
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน 
 
 โดยแทจริงแลวกิจกรรมที่จะนํามาใชมรอยูมากมายหลายรูปแบบ  ที่นํามาบอกกลาวนีค้งเปนกิจกรรมบางสวน
เทานั้นที่พอประมวลมาไดภายในเวลาอันจาํกัด  ซ่ึงจะขอนําเสนอดังตอไปนี้คือ 
  ๑. การแนะนําโรงเรียน 
  ๒. การเดนิชมอาคารสถานที่ในโรงเรียน 
  ๓. การบําเพ็ญประโยชน 
  ๔. การแขงขันกีฬามหาสนุก 
  ๕. การแนะนําการใชชีวิตในโรงเรียน 
  ๖. การเลนสันทนาการ 
 

๑. การแนะนาํโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค  
   ๑. เพื่อใหนองรูจักความเปนมาของโรงเรียน 
   ๒. เพื่อใหนองรูจักถึงขอมูลและการบริหารงานของโรงเรียน  อันเปนประโยชนในการติดตอตางๆของนองๆ 
รูปแบบ 
   - อาจจะมีการพูดกับนกัเรียนทั้งหมด  โดยมีอาจารยหรือผูที่รูขอมูลอยางดีตองควบคุมเวลาอยาใหยนเยอและ
ใชเวลามากเกนิไป  เพราะกจิกรรมนี้ไมสามารถดึงคนใหสนใจนานๆได  นอกจากนีค้วรเหลือเวลาใหนองๆไดซักถาม
ขอสงสัยดวย 
ตัวอยางขอมูลท่ีควรนํามาพดูคุย 
   ๑. ความเปนมาในการจดัตัง้โรงเรียน 
   ๒. ประวตัิของโรงเรียนจนถึงปจจุบัน 
   ๓. ปณิภาณของโรงเรียน 
   ๔. ฝายตางๆของโรงเรียนที่นารูจัก  เชน หองพยาบาล นักเรียนจะไปติดตอไดทกุครั้งเมื่อไมสบายและขอยา
ฟรี เปนตน 
 

๒. การเดินชมอาคารสถานที่ในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค 
   - เพื่อใหนองรูจักอาคารสถานที่  หองเรียน  และที่ตั้งสําคัญของฝายตางๆ  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการติดตอ
ไดเร็วขึ้น 

- แยกเปนกลุมยอย  และมีผูรูรายละเอียดเปนผูนําชมและอธิบาย  โดยจะจัดแบบเดนิเสนทางเดียวกไ็ด (โดย
เร่ิมกันคนละจดุ) 

 



รูปแบบ 
    - แยกเปนกลุมและแบงบริเวณพฒันา  อาจจะเปนโรงเรียนหรือสถานที่ใกลโรงเรียนกไ็ด อาจารยและพีเ่ล้ียง
ตองกระตุนใหรูสึกวาเปนกจิกรรมที่เสียสละ  นายกยอง  นอกนั้นควรทําใหรูสึกสนกุสนาน  ไมเครงเครียดที่จะได
ผลงานที่ดีเลิศจนเกนิไป  ทีสํ่าคัญมากอาจารย และพีเ่ล้ียงควรจะเขาไปทํากิจกรรมกับนองๆดวย 
ตัวอยางกิจกรรม 

  ๑. เก็บขยะ 
  ๒. ปลูกตนไม 
  ๓. ทําความสะอาดทางระบายน้ํา  หองน้ํา ฯลฯ 

 

๓. การแขงขนักีฬามหาสนุก 
 
วัตถุประสงค 
   ๑. เพื่อสรางความสนิทสนมและความสามัคคีแกนองใหม 
   ๒. เพื่อใหเกดิความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
รูปแบบ 

  - จัดแขงขันกฬีาประเภทพืน้บาน  โดยแบงทีมไว ๓-๔ ทีม แลวใหสงตัวแทนมาแขงขัน การเลนจะไมเนน
การแพชนะ แตจะเนนใหนองไดสนุกสนานและเปนบอเกิดการสรางความสนิทสนมและสามัคคีตอไป 
ตัวอยางกีฬาท่ีเลน 

