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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการ  ปัจจัย

ดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการความสขุและความสมัพนัธข์อง
พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 338 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความถ่ี สถิติทดสอบ Chi-
square และหาค่าความสมัพนัธเ์พียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการของ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดยรวมพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้นเพศ ระดบัชัน้ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนั จ านวนชั่วโมงใน 
1 วนันกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการและบคุคลที่เขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ าสง่ผล
ต่อกิจกรรมนันทนาการรายประเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ยกเวน้ช่วงวันของนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการทุกประเภท  ความสุขของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก 
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .154 นั่นคือพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการกบัความสขุมีความสมัพนัธก์นัเชิงบวก อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purposes of this research were to study recreation behavior, the 

demographic factors affecting recreation behavior, happiness and the relationship between 
recreation behavior affecting the happiness of students in Srinakharinwirot University 
Prasarnmit Demonstration Secondary School. The subjects consisted of 338 students from 
Mathayomsuksa Grades 1-6 at Prasarnmit Demonstration Secondary School. The research 
tool was a questionnaire about the recreation behavior of students and how it affected the 
happiness of students at Prasarnmit Demonstration Secondary School.  The data were 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, frequency, Chi-square test and the 
Pearson correlation coefficient. The results showed that recreation behavior for students at 
Prasarnmit Demonstration Secondary School at a medium level. The demographic factors 
showed that gender, education, daily personal expenses, the number of hours and people 
affected certain types of recreation activities and was statistically significant at a level of .05. 
There was an exception was for the days that students did recreation activities and it did not 
affect all types of recreation activities. The happiness of the students at Prasarnmit 
Demonstration Secondary School were at a high level. The relationship of recreation behavior 
affected the happiness of the students at Prasarnmit Demonstration Secondary School in total 
was .154. In other words, their happiness level and recreation behavior was positively related 
and statistically significant at a level of .05. 
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ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ส าเร็จลลุว่งและสมบูรณไ์ดด้ว้ยดีจากความกรุณาของคณาจารย์ ใน
การใหค้ าแนะน า และความอนุเคราะหอ์ย่างดียิ่ง จากอาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ไดก้รุณาใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยชีแ้นะ แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ประธานกรรมการสอบปากเปล่า 
และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย รอ้งขันแก้ว กรรมการสอบ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสงู ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารยส์มควร โพธิ์ทอง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขจรศักดิ ์ 
รุ่นประพันธ์ ผูช้่วยศาสตราจารยช์ัยโรจน์ สายพันธุ ์ผูช้่วยศาสตราจารยช์วลิต สูงใหญ่ และอาจารย ์
ดร.ยุทธกร ไพรวงษ์ ที่ไดก้รุณาใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงและแกไ้ขเครื่องมือ ขอกราบขอบพระคณุ
อาจารยศ์กัดิ์ชยั ใจซื่อตรงที่ไดใ้หค้วามกรุณา แนะน า และใหค้ าปรกึษาตลอดมา และขอขอบคณุคณุ
พรสมคัร ภูมิเขต หวัหนา้งานบริการการศึกษา คณะพลศึกษา ที่ใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่
ผูว้ิจยัเขา้มาศกึษาที่มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ขอขอบคณุผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และคณะครู นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทุกท่านที่ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการเก็บขอ้มูล  เพื่อน
นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ช่วยเหลือ
สนบัสนนุในเรื่องการเรียน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน า และใหก้ าลงัใจ
ตลอดมา คณุค่าและประโยชนข์องปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่ให้การอบรมเลีย้งดู ให้ได้รบัการศึกษา ให้
ความรกัความห่วงใย ช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยความปรารถนาดีต่อเนื่อง อีกทัง้พระคณุครู
บาอาจารยท์ุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบันท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใ้ห้แก่ผูวิ้จัย จึงขอกราบ
ขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
สงัคมมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัที่เต็มไปดว้ยการต่อสูดิ้น้รนควบคู่ไปกับความเจริญทางดา้น

เทคโนโลยีสมยัใหม่ที่พฒันาไปอย่างรวดเร็ว แต่ยงัมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคญัต่อชีวิตที่จะยืดเวลา
ของชีวิตและเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสรา้งโดยตรงต่อสุขภาพทางจิตใจก็คือ การได้มีเวลาผ่อนคลาย
ความตงึเครียด หลงัจากท่ีไดต่้อสูก้บักิจวตัรประจ าวนัและเพื่อใหพ้รอ้มที่เผชิญกบักิจกรรมใหม่ของ
ชีวิตในวนัต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มนุษยท์ี่ฉลาดย่อมตอ้งการพกัผ่อนหย่อนใจ และตอ้งการเขา้
รว่มกิจกรรมที่ตนเองพึงพอใจในกิจกรรมนนัทนาการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคญัที่สดุในการ
สนับสนุนส่งเสริมมนุษยใ์หรู้จ้ักการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่าง
สมบรูณพ์นูสขุในสงัคมได ้ 

กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการในการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลหรือสงัคม โดยอาศยักิจกรรมนนัทนาการต่างๆ เป็นสื่อในช่วงเวลาว่าง อิสระ โดยที่
บุคคลเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ หรือ มีแรงจูงใจแล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข 
สนุกสนาน และสงบสขุ (ทิฆมัพร งามชาลี, 2547) ดงันัน้กิจกรรมนนัทนาการจึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนไดพ้ัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเกิดความสุข ซึ่งอนุสญัญาว่า
ดว้ยสิทธิเด็กประเทศไทยไดล้งนามเขา้เป็นภาคีเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และอนุสญัญาฯมี
ผลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 26 เมษายน 2535 เป็นตน้มา (ส านกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 2550) ว่ารฐัภาคียอมรบัสิทธิของเด็กที่จะมีการพกัและเวลาพกัผ่อนการเขา้รว่ม
กิจกรรมการละเล่นท าสนัทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ รฐัภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็กที่จะเขา้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในทางวฒันธรรมและศิลปะและจะสนบัสนนุการใชโ้อกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกนั ส าหรบักิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ศิลปะ สนัทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงพระราชบญัญัติส่งเสริมการ
พฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (5) เด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ในการเล่นมีเวลา
พักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรมและการละเล่นทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและ
เยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวฒันธรรมและศิลปะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้มีการส่งสริมและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการกลา้แสดงออก มีความริเริ่มสรา้งสรรค์ ลงมือปฏิบัติ 
คน้พบตนเอง และทฤษฎีพหปัุญญาในระดบัมธัยมศกึษา  

ดังนั้นการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการจะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สงัคม สติปัญญา ใหเ้กิดความสขุ สนุกสนานกบัการท ากิจกรรมหลงัจากการเรียนการสอน 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สร้างความสุขของผู้คน (พัชราภรณ์  ทัพมาลี , 2558) อีกทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการพักผ่อนและความสุขได้รบัการศึกษาอย่างกวา้งขวางและการศึกษา
ของสไปเออรแ์ละวอลค์เกอรแ์สดงใหเ้ห็นว่า ความสขุที่ยั่งยืนนัน้ไดร้บัอิทธิพลจากการมีสว่นรว่มใน
กิจกรรมที่สรา้งประสบการณ์ และยังสามารถเป็นตัวท านายความสุขที่ดีที่สุดได้เช่นกัน (Wei, 
Huang, Stodolska, และ Yu, 2015) 

ดว้ยสภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการของเด็กและเยาวชน รวมถึงอิทธิพลของการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่มีผล
ต่อความสมัพนัธข์องความสขุของคนในสงัคมไทยทางใดทางหนึ่ง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และความสุข ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก 
เยาวชน และคนในสงัคมต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ประสานมิตร  
 (ฝ่ายมธัยม) 

3. เพื่อศึกษาความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

4. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบั ติ กิจกรรมนันทนาการ 
ที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 (ฝ่ายมธัยม) 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการที่ส่งผล

ต่อความสุขของนัก เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) และสามารถน าผลวิจัยที่ไดม้าเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหก้ับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และสามารถ
น ามาผลมาประยุกตใ์ชก้ับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพัฒนาใหน้ักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างใหเ้กิดความสุข ความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
เลือกปฏิบติักิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมใหก้ับบุตรหลาน และสามารถใชเ้วลาว่างร่วมกันกับ
เพื่อน ครอบครวั ชมุชน และสงัคมอย่างมีความสขุต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยนีมุ้่งศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของ

นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,766 คน เป็นชาย 
จ านวน 1,163 คน เป็นหญิง จ านวน 1,603 คน (ฝ่ายวิชาการ, 2562)  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศึกษา 2562 จ านวน 338 คน โดย
เทียบจากตารางการประมาณของขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie และ 
Morgan, 1970) และผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล เพิ่ ม เติม  ร้อยละ 5 จ านวน 354 คน เพื่ อส ารอง
แบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ ์การสุม่ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Selection)  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่  

1.1 ประชากรศาสตร ์
1.1. 1 เพศ  
1.1.2 ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ 
1.1.3 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัรายวนั 
1.1.4 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการช่วงวนัใด 
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1.1.5 ใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการก่ีชั่วโมง 
1.1.6 บคุคลที่เขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ประกอบดว้ย 

2.1 ความสขุทางดา้นรา่งกาย 
2.2 ความสขุทางดา้นจิต 
2.3 ความสขุทางดา้นสงัคม 
2.4 ความสขุทางดา้นปัญญา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. พฤติกรรมการปฏิบติั หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทางการกระท า หรือ การ

ปฏิบติักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
2. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าในเวลาว่างดว้ยความสมัครใจ โดย

กิจกรรมนั้นไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง ก่อให้เกิด
ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบดว้ย กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทศิลปหตัถกรรม เกมและกีฬา การเตน้ร  า การละคร งานอดิเรก การดนตรีและการรอ้งเพลง 
กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง วรรณกรรม (การอ่าน พูด เขียน) กิจกรรมสงัคม กิจกรรมพิเศษ และ
การบรกิารอาสาสมคัร  

3. ความสุข หมายถึง ทัศนคติในการด าเนินชีวิตของบุคคลโดยเกิดจากการประเมิน
สภาพการณ ์การรบัรูช้ีวิตในขณะนัน้ มีประสบการณท์างอารมณท์ี่ดีมีความน่าพึงพอใจ เป็นภาวะ
ที่จะท าใหบ้คุคลประเมินตนเองว่ามีความสขุ  

3.1 ความสขุทางดา้นร่างกาย หมายถึง การมีรา่งกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์มีสขุภาพที่ดี 
ไม่เป็นโรค มีฐานะทางสังคมหรือปัจจัยที่จ  าเป็นพอเพียง ตลอดจนรบัรูถ้ึงความสามารถในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

3.2 ความสขุทางดา้นจิต หมายถึง การมีจิตใจที่มีความสขุ รื่นเริง การรบัรูส้ภาพทาง
จิตใจของตนเอง รบัรูค้วามรูส้กึทางบวกที่บคุคลมีต่อตนเอง และภาพลกัษณข์องตนเอง 
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3.3 ความสขุทางดา้นสงัคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัดว้ยดี ของครอบครวั ชมุชนและ
สงัคม มีความยติุธรรม เสมอภาค มีความเป็นประชาสงัคม  

3.4 ความสขุทางดา้นปัญญา หมายถึง สขุภาวะที่เกิดขึน้เมื่อไดท้ าความดีหรือจิตได้
สมัผสักบัสิ่งที่มีคณุค่าอนัสงูสดุ เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา เป็นตน้ 

4. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
หมายถึง ผู้ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
          ตวัแปรอิสระ                          ตวัแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  



 
 

  

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติั 
2. แนวคิดเก่ียวกบันนัทนาการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสขุของวยัรุน่ 
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

