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The purposes of the research were as follows: (1) to study the conditions 

and the problems of the organization of recreational activities; (2) and to identify the 
needs of recreational activities for the development of life skills among Matthayomsuksa 
Four students at Prasarnmit Demonstration School in the 2019.  The sample consisted of 
248 participants. The questionnaires used in the research indicated the conditions, the 
problems and the needs of the recreation activities for life skills development among 
Mathayomsuksa Four students at Prasarnmit Demonstration School. The confidence 
value was .98, and the researcher analyzed the data using statistical percentage, mean 
and standard deviation. The research results indicated that the condition of participation 
in recreational activities for the development the life skills of the students was at a high 
level overall (x= 3.98, S.D. = 0.69). Overall, the development of life skills of students was 
at a low level (x=  1.77, S.D. =0.76) and the need for 11 types of recreational activities 
for the development of student life skills was at a high level (x= 3.60, S.D. = 1.00) 
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อยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.สมุนรตรี นิ่มนิติพนัธ ์ประธานกรรมการท่ีปรกึษาปรญิญา
นิพนธ์ ท่ีให้ความเมตตา ให้เวลาเป็นท่ีปรึกษา แนะน า ตรวจทาน แก้ไข และติดตามงานวิจัย ให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน  ์รวมทัง้คณาจารยภ์าควิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการทุกท่านท่ีได้
ถ่ายทอดความรู ้ท าใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็น
อยา่งยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย  ์ดร. คณิต เขียววิชัย ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบปากเปล่า และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้ ท่ีกรุณารว่มเป็นกรรมการสอบปาก
เปล่า รวมถึงคณะกรรมการสอบโครงรา่งปริญญานิพนธท์กุท่านท่ีกรุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ท า
ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละ
เวลาในการใหข้อ้คดิเห็นอนัเป็นประโยชนต์อ่งานวิจยั 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย ์และนกัเรียน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูลและขอ้คิดเห็น
ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนซ์ึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าใหง้านวิจยัฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ ดร.ศกัดิช์ยั ใจซ่ือตรง ท่ีใหค้วามเมตตา สอน แนะน า และแกไ้ข
ในการใชค้า่สถิตวิิเคราะหข์อ้มลูตา่งๆ อยา่งดีย่ิง ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีมี้คณุคา่มากขึน้ 

คณุประโยชนท่ี์ไดร้บัจากปริญญานิพนธฉ์บบันีผู้ว้ิจยัขอนอ้มน าลึกถึงพระคณุของ  คณุพ่อ
วิชยั ขวญัชูนุช คณุแม่วิชาภา อรรคประภาพรรณ เพ่ือน และผูท่ี้มีส่วนรว่มทุกท่านท่ีใหค้วามกรุณา
สละเวลาใหค้วามรว่มมือในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หส้มบรูณ ์ผูว้ิจยัจะน าผลการวิจยัไปปรบัใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชาทกัษะชีวิตเพ่ือตัง้รบักบัการมีวิถีชีวิตยคุใหมอ่ยา่งมีวิจารณญาณ และ
การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในสภาพสังคมปัจจุบันท่ีผันผวนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล า้สมัย  

ของเทคโนโลยี การส่ือสาร เชือ้ชาติวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย และความเช่ือท่ีส่งผลกระทบ 
ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องปรับตัวเพ่ือให้ด  าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมิฉะนั้น  
จะก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ เช่น การปรบัตวั อารมณแ์ละจิตใจสุขภาพความรุนแรง เกม ยาเสพติด 
เพศ ฯลฯ ดงันัน้ทกัษะชีวิตจึงเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้ช่วยใหบุ้คคลสามารถเตรียมรบัมือ
จั ด ก า รกั บ ปัญ ห า  แล ะ เต รีย ม พ ร้อ ม ใน ก า รใช้ ชี วิ ต ใน อน าคตซึ่ ง เป็ น ก ระบ วก า ร  
ท่ีพัฒนาทัง้ความรูค้วามคิดทัศนคติ อารมณ์และทักษะชีวิตท่ีจ  าเป็นกับบุคคลท่ีจะช่วยใหเ้ลือก
ด าเนินชีวิตใหอ้ยูร่อด ปลอดภยั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

ตามท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นหลักสูตแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 นัน้ มีการก าหนดสมรรถนะหลกัท่ีส าคญัใหเ้ป็นทกัษะชีวิต ท่ีผูเ้รียน
จะต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นด้านของความรู ้และความรูส้ึกนึกคิด ให้นักเรียนได้รูจ้ักการสรา้ง
สมัพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน มีความสมบูรณ์ ทัง้ทางรา่งกาย 
ดา้นความรูมี้คุณธรรม รูจ้ักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เนน้พัฒนา
คณุภาพชีวิตของเยาวชนใหมี้พืน้ฐานความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตในการเผชิญกับปัญหา 
หรือสถานการณต์า่งๆ ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และทนัตอ่การเปล่ียนแปลง รูจ้กัหลบเล่ียง
การกระท าท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น อันไม่พึงประสงค ์ซึ่งสามารถป้องกันตวัเองใน
ภาวะคบัขนัและจดัการกบัการใชชี้วิตไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประมีประสิทธิภาพ มุง่พฒันาใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพตามมาตฐานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนมีสมรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งต่อมาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการพัฒนาคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพ่ือให้ครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องมีแนวทางในการเสริมสรา้งทักษะชีวิตให้กับ
นกัเรียน ซึ่งไดก้ าหนดองคประกอบของทักษะชีวิตไว ้4 องคประกอบ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
องคป์ระกอบทักษะชีวิต ท่ีองคก์ารอนามัยโลกก าหนด พรอ้มทัง้ก าหนดพฤติกรรมทักษะชีวิตที
คาดหวงัและตวัชีต้ามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2554, น. 1-
15)  
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กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาทกัษะชีวิต ผูเ้รียนจะตอ้งไดร้บัประสบการณแ์ละประโยชนส์งูสดุ 
ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเองจะตอ้งมีส่วนในการท ากิจกรรม มีส่วนร่วมในการสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง เช่น กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น สามารถใหผู้เ้รียนถ่ายทอดประสบการณข์องตนผ่าน
กิจกรรม และสะทอ้นออกทางดา้นความคิด ผูเ้รียนมีการเรียนรูโ้ดยการคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูลดว้ย
ตนเอง กิจกรรม ท่ี เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกัน  โดยการท ากิจกรรมดังกล่าว  
จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตดว้ยการน าองคค์วามรูม้าประยุกตใ์ช ้เช่น กิจกรรม
ค่ายพักแรม กิจกรรมเดินทางทัศนศึกษา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึน้  
เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้นัน้จะสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ดา้น
ทกัษะการส่ือสาร เสริมสรา้งสมัพนัธภาพ และการจดัการอารมณและความเครียดของตนเอง การ
รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น การยอมรบัความคิดเห็น ผูอ่ื้น รูจ้กัไตร่ตรอง เขา้ใจและ
ตรวจสอบตนเองให้เข้าใจตนเองและ เห็นใจผู้อ่ืน และได้รับการยอมรับจากกลุ่ม สามารถ
แสดงออกทางดา้นความคิด การพูด และการงานมีความลุล่วง ไดร้บัการช่ืนชม เกิดความภูมิใจ
และเห็นคณุคา่ตนเอง (นภดล ยิ่งยงสกลุ. 2559) 

จากสถาพปัญหาและความส าคญัของรูปแบบกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตดงักลา่ว ผูว้ิจยัจึง
มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาสถาพปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพือพฒันาทกัษะ
ชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เ พ่ื อ น า ไป ป รับ ใช้ ใน ก า ร เรี ย น ก า รส อน ใน ราย วิ ช าทั ก ษ ะ ชี วิ ต  เ พ่ื อ ตั้ ง รับ กั บ ก า ร  
มีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนตอ้งปรบัตวัเพ่ือใหด้  าเนิน
ชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
3. เพ่ือศึกษาความตอ้งการ กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของระดบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นีท้  าใหท้ราบสภาพ ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุน ปรบัปรุงแก้ไขกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ
พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมนันทนาการของนักเรียน และเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือสง่เสรมิการพฒันาทกัษะชีวิตในโรงเรียนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวน 694 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวน 248 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) จาก
จ านวนประชากร 700 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 248 คน และผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเพิ่ม รอ้ยละ 5 
ของกลุ่มตวัอย่าง (คิดเป็น 13 คน) เพ่ือป้องกันแบบสอบถามท่ีตอบกลับไม่สมบูรณ์ รวมจ านวน
กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 261 คน  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สภาพ ปัญหา และความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ 

1.1 ประชากรศาสตร ์
1.2 กิจกรรมนนัทนาการ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิต 4 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 
2.2 ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
2.3 ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด 
2.4 ดา้นการสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สภาพ หมายถึง สภาวะหรือสภาพท่ีเป็นจริงท่ีพบเห็นอยู่เป็นประจ า ของการจัด

กิจกรรมนันทนาการ เช่น อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2. ปัญหา หมายถึง ปัญหาสิ่งท่ีเกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น อุปกรณ ์
สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

3. ความต้องการ หมายถึง ความรูส้ึกเฉพาะตัวบุคคล ท่ีมีลักษณะเป็นความคาดหวัง
ความประสงคส์ิ่งท่ียงัขาดในการจดักิจกรรมนนัทนาการ ซึ่งในท่ีนีห้มายถึง ความรูส้ึกของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีตอ่กิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 

4. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีปฏิบัติในเวลาว่าง และกระท าดว้ยความ
สมคัรใจ ทัง้ 11 ประเภท ไดแ้ก่ เกมกีฬาและการละเล่น การเตน้ร  า ศิลปะและหตัถกรรม การรอ้ง
เพลงและดนตรี ภาษาและวรรณกรรม การแสดงและการละคร งานอดเิรก กิจกรรมกลางแจง้/นอก
เมือง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ และการบริการอาสาสมัคร โดยมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ ไดร้บัความสนุกสนานและช่วยพัฒนา
ดา้นจิตใจ อารมณ ์สงัคมและสตปัิญญา 

5. ทักษะชีวิต หมายถึง ความตัง้ใจของนกัเรียนท่ีจะแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมตอ่ การ
ปรบัตวั จดัการกบัปัญหารอบตวัได ้และเตรียมความพรอ้มส าหรบัการ ปรบัตวัในอนาคตไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์ดว้ยการใชค้วามคิดเชิงเหตผุล ในกิจกรรมท่ีจ าลองสถานการณเ์ก่ียวกบั ประสบการณ์
ในชีวิตประจ าวนัและระหวา่งการศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียน ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงันี ้  

5.1 ดา้นการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง การมีความภูมิใจใน
ตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกในสิ่งท่ีตนเองภาคภูมิใจ และของเพ่ือนใหผู้อ่ื้นรบัรู ้มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองและผูอ่ื้น กลา้แสดงความคิดความรูส้ึกและการกระท าของตนเองไดอ้ย่างมั่นใจ ยอมรบั
ความคดิ ความรูส้กึและการกระท าท่ีดีของผูอ่ื้น 

5.2 ด้านการคิดวิเคราะห ์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์หมายถึง การรูจ้ัก
ขัน้ตอนการแก้ปัญหา และวิธีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง สามารถวิเคราะหส์าเหตุของการเกิด และ
เผชิญกบัปัญหา และเลือกแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรคถ์กูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ ์
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5.3 ดา้นการจดัการกับอารมณ์ และความเครียด หมายถึง การรูจ้กัสรา้งความสุขใหแ้ก่
ตนเอง และรูว้ิธีการท่ีท าใหต้นเองมีความสขุไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือเกิดความเครียด 

5.4 ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น หมายถึง การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น และใหค้วาม
รว่มมือไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีความส าเร็จบนพืน้ฐานความเป็นประชาธิปไตย และปฏิบตัิตามกฎ
กตกิาขอ้ตกลงของกลุม่ ชัน้เรียน และสงัคม 

6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง นักเรียนทัง้เพศชายและเพศหญิง ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร  หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตรจ์ัดตั้งขึน้  เพ่ือเป็นแหล่งฝึกหัดภาคปฏิบัติของนิสิตคณะ
ศกึษาศาสตร ์และเปิดสอนในระดบัชัน้ ตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1-6  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
      ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ

เพ่ือทักษะชีวิต 4 ดา้น ประกอบไป

ดว้ย 

1. ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็น

คณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 

2. ดา้นการคิดวิเคราะห ์

ตดัสินใจ และแกปั้ญหา

อยา่งสรา้งสรรค ์

3. ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์

และความเครียด 

4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ี

ดีกบัผูอ่ื้น 

 

 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. สาขาวิชาเอก 
2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) 
2.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Smart Global Science : SGS) 
2.3 วิชาเอกคณิตศาสตร ์(Mathematic) 
2.4 วิชาเอกคณิต-วิศวะ (Mathematic Engineer : ME) 
2.5 วิชาเอกภาษาองักฤษ (English) 
2.6 วิชาเอกภาษาองักฤษ (Innovative English Major : IEM) 
2.7 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (France) 
2.8 วิชาเอกองักฤษ-อาเซียน (English – Asian) 
2.9 วิชาเอกภาษาจีน (Chinese) 
2.10 วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น (Japanese) 
2.11 วิชาเอกทศันศิลป์ (Visual Art) 
2.12 วิชาเอกแอนิเมชั่น (Animation) 
2.13 วิชาเอกออกแบบ (Design) 
2.14 วิชาเอกดิจิตอลมลัติมิเดีย (Digital Media Art : DMA) 
2.15 วิชาเอกดรุิยางคศิลป์ (Music Performance) 
2.16 วิชาเอกศิลปะการแสดง (Performing Art) 
2.17 วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Multimedia Technology : MT) 
2.18 วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Information Technology : IT) 
2.19 วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engineer Artificial 

Intelligence : E-AI) 
2.20 วิชาเอกอาหารการโรงแรม (Food and Hotel Management) 
2.21 วิชาเอกพลศกึษา (Physical Education) 
2.22 วิชาเอกนนัทนาการและภาษาเพ่ือการท่องเท่ียว (Recreation 

and Language for Tourism : RLT) 
 
ชาย 
หญิง 
สาขาวิชาเอก 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) 

สภาพ ปัญหาของการเขา้รว่ม

กิจกรรมนนัทนาการ 3 ดา้น 

1. ดา้นการจดัการ 

2. ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

3. ดา้นบคุลากร 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา
ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒประสาน
มิตร ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสนับสนุนการวิจัยครัง้นี ้โดยเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบันนัทนาการ 
1.1 ความหมายของนนัทนาการ 
1.2 ความมุง่หมายของนนัทนาการ 
1.3 ประโยชนแ์ละคณุคา่ของนนัทนาการ 
1.4 ความส าคญัของนนัทนาการ 
1.5 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 

2. กิจกรรมนนัทนาการในโรงเรียน 
2.1 การจดันนัทนาการในโรงเรียน 
2.2 วตัถปุระสงคข์องการจดันนัทนาการในโรงเรียน 
2.3 คณุคา่และประโยชนข์องการจดันนัทนาการในโรงเรียน 

2.4 งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

3. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 
3.1 ความหมายของทกัษะชีวิต 
3.2 องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 
3.3 ความส าคญัของทกัษะชีวิต 

4. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
4.1 หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
4.2 ความมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
4.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 
4.4 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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4.5 บทบาทของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
4.6 ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 
5.2 งานวิจยัในประเทศ 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับนันทนาการ 
1.1 ความหมายของนันทนาการ 

นนัทนาการเป็นค าท่ีรูจ้กักันอย่างแพรห่ลายในลกัษณะของ กิจกรรม และรูปแบบท่ี
ใหค้วามสนกุสนาน ความสขุและความเพลิดเพลิน  

ความหมายของนันทนาการ (Recreation) ค าว่านันทนาการ มีผู้ เช่ียวชาญทาง
นนัทนาการ ไดใ้หข้อ้คดิเห็นของความหมายไว ้ตา่งกนัดงันี ้

ฟอง เกิดแกว้ (2532) กล่าวว่า นนัทนาการนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความใกลช้ิดกับวิชา
พลศึกษามาก โดยบุคคลท่ีเล่นนนัทนาการ จะท าใหเ้กิดการพัฒนาทางดา้น สุขภาพทางใจ และ
ร่างกายท่ีดีมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขเพราะเป็นกิจกรรมท่ี
สนกุสนาน ผอ่นคลายความตงึเครียดทัง้กบัตนเองและผูอ่ื้น 

จรินทร ์ธานีรตัน ์(2532) กล่าวว่า นนัทนาการนัน้เนน้ในเรื่องกิจกรรมการกระท าใน
ยามวา่ง โดยใชค้วามสมคัรใจเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบั และไดร้บัความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจจาก
กิจกรรมเป็นหลกัส าคญั 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2538, น. 435) ใหน้ันทนาการมีความหมายว่า 
เป็นกิจกรรมท่ีผู้กระท านัน้มีความสมัครใจ และเป็นกิจกรรมท่ีท าในเวลาว่าง ใหเ้กิดความสนุก
เพลิดเพลินก่อใหเ้กิดการส าราญใจ และมีความผอ่นคลายความตงึเครียด 

ชูชีพ เยาวพัฒน์ (2543) ใหค้วามหมายนันทนาการ ไว่ว่า เป็นกิจกรรมท่ีคนเราใช้
เวลาท่ีเหลือว่างหลงัจากปฏิบตัิงานประจ า หรือภารกิจประจ า โดยมีความสมคัรใจในการเขา้รว่ม 
ซึ่งกิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ผิดต่อข้อกฏหมายของบ้านเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม เพ่ือใหเ้กิดความเจรญิทางรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปัิญญา 

สมบตัิ กาญจนกิจ (2544) ใหน้นัทนาการไดมี้ความหมาย ไวห้ลายลกัษณะ สรุปได้
ดงันี ้

1. นนัทนาการ หมายถึง การท าใหส้ดช่ืนและมีพลงัขึน้มาใหมไ่ดจ้ากการเล่น การ
แสดงออกทางกีฬา ดนตรี ศลิปะงานอดเิรก 
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2. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีกระบวนการ (Process) ของการเพิ่ม
ประสบการณท่ี์สง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพของชีวิต  