  ๑. ชักเยอ 
  ๒. วิ่งสามขา 
  ๓. กินวิบาก (วิ่งไปเปาแปง กินขนม) 
  ๔. ปดตาตหีมอ 

   ๕. วิ่งเก็บของ 
   ๖. วิ่งเปรี้ยว 
   ๗. กระโดดกนิกลวย (มัดมอืไขวหลัง) 
   ๘. เหยยีบลูกโปง ฯลฯ 

 

๕. การแนะนําการใชชีวติในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค 
   - เพื่อใหนองสามารถดํารงชีวิตในโรงเรยีนไดอยางถกูตอง  เหมาะสม  และมีความสขุ 
รูปแบบ 
   - กิจกรรมเปนลักษณะการพูดคุยใหฟงและใหซักถาม  การพูดคุยจะเปนกลุมใหญทั้งหมด แตถาหากหาผูมี
ความรูในดานตางๆไดหลายคนควรจัดพดูเปนกลุมยอยจะดีขึ้น  เพราะพูดคุยใกลชิดและดึงความสนใจไดดกีวา 
 



ตัวอยางเรื่องท่ีนํามาพดู 
   ๑. การเรียน  - เรียนอยางไรถึงจะไดผลดี  รวมถึงไมเครียดและไมเปนที่รังเกียจของเพื่อนคนอื่นๆ 

  ๒. การทํากิจกรรม 
   ประโยชน  - ฝกใหรูจกัเปนผูเสียสละและรูจักการให 
       - บางครั้งเปนการนําความรูที่เรียนมามาใชประโยชน 
       - ทําใหเรารูจักการคบกับผูอ่ืนไดดี  และทําใหมีเพื่อนมาก 
       - ฯลฯ 
 แนวทางที่นองจะเขารวมได 
       - ในหองเรยีน 
       - ชุมนุมตางๆ 
       - กิจกรรมนักเรียน 
       - อ่ืนๆ (ตามที่โรงเรียนมี) 
๓. การออกกําลังกาย  - ปรัชญาของการออกกําลังกายคือการทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค  

ควรทําสม่ําเสมอแตไมควรหักโหม 
 ๔. การแบงเวลา   - การเรียน  การทํากิจกรรม  การออกกําลังกาย  ทุกอยางสําคัญ  แตควรแบงเวลาที่จะทําสิ่ง
ไหนแคไหนในแตละวันหรือสัปดาห 
 ๕. การใหความรัก  - การใหความรักที่ถูกตองควรใหแกทกุคนไมใชเฉพาะกลุม  เชน รักหองตนเองแลวเกลียด
หองอื่น  รักโรงเรียนของตนเองแตชังโรงเรียนอื่น 
 

๖. การเลนสนัทนาการ 
 

 โดยแทจริงแลวการเลนสันทนาการมีมากมายหลายอยาง  และมีวัตถุประสงคแตกตางกันออกไป  ซ่ึงจะนํามา
กลาวพอสังเขปดังนี ้
 

วัตถุประสงค  
   ๑. เพื่อใหนองไดรูจักสนิทสนมคุนเคยกนั 
   ๒. เพื่อใหเกดิความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
รูปแบบ 
   - ควรเลนเกมที่เสริมสรางการรูจักกันกอน  และจึงไปเลนเกมประเภทเนนความสนกุสนานเพียงอยางเดียว  
เกมที่เลือกมาใหในครั้งนี้เหมาะสําหรับกลุมคน ๔๐-๗๐ คนเทานั้น  และในการแบงกลุมควรใหเพื่อนตางหองมาอยู
ดวยกัน  เชนถามี ๕๐๐ คน  อาจแบงเปน ๑๐ กลุมๆละ ๕๐ คน  ซ่ึงแตละกลุมนํามาจากนักเรยีนทุกหองประมาณ
เทาๆกัน สวนคนที่จะนํามาเลนเกมในแตละกลุมควรจะมาซอมกันกอน 
 

๑.  เกมเนนใหรูจักกัน 
๑.๑  แนะนําตวัเปนชุด  - จัดนั่งเปนวงกลมและใหแตละคนแนะนําตนเอง  เมื่อครบชุด (ประมาณชดุละ ๕-๖ 

คน) ก็หนักลับมาชี้คนในชุดนี้ใหม  โดยใหนองทั้งหมดในวงกลมเปนคนพูดชื่อเพื่อนเอง  หลังจากนั้นก็เร่ิมไปชุดอื่น
ตอไปจนครบทุกคน 