Bloom, Hastings, Madaus, และ Baldwin (1971) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมไวว้่า เป็น
กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยก์ระท า อาจจะเป็นสิ่งที่สงัเกตได ้หรือไม่ได ้และพฤติกรรมดงักล่าวนี ้
ไดแ้บ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. พฤติกรรมดา้นความรู ้(Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมของความสามารถ
ทางดา้นความรู ้ความคิดและพัฒนาการทางดา้นสติปัญญา สามารถจ าแนก ไดแ้ก่ ขัน้ความรู ้
(Knowledge) ขัน้ความเขา้ใจ (Comprehension) ขัน้การน าไปใช ้(Application) ขัน้การวิเคราะห ์
(Analysis) ขัน้การสงัเคราะห ์(Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) 

2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมของความสนใจ
คณุค่า ค่านิยมที่ยึดถืออยู่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถมอเห็นไดเ้พราะเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ
ของบุคคล โดยขัน้ตอนการเกิดพฤติกรรมดา้นเจตคติ ประกอบดว้ย การรบัหรือการใหค้วามสนใจ 
(Receiving or Attending) การตอบสนอง (Responding) การใหค่้านิยม (Valuing) การจัดกลุ่ม
ค่านิยม (Organization) และการแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือ (Characterization by a 
Value or Value Complex)  

3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมขัน้สดุทา้ย
ที่ต้องอาศัยพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญาหรือเป็นพฤติกรรมที่สามารถประเมินผลได้ง่าย เป็น
พฤติกรรมที่ใชค้วามสามารถในการแสดงออกของร่างกาย ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
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ร่างกายและการปฏิบติัที่อาจแสดงออกในสถานการณห์นึ่งๆ หรือเป็นพฤติกรรมที่ไดค้าดคะเนว่า
อาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป แต่กระบวนการที่จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมนีต้อ้งอาศัยเวลาและการ
ตดัสินใจหลายขัน้ตอน ในทางดา้นสขุภาพถือว่าพฤติกรรมดา้นการปฏิบติัของบุคคลคือเป้าหมาย
ขัน้สดุทา้ยท่ีช่วยใหบ้คุคลมีสภุาพดี 

ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (2527) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาวิเคราะหพ์ฤติกรรมทาง
จิตวิทยาอาจจะแยกออกไดเ้ป็น 3 แนวใหญ่ ๆ คือ 

1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักจิตวิทยาในสาขานี ้คือ พาฟลอฟ (Ivan 
Pavlov) สกินเนอร ์(Burrhus Frederic Skinner) วตัสนั (John B. Watson) ความคิดทางจิตวิทยา
สาขานี ้มุ่งทางด้านการศึกษาอากัปกริยาที่พึงสังเกตได้จากการแสดงออก โดยมุ่งเน้นว่าใน
การศึกษาพฤติกรรมเราจ าตอ้งพิจารณาเป็นวิทยาศาสตร ์คือ ดูและทดลองเอาจากสิ่งที่เห็นและ
พิสจูนไ์ดเ้ท่านัน้ ส่วนที่ลึกซึง้ เช่น ขบวนการคิดภูมิหลงั ปมเด่น ปมดอ้ย เป็นเรื่องลึกซึง้เกินกว่าจะ
พิสจูน ์และอาจเป็นเพียงการคาดเดาก็ได ้

2. ปัญญานิยม (Cognitivism) นกัจิตวิทยาในสาขานี ้คือ เปียเจท ์(Jean Piaget) 
กิ ล ฟ อ ร์ต  (Jerome P. Guilford) ก าน เย่  (Robert M. Gagne) บลู เน อ ร์ (Jerome Bruner) 
การศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มนีมุ้่งทางดา้นการศึกษาขบวนภายในของสมอง ระบบการท างาน
ของสมอง ความเข้าใจซึ่งพิสูจน์ได้ โดยอาศัยวิธีการประมวลความคิดตามล าดับขั้นต่างๆ 
นกัจิตวิทยาสาขานีม้ีความเห็นว่า ระบบการคิดของมนุษยย์่อมเป็นตน้เคา้ของการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆของมนุษย ์การกระท าของบุคคลที่ผิดแผกกนัออกไปเป็นเพราะแต่ละคนมีระดบัการคิดและ
ความเขา้ใจที่แตกต่างกนั 

3 . มานุษยนิยม  (Humanism) นักจิตวิทยาในสาขานี ้ คื อ  แครอล  (John 
B.Carroll) บลูม (Benjamin Bloom) โคลแมน (James Coleman) ความคิดทางจิตวิทยาสาขานี ้
มุ่งทางดา้นการศึกษาความคิดเห็นของบุคคลในลกัษณะที่เป็นแบบฉบบัของบุคคลคนนัน้เอง โดย
การมองความแตกต่างของบุคคลที่มีการก าเนิด สิ่งแวดลอ้ม และประสบการณ์เฉพาะของแต่ละ
บคุคล 

ธนวรรธ ตั้งสินทรพัยศิ์ริ (2550) กล่าวว่า โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ไม่สามารถ
ท านายพฤติกรรมของบุคคลได ้เพราะพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากองคป์ระกอบหลายปัจจยั และ 
Kurt Lewin ไดส้รุปสตูรที่เก่ียวกบัการพิจารณาพฤติกรรมของบคุคล ดงันี ้

 
B = f (P, E)  
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เมื่อ  B =  พฤติกรรม (Behavior) 
  f =  ฟังกช์ั่น 
  P =  ตวับคุคล (Person) 
 E =  สภาพแวดลอ้ม (Environment) 

จากสตูรของ Kurt Lewin สามารถอธิบายไดว้่า องคป์ระกอบของพฤติกรรมบคุคลนัน้
เกิดขึน้จากตัวบุคคล และสภาพแวดลอ้มที่ลอ้มรอบตัวของบุคคลนั้น และพฤติกรรมของบุคคล
สามารถท านายได้จากลักษณะเฉพาะของบุคคล และสภาพแวดล้อมเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมี
นักวิชาการได้สรา้งโมเดล  SOB ขึน้มาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ดัง
ภาพประกอบ  

    

ภาพประกอบ 2 โมเดล SOB ที่ใชใ้นการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของบุคคล 

ที่มา : ธนวรรธ ตัง้สินทรพัยศิ์ร.ิ (2550). พฤติกรรมองคก์าร = Organizational behavior 
(OB). กรุงเทพฯ : เพชรจรสัแสงแห่งโลกธุรกิจ. 

1.1.1 ความหมายของพฤติกรรม 
ฉวีวรรณ สุขพันธโ์พธาราม (2527) ความหมายทางตรงของพฤติกรรม หมายถึง 

อากปักริยาทางร่างกายที่แสดงออกซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการสงัเกต หรือ ไดจ้ากการทดลอง เช่ น 
การลกุ นั่ง ยืน เดิน หวัเราะ รอ้งไห ้ ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท์ุกวยั พบว่า พฤติกรรมทุก
ชนิดที่แสดงออกมีจดุมุ่งหมายปฏิกิรยิาของมนษุยท์ี่โตต้อบต่อสิ่งเรา้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินคลา้ยการ
โตส้ะทอ้นกลับในลักษณะการเรา้-การสนอง (stimulus-response) แต่เราจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาใน
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การพิจารณาต่อเนื่องลักษณะของการกระท าที่มีสาเหตุมาจากอารมณ์ของความสุข ทุกข ์ดีใจ 
เสียใจ ปมเด่น ปมดอ้ย และรวมทัง้ภูมิหลงัที่ซบัซอ้นของบุคลิกลกัษณะ ระดบัสติปัญญา และการ
อบรมแต่เยาว์วัยอีกมากมายประกอบกัน นักจิตวิทยาให้ความหมายของ ค าว่า พฤติกรรมไว้
กวา้งขวาง และการหาขอบเขตที่สรุป "การกระท า" ของมนุษยไ์ดย้ากนี่เอง เป็นเหตทุี่ท าใหบ้างครัง้
ผูศ้ึกษาทางจิตวิทยาครอบคลุมสิ่งที่เก่ียวขอ้งทุกเรื่องของมนุษยโ์ยงเขา้เป็นเรื่องของจิตวิทยาไป
เสียสิ ้น ความหมายสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์แสดงออกทั้งหมด การ
แสดงออกของมนุษย์พอจะแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมทางตรง และพฤติกรรม
ทางออ้ม  

พฤติกรรมทางตรง หมายถึง การกระท าที่แสดงออกมองเห็นไดง้่าย เช่น การเดิน 
การพดู การเขียน หรืออาจจะหมายรวมถึง การกระท าที่แสดงออกตรงกบัความคิด ความรูส้ึกของ
ผูก้ระท า เช่น เมื่อโกรธแสดงกิรยิาอาการโกรธออกมา เป็นลกัษณะพฤติกรรมโตต้อบตามความรูส้ึก
ของผูก้ระท าต่อสง่เรา้ เด็กเล็กจะมีระดบัพฤติกรรมนีม้าก 

พฤติกรรมทางออ้ม หมายถึง การกระท าที่แสดงออกมองเห็นไดย้ากหรือไม่เห็น 
เช่น การจ า การฟัง และการคิด หรือ เป็นการกระท าที่แสดออกไม่ตรงกับความรูส้ึก ความคิดของ
ผูก้ระท าโตต้อบต่อสิ่งเรา้ เช่น โกรธตอ้งข่มความโกรธไวภ้ายใน และแสดงออกอย่างอ่ืน เช่น ยิม้
หรือเฉย การแสดงเช่นนีเ้ป็นการซ่อนเรน้ความรูส้ึกของผูก้ระท าไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นดว้ยไม่ตอ้งการให้
ผูอ่ื้นเห็นความไม่ส  ารวมของตน ผูน้ัน้ตอ้งท าเนื่องจากรกัษาฐานะเงื่อนไข ค่านิยมต่าง ๆ ของตนไว ้
กลา่วคือ ถา้แสดงออกรุนแรงอย่างมทุะล ุดดุนั อาจจะท าใหภ้าพพจนข์องตนเสื่อมเสีย หรือ ไม่ตรง
กบัที่ตนตอ้งการอยากจะใหส้งัคมมองตน พฤติกรรมทางออ้มนีจ้ะเริ่มในวยัเด็กตอนโต เมื่อเด็กรูคิ้ด 
เขา้ใจสังคมพอควร ในการสังเกตพฤติกรรมวัยรุ่นตอ้งเขา้ใจเรื่องนีใ้หม้าก เพราะวัยรุ่นเป็นระยะ
ของการค านึงถึงเงื่อนไขของสังคม ต้องการอยากได้การยอมรับจากสังคมสูง และการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคล บุคคลยิ่งมีเงื่อนไขผูกพนักบัสงัคมเพียงไร การแสดงพฤติกรรมทางออ้มย่อม 
มากขึน้เพียงนัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ เอมอร กฤษณะรงัสรรค ์(2555) ไดแ้บ่งพฤติกรรม (Behavior) 
ออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1. Overt behavior เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกใหบุ้คคลอ่ืนมองเห็นและสงัเกตได ้
เช่น การยิม้ เขียนหนงัสือ เดิน หนา้แดง เป็นตน้  

2. Covert behavior เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ภายใน ซึ่งบุคคลอ่ืนมองไม่เห็นแต่
สามารถวดัได ้เช่น ความคิด ความรูส้ึก ทศันคติ เป็นตน้ ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้ภายในนีอ้าจวดัได้
โดยการสอบถามโดยตรงหรือวัดในระดับที่สูงขึน้มา คือ  การสอบถามทางอ้อมโดยการใช้
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แบบทดสอบหรือการใชเ้ครื่องมือช่วยวัด เช่น การใชเ้ครื่อง G.S.R. (Galvanic Skin Response) 
วดัการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในบริเวณผิวหนัง ซึ่งโยงไปสู่การรบัรูเ้รื่องอารมณ์ของบุคคล 
เป็นตน้  

ในการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรม มีหลกัการ พอสรุปได ้คือ 
(1) พฤติกรรมทกุชนิดจะตอ้งมีสาเหต ุ
(2) พฤติกรรมที่เหมือนกนั อาจจะมาจากสาเหตทุี่แตกต่างกนั และ 
(3) พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสาเหตุเพียงอย่าง

เดียว แต่อาจเกิดขึน้จากสาเหตหุลายอย่างก็ได ้
พฤติกรรมของเด็กตลอดจนวยัรุ่นสมัพันธใ์กลช้ิดกบัการเจริญเติบโต การเลีย้งด ู

ขนบประเพณี นอกจากนีย้ังมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ และมีอิทธิพลต่อเยาวชน คือ ตัวบุคคล เช่น 
พ่อแม่ ครู เพื่อนตลอดจนประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งที่เขาไดติ้ดต่อสมัพนัธด์ว้ย 

จากการศึกษาดังกล่าวผูว้ิจัยสรุปไดว้่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของ
บุคคลที่ โต้ตอบต่อสิ่งเร้า แบ่งเป็น พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) คือ การกระท าที่
แสดงออกใหบุ้คคลมองเห็นได ้เช่น การแสดงอาการในรูปแบบต่างๆ การยิม้ การโกรธ การเขียน
หนังสือ การเดิน การนั่ง และพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) คือ การกระท าที่แสดงออก
มองเห็นไดย้ากหรือไม่เห็น เช่น ความคิด ความรูส้กึ ทศันคติ เป็นตน้  

1.1.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมมาจากองคป์ระกอบของตวับุคคลกบัสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้

                          

ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 

ที่มา : เอมอร กฤษณะรังสรรค์. (2555). พฤติกรรมการบริหารเวลาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
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จากองคป์ระกอบของพฤติกรรมตามที่เขียนขา้งตน้นัน้ จึงมองเห็นไดว้่าไม่มีใคร
ในโลกนีท้ี่จะเหมือนกนั เพราะบุคคลแมจ้ะอยู่ในสิ่งแวดลอ้มเดียวกนั แต่มีองคป์ระกอบส่วนบุคคล
แตกต่างกนัย่อมแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนั ฉะนัน้การที่จะเขา้ใจในพฤติกรรมมนษุยจ์ึงตอ้งมอง
สงัคมทัง้ระบบที่ท าใหม้นุษยม์ีพฤติกรรมอย่างที่เป็นและมองแคบ คือมองตัวตนของมนุษยแ์ต่ละ
คนเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะท าใหบุ้คคลในสงัคมนัน้ๆ อยู่กนัดว้ยความเขา้ใจ
ซึ่งกนัและกนัอย่างมีความสขุ (เอมอร กฤษณะรงัสรรค,์ 2555) 

จากการศึกษาดังกล่าวสรุปไดว้่า พฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคล เป็นกิจกรรมที่
บคุคลกระท าหรือปฏิบติัที่มีต่อสิ่งเรา้ เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป อาทิ พฤติกรรมภายนอก
ที่สังเกตเห็นได้ จากการกระท าในรูปแบบต่างๆที่บุคคลอ่ืนมองเห็น และพฤติกรรมภายใน ที่
สงัเกตเห็นไดย้ากหรือไม่ได ้ เช่น ความคิด ความรูส้กึ ทศันคติ เป็นตน้ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการ 
2.1 ความหมายของนันทนาการ 

จากการศึกษาขอ้มูลของผูว้ิจัยที่ไดศ้ึกษาเก่ียวกับนันทนาการ พบว่า “นันทนาการ” 
เป็นค าใหม่ที่บัญญั ติขึ ้นใช้แทนค า “สันทนาการ” บัญญั ติมาจากค าว่าภาษาอังกฤษว่า 
“Recreation” ซึ่งเป็นค าที่คณะกรรมการพิจารณาศพัทว์ิชาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการเป็น
ผูบ้ญัญัติขึน้ใชก้่อน คณะกรรมการชดุนีม้ีมาตัง้แต่ พ.ศ. 2495 แต่ใชช้ื่อว่า คณะกรรมการพิจารณา
บัญญั ติศัพท์ภาษาไทยที่ เก่ียวกับการศึกษา ต่อมาได้ระงับการประชุมไปใน พ.ศ.  2504 
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศัพทว์ิชาการศึกษาใหม้ีหน้าที่พิจารณา
เสนอศัพท์วิชาการศึกษาไปยังคณะกรรมการบัญญั ติศัพท์ภาษาไทยของ คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ภาษาไทยพิจารณาแลว้เห็นควรให้ใช้ว่า นันทนาการ แทน (แสงจันทร ์แสนสุภา, 
2556) 

สรุิยงค ์บูราณทวีคณู (2554) นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่แต่ละบุคคล มีรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย แลว้ก่อใหเ้กิดผลการพฒันาอารมณส์ขุ สนุกสนานและสงบสขุ เช่น กิจกรรม
ประเภท เกม กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงดนตรี การเดินทางท่องเที่ยว การอยู่ค่ายพักแรม งาน
อาสาสมคัร งานอดิเรก กีฬาทา้ทาย ก่อใหเ้กิดความสนกุสนานรา่เรงิ 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555) “นันทนาการ” หมายถึง 
กิจกรรมที่กระท าในยามว่างจากภารกิจงานประจ า ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกระท าดว้ยความสมคัรใจ
และมีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนัน้ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกฎหมาย
บา้นเมือง ท าใหเ้กิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
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ทกัสินนัท ์แกว้ทิพยเนตร (2555) นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บคุคลเขา้รว่ม
ในช่วงเวลาว่างดว้ยความสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนากาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และกิจกรรมที่สงัคมยอมรบั 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(2556) นันทนาการ 
หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดที่บุคคลเลือกปฏิบัติดว้ยความพอใจในเวลาว่าง ผลที่ได้รบันอกจาก
ความสนุกสนานรื่นเริงแลว้ ที่ส  าคัญคือจะท าใหผู้ท้  ากิจกรรมเกิดความผ่อนคลายทัง้กายและใจ 
กิจกรรมนนัทนาการตอ้งไม่ใชก้ิจกรรมที่ผูป้ฏิบติัยึดถือเป็นอาชีพ 

ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา (2557) 
นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมที่กระท าในยามว่างจากภารกิจประจ า ซึ่งผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกระท าด้วยความสมัครใจและมีความพอใจ โดยกิจกรรมนั้นไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม กฎหมายบา้นเมือง ท าใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสขุภาพกายและ
สุขภาพจิตใจที่ ดีก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ก าโชค เผือกสวุรรณ (2559) นนัทนาการ (Recreation) เป็นการเนน้ระบบกิจกรรมที่
มีกระบวนการในการจัดด าเนินการให้แก่บุคคลได้พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสรา้งความสัมพันธ์
ร่วมกนัในหมู่สมาชิกตามความสนใจ และเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงออกซึ่งความพึงพอใจตาม
ความตอ้งการ ท าใหเ้สริมสรา้งความเจริญงอกงามในจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ร่างกาย 
อาศยักิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางที่น าไปสูเ่ปา้หมาย 

ศักดิ์ชีย ใจซื่อตรง และ สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า นันทนการ
ส าหรบัเยาวชน หมายถึง กระบวนการพฒันาเยาวชนทัง้ภายในและภายนอกเพื่อใหเ้ป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม สรา้งการมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ืน และประเทศชาติ ก่อเกิ ด
สมัพนัธภาพที่ดี  

จากการศึกษาดังกล่าวสรุปไดว้่า กิจกรรมนันทนาการ คือ กิจกรรมที่กระท าในเวลา
ว่างดว้ยความสมคัรใจ โดยกิจกรรมนัน้ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกฎหมาย
บา้นเมือง ก่อใหเ้กิดความสขุ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทาง
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ตลอดจนพฒันาคณุภาพชีวิต 
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2.2 ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
ประชากรของชาติใดมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีย่อมเป็นที่พึงประสงค์ของ

ประเทศชาตินัน้เพราะประชาชนมีคุณภาพ หากประชาชนมีคณุภาพก็เป็นรากฐานที่ส  าคญัในการ
พัฒนาประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาให้ประชากรมีคุณค่าขึน้ได้  ดังนั้น
นนัทนาการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส  าคัญต่อทุกชีวิตมนุษย ์ต่อบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ อันจะ
น ามาซึ่งความสขุ ความพอใจ ร่าเริง และก่อใหเ้กิดความมานะพยายาม ที่จะแสวงหาสรรพสิ่งมา
แก่ชีวิต (ก าโชค เผือกสวุรรณ, 2559; แกมกาญจน ์อบุลฉาย, 2557)  

เอนก หงษท์องค า (2542) กลา่วถึง ความส าคญัของนนัทนาการ ไวด้งันี ้
1. บุคคล นันทนาการมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชีวิต 

นันทนาการถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันที่นอกเหนือจากการท างานและกิจวัตรประจ าวัน 
และคนเราตอ้งการใชเ้วลาว่างเพื่อการพักผ่อน และคลายความตึงเครียดทางกาย อารมณ์ เพื่อ
ความพึงพอใจและเสริมสรา้งสมรรถนะส าหรบัชีวิตในโอกาสต่อไป  และสถาบันพัฒนาบุคลากร
การพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557)  ไดส้รุปความ
จ าเป็นของนนัทนาการที่มีต่อบคุคลไว ้4 ประเภท คือ 

1.1 บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ์ใชเ้วลาว่างของตนเขา้ร่วมในกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ในฐานะที่ เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และ
ประเทศชาติ ประโยชนจ์ากกิจกรรมนนัทนาการที่ไดเ้ลือกสรรเขา้ร่วมนัน้ตอ้งใหไ้ดผ้ลทางดา้นจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และทางร่างกายเป็นอย่างดีด้วย นันทนาการที่ เขาเลือกจะต้องรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชมุชนและทอ้งถิ่นนัน้ ๆ 

1.2 บุคคลมีความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ในอันที่จะสนับสนุนนันทนาการ
โดยการเสียภาษีให้แก่รฐับาล หน่วยงานต่างๆของรฐับาล กล่าวคือ กระทรวง ทบวง กรม กอง 
เทศบาล และท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายจัดให้มีสถานที่  เครื่องอ านวยความสะดวก และการบริการ
นนัทนาการใหแ้ก่ประชาชน 

1.3 บุคคลย่อมมีความรบัผิดชอบในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมในอนัที่จะให้
การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆ โดยผ่านทางองคก์ารอาสาสมัครทัง้หลายอันเป็นมูลฐาน
ของการนนัทนาการในประเทศของเรา ความรบัผิดชอบดงักลา่วนีย้่อมมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่า
ความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ในอนัที่จะช่วยจรรโลงนนัทนาการของรฐัเพื่อประชาชน 

1.4 บุคคลแต่ละคนย่อมมีความรบัผิดชอบที่จะอุทิศเวลาว่างของตนเองเพื่อ
ใชบ้ริการต่อชุมชน และการเขา้ร่วมลกัษณะนี ้เขาย่อมไดค้วามพึงพอใจหรือความสุขใจ ซึ่งเป็น
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รากฐานของนนัทนาการอยู่ในตัวเป็นเครื่องตอบแทน เพราะบุคคลที่รกัและชอบอทุิศเวลาว่างของ
ตนเพื่อช่วยเหลือบริการแก่ชุมชนที่จะท า เมื่อเขาไดก้ระท าแลว้จะท าใหม้ีความสขุ มีความพอใจก็
นบัว่าเป็นกิจกรรมนนัทนาการของเขาที่มีความรบัผิดชอบที่ตอ้งท าในฐานะเป็นบุคคลในสงัคมเสรี
ประชาธิปไตย ทัง้นีร้วมถึงผูบ้รกิารอาสาสมคัรทกุชนิดที่จะบรกิารต่อนนัทนาการ 

2. ครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญ และกิจกรรม
นนัทนาการเป็นกระบวนการที่เสริมสรา้งใหรู้บ้ทบาท หนา้ที่ และรูจ้กัหลกัการจดัการใหเ้หมาะสม
ในโอกาสและสถานที่ การปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการในครอบครวั ช่วยเสริมสรา้งสมัพนัธภาพของ
สมาชิกในครอบครวัใหม้ีความใกลช้ิด เขา้ใจ มีความรกัและผกูพนัต่อกนัมากยิ่งขึน้ 

3. ชุมชนและสงัคม โดยธรรมชาติมนุษยเ์ราจะอยู่กนัเป็นกลุ่มเป็นพวกซึ่งมีความ
เป็นมาตัง้แต่สมัยโบราณ ดูจากการอพยพต่างๆจะมาอยู่รวมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน และมีความ
สมานสามัคคีซึ่งกันและกนั จนสืบทอดมาถึงทุกวันนี ้ปัจจุบนัคนเราจะอยู่ร่วมกันดว้ยการตัง้เป็น
สมาคมหรือสโมสร เพื่อท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม โดยเฉพาะกิจกรรมนนัทนาการจะเป็น
เครื่องมือและเป็นสื่อช่วยสรา้งความสมัพันธ์ใหก้ับสมาชิกไดร้บัความสนุกสนาน มีความสุขตาม
ความตอ้งการ มีความเขา้ใจ ความรกั และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนีย้ังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีต่อกัน ดงันัน้ สมาคม สโมสร ชุมชน องคก์ร ศูนยก์ารคา้ และโรงงาน
ต่างๆจึงควรจะมีศูนยก์ลางในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้สมาชิกไดใ้ชเ้วลาว่างเพื่อการพักผ่อนดว้ย
กิจกรรมนนัทนาการ การที่สมาชิกในสงัคมเดียวกนัมีกิจกรรมรว่มกนัย่อมจะเกิดผลดีต่อชุมชนหรือ
สงัคมนัน้ๆ นอกจากนัน้ยงัเป็นการช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลกัขโมย ยาเสพติด อบายมุขที่จะ
เกิดขึน้ในชมุชนและสงัคมได ้

4. ประเทศชาติ ความมั่นคงของประเทศชาติมีองค์ประกอบหลายด้าน คือ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การทหาร ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีพื ้นฐานมาจากประชาชน  
หากประชาชนมีสุขภาพดี มีจิตใจดี รูจ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ปราศจากโรค มีการศึกษาดี 
รูจ้ักบทบาท หน้าที่ของตนเอง ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาติ ย่อมเป็นก าลังหลักและสรา้ง
ความมั่นคงใหป้ระเทศชาติ 

5. นานาชาติ ชุมชนนานาชาติเกิดจากการที่พัฒนาแล้วจากขบวนการพัฒนา
บุคคล ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาติ ย่อมรูห้น้าที่บทบาทและเข้าใจในสัมพันธภาพของ
มนุษยชาติ หลีกเลี่ยงขอ้ขดัแยง้การประทะกนัอย่างรุนแรง ใชก้ารเจรจา ประนีประนอมดว้ยเหตผุล 
ไม่ดถูกูกดขี่ข่มเหงกนัในเรื่องเชือ้ชาติ ระบบการปกครอง และการที่ประชาชาติไดม้ีกิจกรรมรว่มกนั 
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เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาภาคพืน้ทวีป กีฬานานาชาติ กีฬาสโมสร รวมถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรม 
ศิลปวฒันธรรมต่างๆ สรา้งความเขา้ใจ ความรกัสมานฉนัทใ์หดี้ยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญต่อบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดทางกาย 
อารมณ์  และเสริมสร้าง พัฒนาให้บุคคลรู้จักหน้าที่  บทบาท มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดส้รา้งสมัพันธ์ร่วมกัน ตลอดจนสามารถลดปัญหาในสงัคมไดอี้ก
ดว้ย 

2.3 ประโยชนแ์ละคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ 
Weiskopf (1975) ไดก้ลา่วถึงประโยชนข์องนนัทนาการแยกออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้

1.  ดา้นสขุภาพ ประกอบดว้ย สขุภาพกายและสขุภาพจิต ดงันี ้
1.1 สุขภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬาจะช่วย

ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ท าให้ร่างกายได้พัฒนาทุกส่วน ท าให้มีสุขภาพแข็งแรงขึน้ หาก
ร่างกายของมนุษยไ์ม่มีการเคลื่อนไหวหรือการออกก าลงักายก็จะท าใหท้รุดโทรม และเจ็บป่วยได้
ง่าย ซึ่งการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัเอือ้อ านวยใหค้นไดอ้อกก าลังกายนอ้ยลงเพราะมีความทุ่นแรง
ช่วย จึงควรหาเวลาว่างหลงัจากเลิกงานหรือวนัหยดุเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

1.2 สขุภาพจิต การเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการจะช่วยใหค้นที่ท างานหนกัได้
มีโอกาสผ่อนคลายความตรงึเครียดทางอารมณ ์เป็นทางระบายออกของอารมณท์ี่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
ผลสง่เสรมิของสขุภาพจิตไดเ้ป็นอย่างดี 

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ นันทนาการเปิดโอกาสให้บุคคลที่เขา้ร่วมมีการท างาน 
ความรับผิดชอบร่วมกัน และส่งเสริมความรกัใคร่อบอุ่นและมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มคนภายใน
ครอบครวั กิจกรรมนนัทนาการจะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกซึ่งความรว่มกนัในยามว่างของคน
ในครอบครวัมากขึน้ กิจกรรมต่างๆจะท าใหท้ัศนคติต่อมนุษยสมัพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดี มีการ
ยอมรบัและเขา้ใจสิทธิของผูอ่ื้น 

3. ด้านการพัฒนาพลเมืองดี นันทนาการมีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดความเป็น
ปึกแผ่น ไม่แบ่งชนชัน้ทัง้ทางดา้นสิทธิ ศาสนา เศรษฐกิจหรือความคิดต่างๆ สามารถสรา้งขวญัของ
สมาชิกในชุมชน และยงัมีส่วนช่วยป้องกนัปัญหาอาชญากรรมรวมถึงความประพฤติพาลเกเรของ
เด็กและเยาวชนได ้
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4. ดา้นการพัฒนาตนเอง กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาและส่งเสริมใหบุ้คคล
เกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละสุนทรียภาพ มีส่วนท าใหม้นุษยส์รา้งสรรคส์ิ่งต่างๆขึน้มา เนื่องจากใช้
ความสามารถของตนเองท าใหเ้กิดการพฒันาทกัษะที่มีซ่อนอยู่ในตวั 

ส านกันนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557) ไดก้ล่าวว่า 
นนัทนาการมีคณุค่าหลากหลาย ดงันี ้ 

1. กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์ เป็นกระบวนการเสริมสรา้งและ
พฒันาอารมณข์องบุคคลและชุมชน ก่อใหเ้กิดความสขุ สนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยอาศยักิจกรรม
ต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ การเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัคร
ใจ 

2. กิจกรรมนันทนาการช่วยเสริมสรา้งประสบการณใ์หม่ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ทัง้นีเ้พราะความหลากหลายกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว ทศันศึกษา การเสริมสรา้งประสบการณ์
ใหม่ในสถานที่และทรพัยากรการท่องเที่ยวขึน้อยู่กบัประสบการณ ์และพืน้ฐานเดิมของบุคคลและ
ชมุชน 

3. กิจกรรมนนัทนาการช่วยเพิ่มพนูประสบการณแ์ละสรา้งเสรมิประสบการณ ์ซึ่ง
กิจกรรมบางอย่างนัน้อาจจะเคยเขา้ร่วมมาแลว้ แต่ผูเ้ขา้ร่วมอยากสรา้งความประทับใจหรือความ
ทรงจ าเดิม 

4. กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท างานร่วมกันเป็นทีม เป็น
สว่นหนึ่งของกลุ่ม รูจ้กัสิทธิและหนา้ที่ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นในฐานะองคก์ร
ของสงัคม เป็นการมีมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนฝึกใหม้ีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนดว้ย
ความสนใจและสมคัรใจ  

5. กิจกรรมนนัทนาการช่วยส่งเสริมการแสดงออก กิจกรรมหลายประเภทเป็นการ
ส่งเสริมใหบุ้คคลไดก้ลา้แสดงออกทางความรูส้ึกนึกคิด การสรา้งสรรค ์การระบายอารมณ์ การ
เรียนแบบสถานการณห์รือพฤติกรรมต่างๆ ท าใหส้ามารถเรียนรูแ้ละรูจ้กัตนเองมากขึน้ สรา้งความ
มั่นใจ ความเขา้ใจและการควบคมุตนเอง 

6. กิจกรรมนันทนาการชาวยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ความสามารถของบุคคลสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ ความสมดลุทางกายและจิต 
ใหเ้กิดความสขุ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาคณุภาพชีวิตของสงัคมทุกเพศและวยั และกลุ่มประชากร
ทกุกลุม่ดว้ย 
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7. กิจกรรมนนัทนาการช่วยส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ ส่งเสริมพฤติกรรม และ
พฒันาความเจริญงอกงามของบุคคลทัง้ทางกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา และจิตใจของคนทุก
คน ทกุเพศ ทกุวยั ตามความสนใจและความตอ้งการของบคุคล 

8. กิจกรรมนนัทนาการช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เป็นการใหก้ารศึกษาแก่
เยาวชนในดา้นการช่วยเหลือตนเองใหรู้จ้กัสิทธิหนา้ที่ของตนเอง มีความรบัผิดชอบ มรีะเบียบวินยั 
และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มและสงัคมได ้เป็นการพัฒนาบทบาทของการเป็นพลเมืองดี ไม่
เห็นแก่ตวั ช่วยเหลือสงัคมสว่นรวมเป็นส าคญั สง่ผลใหส้งัคมอบอุ่น และเพิ่มพนูคณุภาพชีวิต 

ก าโชค เผือกสวุรรณ (2559) กลา่วถึง ประโยชนข์องนนัทนาการไวว้่า 
1. ท าใหบุ้คคลมีความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และช่วยใหค้นรูจ้ักใชเ้วลา

ว่าง (Leisure Time) ใหเ้กิดประโยชน ์
2. ท าใหบ้คุคลมีสขุภาพจิตดี ในปัจจุบนัปัญหาสงัคมมีมาก มีความวิตกกงัวลใน

เรื่องต่างๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นหนทางน าไปสู่โรคจิตอย่างง่ายดาย คนที่ประกอบกิจกรรมนนัทนาการจะ
ช่วยท าใหม้ีสภุาพจิตดีขึน้ แจ่มใส ปราศจากกงัวลใดๆ ปัญหาโรคจิตก็หมดไป 

3. สามารถลดปัญหาสงัคมด้านอาชญากรรมและความประพฤติกรรมเกเรของ
เยาวชนได้ ปัจจุบันปัญหาเยาวชนก าลังมีมาก ส่วนใหญ่ประพฤติตนในทางก่ออาชญากรรม 
ทะเลาะวิวาทเรื่องชูส้าว หนีโรงเรียน เสพติดยา เกิดความไม่สงบสุขในสงัคม ทัง้นีส้าเหตทุี่เกิดซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งก็คือ การไม่รูจ้กัการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยการประกอบกิจกรรม
ทางนนัทนาการ จากทฤษฎีการเลน่นัน้ทราบไดว้่า เด็กชอบการออกก าลงักาย ชอบแสดงออก ชอบ
เล่นเกม ดังนั้นเราจึงควรจัดบริการกิจกรรมนันทนาการใหเ้ขาไดแ้สดงออกในทางที่ถูกก็จะเป็น
คณุค่าแก่ตวัเองและสงัคม 