3. นนัทนาการ หมายถึง สวสัดิ์การทางสงัคม (Social Welfare) ท่ีจดับริการทาง
สงัคมใหก้บัประชาชนโดยรฐั เชน่ จดัสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ วนอทุยาน สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

4. นนัทนาการ เป็นศาสตรท่ี์ศกึษาถึงพฤติกรรมของบคุคลในชว่งเวลาวา่ง โดยน า
รูปแบบของกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนา และมีความมุ่งหวงัเพ่ือการพักผ่อน
หยอ่นใจ 

Godbey (2008) ค  าว่าให้ค  าว่า นันทนาการ ว่าหมายถึง กิจกรรมท่ีท าตรงขา้มกับการ
ท างานซึ่งท าใหส้ดช่ืนและฟ้ืนฟูตนเองนันทนาการเป็นตวัแทนของทัศนคติท่ีเก่ียวขอ้งกับความ
สนกุสนานท าใหเ้กิดความสขุใจ 

ศรัณย์ เจียระนัย (2555) ได้นิยามค าว่า นันทนาการ ดังนี ้นันทนาการเป็นกิจกรรมท่ี
กระท าในเวลาว่างและบคุคลกระท าดว้ยความสมคัรใจและไมผ่ิดวฒันธรรมประเพณีและกฎหมาย 
เม่ือกระท าแลว้ก่อใหเ้กิดความสขุทางใจ พฒันารา่งกาย จิตใจ อารมณท์ าใหเ้ป็นคนท่ีสมบรูณ ์

ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ให้ข้อสรุปของนันทนาการไว้ ดังนี ้ นันทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลนั้น เข้าร่วมในช่วงเวลาว่างดว้ยความสมัครใจ เกิดการพัฒนาทาง
อารมณ ์รา่งกาย สตปัิญหา และสงัคม  

วิพงษ์ชยั รอ้งขนัแกว้ (2557) ใหค้วามหมายของนันทนาการว่าเป็นกระบวนการท่ีแต่ละ
บคุคลใชใ้นกิจกรรมในการฟ้ืนฟู สรา้งพลงัขึน้มาใหม่หรือท าใหชี้วิตเกิดความสดช่ืนขึน้มาใหม่ โดย
นนัทนาการนัน้เป็นกิจกรรมท่ีบคุคลมีอิสระในการเขา้รว่มหรือกระท าโดยสมคัรใจในเวลาว่างเป็น
เครื่องมือท่ีท าให้บุคคลได้สัมผัสถึงประสบการณ์ของการใช้เวลาว่างอันก่อให้เกิดความสุข 
สนุกสนานเพลิดเพลินและส่งผลให้เกิดความสุขและความพึงพอใจในชีวิตและน าไปสู่พัฒนา
คณุภาพชีวิต และมีชีวิตท่ีสมดลุ 

กรมพลศึกษา (2557) นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมเวลาว่างท่ีสร้างสรรค์ และมี
ประโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนท่ีเขา้รว่มดว้ยความเตม็ใจ   

คชัญศิลป์ บญุพิทกัษส์กลุ (2558) นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าในเวลาว่างจาก
การท างาน หรือภารกิจตา่งๆ โดยเขา้รว่มดว้ยความสมคัรใจ ท าใหผู้ก้ระท ากิจกรรมนนัทนาการมี
ความรูส้ึกสดช่ืนมีพลงังานเกิดขึน้ใหม่ มีความสขุจากการรว่มกิจกรรมท่ีไดท้  า และกิจกรรมท่ีตอ้ง
ไมข่ดัตอ่กฎหมายบา้นเมือง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม  
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กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  (2560) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) ไดก้ าหนดให ้นนัทนาการ คือ การใชเ้วลาหลงัจากท่ีบุคคลนัน้เวน้ว่างจากการ
ปฏิบตัิภารกิจ โดยเขา้ร่วมดว้ยความเต็มใจ ซึ่งกิจกรรมนัน้ตอ้งไม่ผิดขอ้กฏหมาย และประเพณี
ของบา้นเมือง เกิดความพงึพอใจ สนกุสนาน  

จากความหมายของนนัทนาการตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางนนัทนาการใหค้วามหมายไว ้ 
สรุปไดว้า่ นนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเวลาวา่ ก่อใหเ้กิดความสนกุสนาน เพลิดเพลิน 

เป็นกิจกรรมท่ีผูก้ระท าดว้ยความสมัครใจ โดยไม่ผิดวฒันธรรมประเพณีและกฎหมาย หลงัจาก
กระท าแลว้ก่อใหเ้กิดความสขุทางใจ พฒันาสง่เสรมิคณุภาพชีวิตตอ่ผูก้ระท า 

1.2 ความมุ่งหมายของนันทนาการ 
เอนก หงษท์องค า (2542) ไดส้รุปจดุมุง่หมายของนนัทนาการไวด้งันี ้

1. เพ่ือพฒันาอารมณ ์
2. เพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณใ์หม่ 
3. เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ ์
4. เพ่ือสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม 
5. เพ่ือสง่เสรมิการแสดงออก 
6. เพ่ือสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 
7. เพ่ือสง่เสรมิความเป็นมนษุยชาติ 
8. เพ่ือสง่เสรมิความเป็นพลเมืองท่ีดี 

สมเกียรต ิเนตรประเสริฐ (2543) ไดเ้สนอความมุ่งหมายของนนัทนาการ ประกอบไป
ดว้ย 

1. เพ่ือความพงึพอใจในความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนษุย ์
2. เพ่ือสง่เสรมิสขุภาพทัง้รา่งกายและจิตใจ 
3. เพ่ือผอ่นคลายความเครียดในชีวิตประจ าวนั 
4. สง่เสรมิความสขุใหก้บัชีวิตในครอบครวั 
5. พฒันาและสง่เสรมิการเป็นพลเมืองท่ีดีในสงัคมประชาธิปไตย 

1.3 ประโยชนแ์ละคุณค่าของนันทนาการ 
Butler และ Association (1959) กลา่วถึงคณุคา่ทางนนัทนาการ ดงันี ้ 

1. กิจกรรมนนัทนาการเป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนษุย ์
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2. กิจกรรมนันทนาการนั้นเป็นทางออกท่ีดีของการแสดงออกและการพัฒนา
ตนเอง 

3. ส าหรบัผูใ้หญ่นนัทนาการเป็นการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ เป็นการคบหา
สมาคมซึ่งกนัและกนั 

4. นนัทนาการเป็นการแสวงหาความสขุ  
สมบตัิ กาญจนกิจ (2535) ไดใ้หป้ระโยชนแ์ละคณุคา่ของกิจกรรมนนัทนาการ ไวว้่า 

จะชว่ยใหช้มุชนและบคุคลไดร้บัความสขุ และความสนกุ  
1. กิจกรรมนนัทนาการสามารถชว่ยใหเ้กิดการพฒันาสมรรถภาพทางกายท่ีดี  
2. กิจกรรมมนนัทนาการสามารถชว่ยปอ้งกนัปัญหา ตา่งๆ  
3. สง่เสรมิความเป็นพลเมืองดี  
4. ส่งเสริมการพฒันาอารมณส์ขุ ลดความเครียด ความวิตกกงัวล ท าใหอ้ารมณ์

แจม่ใส 
5. ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ กิจกรรมนนัทนาการ ช่วยส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรมของธรรมชาต ิ 
6. สง่เสรมิการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ 
7. สง่เสรมิการบ าบดัรกัษา  
8. สง่เสรมิมนษุยส์มัพนัธแ์ละการท างานเป็นทีม ละลายพฤตกิรรมของกลุม่  
9. สง่เสรมิและบ ารุงขวญัทหารและต ารวจปฏิบตัหินา้ท่ีตามชายแดน  

ชูชีพ เยาวพัฒน์ (2543) ไดส้รุปประโยชนข์องกิจกรรมนันทนาการเป็นหัวข้อใหญ่ 
จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้

1. ประโยชนต์อ่ตนเอง ท าใหมี้สขุภาพท่ีดีทัง้จิตใจ และทางรา่งกาย  
2. ประโยชน์ต่อครอบครัว ท าให้ชีวิตครอบครัวเป็นสุขและอบอุ่น กระชับ

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัใหใ้กลช้ิดกนัมากย่ิงยขึน้ 
3. ประโยชนต์อ่สงัคม 

3.1 ก่อใหเ้กิดความรกัใครก่ลมเกลียวกนั  
3.2 สง่เสรมิความเป็นพลเมืองท่ีดี  
3.3 สง่เสรมิใหเ้กิดมิตรภาพและสนัตภิาพ  
3.4 ลดปัญหาการประพฤตผิิดศลิธรรม  

กรมพลศกึษา (2557, น. 13) ไดส้รุปประโยชนข์องนนัทนาการไว ้15 ประการ ดงันี ้
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1. พฒันาสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 
2. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
3. พฒันาสง่เสรมิความคดิและสตปัิญญาแก่บคุคล 
4. ชว่ยใหไ้ดพ้กัผอ่นอนัเป็นสิ่งจ  าเป็นของบคุคลอยา่งยิ่ง 
5. ชว่ยใหเ้กิดความสขุและความพงึพอใจ 
6. สรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสรา้งความรูส้ึกให้เกิดการยอมรบั

ตนเองและผูอ่ื้น 
7. พฒันาบคุคลในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
8. สง่เสรมิใหเ้ป็นพลเมืองดี 
10. ชว่ยลดปัญหาอาชญากรรมและพฤตกิรรมเกเรของเดก็ 
11. ชว่ยบ ารุงขวญัและสขุภาพบคุคลแตล่ะกลุม่ 
12. ส่งเสริมและสรา้งความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจอันดีแก่สมาชิกภายใน

ครอบครวั 
13. ชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การสงวนทรพัยากรธรรมชาติ 
14. เป็นส่ือกลางความสมัพนัธร์ะหวา่งชาติ 
15. ชว่ยถ่ายทอดประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมของมนษุย ์
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ นอกจากให้ความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินตอ่ตนเองแลว้ ยงัท าใหชี้วิตครอบครวัอบอุน่ ไดท้  ากิจกรรมรว่มกนั และเกิดความรกัใคร่
กลมเกลียวกนั ในการท ากิจกรรมรว่มกันเพ่ือสาธารณะประโยชน ์ลดช่องว่างระหว่างสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนัได ้

1.4 ความส าคัญของนันทนาการ 
ในปัจจุบนัการพัฒนาการในดา้นต่างๆ ของสังคมนัน้ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว จนส่งผลใหก้ารพักผ่อนหรือกิจกรรมนันทนาการ กลายเป็นเพิ่มเติมท่ีส าคญัมากกว่า 4 
อย่างท่ีมนุษยต์อ้งการ ไดแ้ก่ เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่ และยารกัษาโรคและอาหาร ซึ่งไดจ้  าแนกเป็น 4 
สว่น ดงัตอ่ไปนี ้(สมบตั ิกาญจนกิจ, 2535) 

1. ประชากรในสงัคม นนัทนาการเป็นส่ือท่ีส าคญัในการพฒันามนษุยใ์หมี้ความ
สมบรูณท์ัง้จิตใจ รา่งกาย สงัคม และอารมณ ์

2. ครอบครวั กิจกรรมนนัทนาการจะเป็นส่ือสาคญัท่ีชว่ยลดปัญหาการใชเ้วลาว่า
ใหก้บัสมาชิกในครอบครวัดว้ย  
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3. ชมุชน  
3.1 ชว่ยใหส้มาชิกมีเหตผุลกนัมากยิ่งขึน้ 
3.2 ลดปัญหาอาชญากรรมในชมุชน 
3.4 ชว่ยใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี  

4. ประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยสรา้งความสงบสุขภายในได้เป็น
อยา่งดี และมีสว่นชว่ยลดปัญหาเรื่องความประพฤตใินดา้นไมไ่มพ่งึประสงคข์องประชากรลง  

พีระพงศ ์บุญศิริ (2542) กล่าวว่า นนัทนาการเป็นกิจกรรม มีหลายรูปแบบ ไม่จ  ากัด
เวลา เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ อาสาเข้าร่วมอย่างเต็มใจ ใช้เป็นกิจกรรมเพ่ือการบ าบัดทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งซึ่งเป็นคณะ มีจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของนันทนาการ ให้ความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน ลดปัญหาเด็กเกเร ส่งเสริมการเป็นพลเมืองท่ีดี ใชพ้กัฟ้ืนผูป่้วย สรา้งความ
สามคัคีในกลุม่ ความรูส้กึอนรุกัษธ์รรมชาติ 

สิริลกัษณ ์รกัประยูร (2552) กล่าวถึงความส าคญัของนนัทนาการว่า เป็นการน าพา
ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และประเทศชาติไปสู่สงัคมท่ีมีความสงบสขุ และพฒันาใหม้นษุยมี์ความ
สมบรูณท์ัง้จิตใจ อารมณ ์สงัคม รา่งกาย  

จึงสรุปความส าคญัของนนัทนาการมีต่อมนุษยไ์ดว้่า มีส่วนช่วยใหอ้งคป์ระกอบใน
การด าเนินชีวิตเป็นไปไดอ้ย่างสมบูรณ ์มีพฒันาทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ และการใชชี้วิต
รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม สรา้งสมัพนัธท่ี์ระหว่างกลุ่มคนในชมุชน สงัคม เป็นการน าพาความสขุมาให้
ครอบครวั ชมุชน และประเทศชาต ิ

1.5 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพดา้นนนัทนาการ ไดจ้ัดแบง่ประเภทของกิจกรมนนัทนาการไว้

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึน้อยูก่บัเปา้หมาย โอกาส และความเหมาะสมของปัจจยัมากมาย ดงันี ้
พีระพงศ ์บญุศริ ิ(2542) ไดแ้บง่ประเภทกิจกรรมนนัทนาการไว ้10 ประเภท ดงันี ้

1. นนัทนาการส าหรบัครอบครวั 
2. นนัทนาการในโรงเรียน 
3. นนัทนาการชนบท 
4. นนัทนาการเยาวชน 
5. นนัทนาการชมุชน 
6. นนัทนาการเพ่ือธุรกิจ 
7. นนัทนาการส าหรบัคนพิการ 
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8. นนัทนาการในโรงงานอตุสาหกรรม 
9. นนัทนาการในสถานพยาบาล 
10. นนัทนาการอาสาสมคัร 

ชชีูพ เยาวพฒัน ์(2543) ไดแ้บง่ประเภทกิจกรรมนนัทนาการเป็นประเภทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. นนัทนาการในครอบครวั 
2. นนัทนาการในโรงเรียน 
3. นนัทนาการในชมุชน 
4. นนัทนาการในชนบท 
5. นนัทนาการธุรกิจการคา้ 
6. นนัทนาการในโรงงานอตุสาหกรรม 
7. นนัทนาการในโรงพยาบาล 
8. นนัทนาการอาสาสมคัร 
9. นนัทนาการท่ีเป็นอาชีพ 

สมบตั ิกาญจนกิจ (2544) แบง่กิจกรรมนนัทนาการออกเป็น 15 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมนนัทนาการประเภทศลิปหตัถกรรม 
2. กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมกีฬา 
3. กิจกรรมนนัทนาการการเตน้ร  า 
4. กิจกรรมนนัทนาการทอ่งเท่ียวทศันศกึษา 
5. กิจกรรมนนัทนาการพฒันาจิตใจและความสงบสขุ 
6. กิจกรรมนนัทนาการการละคร 
7. กิจกรรมนนัทนาการงานอดเิรก 
8. กิจกรรมนนัทนาการการดนตรีและรอ้งเพลง 
9. กิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้ 
10. กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคม 
11. กิจกรรมนนัทนาการพิเศษ 
12. กิจกรรมนนัทนาการการอา่น พดู เขียน 
13. กิจกรรมนนัทนาการการบรกิารอาสาสมคัร 
14. กิจกรรมนนัทนาการการพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ 
15. กิจกรรมนนัทนาการกลุม่สมัพนัธและมนษุยส์มัพนัธ ์
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สิริลักษณ์ รกัประยูร (2552) กล่าวว่า การแบ่งประเภทกิจกรรมนันทนาการไม่ไดจ้  ากัด
แน่นอน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคล ความมุ่งหมายของการจดั ซึ่งผูจ้ัดจะตอ้งเลือก
จังหวะและโอกาสให้น่าสนใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีคุณค่าและ
ความส าคญัท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ  ฉบับที  2 (พ .ศ . 2555 – 2559) ได้แบ่งกิจกรรม
นนัทนาการไว ้จ  านวน 11 ประเภท (กรมพลศกึษา, 2555) ดงันี ้

1. ศลิปหตัถกรรม (Art and crafts) 
2. เกมและกีฬา (Games and sports) 
3. การเตน้ร  า (Dances) 
4. การละคร (Drama) 
5. งานอดเิรก (Hobby) 
6. การดนตรีและรอ้งเพลง (Music and singing) 
7. กิจกรรมกลางแจง้ / นอกเมือง (Outdoor recreation) 
8. วรรณกรรม (อา่น พดู เขียน) (Reading, speaking and writing) 
9. กิจกรรมทางสงัคม (Social recreation) 
10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตา่งๆ (Special event) 
11. กิจกรรมบรกิารอาสาสมคัร (Voluntary service) 

แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  3 (พ .ศ . 2555 – 2559) ได้แบ่งกิจกรรม
นนัทนาการไว ้จ  านวน 11 ประเภท (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2560) ดงันี ้

1. เกมกีฬาและการละเลน่ (กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและสากล ฯลฯ) 
2. การเตน้ร  า (การเตน้ร  าพืน้เมือง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลีลาศ ฯลฯ) 
3. ศลิปะและหตัถกรรม (งานฝีมือ งานประดษิฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ) 
4. การรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้งเพลง เลน่ดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ) 
5. ภาษาและวรรณกรรม (การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ) 
6. การแสดงและการละคร (การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายากล ฯลฯ) 
7. งานอดเิรก (การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ) 
8. กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง (กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ การ

ทอ่งเท่ียว ฯลฯ) 
9. กิจกรรมทางสงัคม (งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ) 



 16 
 

10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตา่งๆ (วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอยกระทง ฯลฯ) 
11. การบริการอาสาสมคัร (กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรมอาสาสมคัรทาง

วฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา ฯลฯ) 
จึงสรุปไดว้่าผูว้ิจยัใชกิ้จกรรมนนัทนาการ ตามแผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 

(พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดไว ้จ  านวน 11 ประเภท (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2560) ดงันี ้
1. เกมกีฬาและการละเลน่ (กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและสากล ฯลฯ) 
2. การเตน้ร  า (การเตน้ร  าพืน้เมือง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลีลาศ ฯลฯ) 
3. ศลิปะและหตัถกรรม (งานฝีมือ งานประดษิฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ) 
4. การรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้งเพลง เลน่ดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ) 
5. ภาษาและวรรณกรรม (การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ) 
6. การแสดงและการละคร (การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายากล ฯลฯ) 
7. งานอดเิรก (การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ) 
8. กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง (กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ การ

ทอ่งเท่ียว ฯลฯ) 
9. กิจกรรมทางสงัคม (งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ) 
10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตา่งๆ (วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอยกระทง ฯลฯ) 
11. การบริการอาสาสมคัร (กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรมอาสาสมคัรทาง

วฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา ฯลฯ) 

2. นันทนาการในโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นสถาบันนับเป็นสถาบันท่ีส าคัญ ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนศกึษาอยา่งเป็นระบบ ใหเ้ดก็และเยาวชนไดมี้โอกาสศกึษาเล่าเรียนตามอตัภาพของแตล่ะ
บุคคลท่ีพึงกระท าได ้ดังนั้นรฐับาลจึงไดอ้อกกฎหมายบัญญัติในการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้
เยาวชนของชาติไดเ้ขา้ศกึษาเล่าเรียนในวิชาบงัคบั ขัน้พืน้ฐาน 6 ปี และมีนโยบายขยายการศกึษา
ภาคบงัคบัขึน้เป็น 9 ปี เพ่ือใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาและเขา้ใจการเจริญเติบโตในดา้น จิตใจ รา่งกาย 
อารมณ์และสังคม เพ่ือใหมี้โอกาสสามารถประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ
ตอ่ไป (สมบตั ิกาญจนกิจ, 2535) 

ชูชีพ เยาวพัฒน  ์(2543) ไดก้ล่าวไวว้่าโรงเรียนเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่เด็กและ
เยาวชน ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง นอกจากจะใหค้วามรูท้างวิชาการแก่นกัเรียนแลว้  ทางโรงเรียนควรจะมี
การจดัด าเนินกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาจิตใจนกัเรียนใหมี้คณุธรรมและจริยธรรม สามารถ
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ปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี กิจกรรนนัทนาการท่ีควรจดัในโรงเรียนควรจะเป็นกิจกรรม
ทางกีฬาประเภทต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนในเรื่องของการออกก าลังกาย 
กิจกรรมทางดนตรี ลกูเสือ-เนตรนารี หอ้งสมดุชมรมตา่งๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ักเรียนสมคัรป็นสมา
ชิกชมรมใดชมรมหนึ่ง เพ่ือส่งเสรมิใหน้กัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมอนัท าใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ในดา้นการ
เรียนและเป็นการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทยไปอีกทางหนึ่งดว้ย 

นนัทนาการในโรงเรียน เป็นการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาลกัษะนิสัยของผูเ้รียน เด็ก และ
เยาวชน หรือกระบวนการท่ีสรา้งกิจกรรม ใหเ้กิดความเติมโตทางกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา
และจิตใจนนัทนาการช่วยส่งเสริมคณุค่าในเรื่องความสมดลุและการใชเ้วลาว่างใหค้ณุภาพและ
สมดลุกบังาน นนัทนาการช่วยใหเ้ยาวชนรูจ้กัการจดัการเวลา พฒันาค่าคณุคา่ทางสงัคมระบอบ
ประชาธิปไตยและเป็นประชากรท่ีมีคณุภาพในอนาคตของประเทศตอ่ไป 

คณุลกัษณะของกิจกรรมนกัเรียน 
1. นกัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ มีเสรีภาพในการเลือกกิจกรรมท่ีตนจะ

เขา้รว่ม 
2. ไดร้บัความเห็นชอบของโรงเรียน 
3. ไมมี่หนว่ยกิต หรือคะแนนทางวิชาการ 
4. ให้ความเสมอภาพและยุติธรรมอย่างเหมาะสม ตามความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจ 
2.1 การจัดนันทนาการในโรงเรียน 

การจดันนัทนาการในโรงเรียน เป็นสิ่งท่ีจาเป็นและส าคญัท่ีจะชว่ยสง่เสรมิและพฒันา
ลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคข์องเด็กและเยาชน ช่วยให้พวกเขาไดมี้โอกาสเขา้ใจ มีความรกัและ
ความซาบซึง้กบักิจกรรมเวลาวา่ง รูจ้กัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชนโ์ดยการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ
อยา่งมีจดุหมาย สง่เสรมิการสรา้งลกัษณะนิสยัและความเป็นพลเมืองท่ีดีในอนาคต  

ชชีูพ เยาวพฒัน ์(2543) กิจกรรมนนัทนาการสามารถจดัไดโ้ดยคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ท่ีโรงเรียนสามารถสรา้งเสริมประสบการณต์รง ก่อใหเ้กิดการ
พฒันาอารมณค์วามสขุแก่ผูเ้ขา้รว่ม  

1. กีฬาสี หรือวนักีฬาโอลิมปิคเกม สง่เสรมิความรกัและเขา้ใจกีฬา 
2. มหากรรมสง่เสรมิกีฬาเพ่ือสขุภาพและสมรรถภาพ 
3. เทศกาลครสิตม์าส ปีใหม ่ตรุษจีน สงกรานต ์ 
4. เทศกาลสง่เสรมิคณุธรรม เทศกาลวนัแหง่ความรกั วนัครู วนัเดก็ วนัแม ่ 
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5. วนัอาสาพฒันาชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ศาลา ส่งเสริมคณุค่าการใหแ้ละการ
รบัการบรกิาร เพ่ือตอบสนองเพ่ือนมนษุย ์

6. นิทรรศการ เทศกาลดนตรีประเภทตา่งๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้และความซาบซึง้ 
7. การประกวดศิลปะ การมีฝีมือและงานหัตถกรรมของนักเรียน ส่งเสริม

ความคดิสรา้งสรรคท่ี์ดี 
8. นันทนาการทางสังคม เช่น งานแสดงของโรงเรียน งานปิกนิค (Picnic) การ

แสดงละคร การเตน้ร  า สง่เสริมมนษุยส์มัพนัธ ์และการเรียนรู ้
9. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง เช่น การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรม

ลกูเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาด ซึ่งผสมผสานกิจกรรมอ่ืน เช่น การเดินทางไกล แคมป์ไฟ ไตเ่ขา ศกึษา
ธรรมชาต ิอนรุกัษธ์รรมชาต ิการศลิปหตัถกรรม ดนตรี ละคร เตน้ร  า การสงัคมในกลุม่ตา่งๆ 

10. กิจกรรมทัศนศึกษาและการท่องเท่ียว ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ การ
เรียนรูใ้นชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชน ชนบท ธรรมชาต ิหรือหนว่ยงาน สถานท่ีท่ีศกึษาได ้

การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนเป็นการจดักิจกรรมเสริมสรา้งประสงการณ์
และลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์นรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของเด็กหรือเพ่ือชดเชย
ให้แก่เด็กนักเรียนเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง เป็นกิจกรรมพิเศษ นอกเวลาเรียน และสามารถ
พฒันาในดา้นการออกก าลงักาย  

2.2 วัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
2.2.1 ความรู ้นกัเรียนไดมี้ความรูท้างด้านนันทนาการ สามารถน าความรูนี้ไ้ปใชใ้น

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และพฒันาลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค ์
2.2.2 ทกัษะ นกัเรียนไดเ้สริมสรา้งลกัษณะนิสยั มีทกัษะในกิจกรรม สามารถน าไปใช้

ใหเ้กิดประโยชนใ์นเวลาวา่ง 
2.2.3 ทศันคต ิในการใชเ้วลาวา่งและกิจกรรมนนัทนาการ นกัเรียนมีทศันคตท่ีิดี 
2.2.4 พฤตกิรรม ในการท ากิจกรรมชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์

2.3 คุณค่าและประโยชนข์องการจัดนันทนาการในโรงเรียน 
นันทนาการในโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิด

พฒันาการทางดา้นความเจริญเตบิโต ซึ่งเม่ือนกัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ จกัก่อใหเ้กิดคณุคา่และ
ประโยชน ์ 

2.3.1 เพ่ือสง่เสรมิความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
2.3.2 เพ่ือใหเ้ดก็รูจ้กัระเบียบวินยั หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
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2.3.3 เพ่ือความรว่มมือ ประสานวานในกลุม่ท่ีมีความสนใจรว่มกนั 
2.3.4 เพ่ือส่งเสริมให้นัก เรียนได้รู ้จักความสามารถ ความถนัด และพัฒนา

ความสามารถนัน้ๆ ใหดี้ยิ่งขึน้ตามความสนใจของตนเอง 
2.3.5 เพ่ือใหว้างตนในสงัคมไดดี้ และสรา้งเสรมิวินยั ใหน้กัเรียนเคารพกฎ ขอ้บงัคบั

ตา่งๆ ในสงัคมท่ีตนอยู ่ 
2.3.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รักโรงเรียน หยิ่งในเกียรติของ

โรงเรียนและมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์และเกิดความสนกุสนานท่ีจะท างานท่ีตนเองสนใจ 
2.3.7 เพ่ือเป็นการสง่เสรมิทกัษะการท างานรว่มกนั ทกัษะในการเป็นผูน้  า มีความคิด

เกิดความสนกุสนานท่ีจะท างานท่ีตนเองสนใจดว้ยความรเิริ่มสรา้งสรรค ์
2.3.8 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนเอง 
2.3.9 สง่เสรมิพฒันาการทางดา้นบคุลิกภาพ มีความรบัผิดชอบและเคารพบคุคลอ่ืน 
2.3.10 เพ่ือช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงคท์างการศึกษาอย่างแทจ้ริง ช่วยใหห้ลกัสูตรมี

ความสมบรูณย์ิ่งขึน้  
2.3.11 เพ่ือสง่เสรมิการเรียนวิชาในหลงัสตูรของนกัเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ 
2.3.12 มีสว่นชว่ยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งอยา่งมีประโยชน ์และมีประสิทธิภาพ 

2.4 งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ.2561 จ  านวน 3 มาตรฐาน คือ 1) คุณภาพผูเ้รียน 2) 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 3) กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และมาตรฐานเพิ่มของโรงเรียน จ านวน 4 มาตรฐาน คือ 1) ผูเ้รียนมีสมรรถนะสากล 2) การจดัการ
ศึกษาส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) ตน้แบบศนูยฝึ์กประสบการณว์ิชาชีพครู 4) การ
บรกิารวิชาการอยา่งมีสว่นรว่ม เพ่ือใหช้มุชนและสงัคมเขม้แข็งและยั่งยืน 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 พบว่า 1) คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเย่ียม ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ความสามารถในการคิด
วิเคราะหค์ิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา ผูเ้รียน
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 2) กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเย่ียม โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีปณิธาน วิสยัทศัน ์พนัธกิจท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกัน
โครงสรา้งการบริหาร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดว้ยการพฒันาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพ
ผูเ้รียนรอบดา้น ตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย คือ การจดักระบวนการเรียนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ตาม
แนวคิดทฤษฎีพหปัุญญา) ดว้ยกระบวนการ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความถนดัแลพฒันาศกัยภาพ
ของตน โดยโรงเรียนจัดให้มีกระบวนการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 1) ระยะคน้หาตนเอง 2) 
ระยะคน้ควา้ 3) ระยะคน้พบตนเอง และ 4) ระยะเตรียมตวัสู่วิชาชีพ ในระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีการจัดการเรียนการสอนใน 22 วิชาเอก ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนักเรียน และเพ่ือให้การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีระบบการ
นิเทศภายใน เพ่ือน าขอ้มลูมาส่งเสรมิ / พฒันาบคุลากร ซึ่งมีบคุลากรศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท 
จ านวน 42 คน จดัสรรทนุในการศกึษาส าหรบับคุลากรท่ีศกึษาตอ่ระดบัปริญยาเอก จ านวน 21 คน 
ตลอดจนส่งเสริมการอบรม การศึกษาดูงานการวิจัยของบุคลากร จ านวน 30 เรื่อง นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยา่งมีคณุภาพ มีระบบรกัษาความปลอดภยั รวมทั้งมี
การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เพียงพอต่อการใชง้าน  3) กระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยู่ในระดบัยอดเย่ียม โรงเรียนมีการส่งเสริมอาจารยใ์นเรื่องการ
ท างานวิจยั เพ่ือสรา้งนวตักรรมและการวิจยัท่ีมีคณุภาพ โดยน าผลการวิจยัมาพฒันาผูเ้รียนผ่าน
กระบวนการคิด เน้นการปฏิบัติจริง ส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนยเป็นเชิงบวก นักเรียนมี
ความสขุในการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอ่โรงเรียน ตอ่อาจารย ์และเพ่ือน 4) ผูเ้รียนมีสมรรถนะสากลอยู่
ในระดับยอดเย่ียม ผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงทักษะการใชภ้าษาอังกฤษและการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรม โดยผูเ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาท่ีสามมีการส่งเสริมการใชภ้าษาท่ีสามส าหรบัผูเ้รียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ภาษาพม่าภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส 5) การจดัการศกึษาส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษอยูใ่นระดบัยอดเย่ียม มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 2 แบบ คือรูปแบบการเรียนรว่มเต็ม
เวลา และรูปแบบการเรียนรว่มบางเวลา เพ่ือการพฒันานกัเรียนศนูยศ์กัยวิโรฒ ตามประเภทหรือ
อาการทัง้ 5 ประเภท ประกอบดว้ย นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้นกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการไดย้ินระดบัหูตงึและการ
ส่ือสารดว้ยการพูด นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึม พบว่า นกัเรียนสามารถ
สรา้งผลงานจากการเรียนการสอนและสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ได ้6) ตน้แบบศูนยฝึ์ก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดบัยอดเย่ียมโรงเรียนมีกระบวนการและการบริหารงานศูนยฝึ์ก
ประสบการณว์ิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ มีหลกัสตูรและกระบวนการเสริมสรา้งศกัยภาพอาจารยพ่ี์
เลีย้งใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีรูปแบบการดแูลใหค้  าปรกึษาส าหรบันิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนตามเปา้หมายของสถานศกึษา 
และมีกระบวนการ กิจกรรมท่ีเสริมสรา้งความเป็นครูใหแ้ก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7) การ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือใหชุ้มชนและสงัคมเขม้แข็งอย่างยั่งยืนอยู่ในระดบัยอดเย่ียม 
การด าเนินโครงการชุมชนการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูส้  าหรบัครู สังกัด
ส านกังานพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ กิจกรรมพฒันาการออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับสาระการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะในการจัดการเรียนรู ้การ
ออกแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู ้การออกแบบส่ือหรือนวตักรรมและการ
วดัผลการประเมินผล 

โดยจดุเดน่ของกระบวนการบรหิารและการจดัการ มีดงันี ้
1 มีโครงสรา้งการบรหิารท่ีชดัเจน 
2. มีบคุลากรท่ีเพียงพอและคณุวฒุิตรงตามสาขาวิชาเอก 
3. มีการพฒันาหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 

โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (ตามแนวคดิทฤษฎีพหปัุญญา) อยา่งตอ่เน่ือง 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เอือ้ต่อการเรียนรู ้และสภาวะการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ 
4.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบรหิารจดัการ 

4.1.1 ระบบบริหารจัดการรวมศูนย์ ท่ีประกอบไปด้วย ระบบการ
จดัการโครงสรา้งเทคโนโลยีส่ือสาร อาคารสถานท่ีและโสตทศัน ์ท่ีช่วยในการอ านวยประโยชนใ์น
การบรหิารจดัการแจง้ซอ่ม เพิ่มประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู ้

4.1.2 มีระบบจดัการขอ้มูลสาระสนเทศและระบบเว็บไซตก์ลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

4.1.3 มีระบบบันทึกการเข้าโรงเรียนและบันทึกการเข้าชั้นของ
นกัเรียน 

4.1.4 มีระบบความปลอดภัยดว้ยระบบวงจรปิดการควบคุมระบบ
การเปิดปิดอปุกรณไ์ฟฟ้าในหอ้งเรียน 
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4.1.5 มีระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตท่ีสามารถรองรบัการใช้งานใน
หนว่ยงานและการจดัการเรียนรู ้

4.1.6 มีชอ่งทางการส่ือสารผา่นแอพพลิเคชั่นออนไลน ์
4.2 ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรูมี้การใชร้ะบบ E - 

learning เพ่ือสง่เสรมิการเรียนรู ้
5. พฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5.1 กระบวนการสง่เสรมิใหมี้การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
5.2 มีรูปแบบการนิเทศภายในส าหรบัอาจารยใ์หม่อาจารยผ์ู้สอนและ

อาจารยพ่ี์เลีย้ง 
5.3 กระบวนการสง่เสรมิการสรา้งสนันวตักรรมและการวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

6. มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามและจดัองคป์ระกอบทกัษะชีวิตแตกต่างกันไปไวม้ากมายค าว่า ทกัษะ

ชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการเรียนรูชี้วิต และทักษะการด าเนินชีวิต เป็นความหมายท่ี 
สอดคลอ้งตรงกับค าว่า Life skills ซึ่งองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization ; WHO) 
เป็นผูบ้ญัญตัศิพัทนี์ร้วมทัง้ใหค้วามหมายขององคป์ระกอบของความสามารถในดา้นนีด้ว้ย (วนิดา 
ขาว มงคล เอกแสงศรี, 2546) และเริ่มต้นน ามาเผยแพร่ ส่งเสริมการสอนทักษะชีวิต โดยมี
วตัถปุระสงค ์เพ่ือใหค้นรูจ้กัดแูลตนเองในดา้นตา่งๆ ซึ่งจะช่วยส่งผลใหค้นมีสภาพการด าเนินชีวิต
อยู่ในสงัคมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระของสงัคม โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการ ปฏิบตัตินใน
การรักษาสุขภาพ แต่เน้นความส าคัญของบุคคลให้รูจ้ักการปรบัตัวพรอ้มการเผชิญใน การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม (WHO. 1997)  

