวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนชวยแกปญหาวัยรุนได 
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หนังสือขอความรวมมอืในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การบรหิารการจัดการกิจกรรมนกัเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 

..................................... 
 

คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกิจกรรม     
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอไป 
  2.   แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1    สอบถามขอมลูทั่วไปโดยแบงเปน 2 ตอน 
     1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     1.2  โครงสรางการบรหิารกจิกรรมนักเรียน 
   ตอนที่ 2    สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมนกัเรียนของ 
     โรงเรียนใน 7 ดาน 
               2.1  นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน 
     2.2  หลักการและแนวทางในการจัดกจิกรรมนักเรียน 
      2.3  ประเภท/ลักษณะของกจิกรรมนักเรียน 
     2.4  อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม 
     2.5  การบริหารองคกรของกิจกรรมนกัเรียน/ชุมนมุ 
     2.6  ปฏิทินประจําป 
     2.7  การประเมินผลกิจกรรม 
  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
        
  ( นางภรัณยู  พีระพงษ ) 
  นักศึกษาปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 
       1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงใน  (   ) หนาขอที่ตรงกับสภาพของทาน 
 

ขอที่ สถานภาพสวนตัว สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ 

(   )   ชาย 
(   )   หญิง 

 

2. อายุ 
(   )   ต่ํากวา 30  ป 
(   )   31 - 40 ป 
(   )   41 - 50 ป 
(   )   51 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 
(   )   ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 
(   )   ปริญญาโท 
(   )   สูงกวาปริญญาโท 

 

4. หนาที่ปจจุบัน 
(   )   ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน 
(   )   หัวหนาหมวด/กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมนักเรียน 
(   )   อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 

 

5. ประสบการณการทํางานดานกิจกรรมนักเรียน 
(   )   ไมเกิน 5 ป 
(   )   6 - 10 ป 
(   )   11 –1 5 ป 
(   )   16 - 20 ป 
(   )   21 ปขึ้นไป 
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1.2   โครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
 
      ขีด          เฉพาะหนาขอที่ตรงกับการปฏิบัติในโรงเรียนของทาน 
 
 1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนอยูในฝาย  
             (   )   วิชาการ              
              (   )   ปกครอง 
 2.   มีคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนหรือไม          
   (   )   มี        
   (   )   ไมมี 
 3.   ผูรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนคือ  
    (   )    ผูชวยผูบริหาร   
   (   )    หัวหนาหมวดกิจกรรมนักเรียน/กลุมสาระการเรียนรู 
 4.   มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน / โครงการกิจกรรมนักเรียน  
    (   )   มี       
    (   )   ไมมี 
 5.   มีโครงสรางการบริหารกิจกรรมนักเรียนอยางชัดเจน 
    (   )   มี       
    (   )   ไมมี 
 6.   มีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
    (   )   มี       
    (   )   ไมมี 
 7.   มีองคกรนักเรียนที่ชวยในงานปกครองของโรงเรียนเชนสภานักเรียน 
    (   )   มี       
    (   )   ไมมี 
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ตอนที่ 2    สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับการปฏิบัติตามสภาพความเปนจริง 

(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด) 
 

ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
 1.   นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน       
1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียนมุงเนนการพัฒนาผูเรียน       
2 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนสอดคลองกับนโยบายของ

โรงเรียน 
      

3 มีแผนและโครงการตางๆเพื่อใหการพัฒนาผูเรียนเปนไปตาม
นโยบาย 

      

4 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมนักเรียน
โดยเฉพาะ 

      

5 เชื่อวากิจกรรมนักเรียนเปนส่ิงที่ชวยเสริมทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคจากรายวิชาในหลักสูตร 

      

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู
จากแหลงเรียนรูอื่น ๆ 

      

7 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนที่ใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง       
8 ผูเรียนจะพัฒนาไดดีในเรื่องที่เขาถนัดและสนใจ       
9 เปดโอกาสใหกลุมผูเรียนไดเสนอกิจกรรมนักเรียนตามความ

ตองการ 
      

10 กําหนดกิจกรรมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของ
อาจารยที่ปรึกษา 

      

11 ใชทั้งสองหลักการในขอ 9และขอ 10 เนื่องจากมีขอจํากัด       
12 กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ 
      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
   2. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรม นักเรียน       
1. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสอดคลองกับปญหาความตองการ

ของนักเรียน 
      

2. กิจกรรมนักเรียนสนองธรรมชาติของนักเรียนใหเหมาะสมกับวัย 
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน 

      

3. กิจกรรมนักเรียนที่จัดเสริมสรางใหนักเรียนแตละคนมีความเจริญ
งอกงามในทุกๆดาน 

      

4. การจัดกิจกรรมนักเรียนมุงที่นักเรียนเปนสําคัญ       
5. มีการดูแลแนะนําในการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางเพียงพอ       
6. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนที่ตนเปนสมาชิก       
7. การรับสมัครสมาชิกเขารวมกิจกรรมนักเรียนยึดถือหลัก

ประชาธิปไตย 
      

8. มีการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม       
9. กิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญเทาเทียมกับรายวิชาอื่น ๆ       

10. โรงเรียนและชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ 
นักเรียน 

      

  
11. 

การจัดกิจกรรมนักเรียนยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศึกษา 
บาน วัด ชุมชน 

      

  
12. 

การดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนมีการวางแผนอยางรอบคอบ       

 
13. 

มีการใชกระบวนการกลุมในการทํางาน       

  
14. 

นักเรียนดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่
ปรึกษา 

      

  
15. 

ครูทุกคนเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียน       

  
16. 

การเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนเปน
สวนหนึ่งของการทํางานปกติของครู 

      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
 3.  ประเภท / ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที ่

     โรงเรียนดาํเนินการอยู 
      

1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 

      

2. สงเสริมการคนพบและใชศักยภาพของนักเรียนอยางเต็มที่       
3. ปลูกฝงระเบียบวินัยความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที่ของ

นักเรียนในการอยูรวมกัน 
      

4. สงเสริมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ       
5. สงเสริมความสนุกสนานบันเทิง       
6. สงเสริมสุขภาพทางกายและการกีฬา       
7. สงเสริมดานสุนทรียทางอารมณและสุขภาพจิต       
8. สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม       
9. สงเสริมดานจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม       

10. สงเสริมการมีรายไดและอาชีพ       
 11. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมีความสมดุลทั้งดานวิชาการ 

กีฬา สุนทรียทางอารมณ การงานอาชีพ คุณธรรม 
      

 
ตัวอยางรายชื่อกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
 4. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม       

1. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเปนผูคิดกิจกรรมที่ตนเองถนัด
และมีความพรอม 

      

2. เปนอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ตนถนัดเมื่อมีกลุมนักเรียนมา
ขอรอง 

      

3. โรงเรียนระบุกิจกรรมนักเรียนใหครูเลือกและรับเปนอาจารย 
ที่ปรึกษา 

      

4 มีการประชุมเพื่อจัดสรรหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาของ 
กิจกรรมนักเรียน 

      

5 ปฏิเสธการเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งเมื่อเห็นวาตนเองไมถนัด
ในกิจกรรมนักเรียนนั้น 

      

6 รับเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกกิจกรรมที่นักเรียนมาขอความ 
ชวยเหลือ 

      

7. โรงเรียนมีคูมืออาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน       
8. โรงเรียนประชุมชี้แจงเพื่อใหรูบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา       
9. กิจกรรมนักเรียนเปนวิชาที่อาจารยที่ปรึกษาตองเขาสอน       

10. อาจารยที่ปรึกษาเพียงแตใหคําปรึกษาสงเสริมสนับสนุนให 
กําลังใจ 

      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
 5.  การบริหารองคกร  กิจกรรมนักเรียน 

     ที่จัดข้ึนในโรงเรียน 
      

1 นักเรียนรวมกันคิดกิจกรรมนักเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษา       
2 มีระบบการบริหารองคกร / ชุมนุมของกิจกรรมนักเรียนอยางเปน

ระบบ 
      

3 นักเรียนเลือกประธาน และคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานของ 
องคกร / ชุมนุมดวยตนเอง 

      

4 คณะกรรมการขององคกร / ชุมนุม ประชุมเพื่อวางแผนกาจัด 
กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลและให
คําปรึกษาหารือ 

      

5 นักเรียนดําเนินงานตามกิจกรรมที่รวมกันกําหนดตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

      

6 มีระเบียบ / ขอบังคับ ของแตละชุมนุม       
7 

 
มีการประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
การทํางานขององคกร / ชุมนุม 

      

8 มีคณะกรรมการกิจกรรมอยางเปนระบบ       
9 โรงเรียนกําหนดใหแตละกิจกรรมมีการบริหารจัดการเปน

คณะทํางาน 
      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

 
สําหรับ ขอที่ รายการ 

5 4 3 2 1 ผูวิจัย 
 6. ปฏิทินประจําป       

1 โรงเรียนจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักเรียนประจําภาคการศึกษาหรือ
ประจําปเพื่อใหทุกคนรับรูทั่วกัน 

      

2 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนชวยใหผูบริหารและครูทุกคน
ในโรงเรียนเห็นภาพการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนและสามารถ
เขารวมงานไดเปนอยางดี 

      

3 โรงเรียน ครู และนักเรียน สามารถวางแผนการทํางานของตนเอง
โดยใชปฏิทินของโรงเรียนได 

      

4 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสามารถปรับเปล่ียน
กําหนดเวลา ตามความจําเปนและเหมาะสมได 

      

5 กิจกรรมนักเรียนแตละกิจกรรมตางมีปฏิทินสวนของกิจกรรมนั้นที่
สอดคลองกับปฏิทินของโรงเรียน 

      