4. สามารถส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประชาชนที่รูจ้ักบ ารุงรกัษาสุขภาพใช้
เวลาว่างในทางที่ถูก ไม่สรา้งความเดือดรอ้นแก่สังคม ไม่เห็นแก่ตัวและหมู่คณะ มีน า้ใจจัดการ
ใหบ้ริการอาสาสมัครช่วยเหลือสงัคม เช่น เป็นผูน้  าอาสาสมัครอันแสดงถึงการเป็นพลเมืองดี อัน
สืบเนื่องมาจากการเขา้รว่มในกิจกรรมนนัทนาการทัง้สิน้ 

5. ท าการฟ้ืนฟอูาการคนไขซ้ึ่งก าลงัจะหายไข ้กิจกรรมมีส่วนช่วยใหค้นไขห้ายเร็ว
ยิ่งขึน้ การพืน้ฟสูมรรถภาพทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ และจะมีรา่งกายสมบรูณแ์ข็งแรงเป็นปกติ 

6. เป็นเครื่องมือสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นองคก์ร สมาชิกในองคก์รสนิทสนมสามคัคี
กนัเพิ่มขึน้ เพราะกิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมที่ตอ้งปฏิบติัร่วมกนั ช่วยเหลือเกือ้กูลกนัเป็นทีม 
ๆ สนกุสนาน รว่มมือรว่มแรงรว่มใจกนัท าใหส้งัคมมีความสขุ 
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7. ท าใหรู้จ้กัสงวนทรพัยากรตามธรรมชาติ เพราะถือว่าทรพัยากรตามธรรมชาติ
สรา้งความสวยงาม ดูแล้วเจริญใจดี กิจกรรมนันทนาการจิตอาสาเป็นประเภทหนึ่งที่ช่วยกัน
บ ารุงรกัษาพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ จึงควรจัดสรา้งสวนสาธารณะและวนอุทยานใหม้ีเพิ่มขึน้ 
และตอ้งคอยควบคมุดแูลใหดี้ นบัว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะรกัษาป่าไมไ้วเ้พื่อความสวยงามไม่ถูกท าลาย
เสีย 

ถ้าหากบุคคลมัวแต่ตระหนักถึงการท างานตลอดทั้งวัน ไม่พักผ่อนบ้างเลย ชีวิต
เหมือนไม่มีค่า และหากความสขุไม่ไดเ้ลย ซึ่งมนุษยท์ุกคนโดยธรรมชาติแลว้ตอ้งการแสวงหาเวลา
ว่างให้ได้ในแต่ละวันเพื่อชดเชย เพื่อปรบัความสมดุลของการด ารงชีวิต เพียงเล็กน้อยก็เป็น
ความสุขแลว้ จริงอยู่ต่อค าที่ว่า "งาน คือ เงิน" เรามีเงินซือ้เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆได ้ซือ้
รถยนต ์ซือ้บา้นสวยๆ แต่เราไม่สามารถจะซือ้ความกงัวลใจใหห้ายได ้เช่น เราเป็นโรคกงัวลใจนอน
ไม่หลบั เนื่องจากคิดมากในภารกิจบางอย่าง เราก็ไม่อาจจะใชอ้ านาจเงินท าใหห้ายกงัวลใจได ้แต่
เราสามารถผ่อนคลายอารมณ์นัน้ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ นนัทนาการเปรียบเสมือน
เครื่องดนตรี มีความไพเราะในตัวเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
มีประโยชนโ์ดยตรงส าหรบัแต่ละคน เป็นกิจกรรมที่เสริมสรา้งความเจริญงอกงามใหแ้ก่ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญาโดยแทจ้รงิ 

คณิต เขียววิชยั (2563) กลา่วถึง ประโยชนข์องกิจกรรมนนัทนาการไวว้่า 
1. กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมทางด้านร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกาย ใชแ้ขน ขา ร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมและท าให้กล้ามเนือ้มีความแข็งแรง มีความ
ทนทาน ท าให้ร่างกายไม่เกิดการเจ็บป่วย ไม่บาดเจ็บ ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ การเจ็บป่วย
ทัง้หลาย 

2. กิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ท าใหส้ดชื่น
ขึน้มาให้ และมีพลังในการท างานต่อได้ ท าให้บุคคลได้สัมผัสกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ซึ่งใน
ภาวะการท างานไม่สามารถท าไดเ้พราะมีตัวงานมาบังคับ แต่นันทนาการไม่มีการบงัคบัเกิดจาก
ความสมัครใจ ท าดว้ยความสบายใจ ปลอดจากภาระทัง้มวล จึงเป็นการท ากิจกรรมในยามว่าง
และท าใหเ้กิดความสขุทางใจ 

3. กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดทักษะทางสังคม บุคคลที่ท า
กิจกรรมจะรบัรูว้่าสามารถปฏิบติัไดใ้นช่วงเวลาใด ปฏิบัติกบับุคลอ่ืน ช่วยเสริมสรา้งสมัพันธภาพ
ทางสงัคม 
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4. กิจกรรมนนัทนาการทุกประเภท เป็นกิจกรรมที่ท าใหบ้คุคลไดเ้กิดการคิด  การ
วิเคราะห ์และเกิดประสบการณ์ใหม่ ช่วยใหบุ้คคลไดเ้กิดการพัฒนาทางดา้นปัญญา สามารถคิด 
วิเคราะห ์สงัเคราะหจ์ากการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ 

5. กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมให้บุคคลรักสิ่งแวดล้อม มีความสะอาด 
สะดวก ปลอดภยั เป็นสขุภาวะที่ดี เมื่อบคุคลไดส้มัผสักบัธรรมชาติก็จะช่วยใหบ้คุคลตระหนกั และ
รกัษใ์นสิ่งแวดลอ้ม 

จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมนันทนาการ มีประโยชน์และคุณค่า
หลากหลายดา้น อาทิ ดา้นสขุภาพรา่งกายและจิตใจ กิจกรรมนนัทนาการช่วยพฒันาอารมณส์ขุท า
ใหสุ้ขภาพจิตดี ปราศจากความกังวล การฟ้ืนฟูอาการคนไข ้จนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดา้นมนษุยสมัพนัธ ์กิจกรรมนนัทนาการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยใหบุ้คคลกลา้แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน จนเกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึน้ ด้านการพัฒนาพลเมืองดี 
กิจกรรมนนัทนาการ เป็นส่วนในการส่งเสริมใหบุ้คคลรูจ้ักสิทธิ บทบาท หนา้ที่ของตนเอง มีความ
รบัผิดชอบ เคารพระเบียบวินัยของสงัคม และช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นได ้ดา้นการพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมนันทนาการก่อให้เกิดประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ และช่วยให้บุคคล
พฒันาความสามารถส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละสนุทรียภาพ ตลอดจนเกิดการพฒันา
ทางดา้นปัญญา และดา้นสิ่งแวดลอ้ม ที่ช่วยใหบุ้คคลไดส้ัมผัสกับธรรมชาติ เกิดความตระหนัก
และรกัษใ์นสิ่งแวดลอ้ม 

2.4 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
Recreation (1954); (จรินทร ์ธานีรตัน์, 2528; ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ , 2550; 

ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2557) ได้ก าหนดประเภท
กิจกรรมนนัทนาการออกเป็น 11 ประเภท คือ 

1. ศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ ความ
ละเอียดอ่อน ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เช่น การฝีมือ การป้ัน การวาดเขียน การแกะสลกั การจัก
สาน งานไม ้ 

2. เกมและกีฬา เป็นกิจกรรมที่แสดงออกทางกายที่ตอ้งใชท้ักษะความสามารถ
ทางกายทางดา้นสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เช่น เกม กีฬา เกม
เบ็ดเตล็ด การละเลน่พืน้เมือง  

3. การเต้นร  า เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถความสวยงามและ
เอกลกัษณเ์ฉพาะ เพื่อสง่เสรมิมนษุยส์มัพนัธท์างสงัคม เช่น การลีลาศ นาฏศิลป์ต่างๆ  
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4. การละคร เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถและสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพความเป็นอยู่ของสงัคม เช่น ละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร  า ละครทางวรรณคดี โขน หนัง
ตะลงุ หุ่นกระบอก  

5. งานอดิเรก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพิเศษ ความสามารถเฉพาะ การใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์อาจเป็นประเภทเก็บสะสมวสัดสุิ่งของ เช่น รูปภาพ เหรียญ แสตมป์ หรือ
การปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์

6. การดนตรีและการร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่ ส่ งเสริมการแสดงออกถึง
ความสามารถเฉพาะอย่าง ความถนดัเฉพาะ เช่น ดนตรีสากล ดนตรีพืน้บา้น 

7. กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรูป้ระสบการณ์ชีวิต
ธรรมชาติ เช่น การเที่ยวชมสวนสาธารณะ การปีนเขา การเดินป่า การจดัค่ายพกัแรม 

8. วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู ้ความคิด
สรา้งสรรค ์ความเชื่อมั่นและกลา้แสดงออกในทางที่ถกูตอ้ง เช่น การโตว้าที การปาฐกถา การเขียน
บทความ  

9. กิจกรรมทางสงัคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยส์มัพันธ์ การเขา้กลุ่ม ซึ่ง
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี สรา้งมิตรภาพในสงัคม เช่น งานเลีย้งสงัสรรค ์งานกีฬาหมู่บา้น  

10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้ในโอกาสเทศกาล
พิเศษเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดร้วมกนัเพื่อท าประโยชนห์รือเพื่อประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนา เช่น 
งานวนัเขา้พรรษา 

11. การบริการอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
บริการต่างๆ ดว้ยความสมัครใจ ช่วยเหลือบริการสงัคมไม่หวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคโลหิต 
การท าความสะอาดวดั 

สมบติั กาญจนกิจ (2560) ไดแ้บ่งกิจกรรมนนัทนาการออกเป็น 15 ประเภท 
1. กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม 
2. กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมกีฬา 
3. กิจกรรมนนัทนาการการเตน้ร  า 
4. กิจกรรมนนัทนาการท่องเที่ยว ทศันศกึษา 
5. กิจกรรมนนัทนาการพฒันาจิตใจและความสงบสขุ 
6. กิจกรรมนนัทนาการการละคร 
7. กิจกรรมนนัทนาการงานอดิเรก 
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8. กิจกรรมนนัทนาการการดนตรีและรอ้งเพลง 
9. กิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้ 
10. กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคม 
11. กิจกรรมนนัทนาการพิเศษ 
12. กิจกรรมนนัทนาการการอ่าน พดู เขียน 
13. กิจกรรมนนัทนาการการบรกิารอาสาสมคัร 
14. กิจกรรมนนัทนาการการพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ 
15. กิจกรรมนนัทนาการกลุม่สมัพนัธแ์ละมนษุยสมัพนัธ ์  