๑.๒ ลาลายเซ็น  - เกมนี้ตองแจกกระดาษ (ขนาดเล็กพอด)ีใหนอง  แลวใหเวลา ๕ นาที  โดยไปหาขอมูลของ
เพื่อนใหไดมากที่สุด  และใหจําหนาเพื่อนที่ไปถามใหไดดวย  โดยพยายามหาใหไดไมต่ํากวา ๕ คน  ใครเรียบรอยแลว
ใหนั่งที่  ตอนเลนใหบอกเวลาที่เหลือเพื่อกระตุนนอง  เสร็จแลวก็มาถามนองวาจําเพือ่นไดหรือไมตามกระดาษ (เชน
ถามวาเบอรโทรศัพทนี้เปนของใคร)  ใครตอบไมไดก็อาจหาเกมมาใหเลนโชวเพื่อนกไ็ด 

๑.๓ ตามหาปายชื่อ  - เก็บปายชื่อจากนองทกุคนและนําไปแจกใหไมตรงกับเจาของเดิม  แลวใหเวลา ๓ นาที 
(ตามกําหนดเอง)  ตามหาปายชื่อตนเอง  และเอาปายชือ่ที่ถืออยูไปคืนเจาของ  ถาหมดเวลาใครยังไมเรียบรอย  จะนํามา
เลนเกมกลางวง 

๑.๔ เวียนชื่อแบบกลุม  - คนนําเกมสั่งใหนองแบงกลุมๆละ ๓ คน  จากนั้นเปนกลุมละ ๕ และ ๑๐ คน
ตามลําดับ  สุดทายอาจรวมใหเหลือ ๒ กลุม  และเปนกลุมเดียวในที่สุด  เมื่อนองแบงกลุมก็ใหแนะนํากันเองวาชือ่
อะไร  มาจากไหน  และถามขอมูลอ่ืนๆกันใหมากที่สุด  จากนั้นใหทกุคนชวยกันชี้เพื่อนในกลุมทีละคนจนครบวง 

                                             ให          คือหวัคน และ    คือแขนคน 
                                            จากภาพสังเกตวา  จะใหทกุคนจับมือกัน 

                                               แลวเร่ิมเรียกชื่อ ๑ โดยมือของทุกคนจะชี ้
                                                   ไปหา ๑  และใหยายไปที ่๒,๓,๔,๕ เมือ่ครบ 

                                               แลวใหทุกคนยกมือขึ้นพรอมกันแลว พูด     
         วา“โย” เสร็จแลวคนนาํเกมจะมาทดสอบ  

๑.๕ ชี้ทายชื่อฉับพลัน  - ใหนองนั่งเปนวงกลมวงเดยีว  และใหช้ีใครกไ็ดในวง  และคนที่ถูกชี้ก็ตองชี้คนอื่น
ตอ  เชน A ช้ี B แลว B ก็ช้ี C...  แตเวลาชีต้องเรียกชื่อดวย ในการชี้อาจมีขอแม อาทิเชน หามเรียกชื่อเพศเดยีวกนั เปน
ตน เมื่อเขาใจตรงนี้แลวกห็าอาสาสมัคร ๒ คน มาคอยตหีัวคนทีพู่ดไมทันหรือพูดผิด ถาหากตีหวัใครได คนที่ถูกตีก็จะ
ข้ึนมาตีหัวแทน คนที่ตีหวัไดก็จะไดไปนั่งแทนที ่

๑.๖ มานประเพณี  - แบงคนเลนเปน ๒ ฝาย  แลวหาผาผืนใหญมากั้น  ใหทั้งสองฝายสงตัวแทนมาอยูที่ผา  
เมื่อยกผาขึ้นตวัแทนของทั้งสองฝายจะเหน็หนากัน  ถาใครเรียกชื่อของอีกฝายไดกอนก็จะชนะ  แลวไดคะแนน  อาจ
เลนวาใครถึง ๑๐ กอนก็ชนะ 
  
๒. เกมเนนสนุกสนานอยางเดียว 

๒.๑ ลมเพลมพัด   
 

“ลมเพลมพัดโบกสะบัดพดัมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร  ฉันจะบอกให  พดัคนใสแวนตา”   
 