6 ปฏิทินงานมีรายละเอียดและกําหนดการดําเนินงาน       
 
ปญหาและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับ 

การปฏิบัติงาน 
 

สําหรับ ขอที่ รายการ 
5 4 3 2 1 ผูวิจัย 

 7.   การประเมินผลกิจกรรมนกัเรียน       
1 มีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนตามสภาพจริง       
2 การประเมินผลกิจกรรมทําดวยวิธีการที่หลากหลาย       
3 มีการประเมินผลกระบวนการทํางานของนักเรียนในแตละ 

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
      

4 มีบันทึกหรือรายงานเวลา และพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
ของนักเรียน 

      

5 มีการศึกษาและติดตามนักเรียนกรณีที่ไมไดเขารวมกิจกรรม       
6 กิจกรรมตางๆที่จัดมุงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตรงตาม 

วัตถุประสงค 
      

7 มีหลักฐานหรือผลของการเขารวมกิจกรรมนักเรียนของนักเรียน 
ทุกครั้ง 

      

8 อาจารยที่ปรึกษาชวยดูแลใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมนั้น 

      

9 นักเรียนมีสวนรวมในการตั้งเกณฑการประเมินผลกิจกรรม       
10 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม 

กิจกรรม 
      

11 ผูปกครองมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการประเมินผลดวยในบาง
กิจกรรม 

      

12 นอกจากการประเมินผลแตละกลุมกิจกรรมนักเรียนแลวโรงเรียน
ยังมีผลการประเมินผลรวมกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวม 

      

13. มีการนําเสนอผลการประเมินกิจกรรมนักเรียนใหทราบทั่วกัน
หรือในรายงานประจําปของโรงเรียน 

      

14. มีการนําผลการประเมินที่ไดไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
นักเรียนของโรงเรียนในปตอไป 

      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลวิเคราะหแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134

ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม  
 
ขอที่ รายการ Χ  S.D. 

 1.   นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน   
1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียนมุงเนนการพัฒนาผูเรียน 4.20 .68 
2 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 4.00 .75 
3 มีแผนและโครงการตางๆเพื่อใหการพัฒนาผูเรียนเปนไปตามนโยบาย 3.91 .75 
4 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมนักเรียนโดยเฉพาะ 3.72 .78 
5 เชื่อวากิจกรรมนักเรียนเปนส่ิงที่ชวยเสริมทักษะและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคจากรายวิชาในหลักสูตร 
4.10 .75 

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูจาก 
แหลงเรียนรูอื่น ๆ 

3.95 .42 

7 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนที่ใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง 4.02 .41 
8 ผูเรียนจะพัฒนาไดดีในเรื่องที่เขาถนัดและสนใจ 4.24 .40 
9 เปดโอกาสใหกลุมผูเรียนไดเสนอกิจกรรมนักเรียนตามความตองการ 3.86 .52 

10 กําหนดกิจกรรมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของอาจารย 
ที่ปรึกษา 

3.68 .61 

11 ใชทั้งสองหลักการในขอ 9และขอ 10 เนื่องจากมีขอจํากัด 3.80 .45 
12 กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ 
3.74 .44 

 
   2. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรม    นักเรียน   

1. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสอดคลองกับปญหาความตองการของ 
นักเรียน 

3.70 .47 

2. กิจกรรมนักเรียนสนองธรรมชาติของนักเรียนใหเหมาะสมกับวัย  
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน 

3.84 .50 

3. กิจกรรมนักเรียนที่จัดเสริมสรางใหนักเรียนแตละคนมีความเจริญ 
งอกงามในทุกๆดาน 

3.77 .48 

4. การจัดกิจกรรมนักเรียนมุงที่นักเรียนเปนสําคัญ 4.01 .52 
5. มีการดูแลแนะนําในการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางเพียงพอ 3.76 .48 
6. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนที่ตนเปนสมาชิก 3.85 .48 
7. การรับสมัครสมาชิกเขารวมกิจกรรมนักเรียนยึดถือหลักประชาธิปไตย 4.08 .54 
8. มีการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม 3.09 .55 
9. กิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญเทาเทียมกับรายวิชาอื่น ๆ 3.56 .51 
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ขอที่ รายการ Χ  S.D. 
10. โรงเรียนและชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆของนักเรียน 3.25 .52 

  11. การจัดกิจกรรมนักเรียนยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศึกษา บาน วัด 
ชุมชน 

3.42 .48 

  12. การดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนมีการวางแผอยางรอบคอบ 3.68 .49 
  13. มีการใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 3.81 .58 
  14. นักเรียนดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 3.84 .55 
  15. ครูทุกคนเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียน 3.98 .51 
  16. การเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนเปนสวนหนึ่ง

ของการทํางานปกติของครู 
4.03 .48 

 3.  ประเภท / ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่ โรงเรียนดาํเนนิการอยู   
1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชาตาง ๆ 
3.98 .39 