คณิต เขียววิชัย (2546) กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมใน
ดา้นคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาว่าง ช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมกลุ่มที่มี
ความสนใจหรือความตอ้งการรว่มกนั อนัจะส่งผลต่อการพฒันามนษุยสมัพนัธ ์นอกจากนีก้ิจกรรม
นันทนาการยังช่วยเสริมสรา้งประสบการณ์ใหม่ใหก้ับชีวิตอีกด้วย กิจกรรมนันทนาการส าหรบั
ชมุชนสามารถรวบรวมไดเ้ป็น ประเภทต่าง ๆ 15 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมประเภทเกมกีฬา ซึ่งกิจกรรมประเภทเกมจะมีหลายรูปแบบ เช่น เกม
เบ็ดเตล็ด เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่ เกมสรา้งสรรค ์เกมกลุ่มสมัพันธ ์เกมประกวด เกมส่งเสริมคณุค่า
ทางศิลปวฒันธรรม เกมการละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้กีฬา กีฬาประเภทบุคคล เช่น แบดมินตัน ยิง
ธนู โบว์ลิ่ง ยิงปืน จักรยานไต่เขา ตกปลา กรีฑา ว่ายน ้า ฯลฯ กีฬาประเภททีม เช่น  ฟุตบอล 
วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล ตะกรอ้ ซอฟทบ์อล ฯลฯ และกีฬานันทนาการ หมายถึง กีฬามวลชน 
เป็นกีฬาที่เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั แมแ้ต่ประชากรกลุ่มพิเศษก็สามารถรว่มเล่นได ้เป็นการเลน่กีฬาใน
ช่วงเวลาว่าง เพื่อส่งเสริมคุณค่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมิไดมุ้่งเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา 
กีฬานันทนาการ ไดแ้ก่ กอลฟ์ วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ กีฬาด าน า้ ประดาน า้ ไต่เขากีฬาเพื่อทดสอบ
สมรรถภาพ เครื่องรอ่นโดดรม่ชชูีพ เป็นตน้ 

2. กิจกรรมประเภทศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทักษะ
ด้านงานเพื่อให้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ของความสุข ความละเอียด
รอบคอบ รกัในความสะอาด กิจกรรมนีจ้ะมีทั้งประเภทประดิษฐ์ สรา้งสรรค ์แกะสลัก วาดภาพ 
เครื่องจกัสาน และยงัรวมถึงการท าอาหารอีกดว้ย 

3. กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นร  า เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยพัฒนา
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมใหบุ้คคลกลา้แสดงออก รูจ้ักมารยาท และ
วฒันธรรมที่ดี 
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4. การละคร เป็นกิจกรรมที่แสดงออกทางอารมณห์รือกิจกรรมของชีวิตประจ าวนั
การละครเกิดจากหลายแนวทาง ไดแ้ก่ ความฝันหรือจินตนาการของคนในแต่ละยคุแต่ละสมยัหรือ
อาจจะเกิดความเชื่อทางศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนา การละครนีจ้ะตอ้งสอดแทรกบทของ
ความสนุกสนานต่ืนเตน้ไวด้ว้ย เพื่อใหผู้ด้แูละผูเ้ล่นไดผ้่อนคลาย สนกุสนาน การละครในแต่ละยุค
จะช่วยสะทอ้นสภาพสังคมใหค้นรุ่นหลังไดเ้ขา้ใจหรือเกิดความรูส้ึกนึกคิดอะไรบางอย่าง ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีอ้าจจะมีผลต่อวฒันธรรมไดเ้ช่นกนั 

5. งานอดิเรก เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของคนเกือบทุกเพศทุกวยั มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอดิเรกมีหลายประเภท ไดแ้ก่ ประเภทกระท า เช่น การ
ประดิษฐ์ ต่อเติม เป็นต้น ประเภทสะสม เช่น สะสมแสตมป์ เหรียญที่ระลึก  เป็นต้น ประเภท
สรา้งสรรค ์เช่น แกะสลกั วาดภาพ เป็นตน้ และประเภทศึกษาเรียนรู ้เช่น การเรียนรูเ้ทคนิคสิ่งต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

6. เพลงและดนตรี เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของคนทุกเพศทุกวยั เพียงแต่
อาจจะแตกต่างกันบา้งตามประเภทของเพลงและดนตรีเท่านัน้ ในการจัดโครงการนันทนาการที่
ไม่ใช่เป็นกิจกรรมรื่นเริงยงัจ าเป็นตอ้งแทรกกิจกรรมประเภทเพลงและดนตรีไวด้ว้ยเพื่อใหก้ิจกรรม
นัน้สนกุสนานรื่นเรงิ เป็นตน้ 

7. กิจกรรมนอกเมือง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไดใ้กลช้ิดกับธรรมชาติและ
ส่งเสริมใหค้นเกิดความคิดในการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาติ และรกัษาสภาพแวดลอ้มที่สะอาด
และสวยงาม แหล่งนันทนาการประเภทนี ้ไดแ้ก่ อทุยานแห่งชาติ วนอุทยาน น า้ตก ถ า้ หาดทราย 
ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการประเภทนอกเมืองจะตอ้งเป็นกิจกรรมที่ไปปฏิบติัในที่ที่ห่างไกลออกไป
จากเมืองหรือชุมชน ไดแ้ก่ การเดินทางไกล ล่าสตัว ์ตกปลา การอยู่ค่ายพกัแรมที่เป็นการไปศึกษา
ธรรมชาติ การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

8. กิจกรรมทางสังคม เนื่องจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมที่ต้องมีการติดต่อสมัพันธ์
กับคนอ่ืนๆ ตอ้งการความรกัความเขา้ใจ ดังนัน้กิจกรรมทางสงัคมจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
โอกาสของการติดต่อสมัพันธ์ ความเขา้ใจ ความสามัคคีอันดีต่อเพื่อนมนุษย ์กิจกรรมทางสงัคม 
ไดแ้ก่ งานเลีย้งงานสงัสรรคต่์างๆ งานชมุนมุศิษยเ์ก่า งานเลีย้งรุน่ ฯลฯ 

9. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ในโอกาสเทศกาลต่างๆ หรืองานฉลองตาม
ประเพณี เช่นการจัดงานวันเกิด งานครบรอบแต่งงาน นอกจากนีง้านเทศกาลต่าง ๆ เช่น งาน
ประจ าปีของวดั งานเทศกาลสงกรานต ์งานลอยกระทง ครสิตม์าส ตรุษจีน เป็นตน้ 
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10. กิจกรรมประเภทวรรณกรรม อ่าน เขียน พูด เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วย
ส่งเสริมใหบุ้คคลไดพ้ฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิด
จินตนาการ ได้แสดงออกถึงความรูส้ึกนึกคิด เป็นตน้ กิจกรรมประเภทนีจ้ะเป็นที่สนใจของคน
เช่นเดียวกบักิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ 

11. กิจกรรมประเภทอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในด้านคุณธรรม
จริยธรรมการให ้การรบั การสรา้งความร่วมมือกับคนกลุ่มอ่ืน กิจกรรมประเภทนีเ้ป็นกิจกรรมที่
ใหบ้ริการโดยไม่รบัสินจา้งรางวลัใดๆทัง้สิน้ กิจกรรมประเภทนี ้ไดแ้ก่ การช่วยบรรเทาสาธารณภัย 
การช่วยพัฒนาพืน้ที่ การช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสรา้งคณุภาพชีวิต
ใหก้บัคนในสงัคมอีกดว้ย 

12. กิจกรรมการท่องเที่ยวทัศน์ศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเสริมสรา้ง
ประสบการณ์ทั้งด้านความประทับใจ ความซาบซึ ้งในความงาม ของธรรมชาติ ตลอดจน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีชีวิตของชุมชนและสงัคมที่แตกต่างกนั การท่องเที่ยวจะช่วยพฒันาคนให้
เป็นคนที่มีความทันสมัยคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
วฒันธรรม ประเพณีทัง้หลาย กิจกรรมประเภทนีเ้หมาะแก่การเตรียมความพรอ้มของผูส้งูอายไุม่ไห้
เกิดช่องว่างกบัลกูหลานจนเป็นปัญหาสงัคมต่อไป 

13. กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์เป็นกิจกรรมนนัทนาการที่ใหค้ณุค่าทางดา้นการเรียนรู้
และการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม สรา้งคณุค่าตนเองใหก้บัสงัคมและยงัช่วยพฒันาคณุลกัษณะของ
การเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี ช่วยสรา้งความรูส้ึกในการรบัผิดชอบ การใหค้วามร่วมมือกับคนอ่ืนๆ 
กิจกรรมประเภทนีอ้าจจะใชก้ิจกรรมประเภทเกม เพลง หรือดนตรีมาประกอบด้วย เพื่อใหเ้กิด
ความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

14. กิจกรรมประเภทการพัฒนาจิต เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วม
เกิดสมาธิ มีความสงบสุข ลดอาการต่ืนเตน้ ดีใจ หรือเสียใจ จนเกินไป กิจกรรมประเภทนี ้ไดแ้ก่ 
กิจกรรมการท าสมาธิ ปฏิบติัธรรม โยคะ เป็นตน้ กิจกรรมประเภทนีจ้ะช่วยในการลดความเครียด
ไดเ้ป็นอย่างดี 

15. กิจกรรมประเภทพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญั
เป็นอย่างมากในสังคมยุคปัจจุบัน คนส่วนมากเริ่มสนใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเองมากขึน้ ทั้ง
ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ กิจกรรมประเภทนี ้ไดแ้ก่ การเดิน-วิ่งเพื่อสขุภาพ กิจกรรมสรา้งสขุภาพ
และสมรรถภาพโดยใชอุ้ปกรณ์บริหารกาย ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบของศูนยบ์ริหารร่างกาย หรือ
ศนูยส์ขุภาพในรูปแบบของนนัทนาการเชิงธุรกิจการคา้ เป็นตน้ 
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Taki, Hakan, Arif, Sibel, และ Alper (2017) ไดจ้ าแนกประเภทกิจกรรมนนัทนาการ 
ไวด้งันี ้

1. ความบนัเทิงพืน้ฐาน (Basic Entertainment) เช่น คอนเสิรต์ วิทยุ กีฬามีผูช้ม 
การเลา่เรื่อง การจดันิทรรศการ ภาพยนตร ์โรงละคร อินเตอรเ์น็ต การประชมุ เป็นตน้ 

2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจและการรบัรูต้นเอง (Mental Activity, Self-Awareness) 
เช่น ชัน้เรียนวิชาการ สมัมนาบทเรียนกลุม่ การพฒันาสว่นบุคคล ชัน้เรียนส าหรบัการพฒันาทกัษะ 
การท าสมาธิ ไทเก็ก เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์กวี การเขียน/อ่าน โยคะ การตัง้ถิ่นฐานทางประวติัศาสตร ์
การประชมุ ฟังเพลง ดพูระอาทิตยข์ึน้/พระอาทิตยต์ก นวดหอ้งซาวน่าและหอ้งอบไอน า้ เป็นตน้ 

3. กีฬาและการออกก าลังกาย (Sport and Exercise) เช่น กายกรรม มวย  
การยิงธนู การพายเรือแคนู แข่งรถ แบดมินตัน กีฬาเบสบอล การด าน า้ บาสเกตบอล ขี่จักรยาน 
ฟุตบอล ฮอกกี ้โบวล์ิ่ง จานร่อนกอล์ฟ รักบี ้ล่องเรือด้วยเรือใบ แฮนด์บอล สเกตบอรด์ ฮอกกี้
น า้แข็ง เล่นสกีหิมะ วิ่ง อเมริกันฟุตบอล ยูโด ซอฟท์บอล คาราเต ้ปิงปอง ป่ันจักรยานเสือภูเขา 
วอลเลยบ์อล ลูกบอลน า้ พาราเซล สกีน า้ การขี่จักรยาน โปโล การยกน า้หนัก ล่องแก่ง มวยปล า้ 
การแลน่เรือส าราญ เลน่สกีกบัสโนวบ์อรด์ กระโดดดว้ยรม่ชชูีพ บนัจีจมัพ ์เป็นตน้ 