3.1 ความหมายของทักษะชีวิต 
องคก์ารอนามัยโลก (WHO. 1997) กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็น ความสามารถในการ

ปรับตัวของบุคคล สิ่ งท่ีต้องเผชิญในสังคม และ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวนั   

กองทนุเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟ (UNICEF. 2004) กล่าวว่า ทกัษะชีวิตนัน้
เป็นทกัษะ ความสามารถระหว่างบุคลคล เป็นกลุ่มใหญ่ของจิตวิทยาสงัคม ซึ่งทักษะชีวิตมีส่วน
ชว่ยเรื่องการส่ือสาร และการตดิสินใจ รวมถึงการจดัการกบัอารมณไ์ดอ้ย่างมีประสิทธภาพ  
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กรมสุขภาพจิต (2544) กล่าวว่า เป็นความสามารถอันประกอบดว้ยเจตคติ ความรู ้
และ ทกัษะในการจดัการกบัความกดดนั ความบีบคัน้ ปัญหาตา่งๆ รอบตวัท่ีเกิดขึน้  

ซึ่งนกัวิชาการและนกัการศกึษาก็ไดใ้หค้วามหมายไวค้ลา้ยคลงึกนั เชน่   
วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) มีการกลา่วถึงทกัษะชีวิตวว้า่  

1. ความสามารถของมนษุยท่ี์มีตดิตวัมาแตก่ าเนิด  
2. ความสามารถท่ีมนุษย์สามารถเรียนรู้จากตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่ งรวมถึง

สภาพแวดลอ้ม ทัง้ทางธรรมชาตแิละทางสงัคมท่ีมนษุยเ์ป็นผูส้รา้งขึน้  
3. ความสามารถท่ีประกอบดว้ยความรู ้เจตคติ และทกัษะการจดัการกบัชีวิตของ 

ตนเอง กบัปัญหา กบัสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ได ้ 
4. ความสามารถท่ีมนษุยค์วรจะพฒันาไดจ้นบรรลจุดุสงูสดุในชีวิต คือความเป็น 

มนษุยท่ี์สมบรูณต์ามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
เทพ สงวนกิตติพันธ์ (2545) ได้ให้ความหมายคือ ความรู ้ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญ ท่ีจะชว่ยใหค้วามเป็นอยู่ หรือประสบความส าเรจ็ในชีวิต ในการด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่าง
มีความสขุ 

ศมาภรณ์  แผนสมบูรณ์  (2548) กล่าวว่า เป็นความสามารถภายในตัวบุคคล 
ประกอบดว้ย ความรู ้เจตคต ิและทกัษะ ท่ีจะจดัการกบัปัญหารอบ ๆ ตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552) ใหค้วามหมาย ทกัษะชีวิต ให้
เป็นความสามารถของบุคลท่ีจะจัดการกับปัญหารอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและสามารถ
ปรบัตวั เพ่ือเตรียมพรอ้มรบัมือในอนาคต 

ศรีปะโค พิชญากร (2555) มีการกลา่ววา่ ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบคุคลใน
การปรบัตวั จดัการกบัปัญหา เตรียมความพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ดว้ยการใช้
ความคดิเชิงเหตผุล 

ยุพยง วุ้นวงษ์ (2561, น.53) กล่าวถึงทักษะชีวิตว่าเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการจดัการกับปัญหาตนเองในการด าเนินชีวิตปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเตรียมพรอ้มส าหรบัการปรับตัวในอนาคต เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ประสบความส าเรจ็  

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า ทกัษะชีวิต หมายถึง ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหารอบตัวของบุคคล ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สามารถ
ปรบัตวัเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเผชิญกบัสถานการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.2 องคป์ระกอบของทักษะชีวิต 
จากการท่ีผู้วิจัยไดศ้ึกษาองคป์ระกอบทักษะชีวิต พบว่าองคป์ระกอบทักษะชีวิตท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื ้นฐาน คือ องคป์ระกอบของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ดา้นการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง การมีความ
ภูมิใจในตนเองและผูอ่ื้น แสดงออกในสิ่งท่ีตนเองภาคภูมิใจ และของเพ่ือนให้ผูอ่ื้นรบัรู ้มีความ
เช่ือมั่นในตนเองและผูอ่ื้น กลา้แสดงความคิดความรูส้ึกและการกระท าของตนเองไดอ้ย่างมั่นใจ 
ยอมรบัการกระท า ความรูส้กึ และความคดิท่ีดีของผูอ่ื้น 

2. ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์หมายถึง การ
รูจ้กัขัน้ตอนการแกปั้ญหา และวิธีการตดัสินใจท่ีถกูตอ้ง สามารถวิเคราะหส์าเหตขุองการเกิด และ
เผชิญกับปัญหา และเลือกแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยวิธีการท่ี
สรา้งสรรค ์

3. ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด หมายถึง การรูจ้กัสรา้งความสุข
ใหแ้ก่ตนเอง และรูว้ิธีการท่ีท าใหต้นเองมีความสขุไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือเกิดความเครียด 

4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น หมายถึง การท างานร่วมกับผูอ่ื้น และ
ใหค้วามรว่มมือไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีความส าเร็จบนพืน้ฐานความเป็นประชาธิปไตย และปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลง และกตกิาของกลุม่ ชัน้เรียน และสงัคม 

องคป์ระกอบของทักษะชีวิตตามแนวทางซึ่งองคก์ารอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้
ศกึษา กล่าวว่าองคป์ระกอบของทกัษะชีวิตในแตล่ะประเทศ แตล่ะวฒันธรรมจะมีความแตกต่าง
กนัไปตาม สถานการณ ์แตก็่สามารถวิเคราะหอ์อกมาไดว้า่มีทกัษะชีวิตพืน้ฐานหรือทกัษะชีวิตหลกั 
(core set of skills) ท่ีใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและความผาสุขส าหรับเด็กและวัยรุ่นเป็น 10 
องคป์ระกอบ คือ 

1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง เป็นทักษะท่ีจะช่วยให้
บคุคลมีการ ตดัสินใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกัของเหตุ
และผล การประเมินทางเลือกคือ มี ประเมินผลของการตดัสินใจเลือกทางนัน้ ๆ  

2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง เป็นทักษะท่ีจะช่วยให้
บคุคลสามารถ แกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิต และส่งผลท าใหเ้กิดภาวะตงึเครียดทัง้รา่งกาย
และจิตใจของเขา  
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3. การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) เป็นส่วนท่ีจะสนับสนุน
การ ตดัสินใจและแกปั้ญหาจากการคน้หาทางเลือกตา่ง ๆ และผลท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะทางเลือก โดย
สามารถน าเอาประสบการณม์าใชใ้นการปรบัตวัในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม แมว้่าบางครัง้
จะยงัไมมี่ การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาก็ตาม ความคิดสรา้งสรรคย์งัชว่ยให้บคุคลสามารถปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบั สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได ้4 

4. การมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นความสามารถ
ของบุคคล ในการวิเคราะห ์สังเคราะห ์แยกแยะขอ้มูลข่าวสาร และประเมินปัจจัยต่าง ๆ จาก
ปัญหาและ สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีอยูแ่วดลอ้มตวัเรา และปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลจากส่ือชนิดตา่ง 
ๆ ท่ีมีผลตอ่ การด าเนินชีวิตของบคุคล 

5. ทักษะการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น 
ความสามารถในการใชค้  าพดู ท่าทาง เพ่ือแสดงความรูส้ึกนึกคิดของตนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม
ต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความ
คดิเห็น ความตอ้งการ การขอรอ้ง การตกัเตือน การช่วยเหลือและการปฏิเสธอีกทัง้สามารถรบัรูถ้ึง
ความรูส้กึ นกึคดิของอีกฝ่ายไดด้ว้ย  

6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relationship 
Skills) เป็น ความสามารถของบคุคลในการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถท่ี
จะรกัษา เพ่ือใหด้  ารงไวซ้ึ่งความสมัพันธท่ี์ดี ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข
และรวมถึง แรงสนบัสนนุทางสงัคมท่ีไดจ้ากการรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีของบคุคลในครอบครวั  

7. ค ว าม ส าม า รถ ท่ี จ ะ ต ระ ห นั ก รู ้ ใน ต น เอ ง  (Self - Awareness) เ ป็ น
ความสามารถของ บคุคลในการเขา้ใจจดุดี - จดุดอ้ยของตนเอง อะไรท่ีตนเองตอ้งการ และอะไรท่ี
ตนเองไมต่อ้งการ และเขา้ใจในความแตกตา่งระหว่างบคุคล ไม่ว่าจะในแง่ของความสามารถ เพศ 
วยั ระดบัการศกึษา หรืออาชีพ นอกจากนีย้งัส่งผลตอ่การสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลอีกดว้ย  

8. ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy) เป็นความสามารถในการท่ีจะเขา้ใจถึง
ความ เหมือน หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ถึงแม้จะไม่คุ้นเคยก็จะช่วยให้เราเข้าใจและ
ยอมรบัใน ความแตกต่างของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าในแง่ของความสามารถ เพศ วัย ระดบัการศึกษา 
ศาสนา ฯลฯ โดยเฉพาะบคุคลท่ีตอ้งการไดร้บัความชว่ยเหลือและการดแูลเป็นพิเศษจากสงัคม  

9. ก า ร จั ด ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ภ า ว ะ อ า รม ณ์  (Coping with Emotions) เ ป็ น
ความสามารถในการ ควบคมุอารมณ ์การรูจ้กัและเขา้ใจอารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น อีกทัง้รูว้ิธีการ
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จัดการกับอารมณ์ซึ่งจะ ท าให้สามารถตอบสนองและแสดงพฤติกรรมออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม  

10. การจัดการเก่ียวกับความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถ
ของบุคคล ในการรบัรูถ้ึงสาเหตแุละรูว้ิธีการผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุม
ระดบั ความเครียด เพ่ือใหเ้กิดการเบ่ียงเบนพฤตกิรรมไปในทิศทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

ดีนไบเล่ยแ์ละปารค์เกอร ์(Deen; Bailey & Parkerl. 2002) ไดแ้บ่งทกัษะชีวิตเป็น 8 
ทกัษะ 

1. ทกัษะการสรา้งการตดัสินใจ (decision marking skills) 
2. ทกัษะการใชท้รพัยากรอยา่งฉลาด (wise use of resources skills) 
3. ทกัษะการส่ือสาร (communication skills) 
4. ทกัษะการยอมรบัความแตกตา่ง (accepting differences skills) 
5. ทกัษะความเป็นผูน้  า (self-responsibility skills) 
6. ทกัษะการใชป้ระโยชน ์(useful / marketable skills) 
7. ทกัษะการเลือกวิธีการด าเนินชีวิตท่ีดี (healthy lifestyle choices skills) 
8. ทกัษะการรบัผิดชอบในตนเอง (self-responsibility skills)  

นิลล่ี (Neeley. 2004) แบง่องคป์ระกอบของทกัษะชีวิตได ้7 ดา้น ดงันี ้
1. ดา้นการพฒันาความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence development) 
2. ดา้นแรงจงูใจเพ่ือความส าเรจ็ (motivation to achieve) 
3. ด้านทักษะการสร้างการตัดสินใจ (decision marketing skills) ด้านการ

ตัง้เป้าหมาย (goal-setting skills) ดา้นการวางแผน (planning skills) ดา้นทักษะการแก้ปัญหา 
(problem-solving skills)  

4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( interpersonal 
effectiveness) 

5. ดา้นทกัษะการส่ือสาร (communication skills) 
6. ดา้นวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง (cross-cultural effectiveness) 
7. ดา้นความรบัผิดชอบในพฤติกรรม (responsible behavior) 

ในดา้นองคป์ระกอบทักษะชีวิตของโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะ 
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล (รุจา ภู่ไพบลูย,์ 2553) ซึ่งไดจ้ดัและใหค้  า 
นิยามขององคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา โดยการจดัการประชมุ 



 27 
 

เชิงปฏิบตักิาร มีการระดมสมองจากกมุารแพทย ์นกัจิตวิทยา นกัการศกึษา พยาบาลเด็ก พยาบาล 
อนามยัโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน และผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน ก าหนดทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นซึ่งควร 
ไดร้บัการสอนและพฒันาอย่างเรง่ดว่นในนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตามบรบิทของสภาพสงัคมและ 
วฒันธรรมไทยในปัจจบุนั เป็น 10 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่าจากการรบัรู ้
จดุดี หรือความสามารถในดา้นตา่งๆ ของตนเอง และยอมรบันบัถือในตนเอง   

2. การคิดเชิงวิเคราะหแ์ละการบริโภคส่ือ หมายถึง ความสามารถท่ีจะคิดอย่างมี
ระบบ มีวิจารณญาณ กั่นกรองการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จากส่ือไดอ้ย่าง
รอบคอบ บนฐานของความถกูตอ้งและความจรงิ  

3. การตดัสินใจและการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการใชก้ระบวนการ 
วางแผนเพ่ือคน้หาทางเลือกท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปไดอ้ย่างมีเหตผุล และจดัการวางแผน 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเกิดประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น  

4. การควบคุมกับอารมณ์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะจัดการความรูส้ึกต่างๆ 
ของ ตนเองเพ่ือยบัยัง้การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และมีการแสดงออกทัง้ทางกริยาและ
อารมณ ์อยา่งเหมาะสม ในสถานการณท่ี์มีอารมณเ์ป็นตวัก่อใหเ้กิดปัญหา   

5. ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่โกหก ไม่คิดทรยศ 
หลอกลวง ไมค่ดโกง ไมบ่ดิเบือนความเป็นจรงิทัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น  

6. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ หมายถึง การรูจ้ักให้ แบ่งปันน า้ใจและสิ่งของแก่ผูอ่ื้น 
โดยไม ่หวงัผลตอบแทนดว้ยความรูส้กึเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณา  

7. ความพอเพียง หมายถึง การใชจ้่ายและใชชี้วิตอย่างสมดุล ตัง้อยู่บนความ
พอดี พอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีความพรอ้มตอ่การรบัการเปล่ียนแปลง  

8. ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง หมายถึง ความส านึกไดอ้ยู่เสมอในการกระท าสิ่งท่ี
ดี กบั ตนเอง เอาใจใสต่ดิตามผลไมท่อดทิง้ ไมปั่ดความรบัผิดชอบ  

9. ความรบัผิดชอบตอ่ครอบครวั หมายถึง ความส านึกไดว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของ ครอบครวัและกระท าใหเ้กิดสิ่งท่ีดีแก่ครอบครวั มีส่วนรว่มในการเอาใจใส่ไม่ทอดทิง้ครอบครวั 
เพ่ือ ความสขุและช่ือเสียงของครอบครวั ตามความสามารถของตน  

10. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หมายถึง ความส านกึไดว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม และกระท าสิ่งท่ีดีตอ่สงัคม มีส่วนรว่มในการเอาใจใส่ดแูลสงัคม ปฏิบตัิตามสิทธิหนา้ท่ี และ
ไม ่ละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้นและขอ้ตกลงของสงัคม  
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3.3 ความส าคัญของทักษะชีวิต 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1997) กล่าวว่าวิธีการท่ีดี และเหมาะสมในการส่งเสริม

ความสามารถเชิงจิตสงัคม คือการช่วยใหบุ้คคลมีแหล่งประโยชน ์ภายในตนเองและจากสงัคม ท่ี
จะช่วยในการจดัการกบัปัญหา หรือการสอนและจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตส าหรบัเด็กภายใน
โรงเรียนนั่นเอง นอกจากนั้นยังกล่าวอีกว่า การสอนทักษะชีวิตในทาง อุดมคติแล้ว ควรมีการ
ส่งเสริมใหไ้ดร้บัการสอนทกัษะชีวิตตัง้แต่วยัเด็ก ก่อนท่ีจะไดร้บัรูปแบบของ พฤติกรรมและการมี
ปฏิสมัพนัธใ์นทางลบเกิดขึน้  มีการศกึษาวิจยัเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตส าหรบัเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยเป็น จ านวนมาก ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นการสอนและจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต
ส าหรับเด็กภายใน โรงเรียน ซึ่งองคก์ารอนามัยโลก (WHO, 1997) มีแนวคิดว่าวิถีทางในการ
พัฒนาทักษะชีวิตในเด็กวัย เรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ก็คือ ควรเริ่มพัฒนาทักษะชีวิตขึน้ในระบบ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ี เหมาะสมส าหรบัเริ่มตน้การสอนทกัษะชีวิต เน่ืองจาก เด็กส่วน
ใหญ่อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งจะเขา้ถึง ไดง้่าย มีโครงสรา้งพืน้ฐานในเรื่องการพฒันาเด็กท่ีชดัเจน จึง
คุม้ค่าตอ่การสอน ครูมีประสบการณ ์ในการสอนอยู่แลว้ ผูป้กครองและสมาชิกในชมุชน สามารถ 
ตดิตามประเมินผลไดท้ัง้ในระยะสัน้และยาว ใหค้วามเช่ือถือและไวว้างใจ 

ศรีปะโค พิชญากร (2555) กล่าวว่า การมีทกัษะชีวิต เปรียบเสมือนการมีภูมิคุม้กนัท่ี 
ช่วยลดหรือปอ้งกนัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาตามมา และมีบทบาทส าคญัในการส่งเสรมิสขุภาพ ทัง้ 
สขุภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวเน่ืองจากพฤติกรรมเส่ียง
ของ บุคคล จากการตอ้งเผชิญกับความเครียดและแรงกดดนัในชีวิตประจ าวัน ซึ่งปัญหาเหล่านี ้
ส่งผลให ้เกิดปัญหาสขุภาพตามมา ดงันัน้การส่งเสริมความสามารถเชิงจิตสงัคมจึงมีส่วนช่วยใน
การสง่เสรมิ พฤตกิรรมทางบวกของบคุคลเป็นอยา่งยิ่ง 