2. สงเสริมการคนพบและใชศักยภาพของนักเรียนอยางเต็มที่ 3.90 .44 
3. ปลูกฝงระเบียบวินัยความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที่ของนักเรียนในการ

อยูรวมกัน 
4.10 .44 

4. สงเสริมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 3.92 .44 
5. สงเสริมความสนุกสนานบันเทิง 3.81 .48 
6. สงเสริมสุขภาพทางกายและการกีฬา 4.02 .42 
7. สงเสริมดานสุนทรียทางอารมณและสุขภาพจิต 3.96 .39 
8. สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 4.07 .40 
9. สงเสริมดานจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม 3.95 .43 

10. สงเสริมการมีรายไดและอาชีพ 3.65 .52 
 11. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมีความสมดุลทั้งดานวิชาการ กีฬา สุนทรีย

ทางอารมณ การงานอาชีพ คุณธรรม 
3.90 .41 

 4. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม   
1. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเปนผูคิดกิจกรรมที่ตนเองถนัดและมี

ความพรอม 
3.48 .64 

2. เปนอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ตนถนัดเมื่อมีกลุมนักเรียนมาขอรอง 3.40 .63 
3. โรงเรียนระบุกิจกรรมนักเรียนใหครูเลือกและรับเปนอาจารยที่ปรึกษา 2.97 .72 
4 มีการประชุมเพื่อจัดสรรหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาของกิจกรรม 

นักเรียน 
3.30 .58 
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ขอที่ รายการ Χ  S.D. 
5 ปฏิเสธการเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งเมื่อเห็นวาตนเองไมถนัดใน

กิจกรรมนักเรียนนั้น 
2.57 .65 

6 รับเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกกิจกรรมที่นักเรียนมาขอความชวยเหลือ 3.65 .48 
7. โรงเรียนมีคูมืออาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 3.36 .68 
8. โรงเรียนประชุมชี้แจงเพื่อใหรูบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 3.35 .64 
9. กิจกรรมนักเรียนเปนวิชาที่อาจารยที่ปรึกษาตองเขาสอน 3.19 .73 

10. อาจารยที่ปรึกษาเพียงแตใหคําปรึกษาสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ 3.66 .56 
 5.  การบริหารองคกร  กิจกรรมนักเรียนที่จดัขึ้นในโรงเรียน   

1 นักเรียนรวมกันคิดกิจกรรมนักเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษา 3.50 .67 
2 มีระบบการบริหารองคกร / ชุมนุมของกิจกรรมนักเรียนอยางเปนระบบ 3.66 .50 
3 นักเรียนเลือกประธาน และคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานขององคกร / 

ชุมนุมดวยตนเอง 
3.98 .53 

4 คณะกรรมการขององคกร / ชุมนุม ประชุมเพื่อวางแผนกาจัดกิจกรรม
ตลอดภาคการศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลและใหคําปรึกษาหารือ 

3.76 .55 

5 นักเรียนดําเนินงานตามกิจกรรมที่รวมกันกําหนดตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

3.75 .45 

6 มีระเบียบ / ขอบังคับ ของแตละชุมนุม 3.66 .49 
7 

 
มีการประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา การ
ทํางานขององคกร / ชุมนุม 

3.60 .53 

8 มีคณะกรรมการกิจกรรมอยางเปนระบบ 3.64 .53 
9 โรงเรียนกําหนดใหแตละกิจกรรมมีการบริหารจัดการเปนคณะทํางาน 3.71 .54 

 6. ปฏิทินประจําป   
1 โรงเรียนจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักเรียนประจําภาคการศึกษาหรือประจําป

เพื่อใหทุกคนรับรูทั่วกัน 
3.93 .48 

2 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนชวยใหผูบริหารและครูทุกคนใน
โรงเรียนเห็นภาพการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนและสามารถเขา
รวมงานไดเปนอยางดี 

3.84 .47 

3 โรงเรียน ครู และนักเรียน สามารถวางแผนการทํางานของตนเองโดยใช
ปฏิทินของโรงเรียนได 

3.86 .46 

4 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสามารถปรับเปล่ียนกําหนดเวลา 
ตามความจําเปนและเหมาะสมได 

3.93 .43 
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ขอที่ รายการ Χ  S.D. 
5 กิจกรรมนักเรียนแตละกิจกรรมตางมีปฏิทินสวนของกิจกรรมนั้นที่

สอดคลองกับปฏิทินของโรงเรียน 
3.70 .45 

6 ปฏิทินงานมีรายละเอียดและกําหนดการดําเนินงาน 3.71 .54 
 7.   การประเมินผลกิจกรรมนกัเรียน   

1 มีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนตามสภาพจริง 4.03 .44 
2 การประเมินผลกิจกรรมทําดวยวิธีการที่หลากหลาย 3.89 .53 
3 มีการประเมินผลกระบวนการทํางานของนักเรียนในแตละกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3.80 .49 