4. เพลง (Music) เช่น เขา้ร่วมคอนเสิรต์ รอ้งเพลงคอรสั เขา้ร่วมโรงเรียนดนตรี 
รอ้งเพลงในกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ไปไนตค์ลบัฟังเพลง เขา้ร่วมซิมโฟนีเล่นเครื่องดนตรี (กบัเพื่อน) 
การแต่งเพลง รอ้งเพลงเดี่ยว กลุม่ดนตรีชัน้น า ผิวปาก เป็นตน้ 

5. ศิลปะ (Art) เช่น มีส่วนร่วมในงานศิลปะ งานศิลปะแก้ว อักษรวิจิตร ศิลปะ
น ้าแข็ง เครื่องเคลือบดินเผา งานศิลปะโลหะ ออกแบบ ศิลปะโมซาอิค เทคนิคการวาดภาพ 
ภาพเขียนสีน า้มนั ศิลปะการพบักระดาษ ประติมากรรมศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพ สีน า้ ร่าง งาน
ไมแ้กะสลกั ศิลปะหินอ่อน งานศิลปะกระจกสี เป็นตน้ 

6. เต้นร  า (Dance) เช่น เต้นแอโรบิค เต้นดิสโก้ ระบ าปลายเท้า การเต้นร  า
พืน้บา้น เตน้ร  าในหอ้งโถง แจ๊สแดนซ ์เตน้แบบตะวนัออก การเตน้ร  าสมยัใหม่ การเตน้ร  าแบบไอริช 
การเตน้ร  าแบบสแควรซ์ีอี เตน้ร  าละติน เป็นตน้ 

7. งานอดิเรก (Hobbies) เช่น การสะสมของเก่า การจัดการกับศิลปะสกัหลาด 
การปรุงอาหาร การจัดดอกไม ้แต่งหนา้เคก้ การท าเครื่องประดับ การผลิตเทียน การเล่นว่าว ท า
การด์ ทอผ้า การช่างไม้ งานฝีมือ เครื่องหนัง การออกแบบผ้า งานหัตถกรรมโลหะ การสรา้ง
แบบจ าลอง ถกั กระดาษอารต์ ท ากระดาษมาเช่ ภาพวาดผา้ ดแูลสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 
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8. การเล่น/วิดีโอเกมส์ (Play/Video Games) เช่น เกมบนโต๊ะส าหรับผู้ใหญ่  
เกมละคร เกมศิลปะเกมโต๊ะคู่ (หมากรุก) การด์เกม เกมสค์อมพิวเตอร ์เกมจินตนาการ จิ๊กซอร ์
เกมสะกดค า เกมสารสนเทศ เกมเปา้หมาย เกมหน่วยความจ า เกมทีม เป็นตน้ 

9. กิจกรรมสังคม (Social Activity) เช่น ชมรมศิลปะ เข้าร่วมชมรมระหว่าง
ประเทศ สโมสรกีฬา มีส่วนร่วมในการประชุม มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจง้ เขา้ร่วมชมรมการ
ต่อสู ้เขา้ร่วมคลบัในเมือง เขา้ร่วมในองคก์รวิชาชีพ เขา้ร่วมชมรมที่เก่ียวขอ้งกับงานหัตถกรรม มี
สว่นรว่มในกลุม่ศาสนา เขา้รว่มชมรมวฒันธรรม มีสว่นรว่มในการรอ้งประสานเสียง เขา้ร่วมชมรม
ทางสงัคม เขา้ร่วมชมรมละคร เขา้ร่วมชมรมลกูเสือ มีส่วนรว่มในกลุ่มการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ประชุมครอบครวั เยี่ยมเพื่อน เขา้ร่วมชมรมกีฬาทางน า้ เขา้ร่วมชมรมเกม เขา้ร่วมชมรมกีฬาฤดู
หนาว มีสว่นรว่มในกลุม่ส  าหรบัผูใ้หญ่ มีสว่นรว่มในกลุม่เยาวชน เขา้รว่มชมรมงานอดิเรก เป็นตน้ 

10. การใหค้วามช่วยเหลือ (Human Service) เช่น ใหค้วามช่วยเหลือคนพิการ 
ใหค้วามช่วยเหลือผูส้งูอาย ุใหค้วามช่วยเหลือคนไรบ้า้น/กลุม่มนษุย ์ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย/กลุ่ม
นานาชาติ/กลุ่มที่มีเป้าหมายที่แน่นอน/กลุ่มประเทศวิทยาศาสตร ์การป้องกันและสิ่งแวดลอ้ม  
กลุม่สนบัสนนุระหว่างบคุคล/กลุม่การศกึษา/กลุม่คุม้ครองสมาคมใหท้นุ เป็นตน้ 

11. กิจกรรมธรรมชาติ / นันทนาการกลางแจ้ง (Nature Activities/Open Air 
Recreation) เช่น เดินเพื่อส ารวจสตัว ์เดินในเวลากลางคืน ปิกนิก ส ารวจนก เดินใกลแ้ม่น า้ แคมป์
ไฟ ตกปลา งานสวน การส ารวจถ า้ ติดตามร่องรอยของสตัว ์ปีนเขา การล่าสตัว ์เดินชมธรรมชาติ 
การคน้พบถ า้ใตน้ า้ การเรียนรูใ้นธรรมชาติ ขบัมอเตอรไ์ซคปี์นขึน้ไปบนตน้ไม ้เพนทบ์อล เป็นตน้ 

ตาราง 1 แสดงประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 
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ศิลปหตัถกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
เกม/กีฬา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การเตน้ร  า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การท่องเที่ยวทศันศกึษา   ✓  ✓  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
จากการศกึษาดงักลา่วผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเคราะหรู์ปแบบแนวคิดประเภทของกิจกรรม

นนัทนาการของจรนิทร ์ธานีรตัน ์(2528) National Workshop on Recreation (1994) คณิต เขียว
วิชัย (2546) ส านักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ (2550) สมบติั กาญจนกิจ (2559) และ Taki 
Can Metin etc. (2017) อาจสรุปไดว้่า กิจกรรมนันทนาการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 11 ประเภท 
ไดแ้ก่ กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม เกมกีฬา การเตน้ร  า การละคร งานอดิเรก การ
ดนตรีและรอ้งเพลง กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษ วรรณกรรม และการ
บรกิารอาสาสมคัร 

ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ 
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พฒันาจิตใจและความสงบสขุ   ✓  ✓ ✓ 
การละคร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

งานอดิเรก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การดนตรีและรอ้งเพลง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
นนัทนาการกลางแจง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
นนัทนาการทางสงัคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
นนัทนาการพิเศษ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

วรรณกรรม (การอ่าน พดู เขียน) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

การบรกิารอาสาสมคัร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ     ✓  

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์   ✓    

กิจกรรมความบนัเทิงพืน้ฐาน      ✓ 
การเลน่/วีดีโอเกม      ✓ 
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2.5 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมนันทาการเป็นกิจกรรมที่บุคคลเขา้ร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยการเลือกปฏิบติั

กิจกรรมนันทนาการตอ้งอาศัยปัจจัยในหลายดา้น ซึ่งมีผูไ้ดก้ล่าวจึงปัจจัยในการเขา้ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการ ไวด้งันี ้

Kaplan (1975) กล่าวว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุคคลที่แตกต่าง
กนัออกไปขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ส  าคญัอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ ความพึงพอใจ การพิจารณา
ตดัสินใจ บคุลิกภาพของแต่ละบคุคล อ านาจนึกคิดต่างๆ และรสนิยมของแต่ละบคุคล 

2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่สามารถวัดและมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือ อายุ เพศ รายได ้ที่อยู่อาศัย การท างาน การศึกษา ระยะเวลา โดยมีอิทธิพลต่อการ
เลือกของบคุคลดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

อายุ เป็นตัวแปรที่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของการปฏิบติักิจกรรม 
ซึ่งขึน้อยู่กับการยอมรบับทบาทตามที่สังคมก าหนดให้ ทักษะ และประสบการณ์ตามอายุ การ
ยดึถือและการปฏิบติัเป็นประจ า 

เพศ เป็นความแตกต่างทางสรีระที่เป็นตวัก าหนดกิจกรรมระหว่างผูห้ญิง
และผูช้ายที่แตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

การศึกษา เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลที่เห็นไดช้ัด อาจเป็นเพราะระดับของ
การศึกษามีความสมัพันธ์กับอาชีพ การท างาน ระดับรายได ้และสถานภาพทางสงัคมของแต่ละ
บุคคล นอกจากนีย้ังมีผลต่อการด ารงชีวิต รสนิยม การเลือกสรร การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และ
อ านาจนึกคิดอีกดว้ย 

รายได ้การเลือกท ากิจกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลยังขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่าย
ที่ใช้ในการท ากิจกรรมนั้นด้วย รายได้และทรพัย์สินเป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างของบุคคล
ออกเป็นคนจนและคนรวย ซึ่งมีผลไปถึงการด ารงชีวิต (Lifestyles) ของแต่ละคนดว้ย 

การท างาน ปัจจัยด้านการท างานมีผลต่อการเลือก ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ
ลกัษณะของงานที่ท าว่ามีความเก่ียวขอ้งกับวสัดุ อุปกรณ์ และมีความสมัพันธต่์อการน าไปใชใ้น
ยามว่างดว้ย การท างานใหเ้กิดทักษะ ประสบการณ ์สรา้งคณุค่า ความส าคญัที่ตอ้งการจะเรียนรู ้
รวมถงึการท างานสรา้งทศันคติซึ่งสง่ผลไปสูก่ารเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสมดว้ย 

ที่อยู่อาศัย เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
ทัง้นีข้ึน้กบัว่าสถานที่นัน้มีประเภทของกิจกรรมใหเ้ลือกหรือไม่ นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัการคมนาคม 
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ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ในชุมชนละแวกบ้าน โครงสรา้งทางระบบนิเวศน์ อาชีพ
โดยรวมในชมุชนนัน้ๆ 

ระยะเวลา การท ากิจกรรมใดๆย่อมขึน้อยู่กับระยะเวลาว่างที่มีการแบ่ง
เวลาเพื่อใชใ้นกิจกรรมต่างๆขึน้อยู่กับการเห็นคุณค่า และความจ าเป็นในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึง
ระยะเวลาในการเดินทางไปรว่มกิจกรรมนัน้ดว้ย 

3. เงื่อนไขในระดับสงัคม เป็นตัวควบคุมปัจจัยในระดับบุคคลอีกระดับหนึ่ง 
ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งเหมือนๆกัน ประเพณีที่ ถือปฏิบัติ การแนะน าและเสนอแนะ ช่วงชั้นทาง
สงัคม ขอ้หา้ม และการกีดกนัทางสงัคมหรือขอ้ก าหนดบงัคบัต่างๆ 

Chubb (1981) ไดเ้สนอปัจจัยที่มีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ แบ่งเป็น  
3 ปัจจยั ดงันี ้

1. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
1.1 ระดบัการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เนน้การผลิตสินคา้และบริการ

ใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชน มีการสรา้งงานใหก้บัคนในชุมชนก่อใหเ้กิดรายไดส้่งผลใหน้ า
รายไดม้าใชใ้นการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ รวมไปถึงการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ การเพิ่มรายได้
ของคนในชุมชน การแผ่ขยายฐานการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ การพัฒนา
ระบบการสื่อสาร การปรบัปรุงดา้นการขนสง่ และนโยบายทางการเมือง 

1.2 รูปแบบการว่าจ้างงาน การลดลงของเวลาท างานจากอดีตจนถึง
ปัจจบุนัมีอตัราที่ลดลง สง่ผลถึงการมีเวลาว่างที่เพิ่มขึน้ ในยคุปัจจบุนัลกูจา้งก็จะมีโอกาสในการได้
มีวนัหยุดพกัผ่อนตามเทศกาลมากขึน้ รูปแบบของงานก็จะสง่ผลถึงรูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลา
ว่าง เช่น คนท างานเป็นทีมก็จะชอบเล่นกีฬาเป็นทีม และต าแหน่งหนา้ที่ของการท างานก็จะส่งผล
ถึงการเลือกใชเ้วลาว่างรวมถึงรายไดแ้ละผลก าไรจากธุรกิจก็จะสง่ผลถึงการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง 