4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
4.1 หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ปวงชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้รบัการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความรู ้ทกัษะ 
เจตคติ และคณุธรรมพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัการเป็นสากล โดยใหส้งัคมมีส่วนรว่มใน
การจดัการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ สภาพของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ ซึ่งเป็นหลกัสตูรการศกึษา
ท่ีสามารถปรบัเปล่ียน และมีโครงสรา้งท่ียืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเนือ้หาสาระ การจัดการเวลา 
และการจดัการเรียนรู ้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้ประสบการณ ์ไม่ว่าจะเป็นการศกึษา
ในระบบ นอกระบบ เพ่ือใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย 
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4.2 ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาของผูเ้รียน

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเป็นด้านของการส่ง เสริมด้านความสุข สติปัญญา ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการศึกษาต่อในดา้นท่ีสนใจ และน าไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งได้
ก าหนดความมุง่หมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ตาม
หลกัการของศาสนาท่ีตนนบัถือ   

2. ผู้เรียนมีความรู่อันเป็นทักษะสากล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยี และการทกัษะชีวิต  

3. ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีสขุภาพท่ีแข็งแรงสมบรูณ ์ทัง้รา่งกาย และจิตใจ มีสขุนิสยัและ
รกัในการออกก าลงักาย 

4. ผูเ้รียนมีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ท่ีมีความรกัชาต ิยึดมั่น
ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอนัมีกษัตรยิท์รงเป็นประมขุของแผน่ดนิ 

5. ผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีเป็นสาธารณะประโยชนต์อ่สงัคม มีจิตส านกึในการอนรุกัษ์
ภมูิปัญญาความเป็นไทย  

4.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งเนน้การพฒันาของผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้ส  าเร็จบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีตัง้ไวน้ัน้ จะช่วยสรา้งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะความสามารถท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถดา้นการส่ือสาร ดา้นการคิดวิเคราะห ์ดา้นการแก้ไขปัญหา ดา้นการใชท้กัษะชีวิต 
และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดา้นการส่ือสาร เป็นทักษะความสามารถของการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้น
ไดร้บัรู ้เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนสิ่งต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล ข่าวสาร รวมถึงประสบการณ ์ระหว่างบคุคล 
โดยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึง และเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสงัคมนอ้ยท่ีสดุ  

2. ดา้นการคิดวิเคราะห ์เป็นความสามารถในการคดิ การสงัเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งมีวิจารณญาณ มีการคดิไตรต่รองอยา่งเป็นระบบ 

3. ด้านการแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถของบุคคล ในการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาและสามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเจอไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
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4. ดา้นการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการรวบรวมวิธี กระบวนการตา่งๆ 
มาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มี
พฒันาการท่ีดีในดา้นของการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  

5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มกบัมีกระบวนในการพฒันาตนเองทางดา้นเทคโนโลยีอยูเ่สมอ 

4.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งเนน้การพฒันาของผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้ส  าเร็จบรรลุตาม
มาตรฐานท่ีตัง้ไวน้ัน้ จะช่วยสรา้งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะความสามารถท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถดา้นการส่ือสาร ดา้นการคิดวิเคราะห ์ดา้นการแก้ไขปัญหา ดา้นการใชท้กัษะชีวิต 
และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดา้นการส่ือสาร เป็นทักษะความสามารถของการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้น
ไดร้บัรู ้เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนสิ่งต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล ข่าวสาร รวมถึงประสบการณ ์ระหว่างบคุคล 
โดยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค านึง และเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสงัคมนอ้ยท่ีสดุ  

2. ดา้นการคิดวิเคราะห ์เป็นความสามารถในการคดิ การสงัเคราะหข์อ้มลูตา่ง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งมีวิจารณญาณ มีการคดิไตรต่รองอยา่งเป็นระบบ 

3. ด้านการแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถของบุคคล ในการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาและสามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเจอไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

4. ดา้นการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการรวบรวมวิธี กระบวนการตา่งๆ 
มาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรูไ้ดด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มี
พฒันาการท่ีดีในดา้นของการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  

5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม พรอ้มกับมีกระบวนในการพัฒนาตนเองทางดา้นเทคโนโลยีอยู่เสมอ
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2562)  

4.5 บทบาทของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
บทบาทของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาแผนภาพ คณุลกัษณะและทกัษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ของผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
ประกอบไปดว้ยทกัษะและคณุลกัษณะตอ่ไปนี ้
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3RS ประกอบไปดว้ย 
การอา่นออก (Reading)  
การเขียนได ้(Writing)  
และการคดิเลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ประกอบไปดว้ย  
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving)  
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

Understanding)  
ทักษะด้านการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น  า (Collaboration 

Teamwork and Leadership)  
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสน เทศ  และ รู้เท่ าทัน ส่ือ  (Conmunications, 

Information and Media Literacy)  
ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing 

and ICT Literacy)  
ทกัษาอาชีพ และทกัษะการเรียนรู ้(Career and Learning Shills)  
ทกัษะความมีเมตตา กรุณา วินยั คณุธรรม จรยิธรรม (Compassion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 80) 



 32 
 

ทักษะของคนในศตวรรษที ่21 
ซึ่งสอดคลอ้งกับสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 2551 จ านวน 5 ประการ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, น. 6-7) 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคดิ  
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

4.6 ทักษะของคนในศตวรรษที ่21 
แนวคิดและวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560-2579 (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 76-78) เป็นแนวคิดท่ีเนน้ใหค้นไทยทกุคนไดร้บัการศกึษาและ
การเรียนรูต้ลอดชีวิต ในมิตกิารเรียนรูแ้บบ (3Rs 8Cs)  

3RS ประกอบไปดว้ย 
การอา่นออก (Reading)  
การเขียนได ้(Writing)  
และการคดิเลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ประกอบไปดว้ย  
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving)  
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation)  
ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทัศน ์(Cross – cultural 

Understanding)  
ทักษะดา้นการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น  า (Collaboration 

Teamwork and Leadership)  
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน ส่ือ (Conmunications, 

Information and Media Literacy)  
ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(Computing and ICT Literacy)  
ทกัษาอาชีพ และทกัษะการเรียนรู ้(Career and Learning Shills)  
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ทกัษะความมีเมตตา กรุณา วินยั คณุธรรม จรยิธรรม (Compassion) 
ยุพยง วุน้วงษ์ (2561) กล่าวว่า บทบาทของครู ผู้เรียนและคนในศตวรรษท่ี 21 ครู

จะตอ้งปรบัตวัและบทบาทการเรียนการสอน เพิ่มการพฒันาทกัษะตา่งๆ ใหม้ากขึน้ ทัง้ทกัษะการ
ชีวิต ทกัษะการประกอบอาชีพ ทกัษะการคิดแกปั้ญหา และยงัเนน้ใหบุ้คคลตอ้งเรียนรูรู้ปแบบ 3R 
และ 8C ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานส าคญัท่ีเดก็ไทยตอ้งมี  

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

Holt (2008) ไดศ้ึกษาการเรียนรูข้องเยาวชนผ่านการมีส่วนร่วมในกีฬา ในระดบัชัน้
มธัยมศึกษา วตัถุประสงคก์ารศึกษานีจ้ะตรวจสอบว่าเยาวชนไดเ้รียนรูท้กัษะชีวิตผ่านการมีส่วน
รว่มทีมฟุตบอลหรือไม่ จากการน าเสนอขอ้คน้พบจากมุมมองทางนิเวศวิทยา (Bronfenbrenner, 
2005) เริ่มตน้ดว้ยปัญหาส่วนปลายก่อนท่ีจะพูดคุยในประเด็นท่ีใกลเ้คียงกันมากขึน้ ดังนั้นจึง
น าเสนอนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาของโรงเรียนในระดบัชาติ ระดบัจงัหวกั และระดบั
โรงเรียน สามารถอธิบายปรชัญาการสอนและแง่มมุท่ีส าคญับางประการของวิธีการเขา้สอน โดย
ไดน้  าเสนอขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 3 ประการ ไดแ้ก่ ความคิดริเริ่ม การมีสมัมาคารวะ และการ
ท างานเป็นทีม การปรึกษาหารือเก่ียวกับของเขตถึงทกัษะเหลา้นี ้เรียนรูผ้่านการเล่นฟุตบอลและ
อาจจะถ่ายโอนไปยงัชีวิตจรงิได ้

Weiss (2014) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการพฒันาของกลุ่มวยัรุน่ ช่วงอายรุะหว่าง 16-18 ปี 
ศึกษาผ่านโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนี ้1) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันน
สงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การมีปฏิสมัพนัธแ์ละมีการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธภาพ การพบปะ
ผูค้น การสังสรรค ์2) รูจ้ักการปรบัตวั เช่น การจัดการและการควบคุมอารมณ์ การแสดงความ
เคารพแก่ตนเอง และผูอ่ื้น 3) การเป็นผูท่ี้มีความคดิ และทา้ทายสิ่งใหม่ๆท่ีเขา้มา รูจ้กัการวางแผน
ในอนาคต โดยก าหนดเป้าหมายไวล้่วงหนา้ 4) เม่ือเกิดสถานการณค์บัขนั จะสามารถแกปั้ญหา
หรือแกไ้ขความขดัแยง้ โดยใชแ้บบสอบถาม เพ่ือประเมินผลของโปรแกรมการพฒันาเยาวชน กับ
การประสบความส าเร็จ และตรวจสอบความรูข้องทักษะชีวิตท่ีพัฒนามาจากโปรแกรม เม่ือ
วิเคราะหอ์งคผ์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ โครงสรา้งของทกัษะชีวิตสามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ี
ไดศ้กึษาเอกสารจริง และเม่ือศึกษากับวยัรุน่ ช่วงอายรุะหว่าง 16-18 ปี ในปีตอ่มา พบว่า คะแนน
ระหวา่งสองชว่งเวลานัน้ มีคา่คงท่ีขององคป์ระกอบทกัษะชีวิตและอาชีพ ท าใหท้ราบว่าเนือ้หาและ
ความตรงเชิงโครงสรา้ง สามารถใชใ้นการวิจัยการประเมินผลกับโปรแกรมการพัฒนาเยาวชน
ตอ่ไป 
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Bhoomikumar (2014) ได้ศึกษาผลการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น ใน
ประเทศกมัพชูา เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึ่งกลุ่มท่ีท าแบบสอบถามก่อนคือกลุ่มทดลอง นกัวิชาการ
ไดใ้หท้  าแบบสอบถาม 2 รูปแบบ 1) การพัฒนาทักษะในวยัรุ่น 2) แบบสอบถามพฤติกรรมของ
ตนเอง เพ่ือดขูนาดของผลกระทบ หลงัจากนัน้กลุ่มทดลองจึงไดร้บัการอบรมเก่ียวกบัดา้นสขุภาพ 
โดยใหร้บัฟังจนครบก าหนด 6 เดือน และจึงวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือดคูวามเส่ียงของกลุ่มวยัรุน่ ซึ่งใน
วยัรุน่ผูห้ญิงควรมีการปรบัปรุงดา้นมนษุยสมัพนัธ ์การดแูลสขุภาพ และในวยัรุน่ผูช้ายมีความเส่ียง
ดา้นมนษุยสมัพนัธ ์

เลอแฮม มฮูาหมดั (Reham Mohammad 2016) ศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโป
รแกมการฝึกอบรมในการพฒันาทกัษะชีวิตในกลุ่มเด็กอนบุาล เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็น า
หรบัเด็กอนุบาล พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ในการปฏิบตัิงานของบุคคลท่ีศึกษาใน
ระดบัทกัษะชีวิต ซึ่งแบง่เป็นกลุม่จามความเห็นชอบของกลุม่ทดลอง 

Jahanbin (2017) ไดศ้ึกษาผลของการฝึกอบรมทักษะชีวิต ในการส่ือสารทางสงัคม
ของผู้รักษาท่ีคลีนิกผู้ติดยาเสพติด ในประเทศอิหร่าน มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลของการ
ฝึกอบรมทักษะชีวิต ในการส่ือสารทางสงัคมของผูต้ิดยาเสพติดท่ีเป็นเพศขาย โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วม 1 เดือน พบว่า มีความแตกต่างในด้านการสนับสนุนของสังคม 
ความสัมพันธ์ท่ีขัดแย้งกัน และผลรวมคะแนนของความสัมพันธ์ในสังคม พ่อแม่ สมาชิกใน
ครอบครวั และเพ่ือน มีนยัส าคญัทางสถิตอิยูท่ี่ 0.05  

5.2 งานวิจัยในประเทศ 
อดุม บุตตะ (2547) ศึกษาสภาพและความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือการศึกษาสภาพและความตอ้งการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาสงักัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แบ่งเป็นตวัแปรเพศ
ระดบัชัน้เรียน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนกีฬา
สงักัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจ านวน 376 คน ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีความตอ้งการการจัดกิจกรรม
นนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมากทัง้ 5 ดา้น 

กิตตพิงษ ์คงโพธ์ินอ้ย (2552) ศกึษาเก่ียวกบัสภาพและความตอ้งการการจดักิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยมีจุดประสงค ์เพ่ือศึกษา
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สภาพและเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียน  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยจ าแนกตวัแปรออกเป็นเพศ ระดบัช่วงชัน้ และประเภทของ
นกัเรียน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัชัยภูมิ ปีการศกึษา 
2551 จ  านวน 320 คน พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ชัยภูมิ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัชยัภูมิมีความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการท่ีมีต่อ
ทักษะทางสังคมของวัยรุ่นตอนปลาย โดยมีจุดประสงคใ์นการวิจัย เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
นันทนาการท่ีมีผลต่อทักษะทางสังคมของวัยรุ่นตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนิสิตจาก
โครงการการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขาการโรงแรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ  านวน 60 
คน ผลวิจัยพบว่า วัยรุ่นตอนปลายท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีทักษะทางสังคม  
ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนและดา้นการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิท่ีระดบั .05 

เอกราช กูเ้ขียว (2554) ไดศ้กึษาสภาพและความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ของนกัเรียนโรงเรียนภูเขียว สงักดัส านดังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชยัภมูิ เขต 2 โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
ผูบ้รหิาร จ านวน 6 คน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั และแบบสอบถาม
ปลายเปิด พบว่า นกัเรียนโรงเรียนภเูขียว สงักดัส านดังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชยัภมูิ เขต 2 มีความ
ตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก นกัเรียนโรงเรียนภูเขียว 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท่ีมีเพศ และระดับชัน้ต่างกัน มีความตอ้งการ
กิจกรรมนนัทนาการโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

ศรีปะโค พิชญากร (2555) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยไดใ้ช้
หนงัสือการต์นูในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็นการวิจยัแบบกึ่ง
ทดลอง จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน ไดร้บัโปรแกรม
พัฒนาทักษะชีวิตโดยใชห้นังสือการต์ูน และกลุ่มควบคุม จ านวน 31 คน ไดร้บัการสอนสุขภาพ
ทั่วไปและการเรียนการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้
หนงัสือการต์นู ชว่ยใหเ้ดก็วยัเรียนมีทกัษะชีวิตดีขึน้ 

ดสุิต ทีบญุมา (2556) ศกึษาการสรา้งแบบวดัทกัษะชีวิตสาหรบันกัเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 381 คน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
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6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 27 จากการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) ผลการวิจยัพบวา 1) แบบวดัทกัษะชีวิตท่ี
สรา้งขึน้ จ  านวน 60 ขอ้ จ าแนกเป็นดา้นการคิด 10 ขอ้ ดา้นตระหนกัรูใ้นตนเอง 10 ขอ้ ดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ขอ้ ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพ 10 ขอ้ ดา้นการตดัสินใจ 10 ข้อ 
และดา้นการจดัการกับอารมณ์ 10 ขอ้ 2) ผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง โดย
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า องคป์รกอบของทักษะชีวิตสอดคล้องกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษโ์ดยมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีคา่เท่ากบั 0.86 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.81 และดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) 
เท่ากับ 0.034 3) ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด พบว่า นกัเรียนมี
ทกัษะชีวิตอยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 70.08 ทกัษะชีวิตอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 28.61 
ทกัษะชีวิตอยูใ่นระดบัพอใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 1.31 

รมณภัทร กตตนว์งศกร (2557) ไดศ้ึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนบางจาก  โกมลประเสริฐอุทิ ศ  ส านักงาน เขตภ าษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้กครอง 34 คน และผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครู และผูป้กครอง รวม 10 คน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ไดใ้ห้
แนวทางว่า ครูควรใหค้  าปรกึษา แก่นกัเรียน ใหค้วามเช่ือมั่นใจกบันกัเรียนทุกสถานการณ ์ควรจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี เป็นมิตร ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และควรจัดเวทีแสดง
ความสามารถของนกัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพ่ือสรา้งความมั่นใจในตนเองใหก้บันกัเรียน 

ลกัขณาวดี กนัตรี (2559) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะชีวิตส าหรบันกัเรียนกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ ในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา ต าบลเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาการจัดการ
ทกัษะชีวิตของศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรบันักเรียนกลุ่มชนชาติพันธุ ์ต  าบลเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศกึษา หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ ครูประจ าชัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 
62 คน และนกัเรียนหวัหนา้เผ่า ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ จ  านวน 72 
คน โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .888 และแบบ
สมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสรา้ง วิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่า โดยรวมมีการด าเนินการมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการดา้น
การวางแผนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการด้านการควบคุม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เม่ือ
พิจารณาแตล่ะดา้นของทกัษะชีวิต พบวา่ ดา้นการตระหนกัรู ้และเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น ขอ้
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การจดัการดา้นการวางแผน มีค่าเฉล่ียสงูสุด ส าหรบัดา้นกาคิดวิเคราะหต์ดัสินใจ และแกปั้ญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ขอ้การจดัการดา้นการควบคมุ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