เพลงนี้ทุกคนจะชวยกนัรอง  ยกเวนตอนทีข่ีดเสนใต  ผูนาํเกมจะพูดเพียงคนเดียว  และถาใครมีลักษณะ
ตามที่ผูนําเกมพูด  จะตองยายไปยนืที่ใหมของวงกลม  ใครชาจะถูกจับตัวไวในเกมตอไป 

๒.๒ รวมเงิน   
 

“รวมเงินรวมกันใหดี รวมกนัคราวนี้อยาใหมีผิดพลาด ผูหญิงนั้นเปน ๑ บาท  ผูชายเกงกาจเปนหาสิบตัง” 
 

เมื่อทุกคนชวยกันรองแพลงนี้จบ  ผูนํากจ็ะบอกจํานวนเงิน  เชน “๓ บาท” ทุกคนจะตองจัดกลุมใหมีราคา ๓ 
บาท เมื่อเสร็จแลวใหนั่งลง 

 



๒.๓ เกมจับนิ้ว - ใหยืนกันเปนรูปวงกลม  หากพูด 
  หนึ่ง →  ใหชูนิว้ช้ีมือขวาขึ้นมาระดับคอ 
  สอง  →   ยกมือซายขึ้นมาและแบมือไปทางซายมือ 
  สาม  →  ใหนํานิว้ช้ีมือขวาไปวางบนฝามือซายของคนทางขวามือเรา 
  สี่      →  ใหทุกคนรีบดึงนิ้วของตนเองออกมาจากฝามือ แลวทุกคนพยายามใชฝามือจับนิ้วช้ี 

  ของเพื่อนใหทัน  ถาใครถูกจับไดกเ็ลนเกมโชวตอไป 
๒.๔ ไฟฟากระแส - ใหทุกคนยืนขึ้นและจบัมือเปนวงกลม  จะมีการสั่งใหทําทา “กระแสสลับ”, 

“กระแสตรง” ก็ได 
       กระแสสลับ - มือ ๒ ขางทําตรงขามกัน  คือมีขางหนึ่งยกขึ้นขางหนึ่งเอาลง 
       กระแสตรง  - มือ ๒ ขางตองทําทาเหมอืนกัน เชน เอาขึ้นทั้งคู  หรือลงทั้งคู แลวคอยจับคนที่ทาํผิด 
๒.๕ บกน้ํารูอากาศ - ใหทุกคนนั่งเปนวงกลม  ผูนําเกมจะชี้ผูเลนและพดูคําวา “บก” “น้ํา” “รู” “อากาศ” 

เพียงคําเดยีว และผูเลนจะตองพูดชื่อสัตวทีอ่าศัยอยูในแบบนั้น ถาพูดชาก็จะถูกตหีวั 
๒.๖ นับแมสูตรคูณ - ทุกคนนั่งเปนรูปวงกลม  แลวชวยกนัทองแมสูตรคูณเปนวง  โดยแตละคนพูดไดเพยีง 

๑ พยางคเทานัน้ 
๒.๗ นับเลขตกใจ - ทุกคนนัง่เปนรูปวงกลม  ใหนับเลขจาํนวนเต็มเปนวง  แลวอาจกาํหนดวาเลขทีห่ารดวย 

๗ ลงตัว  ใหพดูคําวา “ไอหยา” และยกมือขึ้น ๒ ขาง (ไมตองพูดเลขนัน้) และคนที่ถัดไปก็พดูเลขตวัตอไปอีก ฯลฯ 
  
ทั้งหมดนี้เปนแคสวนหนึ่งของกิจกรรมเทานั้น  การจดักจิกรรมนี้จะดหีรือไม  สวนหนึ่งอยูทีก่ารเตรียมความ

พรอมของผูจัด  ซ่ึงควรจะมาพูดคุยกนักอน  และลองซอมดูดวย   กจิกรรมทุกอยางจะไมนาสนุกเลย หากคิดจะนํา
วิธีการตางๆไปใช  โดยไมประยุกตตามความเหมาะสม  พี่ขอใหนองๆ ทุกคนประสบความสําเร็จกบังานปรบัสภาพ
นักเรียนนะครับ 
 

พี่หนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ผูเขียน (อติชาต เกตตะพนัธุ) เขยีนบทความนีข้ณะเปนนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
     (คาดวาเขยีนในป พ.ศ. ๒๕๓๖) 