4 มีบันทึกหรือรายงานเวลา และพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของ 
นักเรียน 

4.05 .51 

5 มีการศึกษาและติดตามนักเรียนกรณีที่ไมไดเขารวมกิจกรรม 3.85 .51 
6 กิจกรรมตางๆที่จัดมุงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค 3.89 .46 
7 มีหลักฐานหรือผลของการเขารวมกิจกรรมนักเรียนของนักเรียนทุกครั้ง 4.16 .47 
8 อาจารยที่ปรึกษาชวยดูแลใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ 

กิจกรรมนั้น 
3.96 .46 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการตั้งเกณฑการประเมินผลกิจกรรม 3.43 .51 
10 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมกิจกรรม 3.45 .55 
11 ผูปกครองมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการประเมินผลดวยในบางกิจกรรม 2.84 .60 
12 นอกจากการประเมินผลแตละกลุมกิจกรรมนักเรียนแลวโรงเรียนยังมีผล

การประเมินผลรวมกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวม 
3.47 .53 

13. มีการนําเสนอผลการประเมินกิจกรรมนักเรียนใหทราบทั่วกันหรือใน 
รายงานประจําปของโรงเรียน 

3.49 .57 

14. มีการนําผลการประเมินที่ไดไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียน
ของโรงเรียนในปตอไป 

3.58 .48 
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ตาราง ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม 
 

คะแนนการ
ประเมิน 

 
ขอที่ 

 
รายการ 

+1 0 -1 

คา 
เฉล่ีย 

 1.   นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียน     
1 นโยบาย/ปรัชญาของโรงเรียนมุงเนนการพัฒนาผูเรียน 3   1.0 
2 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 3   1.0 
3 มีแผนและโครงการตางๆเพื่อใหการพัฒนาผูเรียนเปนไปตามนโยบาย 2 1  0.67 
4 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมนักเรียนโดยเฉพาะ 3   1.0 
5 เชื่อวากิจกรรมนักเรียนเปนส่ิงที่ชวยเสริมทักษะและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคจากรายวิชาในหลักสูตร 
 
3 

   
1.0 

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูจาก 
แหลงเรียนรูอื่น ๆ 

 
3 

   
1.0 

7 โรงเรียนจัดกิจกรรมนักเรียนที่ใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง 3   1.0 
8 ผูเรียนจะพัฒนาไดดีในเรื่องที่เขาถนัดและสนใจ 3   1.0 
9 เปดโอกาสใหกลุมผูเรียนไดเสนอกิจกรรมนักเรียนตามความตองการ 3   1.0 

10 กําหนดกิจกรรมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของอาจารย 
ที่ปรึกษา 

3   1.0 

11 ใชทั้งสองหลักการในขอ 9และขอ 10 เนื่องจากมีขอจํากัด 3   1.0 
12 กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยาง 

เต็มศักยภาพ 
  
3 

   
1.0 

   2. หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียน     
1. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสอดคลองกับปญหาความตองการของ 

นักเรียน 
3   1.0 

2. กิจกรรมนักเรียนสนองธรรมชาติของนักเรียนใหเหมาะสมกับวัย ความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน 

 
 2 

 
1 

  
0.67

3. กิจกรรมนักเรียนที่จัดเสริมสรางใหนักเรียนแตละคนมีความเจริญ 
งอกงามในทุกๆดาน 

  
2 

1  0.67

4. การจัดกิจกรรมนักเรียนมุงที่นักเรียนเปนสําคัญ 3   1 
5. มีการดูแลแนะนําในการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางเพียงพอ 3   1 
6. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนที่ตนเปนสมาชิก 3   1.0 
7. การรับสมัครสมาชิกเขารวมกิจกรรมนักเรียนยึดถือหลักประชาธิปไตย 3   1.0 
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คะแนนการ
ประเมิน 

 
ขอที่ 

 
รายการ 

+1 0 -1 

คา 
เฉล่ีย 

8. มีการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม 3   1.0 
9. กิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญเทาเทียมกับรายวิชาอื่น ๆ 3   1.0 

10. โรงเรียนและชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆของนักเรียน 3   1.0 
  11. การจัดกิจกรรมนักเรียนยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศึกษา บาน วัด ชุมชน 3   1.0 
  12. การดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนมีการวางแผอยางรอบคอบ 3   1.0 
  13. มีการใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 3   1.0 
  14. นักเรียนดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 3   1.0 
  15. ครูทุกคนเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียน 3   1.0 
  16. การเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีสวนรวมในกิจกรรมนักเรียนเปนสวนหนึ่งของการ

ทํางานปกติของครู 
3   1.0 

 3.  ประเภท / ลักษณะกิจกรรมนักเรียนที่ โรงเรียนดาํเนนิการอยู     
1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชาตาง ๆ 
 
2 

 
1 

  
0.67 

2. สงเสริมการคนพบและใชศักยภาพของนักเรียนอยางเต็มที่ 3   1.0 
3. ปลูกฝงระเบียบวินัยความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที่ของนักเรียนในการ

