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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมของสถาบันอาชีวศึกษา                       

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาในการ           
จัดกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภท
อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี  ปีการศึกษา 2551 จํานวน 391 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 จํานวน 198 คน                   
ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามประเภทสถานศึกษา                 

จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.24 เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จํานวน 51 ร้อยละ 25.76 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา การจัด
กิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)                     
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษามีความเห็นว่าปัญหา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ด้าน               
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ=3.40, S.D.=0.75) โดยปัญหาด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
(Χ=3.45, S.D.=0.83) รองลงมาคือปัญหาด้านการดําเนินงาน (Χ=3.40, S.D.=0.82) และปัญหาที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือปัญหา ด้านการประเมินผล (Χ=3.35, S.D.=0.87) ตามลําดับ  
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2) เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการวางแผนของสถาบัน
อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยการหาค่าที พบว่า 
โรงเรียนแต่ละประเภท มีปัญหาไม่แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติมากกว่า .05  

 
 
 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the problems of the students 
activities in the Vocational Education Institute of Prachin Buri province in academic 
year 2008.  

The samples used were 198 teachers and the tool used to collect data was a 
questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , mean , standard 
deviation (S.D.) and t-test. 

The findings were as follow: 
(1) The majority of the samples showed  that the teachers were the public 

school 74.24 % and the private school 25.76 %. The students’ activity problem in 
Vocational Education Institute of Prachin Buri province as a whole were at a 
moderate level ( x = 3.40, S.D.= 0.75) and each aspect had a maximum mean in the 
aspect of planning ( x = 3.45, S.D.= 0.83) and evaluation ( x = 3.35, S.D.= 0.87) 
respectively. 

(2) The comparative analysis between the students’ activity problem in vocational 
education institute of Prachin Buri province concerned planning and the school category 
showed that there was no significantly different at a level of .05.   

 
คําสําคญั  

ปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา  
 

ความสําคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพจะ
ทําให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข สามารถประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559)            
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ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยแผนการศึกษาแห่งชาติได้นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
บูรณาการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาที่ย่ังยืนมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยทั้งปวง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 1)  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ความต้องการของสังคม และความต้องการของประเทศชาติ น่ันคือบุคคลสามารถ
ประกอบอาชีพได้ และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งเน้นความต้องการ และมาตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ ความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการ ทิศทางในการพัฒนาประเทศ                     
และพัฒนาศักยภาพของบุคคล พัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ถ่ายโอนและเช่ือมโยงความรู้จาก
ภายนอก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการ องค์กรอาชีพ และกลุ่มวิชาชีพในพ้ืนที่กับ
สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบทวิภาคี และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเฉพาะสาขา                     
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพ่ือเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาสากล โดยสนับสนุนให้เปิดสอนและฝึกอบรม
สาขาที่ขาดแคลนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมแห่งคุณภาพ             
สังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นสังคมที่สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน                  
(บัญญัติ ลาชโรจน์, 2547)  

การที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติบ้านเมืองน้ัน สถาบันการศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการดําเนินการจัดการศึกษา และ
อบรมฝึกฝนเสริมสร้างคุณสมบัติ เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาที่กําหนดไว้ ดังน้ัน สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวางเพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะทางวิชาการ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษา 
จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่
ดี เรียนรู้การทํางานร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคี การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง
ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับสถานศึกษา ตลอดจนสถานศึกษากับ
ชุมชน งานกิจการนักเรียน นักศึกษา จึงเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติที่สําคัญ ซึ่งมุ่งหวังให้เกิด
แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังน้ันการบริหารงานกิจกรรมจึงเป็นงานที่จะต้องได้รับการสนับสนุน และ
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ส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตาม
ความหวังของสังคมซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคน เก่ง ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

งานกิจกรรมนักศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญ               
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ตามความ
คาดหวังของสังคม เพราะเป็นการจัดบริการและเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถดํารงตนอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การบริหารงานกิจกรรมในสถานศึกษาเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาอาชีวะ             
ที่ผ่านมา และจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (ประสิทธ์ิ สุรศิลป์, 2538;                  
วรเวทย์ บุญมา, 2541; ยุทธพงศ์ ยุคุณธร, 2543; สุทธิวรรณ กิตินิรันดร์กูล, 2545) เช่น ขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ ขาดงบประมาณ บางกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยมาก เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน                     
ผู้ที่เก่ียวข้อง ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมระหว่างอยู่ในสถานศึกษา  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาสถาบัน
อาชีวศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาอาชีวะ
ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ซึ่งถือว่าการกิจการนักเรียน นักศึกษามีบทบาทสําคัญ              
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ตามความ
คาดหวังของสังคม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา และผู้เรียนต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถานศึกษาต่างประเภทกันในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี มีปัญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี 
ปีการศึกษา 2551 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของสถานศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 391 คน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550) ในจังหวัดปราจีนบุรี 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา              
ในจังหวัดปราจีนบุรีปีการศึกษา 2551 ที่สุ่มได้จากประชากร คํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1973: 725) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 จากจํานวนประชากร 391 คน                  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 198 คน 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
3.1 ตอนที่ 1 คือ เป็นแบบสอบถามสําหรับ ครูผู้สอน ข้อคําถามเกี่ยวกับประเภทของสถานศึกษา 

ของผู้ตอบแบบสอบถามในจัดกิจกรรม นักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม 
ของ ศศีเทพ ปร่ํานาค (2543) จํานวนทั้งหมด 36 ข้อ 

3.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Rating Scale) 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผู้สอน จํานวน 198 คน จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง              

8 แห่ง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
4.3 นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และจัดกระทําเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป  
 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม คือการทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยทดสอบค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
5.2 วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอนที่ 1) การจัดกิจกรรมนักเรียน 

โดยการหาความถี่ สถิติร้อยละ (Percentage) 
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการจัดกิจกรรม นักศึกษา (ตอนที่ 2) โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวัดระดับปัญหา ใช้แบบมาตราส่วนแบบ              
ลิเคิต (Likert Scale) โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามท่ีเรียกว่า           
การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) โดยการใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เพ่ือใช้วัดนํ้าหนัก
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ความคิดเห็นโดยข้อคําถามให้ครอบคลุมหัวข้อที่จะศึกษาที่จะศึกษาในแต่ละส่วนที่จะศึกษามี 5 
ตัวเลือก  

5.4 ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (t-test Independent) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีที่แตกต่างกันมีปัญหาในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ ค่าที (t – test) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามประเภทสถานศึกษา 
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.24 เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชน จํานวน 51 ร้อยละ 25.76    

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
(Standard Deviation) พบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา มีความเห็นว่าปัญหาการ จัดกิจกรรม
นักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Χ=3.40, S.D.=0.75) โดยปัญหาด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ย ระดับมาก (Χ=3.45, 
S.D.=0.83) รองลงมาคือปัญหาด้านการดําเนินงาน (Χ=3.40, S.D.=0.82) 

3. และปัญหาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือปัญหา ด้านการประเมินผล (Χ=3.35, S.D.=0.87) 
ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการวางแผน               
ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบว่า                     
ไม่แตกต่างกัน   

5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการดําเนินงาน                  
ของโรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียนโดยรวมพบว่า                    
ไม่แตกต่างกัน 

6. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษา ด้านการประเมินผล
ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 ตามประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบว่า 
ไม่แตกต่างกัน   

อภิปรายผล  
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ผลจากการศึกษาเรื่องศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา เก่ียวกับ
ปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี                   
ปีการศึกษา  2551 ในปัญหาด้านการวางแผน ปัญหาด้านการดําเนินงาน และปัญหาด้านการประเมินผล 
ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี คือ 