นนัทนา โมลีวงศ ์(2559) ไดศ้กึษาการพฒันามาตรฐานตวับง่ชีแ้ละเกณฑส์ าหรบัการ
ประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจดุประสงค์
เพ่ือพฒันามาตรฐานตวับง่ชี ้และเกณฑส์ าหรบัการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนสาธิตสงักดั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดว้ยการประเมินมาตรฐานตัวบ่งชี ้และเกณฑท์ั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่
ความเป็นประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถกูตอ้ง โดยกลุม่เปา้หมายประกอบ
ไปดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้16 คน และหัวหนา้งาน 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานประกนัคณุภาพของโรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 31 
คน รวมทั้งสิน้ 55 คน โดยการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจุดเด่นและประเด็นเพิ่มเติมจาก
ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 5 คน โดยผลการวิจยัพบว่าผลการตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ส าหรับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ
ความถกูตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก 

ธนัตถ์กานต์ ศรี เฉ ลียว  (2560) ศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตของนัก เรียนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนบา้นหนองบง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 
โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผูน้  าชุมชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษา โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการประชุม แบบ
สมัภาษณ ์แบบสอบถาม และแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน พบว่า การเรียนรูต้ามรูปแบบการ
พัฒนาทักษะชีวิตท่ีพัฒนาขึน้ ช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทักษะชีวิตในการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคไ์ดดี้ขึน้ พรอ้มทั้งส่งผลให้ทักษะชีวิตของนักเรียน กลุ่มเป้หมาย
ทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ มีพฒันาการสงูขนึ และยงัชว่ยพฒันาทกัษะในการท างานรวมกบัผูอ่ื้น 

ยุพยง วุน้วงษ์ (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เสรมิสรา้งทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนมธัยมศกึษา โดยมีจดุมุง่หมาย คือ 1) เพ่ือศกึษา
ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนมธัยมศกึษา 2) เพ่ือสรา้งและประเมินกลยุทธก์ารบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) เพ่ือเสริมสรา้งทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา    
โดยกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน 2) นักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 75 คน     
3) ครู จ านวน 14 คน 4) ผูป้กครองนักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 71 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษา การ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา คา่เฉล่ีย เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
และวิเคราะห์องคป์ระกอบ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนกัเรียนมัธยมศึกษา ดา้นการตดัสินใจ การแกปั้ญหา 
การริเริ่ม และการชีน้  าตนเอง มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และมีประโยชน์
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  แ ล ะ สู ง ก ว่ า เก ณ ฑ์ อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  .01



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ
พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ตามล าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3. การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 22 วิชาเอก 
จ านวน 694 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ  านวน 248 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) จากจ านวน
ประชากร 694 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 248 คน และผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูเพิ่ม รอ้ยละ 5 ของกลุ่ม
ตวัอย่าง คิดเป็น 13 คน เพ่ือปอ้งกนัแบบสอบถามท่ีตอบกลบัไม่สมบรูณ ์รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 261 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการกิจกรรม

นนัทนาการเพ่ือพัฒนาทกัษะชีวิตของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร  ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
เช่น อุปกรณ ์สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทัง้ 11 ประเภท เพ่ือ
การพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร แบง่ออกเป็นทกัษะชีวิต 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 
2. ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
3. ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด 
4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended) 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามสภาพ ปัญหา และความตอ้งการ

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร  ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ 

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2. สาขาวิชาเอก 
1.2.1 วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) 
1.2.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Smart Global Science : SGS) 
1.2.3 วิชาเอกคณิตศาสตร ์(Mathematic) 
1.2.4 วิชาเอกคณิต-วิศวะ (Mathematic Engineer : ME) 
1.2.5 วิชาเอกภาษาองักฤษ (English) 
1.2.6 วิชาเอกภาษาองักฤษ (Innovative English Major : IEM) 
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1.2.7 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (France) 
1.2.8 วิชาเอกองักฤษ-อาเซียน (English – Asian) 
1.2.9 วิชาเอกภาษาจีน (Chinese) 
1.2.10 วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น (Japanese) 
1.2.11 วิชาเอกทศันศลิป์ (Visual Art) 
1.2.12 วิชาเอกแอนิเมชั่น (Animation) 
1.2.13 วิชาเอกออกแบบ (Design) 
1.2.14 วิชาเอกดจิิตอลมลัตมิิเดีย (Digital Media Art : DMA) 
1.2.15 วิชาเอกดรุยิางคศลิป์ (Music Performance) 
1.2.16 วิชาเอกศลิปะการแสดง (Performing Art) 
1.2.17 วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Multimedia Technology : MT) 
1.2.18 วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Information Technology : IT) 
1.2.19 วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engineer Artificial Intelligence : E-

AI) 
1.2.20 วิชาเอกอาหารการโรงแรม (Food and Hotel Management) 
1.2.21 วิชาเอกพลศกึษา (Physical Education) 
1.2.22 วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพ่ือการท่องเท่ียว (Recreation and 

Language for Tourism : RLT) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เช่น 

อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้

2.1 แบบสอบถามสภาพ ของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เช่น อุปกรณ ์สถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดีเย่ียม ดี ปานกลาง พอใช ้ควรปรบัปรุงแกไ้ข  

2.2 แบบสอบถามปัญหา ของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เช่น อปุกรณ ์สถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มีปัญหานอ้ยท่ีสดุ มีปัญหานอ้ย มีปัญหาปานกลาง มีปัญหามาก 
มีปัญหามากท่ีสดุ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท (เกมกีฬา
และการละเล่น, การเตน้ร  า, ศลิปะและหตัถกรรม, การรอ้งเพลงและดนตรี, ภาษาและวรรณกรรม, 
การแสดงและการละคร, งานอดิเรก, กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง, กิจกรรมทางสงัคม, กิจกรรม
พิเศษตามเทศกาลต่างๆ และการบริการอาสาสมัคร) เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ  

แบง่ออกเป็นทกัษะชีวิต 4 ดา้น คือ 
1. ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 
2. ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
3. ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด 
4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
การใหค้ะแนนแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เช่น 

อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดก้ าหนดค่าระดบั
คะแนนไว ้5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัสภาพของอยูใ่นระดบัดีเย่ียม 
4 หมายถึง ระดบัสภาพของอยูใ่นระดบัดี 
3 หมายถึง ระดบัสภาพของอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัสภาพของอยูใ่นระดบัพอใช ้
1 หมายถึง ระดบัสภาพของอยูใ่นระดบัควรปรบัปรุงแก่ไข 

เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งในการประเมินผลในแบบสอบถามท่ีมีอยู่ 5 ระดบั ผูว้ิจยั
จงึใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายจากคา่คะแนนเฉล่ีย โดยจดัแบง่ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
ผูว้ิจยัปรบัเกณฑม์าจาก (บญุชม ศรีสะอาด. 2553: 72-73) 
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4.51 – 5.00 มากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสดุ 

การใหค้ะแนนแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เช่น 
อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดก้ าหนดค่าระดบั
คะแนนไว ้5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ยท่ีสดุ แปลความหมายดงันี ้ 

5 หมายถึง ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งในการประเมินผลในแบบสอบถามท่ีมีอยู่ 5 ระดบั ผูว้ิจยั
จงึใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายจากคา่คะแนนเฉล่ีย ตามระดบั โดยจดัแบง่ระดบัคะแนนเป็น 5 
ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2553: 72-73) 

4.51 – 5.00 มากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสดุ 

การใหค้ะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันา
ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
ประสานมิตร ไดก้ าหนดค่าระดบัคะแนนไว ้5 (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย
ท่ีสดุ สามารถแปลความหมาย ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก 
3 หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
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2 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสดุ 

เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งในการประเมินผลในแบบสอบถามท่ีมีอยู่ 5 ระดบั ผูว้ิจยั
จงึใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายจากคา่คะแนนเฉล่ีย โดยจดัแบง่ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
(บญุชม ศรีสะอาด. 2553: 72-73) 

4.51 – 5.00 มากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสดุ 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศกึษาคน้ควา้ ต  ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
2. ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือดูสภาพและปัญหา

ของกิจกรรมนนัทนาการ 
3. สรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ 
4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอประธานควบคมุปริญญานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถกูตอ้งในการใชส้  านวน ภาษา 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถามให้ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 

2. ก าหนดจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ประกอบดว้ย 
2.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนนัทนาการ จ านวน 2 ทา่น 
2.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นทกัษะชีวิต จ านวน 2 ทา่น 
2.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาเดก็วยัเรียน จ านวน 1 ทา่น 

3. ผูว้ิจยัก าหนดคณุสมบตัขิองผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้
3.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนนัทนาการ จ านวน 2 ทา่น 

3.1.1 มีความเช่ียวชาญในด้านนันทนาการ หรือ มีประสบการณ์ด้าน
นนัทนาการไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

3.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นทกัษะชีวิต จ านวน 2 ทา่น 
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3.2.1 มีความเช่ียวชาญในดา้นทักษะชีวิต หรือ มีประสบการณ์ดา้นทักษะ
ชีวิตไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

3.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นจิตวิทยาเดก็วยัเรียน จ านวน 1 ทา่น 
3.3.1 มีความเช่ียวชาญในดา้นจิตวิทยาเด็กวัยเรียน หรือ มีประสบการณ์

ดา้นจิตวิทยาเดก็วยัเรียนไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามเสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหาความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยพิจารณาวา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั
จดุประสงค ์(Index of Congruence : IOC) ท่ีมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนน ดงันี ้

ใหค้ะแนน 1   หมายถึง    เม่ื อแน่ ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
จดุประสงค ์

ใหค้ะแนน 0   หมายถึง    เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
จดุประสงคห์รือไม ่

ใหค้ะแนน -1   หมายถึง      เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์  
ถ้าค่า IOC ท่ีค  านวนได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ

เหมาะสมตามจุดประสงค ์แต่ถ้าไดค้่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรบัปรุง หรือตัดทิง้ 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งอีก
ครัง้ 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง 
จ  านวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์แบบอัลฟ่า α 
ของครอนบคั (Cronbach. 1970: 161)  

7. น าแบบสอบถามท่ีทดลองแลว้มาปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือความสมบูรณ ์จากนัน้จึงน า
แบบสอบถามไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือด าเนินการ
เก็บขอ้มลู 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย
ตนเอง 
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3. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบรูณ ์และน าไปวิเคราะหข์อ้มลูหา
คา่ทางสถิตติอ่ไป  

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าทัง้หมดมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณ ์
2. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาสรุป และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มาวิเคราะหโ์ดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Standard diviation) คา่เฉล่ีย (Means) และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard diviation) แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

4. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 4 (ค  าถามปลายเปิด) มาวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบความเรียง 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1. สถิตพืิน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 คา่เฉล่ีย (Means) 
1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) 

2. สถิตท่ีิใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงคท่ี์ต้องการ 

(IOC) 
2.2 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า α ของครอนบคั (Cronbach. 1970: 161) 

 

 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการกิจกรรม
นนัทนาการเพ่ือพฒันาทักษะชีวิตของนกัเรียนขัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร โดยผูว้ิจยัไดแ้สดงสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

x̅  แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย  

โดยแบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลของการศกึษาสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลของการศกึษาสภาพและปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ตอนท่ี 3 ผลของการศึกษาความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการ
พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ตอนท่ี 4 ผลของการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีลักษณะปลายเปิด (Open 
Ended) 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที ่1 ผลของการศึกษาสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศกึษาสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ  านวน 694 คน 
โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 248 คน 

ตาราง 1 จ านวนและคา่รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ และสาขาวิชาเอก 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 88 35.48 
หญิง 160 64.52 
รวม 248 100.00 

สาขาวิชาเอก   
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) 27 10.89 
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Smart Global Science : SGS) 10 4.03 
วิชาเอกคณิตศาสตร ์(Mathematic) 15 6.05 
วิชาเอกคณิต-วิศวะ (Mathematic Engineer : ME) 11 4.44 
วิชาเอกภาษาองักฤษ (English) 13 5.24 
วิชาเอกภาษาองักฤษ (Innovative English Major : IEM) 12 4.84 
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (France) 13 5.24 
วิชาเอกองักฤษ-อาเซียน (English – Asian) 17 6.85 
วิชาเอกภาษาจีน (Chinese) 14 5.64 
วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น (Japanese) 12 4.84 
วิชาเอกทศันศลิป์ (Visual Art) 5 2.02 
วิชาเอกแอนิเมชั่น (Animation) 6 2.42 
วิชาเอกออกแบบ (Design) 5 2.02 
วิชาเอกดจิิตอลมลัตมิิเดีย (Digital Media Art : DMA) 5 2.02 
วิชาเอกดรุยิางคศลิป์ (Music Performance) 13 5.24 
วิชาเอกศลิปะการแสดง (Performing Art) 6 2.42 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
สาขาวิชาเอก (ตอ่)   

วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Multimedia Technology : MT) 7 2.82 
วิชาเอกคอมพิวเตอร ์(Information Technology : IT) 8 3.23 
วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engineer Artificial 

Intelligence : E-AI) 
9 3.63 

วิ ช า เ อ ก อ า ห า ร ก า ร โ ร ง แ ร ม  ( Food and Hotel 
Management) 

17 6.85 

วิชาเอกพลศกึษา (Physical Education) 12 4.84 
วิช า เอกนันทนาการและภาษาเพ่ื อการท่ อ ง เท่ี ย ว 

(Recreation and Language for Tourism : RLT) 
11 4.43 

รวม 248 100.00 

 
จากตาราง 1 เม่ือจ าแนกขอ้มลูสถานภาพทั่วไปของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศกึษา 2562 ท่ีตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 และเพศหญิง 
จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.52 และเม่ือจ าแนกตามสาขาวิชาเอก พบว่าสาขาวิชาเอกท่ีมี
ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) จ  านวน 27 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.89 รองลงมาสาขาวิชาเอกอังกฤษ -อาเซียน (English-Asian) ซึ่งมีจ  านวนเท่ากับ
วิชาเอกอาหารการโรงแรม (Food and Hotel Management) จ  านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.85 
และวิชาเอกคณิตศาสตร ์(Smart Global Science : SGS) จ  านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.05 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาสภาพและปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ในการศกึษาสภาพและปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะ
ชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจัดการ ,ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และดา้นบคุลากร 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นการจดัการ 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ดา้นการจดัการ พบว่า สภาพดา้นการจดัการโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 
3.82 , S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการจัดการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่  
การจัดการระบบรักษาความสะอาดในสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ มีสภาพการจัดการ  

อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.12 , S.D. = 0.70) รองลงมาการก าหนดวันและเวลาในการ 

จดักิจกรรมใหเ้ป็นไปตามท่ีแผนก าหนด มีสภาพการจดัการอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.86 , 

ด้านการจัดการ �̅� S.D. ระดับสภาพ 

การจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความตอ่เนื่อง 3.62 0.75 ดี 
การจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความหลากหลายประเภท 3.49 0.83 ปานกลาง 

การจดัการระบบรกัษาความสะอาดในสถานท่ีจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

4.12 0.70 ดี 

การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมตา่งๆ อยา่งชดัเจน 3.84 0.70 ดี 
การจดัเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ 3.86 0.75 ดี 
การก าหนดวนัและเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไปตามที่แผน
ก าหนด 

3.97 0.76 ดี 

รวม 3.82 0.75 ด ี
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S.D. = 0.75) และการจดัเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ มีสภาพการจดัการอยู่ในระดบัดี 

มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.84 , S.D. = 0.70) ตามล าดบั 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พบวา่ สภาพดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์

และสิ่ งอ านวยความสะดวก  โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี  มีค่าเฉ ล่ีย (�̅� = 3.84 , S.D. = 0.64)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 
โดยสภาพดา้นสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ แสงสว่าง

เหมาะสมในการท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.23 , S.D. = 0.63) รองลงมาสถานท่ี

ตา่งๆ มีความปลอดภัยต่อการท ากิจกรรมนนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.04 , S.D. = 0.65) และ

ขนาดพืน้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.90 , S.D. = 0.58) ตามล าดบั 

 

ด้านสถานที่ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก �̅� S.D. ระดับสภาพ 

ขนาดพืน้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 3.90 0.58 ดี 
สถานท่ีมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 3.77 0.65 ดี 
แสงสวา่งเหมาะสมในการท ากิจกรรมนนัทนาการ 4.23 0.63 ดี 
มีที่นั่งพกัผอ่นเพยีงพอกบัจ านวนผูร้ว่มกิจกรรมนนัทนาการ 3.62 0.71 ดี 
สถานท่ีตา่งๆ มีความปลอดภยัตอ่การท ากิจกรรมนนัทนาการ 4.04 0.65 ดี 
จ านวนอปุกรณใ์นการใชป้ระกอบกิจกรรมนนัทนาการ 3.71 0.61 ดี 
ความสมบรูณข์องอปุกรณใ์นการใชป้ระกอบกิจกรรม
นนัทนาการ 

3.70 0.61 ดี 

ความทนัสมยัของอปุกรณป์ระกอบกิจกรรมนนัทนาการ 3.71 0.67 ดี 
รวม 3.84 0.64 ด ี
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นบคุลากร 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหส์ภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ดา้นบุคลากร พบว่า สภาพดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 
4.29 , S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นบคุลากร อยู่ในระดบัดีทกุขอ้ โดยสภาพดา้น
บุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรม

นนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.38 , S.D. = 0.61) รองลงมาบุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัด

กิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.34 , S.D. = 0.65) และบคุลากรดแูลความปลอดภยัในการ

จดักิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.32 , S.D. = 0.66) ตามล าดบั 

 

 

 

 

ด้านบุคลากร �̅� S.D. ระดับสภาพ 

บคุลากรท าหนา้ที่ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

4.10 0.81 ดี 

บคุลากรผูใ้หค้  าแนะน าในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 4.29 0.63 ดี 
บคุลากรดแูลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 4.32 0.66 ดี 
บคุลากรมีความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรม
นนัทนาการ 

4.38 0.61 ดี 

บคุลากรเป็นแบบอยา่งที่ดีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 4.34 0.65 ดี 
บคุลากรมีบคุลกิภาพที่ดี เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

4.30 0.70 ดี 

รวม 4.29 0.68 ด ี
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ตาราง 5 ผลรวมสภาพสภาพของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 
จากตาราง 5 แสดงผลรวมสภาพของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนา

ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร พบว่า  สภาพโดยรวมอยู่ ในระดับ ดี  มีค่าเฉ ล่ีย  ( �̅� = 3.98 , S.D. = 0.69)  
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีสภาพอยู่ในระดบัดีทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ดา้นบคุลากร มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.29 , S.D. = 0.68) รองลงมาดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.84 , S.D. = 0.64) และดา้นการจัดการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.82 , 
S.D. = 0.75) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

รายด้าน �̅� S.D. ระดับสภาพ 

ดา้นการจดัการ 3.82 0.75 ดี 
ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิง่อ านวยความสะดวก 3.84 0.64 ดี 
ดา้นบคุลากร 4.29 0.68 ดี 

รวม 3.98 0.69 ด ี
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นการจดัการ 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นการจดัการ พบว่า ปัญหาดา้นการจดัการ โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 

(�̅� = 1.88 , S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ปัญหาดา้นการจดัการ อยู่ในระดบันอ้ยทุก
ข้อ โดยปัญหาด้านการจัดการท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ การจัดระบบรักษาความสะอาด  

ในสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� 1.64=  , S.D. = 0.65) รองลงมาการจัดเวลา 

ในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.78 , S.D. = 0.83) และการก าหนดวนัและ

เวลาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.81 , S.D. = 0.79) 
ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

 

 

ด้านการจัดการ �̅� S.D. ระดับสภาพ 

การจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความตอ่เนื่อง 2.05 0.70 นอ้ย 
การจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความหลากหลายประเภท 2.11 0.84 นอ้ย 

การจดัการระบบรกัษาความสะอาดในสถานท่ีจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

1.64 0.65 นอ้ย 

การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมตา่งๆ อยา่งชดัเจน 1.86 0.87 นอ้ย 

การจดัเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ 1.78 0.83 นอ้ย 

การก าหนดวนัและเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไปตามที่แผน
ก าหนด 

1.81 0.79 นอ้ย 

รวม 1.88 0.78 น้อย 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ปัญหาด้านสถานท่ี 

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.85 , S.D. = 
0.77) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปัญหาด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
อยู่ในระดบันอ้ยทุกขอ้ โดยปัญหาดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีมีปัญหา

นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ แสงสว่างเหมาสมในการท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� 1.74=  , S.D. = 

0.72) รองลงมาสถานท่ีต่างๆ มีความปลอดภัยต่อการท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 

1.75 , S.D. = 0.75) และสถานท่ีมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 
1.77 , S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
 

 

 

ด้านสถานที่ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก �̅� S.D. ระดับสภาพ 

ขนาดพืน้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 1.93 0.76 นอ้ย 
สถานท่ีมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 1.77 0.77 นอ้ย 

แสงสวา่งเหมาะสมในการท ากิจกรรมนนัทนาการ 1.74 0.72 นอ้ย 

มีที่นั่งพกัผอ่นเพยีงพอกบัจ านวนผูร้ว่มกิจกรรมนนัทนาการ 1.97 0.79 นอ้ย 

สถานท่ีตา่งๆ มีความปลอดภยัตอ่การท ากิจกรรมนนัทนาการ 1.75 0.75 นอ้ย 

จ านวนอปุกรณใ์นการใชป้ระกอบกิจกรรมนนัทนาการ 1.89 0.79 นอ้ย 

ความสมบรูณข์องอปุกรณใ์นการใชป้ระกอบกิจกรรม
นนัทนาการ 

1.85 0.75 นอ้ย 

ความทนัสมยัของอปุกรณป์ระกอบกิจกรรมนนัทนาการ 1.93 0.82 นอ้ย 

รวม 1.85 0.77 น้อย 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นบคุลากร 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหปั์ญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ดา้นบคุลากร พบว่า ปัญหาดา้นบคุลากร โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 
1.59 , S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
บุคลากรดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

มีคา่เฉล่ีย (�̅� 1.49=  , S.D. = 0.66) รองลงมาบุคลากรมีความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าในการท า

กิจกรรมนนัทนาการ มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 1.51 , S.D. = 0.68) และบคุลากร

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 1.53 , S.D. = 0.70) ตามล าดบั 

 

 

 

 

ด้านบุคลากร �̅� S.D. ระดับสภาพ 

บคุลากรท าหนา้ที่ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

1.81 0.85 นอ้ย 

บคุลากรผูใ้หค้  าแนะน าในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 1.63 0.80 นอ้ย 

บคุลากรดแูลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 1.49 0.66 นอ้ยที่สดุ 

บคุลากรมีความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรม
นนัทนาการ 

1.51 0.68 นอ้ย 

บคุลากรเป็นแบบอยา่งที่ดีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 1.53 0.70 นอ้ย 

บคุลากรมีบคุลกิภาพที่ดี เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม
นนัทนาการ 

1.56 0.74 นอ้ย 

รวม 1.59 0.74 น้อย 
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ตาราง 9 ผลรวมปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
จากตาราง 9 แสดงผลรวมปัญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนา

ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร พบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.77 , S.D. = 0.76)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ยทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.59 , S.D. = 0.74) รองลงมาดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และ 

สิ่งอ านวยความสะดวก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 1.85 , S.D. = 0.77) และดา้นการจดัการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 
1.88 , S.D. = 0.78) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายด้าน �̅� S.D. ระดับสภาพ 

ดา้นการจดัการ 1.88 0.78 นอ้ย 

ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิง่อ านวยความสะดวก 1.85 0.77 นอ้ย 

ดา้นบคุลากร 1.59 0.74 นอ้ย 

รวม 1.77 0.76 น้อย 
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ตอนที่ 3 ผลของการศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการท้ัง 11 ประเภท 
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

ในการศกึษาความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการทัง้ 11 ประเภท เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิต ร
ประกอบด้วยทักษะชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ดา้นการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 

ด้านการตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อื่น �̅� S.D. 
ระดับ 

ความตอ้งการ 

เกมกีฬาและการละเลน่ เช่น กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและ
สากล ฯลฯ 

3.75 1.04 มาก 

การเตน้ร  า เช่น การเตน้ร  าพืน้เมอืง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลลีาศ 
ฯลฯ 

3.36 1.01 ปานกลาง 

ศิลปะและหตัถกรรม เช่น งานฝีมอื งานประดษิฐ์ วาดรูป ถา่ยรูป ฯลฯ 3.75 1.00 มาก 

การรอ้งเพลงและดนตร ีเช่น การรอ้งเพลง เลน่ดนตร ีฟังดนตร ีฯลฯ 4.11 1.03 มาก 

ภาษาและวรรณกรรม เช่น การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ 3.04 0.82 ปานกลาง 

การแสดงและการละคร เช่น การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายา
กล ฯลฯ 

3.75 1.02 มาก 

งานอดเิรก เช่น การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ 3.95 0.96 มาก 

กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยั
ตา่งๆ การทอ่งเที่ยว ฯลฯ 

4.15 0.97 มาก 

กิจกรรมทางสงัคม เช่น งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ 2.95 0.95 ปานกลาง 

กิจกรรมพเิศษตามเทศกาลตา่งๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอย
กระทง ฯลฯ 

3.33 0.95 ปานกลาง 

การบรกิารอาสาสมคัร เช่น กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรม
อาสาสมคัรทางวฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา 

3.73 1.11 มาก 

รวม 3.62 0.99 มาก 
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จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท 
เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ด้านการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  พบว่า 
ฅความตอ้งการดา้นการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

มีค่าเฉ ล่ีย (�̅� = 3.62 , S.D. = 0.99) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการกิจกรรม
นนัทนาการ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้นมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง เช่น กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัย การท่องเท่ียว 

ในรูปแบบต่างๆ มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.15 , S.D. = 0.97) รองลงมา
การรอ้งเพลงและดนตรี เช่น การรอ้งเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.11 , S.D. = 1.03) และงานอดิเรก เช่น การสะสมของท่ีระลึก ปลูกต้นไม ้ 

เลีย้งสตัว ์ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.95 , S.D. = 0.96) ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท 

เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

พบว่า ความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.57 , S.D. = 0.99) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ดา้นการคิดวิเคราะห ์
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคม์ากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การรอ้งเพลงและดนตรี เช่น การรอ้งเพลง 

เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.07 , S.D. = 0.98) 

ด้านการคิดวิเคราะห ์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความตอ้งการ 

เกมกีฬาและการละเลน่ เช่น กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและ
สากล ฯลฯ 

3.75 1.20 มาก 

การเตน้ร  า เช่น การเตน้ร  าพืน้เมอืง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลลีาศ 
ฯลฯ 

3.36 0.98 ปานกลาง 

ศิลปะและหตัถกรรม เช่น งานฝีมอื งานประดษิฐ์ วาดรูป ถา่ยรูป ฯลฯ 3.74 0.95 มาก 

การรอ้งเพลงและดนตร ีเช่น การรอ้งเพลง เลน่ดนตร ีฟังดนตร ีฯลฯ 4.07 0.98 มาก 

ภาษาและวรรณกรรม เช่น การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ 3.03 0.81 ปานกลาง 

การแสดงและการละคร เช่น การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายา
กล ฯลฯ 

3.70 0.89 มาก 

งานอดเิรก เช่น การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ 3.81 0.95 มาก 

กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยั
ตา่งๆ การทอ่งเที่ยว ฯลฯ 

4.05 1.06 มาก 

กิจกรรมทางสงัคม เช่น งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ 2.97 0.99 ปานกลาง 

กิจกรรมพเิศษตามเทศกาลตา่งๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอย
กระทง ฯลฯ 

3.21 0.92 ปานกลาง 

การบรกิารอาสาสมคัร เช่น กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรม
อาสาสมคัรทางวฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา 

3.62 1.11 มาก 

รวม 3.57 0.99 มาก 
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รองลงมากิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง เช่น กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ  

การท่องเท่ียว ฯลฯ มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.05 , S.D. = 1.06) และ 
งานอดิเรก เช่น การสะสม ปลูกตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

(�̅� = 3.81 , S.D. = 0.95) ตามล าดบั 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท 

เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  

ด้านการจัดการกับอารมณ ์และความเครียด �̅� S.D. 
ระดับ 

ความตอ้งการ 

เกมกีฬาและการละเลน่ เช่น กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและ
สากล ฯลฯ 

3.78 1.24 มาก 

การเตน้ร  า เช่น การเตน้ร  าพืน้เมอืง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลลีาศ 
ฯลฯ 

3.52 1.09 มาก 

ศิลปะและหตัถกรรม เช่น งานฝีมอื งานประดษิฐ์ วาดรูป ถา่ยรูป ฯลฯ 3.88 1.05 มาก 

การรอ้งเพลงและดนตร ีเช่น การรอ้งเพลง เลน่ดนตร ีฟังดนตร ีฯลฯ 3.88 1.05 มาก 

ภาษาและวรรณกรรม เช่น การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ 3.07 0.93 ปานกลาง 

การแสดงและการละคร เช่น การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายา
กล ฯลฯ 

3.67 1.02 มาก 

งานอดเิรก เช่น การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ 3.86 1.00 มาก 

กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยั
ตา่งๆ การทอ่งเที่ยว ฯลฯ 

4.01 1.07 มาก 

กิจกรรมทางสงัคม เช่น งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ 2.88 1.02 ปานกลาง 

กิจกรรมพเิศษตามเทศกาลตา่งๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอย
กระทง ฯลฯ 

3.27 0.93 ปานกลาง 

การบรกิารอาสาสมคัร เช่น กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรม
อาสาสมคัรทางวฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา 

3.51 1.12 มาก 

รวม 3.58 1.05 มาก 
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ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด พบว่า ความตอ้งการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.58 , S.D. = 1.05) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  
ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครียด ไดแ้ก่ กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมค่ายพกัแรม กิจกรรมผจญภยัต่างๆ 

การท่องเท่ียว มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.01 , S.D. = 1.07) รองลงมา
ศิลปะและหัตถกรรม เช่น งานฝีมือ งานประดิษฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป มีความตอ้งการเท่ากบัการรอ้ง

เพลงและดนตรี เช่น การรอ้งเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.88 , 
S.D. = 1.05) และงานอดเิรก เชน่ การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 

มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.86 , S.D. = 1.00) ตามล าดบั 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ด้านการสร้างสัมพนัธภาพทีด่กีับผู้อื่น �̅� S.D. 
ระดับ 

ความตอ้งการ 

เกมกีฬาและการละเลน่ เช่น กิจกรรมเกม กีฬา การละเลน่ไทยและ
สากล ฯลฯ 

4.00 1.13 มาก 

การเตน้ร  า เช่น การเตน้ร  าพืน้เมอืง การเตน้ร  าตามสมยันิยม การลลีาศ  3.78 1.02 มาก 

ศิลปะและหตัถกรรม เช่น งานฝีมอื งานประดษิฐ์ วาดรูป ถา่ยรูป ฯลฯ 3.60 0.89 มาก 

การรอ้งเพลงและดนตร ีเช่น การรอ้งเพลง เลน่ดนตร ีฟังดนตร ีฯลฯ 4.03 1.02 มาก 

ภาษาและวรรณกรรม เช่น การอา่น เขียน พดู ปรศินาค าทาย ฯลฯ 3.08 0.90 ปานกลาง 

การแสดงและการละคร เชน่ การแสดงละคร ภาพยนตร ์การเลน่มายากล ฯลฯ 3.85 0.99 มาก 

งานอดเิรก เช่น การสะสม ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ฯลฯ 3.41 0.96 ปานกลาง 

กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยั
ตา่งๆ การทอ่งเที่ยว ฯลฯ 

3.93 1.04 มาก 

กิจกรรมทางสงัคม เช่น งานบวช งานแตง่งาน งานบญุตา่งๆ ฯลฯ 3.19 1.02 ปานกลาง 

กิจกรรมพเิศษตามเทศกาลตา่งๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนัขึน้ปีใหม ่วนัลอย
กระทง ฯลฯ 

3.27 0.86 ปานกลาง 

การบรกิารอาสาสมคัร เช่น กิจกรรมจิตอาสา เช่น ปลกูป่า กิจกรรม
อาสาสมคัรทางวฒันธรรม กิจกรรมอาสาทางกีฬา 

3.74 1.12 มาก 

รวม 3.63 1.00 มาก 
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จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท 
เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ด้านการสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน  พบว่า ความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.63 , S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครียด ไดแ้ก่ การรอ้งเพลงและดนตรี เช่น การรอ้งเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี มีความตอ้งการ

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.03 , S.D. = 1.02) รองลงมาเกมกีฬาและการละเล่น เช่น 

กิจกรรมเกม กีฬา การละเล่นไทยและสากล มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  (�̅� = 
4.00 , S.D. = 1.13) และกิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง เช่น กิจกรรมค่ายพกัแรม กิจกรรมผจญภัย

ต่างๆ การท่องเท่ียว มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  (�̅� = 3.93 , S.D. = 1.04) 
ตามล าดบั 

ตาราง 14 ผลรวมความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
จากตาราง 14 แสดงผลรวมความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พบว่า โดยรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.60 , S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งสมัพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.63 , S.D. = 1.00) รองลงมาดา้น

การตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.62 , S.D. = 0.99) และดา้น

การจดัการกบัอารมณแ์ละความเครียด มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.58 , S.D. = 1.05) ตามล าดบั 

ทักษะชีวติ �̅� S.D. 
ระดับความ
ต้องการ 

ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ้ื่น 3.62 0.99 มาก 
ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 3.57 0.99 มาก 
ดา้นการจดัการกบัอารมณแ์ละความเครยีด 3.58 1.05 มาก 
ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ้ื่น 3.63 1.00 มาก 

รวม 3.60 1.00 มาก 
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ตอนที ่4 ผลของการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีลักษณะ
ปลายเปิด (Open Ended) 

จากการศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพ ปัญหาและความ
ตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ15 – 16 ปี 
มีความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการในดา้นตา่งๆ แบง่ออกเป็น 1) กิจกรรมคา่ยอาสา เชน่ คา่อาสา
ปลูกป่า ค่ายอาสาอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ค่ายอาสาท าความดี ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน   
2) กิจกรรมค่ายพักแรม 3) กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ และ 4) กิจกรรมดนตรี เช่น การจัดมินิ
คอนเสิรต์ การจดัการประกวดการแข่งขนัดนตรี ทัง้การขบัรอ้ง และเครื่องดนตรี เพ่ือพัฒนาดา้น
การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้ อ่ืน การจัดการกับ
ความเครียด การเอาตวัรอดจากสถานการณต์า่งๆ การพฒันาอารมณ ์ความรู ้และภาษา 

 

 

 

 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องสภาพปัญหาและความตอ้งหารกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มีความมุ่ งหมายของการวิจัย แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัย  
การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
3. เพ่ือศึกษาความตอ้งการ กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของระดบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวน 694 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 248 คน  
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan)  
จากจ านวนประชากร 694 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 248 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่ม  
รอ้ยละ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็น 13 คน) เพ่ือป้องกันแบบสอบถามท่ีตอบกลับไม่สมบูรณ ์ 
รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 261 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาและความตอ้งการกิจกรรม

นนัทนาการเพ่ือพัฒนาทกัษะชีวิตของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร  ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

เช่น อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท  
เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร แบง่ออกเป็นทกัษะชีวิต 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น 
2. ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
3. ดา้นการจดัการกบัอารมณ ์และความเครียด 
4. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าทัง้หมดมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณ ์
2. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาสรุป และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มาวิเคราะหโ์ดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Standard diviation) คา่เฉล่ีย (Means) และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard diviation) แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

4. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 4 (ค  าถามปลายเปิด) มาวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ ปัญหา และความต้องการกิจกรรมนันทนาการ 

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร สรุปผลไดด้งันี ้

ตอนท่ี 1 ผลของการศกึษาสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.38 

และเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.52 ในส่วนของสาขาวิชาเอกสาขาวิชาเอก  
เป็นสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร ์(Science) ท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จ านวน 27 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 10.89 รองลงมาสาขาวิชาเอกองักฤษ-อาเซียน (English-Asian) ซึ่งมีจ  านวนเทา่กบั
วิชาเอกอาหารการโรงแรม (Food and Hotel Management) จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.85 
และวิชาเอกคณิตศาสตร ์(Smart Global Science : SGS) จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.05 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ผลของการศกึษาสภาพและปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการ
พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ผูว้ิจยัสรุปผลได ้ดงันี ้

1. สภาพของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พบว่า  

สภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย (�̅�= 3.98,S.D.= 0.69)  เม่ือพิจารณารายดา้น ไดด้งันี ้
1.1 สภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ด้านการจัดการ พบว่า สภาพด้านการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย ( �̅�= 3.82, 
S.D.= 0.75) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นการจัดการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการ
ระบบรกัษาความสะอาดในสถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ มีสภาพการจัดการอยู่ในระดับดี  

มีค่าเฉ ล่ีย (�̅�= 4.12, S.D.= 0.70) รองลงมาการก าหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีแผนก าหนด มีสภาพการจดัการอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.86, S.D.= 0.75) 
และการจดัเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ มีสภาพการจัดการอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย  

(�̅� = 3.84, S.D.= 0.70) ตามล าดบั 
1.2 สภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
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ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า สภาพด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และ  

สิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.84 , S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ดา้นสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัดีทกุขอ้ โดยสภาพดา้น
สถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ แสงสวา่งเหมาะสมในการ

ท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.23 , S.D. = 0.63) รองลงมาสถานท่ีต่างๆ มีความ

ปลอดภัยต่อการท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.04 , S.D. = 0.65) และขนาดพืน้ท่ี

เหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.90 , S.D. = 0.58) ตามล าดบั 
1.3 สภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ด้านบุคลากร พบว่า สภาพด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ ในระดับดี มีค่าเฉ ล่ีย ( �̅� = 4.29 , 
S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านบุคลากร อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยสภาพด้าน
บุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรม

นันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.38 , S.D. = 0.61) รองลงมาบุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 

จัดกิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.34 , S.D. = 0.65) และบุคลากรดูแลความปลอดภัย 

ในการจดักิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.32 , S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
2. ปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า โดยรวม 

มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย มีคา่เฉล่ีย (�̅�= 1.77 , S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
2.1 ปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

ดา้นการจัดการ พบว่า ปัญหาดา้นการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.88,  
S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปัญหาด้านการจัดการ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ  
โดยปัญหาดา้นการจดัการท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัระบบรกัษาความสะอาดในสถานท่ี  

จดักิจกรรมนนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� =1.64, S.D. = 0.65) รองลงมาการจดัเวลาในการเขา้ร่วม

กิจกรรมนนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 1.78, S.D. = 0.83) และการก าหนดวนัและเวลาในการจัด

กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 1.81, S.D. = 0.79) ตามล าดบั 
2.2 ปัญหาของการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ปัญหาด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และ  
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สิ่ งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ ในระดับ น้อย  มีค่า เฉ ล่ีย  (�̅� = 1.85, S.D. = 0.77) 
เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า ปัญหาด้านสถานท่ี  อุปกรณ์  และสิ่ งอ านวยความสะดวก  
อยู่ในระดบันอ้ยทุกขอ้ โดยปัญหาดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีมีปัญหา

น้อยท่ีสุด ได้แก่  แสงสว่างเหมาสมในการท ากิจกรรมนันทนาการ มีค่ าเฉล่ีย (�̅� =1.74, 
S.D. = 0.72) รองลงมาสถานท่ีต่างๆ มีความปลอดภัยต่อการท ากิจกรรมนนัทนาการ มีค่าเฉล่ีย 

(�̅� = 1.75, S.D. = 0.75) และสถานท่ีมีความเหมาสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉล่ีย 

(�̅� = 1.77, S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
2.3 ปัญหาของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ด้านบุคลากร พบว่า ปัญหาด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 1.59, 
S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ปัญหาดา้นบคุลากรท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บคุลากร
ดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  

(�̅� =1.49, S.D. = 0.66) รองลงมาบุคลากรมีความเช่ียวชาญ ให้ค  าแนะน าในการท ากิจกรรม

นันทนาการ มี ปัญหาอยู่ ในระดับน้อย มีค่าเฉ ล่ีย (�̅� = 1.51, S.D. = 0.68) และบุคลากร 

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 1.53, S.D. = 0.70) ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ผลของการศึกษาความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการ

พฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สรุปผลไดด้งันี ้

1. ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ ทั้ง 11 ประเภท เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พบว่า ความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� 3.60 =, S.D. = 1.00) พิจารณาราย
ดา้นไดด้งันี ้

1.1 ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น พบว่า ความตอ้งการด้านการตระหนกัรูแ้ละ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.62, S.D. = 0.99)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ดา้นการ
ตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้นมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง (กิจกรรม
คา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยัตา่งๆ การทอ่งเท่ียว ฯลฯ) มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย  
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(�̅� = 4.15 , S.D. = 0.97) รองลงมาการรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้งเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี 

ฯลฯ) มีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.11, S.D. = 1.03) และงานอดิเรก  

(การสะสม ปลูกตน้ไม้ เลีย้งสัตว ์ฯลฯ) มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 3.95,  
S.D. = 0.96) ตามล าดบั 

1.2 ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ดา้นการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ พบว่า ความต้องการโดยรวม 

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.57 , S.D. = 0.99) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความตอ้งการ
กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคม์ากท่ีสุด ได้แก่ การรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้งเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ) 

มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.07 , S.D. = 0.98) รองลงมากิจกรรมกลางแจง้/
นอกเมือง (กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ การท่องเท่ียว ฯลฯ)  มีความต้องการ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.05 , S.D. = 1.06) และงานอดิเรก (การสะสม ปลูกต้นไม ้ 

เลีย้งสตัว ์ฯลฯ) มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.81 , S.D. = 0.95) ตามล าดบั 
1.3 ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ด้านการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด พบว่า ความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉ ล่ีย (�̅� = 3.58 , S.D. = 1.05) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการกิจกรรม
นนัทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ดา้นการจดัการกับอารมณ์ และความเครียด ไดแ้ก่ กิจกรรม
กลางแจ้ง/นอกเมือง (กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ การท่องเท่ียว ฯลฯ)  มีความ

ตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 4.01 , S.D. = 1.07) รองลงมาศิลปะและหตัถกรรม (งาน
ฝีมือ งานประดิษฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ) มีความตอ้งการเท่ากับการรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้ง

เพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 3.88 , S.D. = 1.05) และงาน

อดิเรก (การสะสม ปลูกตน้ไม ้เลีย้งสัตว ์ฯลฯ) มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 
3.86 , S.D. = 1.00) ตามล าดบั 

1.4 ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 11 ประเภท เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดา้น

การสรา้งสมัพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น พบว่า ความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 
3.63 , S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนา
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ทกัษะชีวิต ดา้นการจดัการกับอารมณ ์และความเครียด ไดแ้ก่ การรอ้งเพลงและดนตรี (การรอ้ง

เพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ) มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.03 , S.D. = 
1.02) รองลงมาเกมกีฬาและการละเล่น (กิจกรรมเกม กีฬา การละเล่นไทยและสากล ฯลฯ)  มี

ความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.00 , S.D. = 1.13) และกิจกรรมกลางแจง้/นอก
เมือง (กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมผจญภยัตา่งๆ การท่องเท่ียว ฯลฯ) มีความตอ้งการอยูใ่นระดบั

มาก มีคา่เฉล่ีย (�̅� = 3.93 , S.D. = 1.04) ตามล าดบั 
ตอนท่ี 4 ผลของการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีลักษณะปลายเปิด (Open 
Ended) 

จากการศึกษาความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพ ปัญหาและความ
ตอ้งการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ15 – 16 ปี 
มีความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการในดา้นตา่งๆ แบง่ออกเป็น 1) กิจกรรมคา่ยอาสา เช่น คา่อาสา
ปลูกป่า ค่ายอาสาอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ค่ายอาสาท าความดี ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน  
2) กิจกรรมค่ายพักแรม 3) กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ และ 4) กิจกรรมดนตรี เช่น การจัดมินิ
คอนเสิรต์ การจดัการประกวดการแข่งขนัดนตรี ทัง้การขบัรอ้ง และเครื่องดนตรี เพ่ือพัฒนาดา้น
การเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผูอ่ื้น การจดัการกบัความเครียด 
การเอาตวัรอดจากสถานการณต์า่งๆ การพฒันาอารมณ ์ความรู ้และภาษา 

อภปิรายผล 
ผูว้ิจัยอภิปรายผลของสภาพ ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ดงัตอ่ไปนี ้

1. สภาพของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า  
สภาพการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ 3 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า มีสภาพอยู่ในระดบัดีทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนมีโครงสรา้งการบริหารงานท่ีมีความชัดเจนในฝ่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน และอาจารยผ์ูส้อน  
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ทัง้ยังโรงเรียนมีภาระงานท่ีชดัเจนเก่ียวกับขอบข่ายในการบริหารงานบุคลากร ท่ีก าหนดความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนก าลังบุคลากร ท่ีเพียงพอต่อการจดัการ
เรียนรู ้(งานประกนัคณุภาพ, 2559 - 2562) สอดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์ส ารับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิ โรฒ  พบว่า มีความ เป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด  ความเป็นไปได ้  
ความเหมาะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก (นันทนา , 2559) ซึ่งมีผลท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุดม บุตตะ ได้ศึกษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่จะมีทกัษะการเรียนรูด้า้นการจัดกิจกรรมนนัทนาการตรงตามก าหนดท่ีวางไว ้
และสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะให้กับนัก เรียนได้ตรงตามความต้องการความสนใจ 
ของผู้เข้าร่วม (อุดม , 2547) รองลงมาเป็นด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) มีอาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ และพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีเอือ้
ตอ่การจดัการเรียนรูข้องนกัเรียนตามมาตรฐานการศกึษาอยูใ่นระดบัดีเย่ียม (งานประกนัคณุภาพ, 
2559 - 2562) สอดคลอ้งกบั อุดม และ กิตติพงษ์ ท่ีพบว่า ในดา้นสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าในบางบริบทหรือบางพืน้ท่ียงัมี
สภาพของสถานท่ี สิ่ งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม
นนัทนาการ ซึ่งไม่เป็นปัญหาในการจดักิจกรรมใหก้ับนกัเรียนในอนาคต (อดุม, 2547) (กิตติพงษ์, 
2552) และอาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ
ส าหรบันกัเรียน ดา้นการจดัการ อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีกระบวนการบริหารจัดการทั้งสิน้ 6 กระบวนการ ประกอบด้วย  
1) เปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน 2) มีระบบบริหารจดัการคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู ้6) จดัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู ้(งานประกันคุณภาพ , 
2559 - 2562)  ซึ่งสอดคลอ้งกบั กิตติพงษ์ คงโพธ์ินอ้ย ซึ่งพบว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
ชยัภูมิ มีสภาพการจดักิจกรรมนนัทนาการใหก้ับนกัเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม มีการประชมุแผนและ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(กิตติพงษ์, 2552) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนสาธิต มศว มีการบริหารงานวิชาการท่ีส่งเสริม  
ใหน้กัเรียนมีศกัยภาพในตนเอง ซึ่งโรงเรียนไดเ้ปิดสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความถนดัของนกัเรียน 
เช่น วิชาเอกนนัทนาการและภาษาเพ่ือการท่องเท่ียว วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกทศันศิลป์ วิชาเอก
แอนิเมชั่น และวิชาเอกออกแบบแฟชั่น  

2. ปัญหาของการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า โดยรวม 
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  
โดยดา้นท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นบคุลากร อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบตั ิ
ควบคมุ ก ากับดแูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ท่ีมีความชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาตลอดจนบุคลากร โดยไดร้บั
ความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวขอ้งของทุกฝ่าย ในการน าข้อมูลบุคลากรในดา้นต่าง ๆ มาปรบัปรุง  
มีการพัฒนางานต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับ กิตติพงษ์  ท่ีพบว่า โรงเรีย น 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ไดมี้การจดับุคลากรใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมนันทนาการ 
และมีการจัดสายงานบริการอย่างชัดเจน โดยมีหัวหนา้กลุ่มงาน สงักัดกลุ่มบริหารงานกิจกรรม
นักเรียน เช่น หัวหนา้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนรูท้างดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา  
โดยส่วนมากบุคลากรมีวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับวุฒิการศึกษา จึงมีปัญหาในการจัดกิจกรรม
นนัทนาการของนกัเรียนอยู่ในระดบันอ้ย (กิตติพงษ์, 2552) และสอดคลอ้งกบั อดุม พบว่า ปัญหา
การจัดกิจกรรมนันทนาการในดา้นบุคลากรอยู่ในระดับต ่า ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนกีฬา สังกัด
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีความรู ้ความสามารถท่ีตรงกับคุณวุฒิในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ทั้งยังมีการกระตุน้ให้นักเรียนมีความตอ้งการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ (อุดม , 
2547) ปัญหารองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการจดัการ 
ผูว้ิจัยพบว่าปัญหาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
ในดา้นนีอ้ยู่ในระดบันอ้ย อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีจดุเด่นในการบริหาร และการใชอ้าคารสถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นระบบ ทั้งยังได้น ากระบวนการ PDCA มาบริหารจัดการ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการแสดงงานสายสัมพันธ์ กิจกรรม 
ไหวค้รูนาฏศิลป์ไทย ท่ีสะท้อนกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ และการใชส้ถานท่ี และ  
สิ่งอ านวยความสะดวกมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั อดุม และกิตตพิงษ ์พบวา่ การบริหารจดัการ
และการใช้สถานท่ี มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่าสถานท่ีจัดกิจกรรมมีเพียงพอ 
ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร และมีระบบบรหิารจดัการท่ีดี (อดุม, 2547) (กิตตพิงษ,์ 2552) 
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3. ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า โดยรวม 
มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยทักษะชีวิตท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น 
การใหค้วามรว่มมือและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบรื่น และมีความส าเร็จบนพืน้ฐานความเป็น
ประชาธิปไตย และปฏิบตัิตามกฎ กติกา ขอ้ตกลงของกลุ่ม ชัน้เรียน และสงัคม อาจเป็นเพราะว่า
ในช่วงวัยนีเ้ป็นช่วงวัยของการเปล่ียนแปลง และพัฒนามากขึน้ เช่น การเปล่ียนแปลงทางดา้น
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคม ใหค้วามส าคญักบัเพ่ือนในวยัเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ 
กิตติวัฒน ์พบว่า โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส่งผลต่อทักษะทางสังคมของวัยรุ่นตอนปลาย  
ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพกับผูอ่ื้นและการท างานร่วมกับผูอ่ื้น (กิตติวฒัน์, 2554) ความตอ้งการ
รองลงมาคือ ดา้นการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดส้่งเสริมนกัเรียนใหมี้กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีแสดงถึงศกัยภาพ
ของนกัเรียนผ่านการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ เชน่ กิจกรรมสายสมัพนัธ ์กิจกรรมกีฬาสี และกีฬาสาธิต
สามัคคี (งานประกันคุณภาพ, 2562) ท่ีมุ่งเน้นการมีความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงออกในสิ่ง 
ท่ีตนเองภาคภมูิใจ และของเพ่ือนใหผู้อ่ื้นรบัรู ้มีความเช่ือมั่นในตนเองและผูอ่ื้น กลา้แสดงความคิด 
ความรูส้ึก และการกระท าของตนเองไดอ้ย่างมั่นใจ ยอมรบัความคิด ความรูส้ึกและการกระท าท่ีดี
ของผูอ่ื้น สอดคลอ้งกับ กิตติวฒัน ์ท่ีไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการท่ีมีต่อทักษะ
ทางสงัคมของวยัรุน่ตอนปลาย พบวา่ โปรแกรมนนัทนาการมีสว่นชว่ยสง่เสรมิทกัษะทางดา้นสงัคม
ในดา้นการสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น ดา้นการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการเขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ 
ท่ีระดบั .05 (กิตติวฒัน,์ 2554) ในส่วนความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือพัฒนาทกัษะชีวิต
ดา้นการจัดการกับอารมณ์และความเครียดอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเด็ก  
และเยาวชนตอ้งมีการปรบัตวัในการด าเนินชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขนั
ทางการศึกษาอาจส่งผลให้นักเรียนมีภาวะเครียด ซึ่งผลการวิจัยของ สุภาภัทร พบว่านักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีผลการเรียนต ่า มีความเครียดสงูกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมี
ผลการเรียนปานกลางและสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีผู้้วิจัยยังพบว่า 
ในด้านความต้องการท่ี เป็นค าถามปลายเปิด  นัก เรียน โรงเรียน  สาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.ท่ีมีอายรุะหว่าง 15 – 16 ปี มีความตอ้งการจดักิจรรมนนัทนาการ 
เช่น กิจกรรมคา่ยอาสา กิจกรรมคา่ยพกัแรม กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมดนตรี เพ่ือพฒันาดา้นการ
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เห็นคณุคา่ในตนเอง ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผูอ่ื้น การจดัการความเครียด การเอาตวัรอด
จากสถานการณต์่างๆ การพฒันาดา้นอารมณ ์ความรู ้และภาษา ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะน าความตอ้งการ
ของนักเรียนมาพัฒนาเป็นโปรแกรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพในตนเอง เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดทกัษะชีวิตในการเรียนรู ้การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและความตอ้งการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย  
1.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองในการบูรณาการความรู้

ดา้นนนัทนาการ เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้หบุ้คลากร มีความเขา้ใจ และใหค้วามส าคญัในกิจกรรม
นนัทนาการ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต ทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ดา้นการจดัการกบัอารมณแ์ละ
ความเครียด และดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น อมากยิ่งขึน้  

1.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหมี้การบูรณาการน าองคค์วามรู ้กระบวนการทางดา้น
กิจกรรมนนัทนาการในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตทัง้ 4 
ดา้น คือ ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น ดา้นการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านการสรา้ง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  

2. ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2.1 อาจารยผ์ูส้อนควรบูรณาการกิจกรรมนนัทนาการใหเ้ขา้กับรายวิชาท่ีตนเอง

รบัผิดชอบ เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิต ทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นการตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้น ดา้นการคดิวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ดา้นการจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด และดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศกึษาการพฒันาโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวิตของนกัเรียน ทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น ดา้น
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การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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