อยูรวมกัน 
3   1.0 

4. สงเสริมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 3   1.0 
5. สงเสริมความสนุกสนานบันเทิง 3   1.0 
6. สงเสริมสุขภาพทางกายและการกีฬา 3   1.0 
7. สงเสริมดานสุนทรียทางอารมณและสุขภาพจิต 3   1.0 
8. สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 3   1.0 
9. สงเสริมดานจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม 3   1.0 

10. สงเสริมการมีรายไดและอาชีพ 3   1.0 
 11. กิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมีความสมดุลทั้งดานวิชาการ กีฬา สุนทรีย

ทางอารมณ การงานอาชีพ คุณธรรม 
3   1.0 

 4. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน/ชุมนุม     
1. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเปนผูคิดกิจกรรมที่ตนเองถนัดและ 

มีความพรอม 
3   1.0 

2. เปนอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ตนถนัดเมื่อมีกลุมนักเรียนมาขอรอง 2 1  0.67 
3. โรงเรียนระบุกิจกรรมนักเรียนใหครูเลือกและรับเปนอาจารยที่ปรึกษา 3   1.0 
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คะแนนการ
ประเมิน 

 
ขอที่ 

 
รายการ 

+1 0 -1 

คา 
เฉล่ีย 

4 มีการประชุมเพื่อจัดสรรหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาของกิจกรรม 
นักเรียน 

3   1.0 

5 ปฏิเสธการเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งเมื่อเห็นวาตนเองไมถนัดใน 
กิจกรรมนักเรียนนั้น 

3   1.0 

6 รับเปนอาจารยที่ปรึกษาทุกกิจกรรมที่นักเรียนมาขอความชวยเหลือ 2 1  0.67 
7. โรงเรียนมีคูมืออาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 3   1.0 
8. โรงเรียนประชุมชี้แจงเพื่อใหรูบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 3   1.0 
9. กิจกรรมนักเรียนเปนวิชาที่อาจารยที่ปรึกษาตองเขาสอน 3   1.0 

10. อาจารยที่ปรึกษาเพียงแตใหคําปรึกษาสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ 3   1.0 
 5.  การบริหารองคกร  กิจกรรมนักเรียนที่จดัขึ้นในโรงเรียน     

1 นักเรียนรวมกันคิดกิจกรรมนักเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษา 2 1  0.67 
2 มีระบบการบริหารองคกร / ชุมนุมของกิจกรรมนักเรียนอยางเปนระบบ 3   1.0 
3 นักเรียนเลือกประธาน และคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานขององคกร / 

ชุมนุมดวยตนเอง 
3   1.0 

4 คณะกรรมการขององคกร / ชุมนุม ประชุมเพื่อวางแผนกาจัดกิจกรรม
ตลอดภาคการศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลและใหคําปรึกษาหารือ 

3   1.0 

5 นักเรียนดําเนินงานตามกิจกรรมที่รวมกันกําหนดตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

3   1.0 

6 มีระเบียบ / ขอบังคับ ของแตละชุมนุม 3   1.0 
7 

 
มีการประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา การ
ทํางานขององคกร / ชุมนุม 

3   1.0 

8 มีคณะกรรมการกิจกรรมอยางเปนระบบ 3   1.0 
9 โรงเรียนกําหนดใหแตละกิจกรรมมีการบริหารจัดการเปนคณะทํางาน 2 1  0.67 

 6. ปฏิทินประจําป     
1 โรงเรียนจัดทําปฏิทินกิจกรรมนักเรียนประจําภาคการศึกษาหรือประจําป

เพื่อใหทุกคนรับรูทั่วกัน 
3   1.0 

2 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนชวยใหผูบริหารและครูทุกคนใน
โรงเรียนเห็นภาพการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนและสามารถเขา
รวมงานไดเปนอยางดี 

3   1.0 
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คะแนนการ
ประเมิน 

 
ขอที่ 

 
รายการ 

+1 0 -1 

คา 
เฉล่ีย 

3 โรงเรียน ครู และนักเรียน สามารถวางแผนการทํางานของตนเองโดยใช
ปฏิทินของโรงเรียนได 

3   1.0 

4 ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสามารถปรับเปล่ียนกําหนดเวลา 
ตามความจําเปนและเหมาะสมได 

3   1.0 

5 กิจกรรมนักเรียนแตละกิจกรรมตางมีปฏิทินสวนของกิจกรรมนั้นที่ 
สอดคลองกับปฏิทินของโรงเรียน 

3   1.0 

6 ปฏิทินงานมีรายละเอียดและกําหนดการดําเนินงาน 3   1.0 
 7.   การประเมินผลกิจกรรมนกัเรียน     

1 มีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนตามสภาพจริง 3   1.0 
2 การประเมินผลกิจกรรมทําดวยวิธีการที่หลากหลาย 2 1  0.67 
3 มีการประเมินผลกระบวนการทํางานของนักเรียนในแตละกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3   1.0 