1. ปัญหาด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา เก่ียวกับปัญหา
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ปราจีนบุรี มีปัญหาในด้าน
การวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องตารางระยะเวลา การกําหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ กอร์ตัน (Gorton อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ ยุคุณธร, 2543: 17) ควรเขียนจุดมุ่งหมาย              
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกิจกรรมแต่ละอย่างแต่ละประเภท มีการวางแผนการประชุมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้รอบคอบและชัดเจนอธิบายและเขียนโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดให้ผู้เรียนได้ทราบ
ในตอนต้นปีการศึกษา และมีการประเมินผลแต่ละกิจกรรมและโปรแกรมกิจกรรมทั้งหมดเป็นระยะ ๆ 
และอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่จําเป็น 
รองลงมาคือ กําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู นักศึกษาในการจัดกิจกรรม ควรมีอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบ และมีความสนใจในกิจกรรมน้ันๆ ระบุบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน 
ด้านการจัดกิจกรรมควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 
(2550) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ควรจะพัฒนาข้ึนมาจากความสนใจ ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้เรียน ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรจะพัฒนาความสามารถพิเศษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ิมความรู้และทักษะในการเป็นผู้นํา หรือเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มพัฒนาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรจะทําให้ผู้เรียนเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป ควรจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ และ
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสะท้อนค่านิยมแบบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียน                 
มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นน้ันควรมีครู-
อาจารย์ เป็นผู้ให้คําปรึกษาและดูแล โดยเปิดโอกาสให้เป็นผู้ดําเนินการ การจัดกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความพร้อมสภาพแวดล้อม ตลอดจนแหล่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรม จะต้อง
มีความเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หลักการที่สําคัญที่สุดที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง
ยึดในการจัดและการบริหารกิจกรรมนักเรียน 

2. ปัญหาด้านการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา                     
มีความเห็นว่าปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี ในด้านการดําเนินงานภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องความร่วมมือ   
ของครู/อาจารย์ในการดําเนินการจัดกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ง พูลสวัสด์ิ 
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(2534: 46) กิจกรรมนักเรียนว่า โดยท่ัวทั่ว ๆ ไปแล้ว บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องจะมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูที่ถูกแต่งต้ังให้ควบคุม ดุแลการจัด
กิจกรรม จะต้องร่วมปรึกษาหารือ ในการวางแผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน รองลงมาคือ เรื่องงบประมาณ ในการดําเนินการแต่ละกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
นภาพร ล้อธรรมจักร (2531: 42) ได้สรุปหลักการดําเนินการตามแผนไว้ว่า วัตถุประสงค์สําคัญในการ
ดําเนินการตามแผนคือ ความต้องการที่จะให้ได้รับความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสิ่งที่
จะต้องพิจารณาในการดําเนินงาน คือ บุคลากรซึ่งทําหน้าที่โดยตรงในการดําเนินงาน ซึ่งได้แก่ ครู 
และ นักเรียน และด้านเงิน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือให้กิกรรมดําเนินไปได้ด้วยดี  

3. ปัญหาด้านการประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ผู ้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษา                
มีความเห็นว่าปัญหาการ จัดกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี ในด้านการประเมินผลภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาเรื่องการบันทึก                 
ผลการประเมินไว้เป็นหลักฐานแสดงให้ชัดเจน รองลงมาคือ มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
ตลอดภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ (พัทธมน ศักดิษฐานนท์, 2544: 23-25) การจัดกิจกรรม
นักเรียนมีประสิทธิภาพดี จะต้องมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินผลการกิจกรรม
นักเรียน และยังทําให้ทราบว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละครั้งมุ่งหมาย               
ที่ชัดเจน แน่นอน เมื่อจัดและกิจกรรมควรจะประเมินดูว่า กิจกรรมเหล่าน้ันได้ผลตามที่ได้วาง
จุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ ควรจะได้มีการประเมินกิจกรรมนักเรียนเป็นระยะ ๆ ตลอดภาคการศึกษาและ
ตลอดปี เพ่ือจะได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมใดขึ้นบ้าง และได้ผลอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะสําหรับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา ดังน้ี 

1. ควรกําหนดแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนงาน
กิจกรรมนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาในแต่
ละสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน รูปแบบของการจัดกิจกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความมีจิตใจ
อาสา เพ่ือสร้างจิตสํานึกดีต่อตนเองและชุมชนท้องถิ่น 

4. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

5. ควรมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลงานกิจกรรมนักศึกษา 
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6. ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละคร้ังควรมีการสร้างแบบประเมินในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และสอดคลองกับผู้เข้ารวมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่บริเวณ

ใกล้เคียง และนําผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง  
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน

อาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี  
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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