4 มีบันทึกหรือรายงานเวลา และพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของ 
นักเรียน 

3   1.0 

5 มีการศึกษาและติดตามนักเรียนกรณีที่ไมไดเขารวมกิจกรรม 3   1.0 
6 กิจกรรมตางๆที่จัดมุงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค 3   1.0 
7 มีหลักฐานหรือผลของการเขารวมกิจกรรมนักเรียนของนักเรียนทุกครั้ง 3   1.0 
8 อาจารยที่ปรึกษาชวยดูแลใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ 

กิจกรรมนั้น 
3   1.0 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการตั้งเกณฑการประเมินผลกิจกรรม 3   1.0 
10 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมกิจกรรม 3   1.0 
11 ผูปกครองมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการประเมินผลดวยในบางกิจกรรม 3   1.0 
12 นอกจากการประเมินผลแตละกลุมกิจกรรมนักเรียนแลวโรงเรียนยังมีผล

การประเมินผลรวมกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวม 
2 1  0.67 

13. มีการนําเสนอผลการประเมินกิจกรรมนักเรียนใหทราบทั่วกันหรือใน 
รายงานประจําปของโรงเรียน 

2 1  0.67 

14. มีการนําผลการประเมินที่ไดไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียน
ของโรงเรียนในปตอไป 

3   1.0 

 
ไดคา IOC เทากับ 0.95 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
Reliability 
* * * * *   Method 1 (space saver) will be used for this analysis  * * * * * * 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y      A  N  A  L  Y  S  I  S   -   S  C  A  L  E   (A  L  P  H  A) 
 
Item – total Statistics 
 Scale Scale Corrected  
 Mean Variance Item - Alpha 
 If Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
 
A1 268.8667 1724.0506 .0806 .9755 
A2 269.0000 1715.6552 .2953 .9753 
A3 269.0000 1714.5517 .3217 .9753 
A4 269.2333 1712.2540 .2617 .9754 
A5 269.0333 1699.4126 .4933 .9751 
A6 269.1333 1705.4989 .3647 .9753 
A7 268.9667 1702.3782 .4052 .9752  
A8 269.9000 1714.5069 .2639 .9754 
A9 269.0667 1695.4437 .3886 .9753 
A10 269.5667 1708.2540 .2173 .9757 
A11 269.4667 1699.0851 .4045 .9752 
A12 269.3000 1707.8724 .4286 .9752 
B1 269.2667 1683.3057 .7030 .9748 
B2 269.0333 1691.0678 .6397 .9749 
B3 269.3333 1686.5747 .6455 .9749 
B4 269.0333 1683.9644 .7148 .9748 
B5 269.3000 1677.3207 .7952 .9747 
B6 269.1667 1679.4540 .7025 .9748 
B7 269.0333 1695.4816 .5621 .9750 
B8 270.1667 1708.2816 .1914 .9758 
B9 269.5333 1689.6368 .4171 .9753 
B10 269.7667 1670.5989 .6520 .9748 
B11 269.6333 1666.5161 .7152 .9747 
B12 269.7000 1661.9414 .7858 .9746 
B13 269.4667 1668.8782 .8025 .9746 
B14 269.1000 1672.5069 .7183 .9747 
B15 268.8000 1694.3724 .5486 .9750 
B16 268.7000 1697.2517 .4961 .9751 
C1 269.3333 1679.4713 .8073 .9747 
C2 269.5333 1676.6713 .7764 .9747 
C3 269.0667 1675.0299 .8462 .9746 
C4 269.0667 1686.6851 .7010 .9748 
C5 269.1000 1687.8862 .7167 .9748 
C6 269.0667 1663.9954 .8413 .9745 
C7 269.0667 1668.1333 .8597 .9745 
C8 269.1000 1671.1276 .8461 .9746 
C9 269.3333 1666.2540 .8435 .9745  
C10 269.4000 1655.8345 .8423 .9744 
C11 269.3333 1674.0920 .6958 .9747
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R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y      A  N  A  L  Y  S  I  S   -   S  C  A  L  E   (A  L  P  H  A) 
 
Item – total Statistics 
 Scale Scale Corrected  
 Mean Variance Item - Alpha 
 If Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
 
D1 269.5333 1695.1540 .4085 .9752 
D2 269.3000 1701.7345 .2973 .9755 
D3 269.3667 1691.6885 .3891 .9754 
D4 269.7667 1677.4264 .6359 .9748 
D5 270.2667 1721.9954 .0610 .9759 
D6 269.8667 1703.6609 .2905 .9755 
D7 269.3667 1696.5517 .3704 .9753  
D8 268.9667 1695.0851 .4327 .9752 
D9 269.4000 1708.4471 .2689 .9754 
D10 269.4667 1686.3782 .5422 .9750 
E1 269.2667 1686.5931 .4213 .9753 
E2 269.2333 1669.6368 .7297 .9747 
E3 269.2333 1668.7540 .7708 .9746 
E4 269.6333 1678.9437 .5200 .9751 
E5 269.2333 1685.7713 .5991 .9749 
E6 269.6333 1674.8609 .6870 .9748 
E7 269.5667 1676.5299 .6798 .9748 
E8 269.8000 1682.9931 .5980 .9749 
E9 269.6667 1688.1609 .5668 .9750 
F1 269.3667 1676.9989 .6317 .9749 
F2 269.4000 1666.6621 .7369 .9747 
F3 269.4000 1669.8345 .6977 .9747 
F4 269.5000 1684.3966 .5906 .9749 
F5 269.8000 1676.2345 .5148 .9751 
F6 269.9333 1678.4782 .5046 .9751 
G1 269.3333 1663.2644 .7790 .9746 
G2 269.5000 1661.7759 .7773 .9746  
G3 269.4000 1678.0414 .6435 .9748  
G4 269.0333 1689.6195 .5279 .9750 
G5 269.0667 1691.9954 .4477 .9752 
G6 269.2000 1679.3379 .7792 .9747 
G7 268.9333 1705.3747 .3935 .9752 
G8 269.0333 1682.1713 .6646 .9748 
G9 269.5667 1665.9092 .7355 .9747 
G10 269.8333 1656.0057 .8203 .9745 
G11 270.4667 1666.2575 .6766 .9748 
G12 269.8000 1682.3034 .6678 .9748 
G13 269.7000 1662.7000 .7765 .9746 
G14 269.7333 1658.1333 .7443 .9746 
 
N of Cases =    30.0    N of Items  = 78 
Alpha  =  .9753

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสัมภาษณ 
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 
 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นตอการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียนตามที่ทาน
ปฏิบัติจริงในประเด็นตอไปนี้ 
 
1.  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน ยึดหลักการอะไร 
      

      

2.  บุคลากรที่มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายกิจกรรมนักเรียนมีใครบาง 
      

      

3.  โรงเรียนใชหลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางไร 
      

      

4.  โรงเรียนไดแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการนิเทศภายใน ดานกิจกรรมนักเรียนหรือไม ไดแกใครบาง 
      

      

5.  โรงเรียนของทาน จัดจํานวนกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการใกลเคียงกับจํานวนชุมนุมทางกีฬาและ
นันทนาการหรือไม นักเรียนสนใจประเภทไหนมากกวากัน 

      

      

6.  การเตรียมบุคลากรในการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนดําเนินการอยางไร 
      

      

7.  ทานใชวิธีการอยางไรในการกําหนดใหครูเปนครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน 
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8.  โรงเรียนจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมนักเรียนอยางไร 
      

      

9.  โรงเรียนของทานมีวิธีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางไร 
      

      

10.  โรงเรียนของทานใชชวงเวลาใดจัดกิจกรรมนักเรียน 
      

      

11.  โรงเรียนของทานจัดการแสดงผลงาน หรือนิทรรศการของนักเรียนในดานกิจกรรมนักเรียนบาง
หรือไม 
      

      

12.  โรงเรียนของทานประสบปญหาอะไรบางในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
      

      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
 
 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญประเมินคาความตรงเชงิเนื้อหา (content validity) จาก
หนวยงานที่เกีย่วกับการศึกษาจํานวน 3 คนดังนี ้
1. ชื่อ  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน   
 ตําแหนง ผูอํานวยการระดับ 9 โรงเรียนโพธิสารพทิยากร 
 การศึกษา ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กทม. 
2. ชื่อ  นายสวุัฒน  อนใจกลา   
 ตําแหนง ผูอํานวยการระดับ 8 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
 การศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
3. ชื่อ  นางสาวอัษฎาพร  พานสมบัติ   
 ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการระดับ 7 ฝายวิชาการ 

  รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน โรงเรยีนโพธิสารพิทยากร  
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิจัยการศึกษา  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกลุ  ภรัณยู พีระพงษ 
วัน เดือน ปเกิด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2495 
ที่อยู 434/44 ถ.ฉิมพลี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  
 กรุงเทพมหานคร 10170 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2517 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 พ.ศ. 2541 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทาํงาน 
 พ.ศ. 2518  ครูโท โรงเรยีนบานโคกกะเทยีม อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 พ.ศ. 2520 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 พ.ศ. 2511 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนทาวุงวิทยาคาร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 พ.ศ. 2523 อาจารย 2 ระดับ 6 โรงเรียนโคกกะเทียมวทิยาลยั อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 พ.ศ. 2538 อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ  
 พ.ศ. 2539 อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร บางระมาด ตลิ่งชัน  
  จ.กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2540 หัวหนาหมวดกิจกรรมโรงเรยีนโพธิสารพทิยากร 
 ปจจุบัน หัวหนางานสารสนเทศโรงเรียนโพธิสารพทิยากร 
  หัวหนางานประชาสัมพันธ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
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