1.3 การกระตุ้น และข้อบั งคับ ของรัฐบาล ในการเก็ บภ าษี และ
ค่าธรรมเนียมจากเงินรายไดใ้นประเทศที่พัฒนาแลว้ก็จะมีการเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้ เพื่อเอา
เงินภาษีมาจดัสวสัดิการใหก้บัประชาชนในประเทศ ส่งผลใหค้นมีโอกาสในการเขา้ร่วมการใชเ้วลา
ว่าง ส่วนประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือก าลงัพัฒนาก็จะมีโอกาสในการเขา้ร่วมที่นอ้ย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
อัตราการเก็บภาษีรวมไปถึงการดูแลรักษาสวนสาธารณะ โครงการนันทนาการ การจัด ท า
พิพิธภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกดา้นกีฬา ศูนย์วัฒนธรรม ระบบการออกอากาศ สิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว การมีองคก์รทางการศกึษา การดแูลถนนหนทาง ฯลฯ 
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1.4 ปัจจัยดา้นประชากร การรวมกลุ่มของประชากรหลายอาชีพเพื่อไป
เที่ยวตามเมืองใหญ่ จึงสมควรใหม้ีการกระจายคนใหไ้ปตามเมืองเล็กๆ เพื่อเป็นการกระจายรายได้
ไปตามเมืองเล็กๆ รวมถึงลดความหนาแน่นของประชากรในเมืองใหญ่ โดยการส ารวจขอ้มูลสถิติ
ประชากร การกระจายตวัของประชากรขึน้อยู่กบัสภาพสงัคม สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ 
อตัราการเพิ่มของประชากร การยา้ยเขา้เมืองที่มีมากขึน้ของคนชนบทเพื่อตอ้งการประกอบอาชีพ 
สง่ผลใหใ้นตวัเมืองใหญ่ๆ มีความหนาแน่นของประชากร 

2. ปัจจยัทางดา้นบคุคล 
 2.1 การรบัรูแ้ละทัศนคติของแต่ละบุคคลในการเลือกและตัดสินใจที่จะ

เขา้รว่ม 
 2.2 ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานดา้นการศึกษาเป็นการสรา้งโอกาสในการ

เขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง 
2.3 เพศ ลกัษณะที่แตกต่างของโครงสรา้งทางร่างกาย อปุนิสยั ส่งผลถึง

รูปแบบกิจกรรมในการเขา้รว่ม 
 2.4 อายแุละวงจรชีวิต ระดบัพฒันาทางดา้นรา่งกาย สมอง ความรูส้กึนึก

คิด การปรบัตวัทางสงัคมสง่ผลต่อการเขา้รว่ม 
 2.5 บคุลิกภาพของแต่ละบคุคล 
 2.6 วฒันธรรม ศาสนา 
 2.7 การเลียนแบบพฤติกรรมของค่านิยมทางตะวนัตก 
 2.8 เปา้หมายและรูปแบบการด ารงชีวิต 

3. ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
3.1 ศาสนา การเมือง ส่งผลถึงพฤติกรรมการเขา้รว่มทางนนัทนาการของ

ดา้นรา่งกายรวมถึงครอบครวั 
 3.2 ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงลกัษณะนิสยั จะส่งผลถึงการมีส่วนร่วมทาง

กิจกรรมนนัทนาการ 
 3.3 ปัญหาต่างๆในสงัคม อาชญากรรม ขอ้ขดัแยง้ทางสงัคม ส่งผลท าให้

ไม่สามารถเขา้รว่มได ้
 3.4 ทรพัยากรในแหล่งนันทนาการ ส่งผลต่อการเขา้ร่วมของคน รวมถึง

เทคโนโลยีที่จะเอือ้อ านวยความสะดวก และสรา้งโอกาสในการเขา้รว่มของประชาชน 
3.5 นโยบายของรฐับาล หน่วยงาน การจดัสรรทรพัยากรในทอ้งถิ่น 
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 3.6 การเดินทางเพื่อเขา้ถึงแหล่งนันทนาการ ยานพาหนะ รวมถึงถนน
หนทาง 

Kelly (1996) ไดแ้บ่งปัจจยัที่สง่ผลถึงการเขา้รว่มกิจกรรม ไว ้5 ปัจจยั ดงันี ้
1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มการว่าจ้างงาน รายได้และความ

ร ่ารวย การพฒันาดา้นเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และขอ้จ ากดัของทรพัยากร 
2. ปัจจัยดา้นการเมือง ไดแ้ก่ นโยบายของรฐับาล ภาษี การวางแผนระยะ

ยาวในการบรหิารทรพัยากร 
3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ อัตราการเกิด การกระจายตัวของ

ครอบครวั ระดบัการศกึษาว่าจา้งงานของผูห้ญิงมากขึน้อายขุองคนในครอบครวั 
4. ปัจจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ ครอบครวัเด่ียว ความแปรปรวนทางพฤติกรรม 

การสมรส การว่าจา้งงานของผูห้ญิงมากขึน้ อายขุองคนในครอบครวั 
5. ปัจจัยดา้นการปรบัใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มสงัคมและกระแสทางเศรษฐกิจ 

แรงจงูใจในการยอมรบัทางสงัคม 
Torkildsen (2005) แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมนันทนาการ ออกเป็น  3 

ประเภท คือ 
1. อิทธิพลของบคุคลและครอบครวั ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

จุดมุ่งหมายของชีวิต การบงัคับส่วนบุคคล ทรพัยากร การรบัรู ้ทัศนคติและแรงจูงใจ ความสนใจ
และอคติ ทักษะและความสามารถ ร่างกายสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพและความเชื่อมั่น 
วฒันธรรม การเลีย้งดพูืน้ฐาน 

2. สภาพสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย อาชีพ เงินรายได ้การแบ่งสรร
เงินรายได ้วัตถุและสินค้า เวลา หน้าที่และการถูกบังคับ บ้านและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เพื่อน 
บทบาททางสงัคม ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม การศกึษาและสิ่งที่ไดร้บั ปัจจยัของประชากร 

3. โอกาส ประกอบดว้ย ทรพัยากรที่ใชไ้ด ้สิ่งอ านวยความสะดวก ตระหนกัรู ้
การรบัรู ้โอกาส การให้บริการนันทนาการ การเข้าถึงและท าเลที่ตั้ง ตัวเลือกของกิจกรรม การ
เดินทาง ค่าใชจ้่ายก่อน-ระหว่าง-หลัง การจัดการนโยบายสนับสนุน การตลาด การจัดโปรแกรม 
การจดัองคก์รและการเป็นผูน้  า ความสามารถเขา้ถึงทางสงัคม นโยบายทางการเมือง  

 



 
 

  

ตาราง 2 แสดงปัจจยัที่สง่ผลต่อการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ 

แนวคิด ปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 
Kaplan (1975) กิจกรรมนันทนาการของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับปัจจยัที่ส  าคัญ

อยู่ 3 ประการ คือ  
1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) 
3. เงื่อนไขในระดบัสงัคม 

Chubb (1981) ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการแบ่งเป็น 3 ปัจจยั คือ 
1. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
2. ปัจจยัทางดา้นบคุคล 
3. ปัจจยัทางดา้นสงัคม 

Kelly (1996) ไดแ้บ่งปัจจยัที่สง่ผลต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไว ้5 ปัจจยั 
1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
2. ปัจจยัดา้นการเมือง  
3. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ 
4. ปัจจยัดา้นครอบครวั  
5. ปัจจยัดา้นการปรบัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มสงัคมและกระแสทางเศรษฐกิจ  

Torkildsen 
(2005) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง ออกเป็น  3 
ประเภท  
1. อิทธิพลของบคุคลและครอบครวั  
2. สภาพสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  
3. โอกาส  

 
จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรม

นันทนาการอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจัย ประกอบดว้ย ปัจจัยภายใน (Internal Factors) อาทิ ปัจจัย
ทางด้านบุคคล ปัจจัยภายนอก (External Factors) อาทิ  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
ประชากรศาสตร ์ครอบครวั การปรบัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มสงัคม และกระแสทางเศรษฐกิจ  
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขของวัยรุ่น 
3.1 ความหมายของความสุข  

จากการศึกษาขอ้มลูผูว้ิจยั พบว่า มีการนิยามความหมายของความสุขที่แตกต่างกนั
ออกไปดงันี ้

ความสุข คือ เป็นทัศนคติของบุคคลที่ประเมินสภาพการณ์ของการด าเนินชีวิต
ทั้งหมดของตนเองในขณะนั้น เมื่อไดร้บัรูว้่าชีวิตขณะนั้นมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ดี น่าพึง
พอใจ นั่นหมายความว่าไดป้ระเมินตนเองว่ามีความสขุ ซึ่งตรงกนัขา้มกบัความรูส้กึที่ไม่มีความสขุ 
บคุคลนัน้จะรูส้ึกไม่พึงปรารถนา ไม่น่าพึงพอใจอนัประเมินจากองคป์ระกอบในชีวิต (พนิดา คะชา, 
2551)  

Argyle และ Martin (1991) กล่าวว่า ความสุขเป็นการประเมินความพึงพอใจในชีวิต
ว่าบคุคนนัน้มีความเบิกบานใจ ความยินดี อารมณดี์ ซึ่งเกิดจากความรูส้ึกทางบวก และปราศจาก
ความรูส้กึทางลบในขณะนัน้ เช่น ความซึมเศรา้ ความวิตกกงัวล ซึ่งสอดคลอ้งกบั Ed Diener และ 
Oishi (2005) ไดก้ล่าวว่า ความสุขเป็นภาวะของอารมณท์างบวกอยู่เหนืออารมณท์างลบ โดยมุ่ง
พิจารณาไปที่สภาวการณข์องความพึงพอใจและขึน้อยู่กบัการประเมินอารมณช์่วงใดช่วงหนึ่งของ
ชีวิตของบคุคล 

Edward Diener (2019) ไดส้รุปความสขุไว ้3 ประเภท คือ  
1. สุขภาวะ (well-being) เป็นความรู้สึกที่ ดี  ได้ค าจ ากัดความจากเกณฑ์

ภายนอก เช่น ความดีงาม ความศกัดิส์ิทธิ์ เป็นความสขุที่ค  านึงถึงคณุลกัษณะอนัพงึปรารถนาที่จะ
เกิดขึน้ ไม่ไดพ้ิจารณาจากความรูส้ึกส่วนตวั โดยความสขุประเภทนี ้หมายถึง การท าใหช้ีวิตดีงาม
ขึน้ ซึ่งเป็นการนิยามความสขุในแง่ของผูส้งัเกตไม่ใช่เป็นการตดัสินจากผูถ้กูสงัเกต 

2. เป็นความพึงพอใจในชีวิต กล่าวคือเป็นการประเมินที่รวมถึงคุณภาพชีวิต
ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่บุคคลนั้นเลือก และได้มีการศึกษาซึ่งพบว่า หากมีการรบัรูร้ะหว่างความ
ปรารถนา และความส าเรจ็ที่ไม่สอดคลอ้งกนั บคุลนัน้จะรายงานว่าตนเองมีความพงึพอใจในระดบั
ต ่า 

3. เป็นการเน้นที่อารมณ์ที่เป็นสุข กล่าวคือ การมีความรูส้ึกทางบวกมากกว่า
ความรูส้ึกทางลบ ซึ่งอารมณท์ัง้สองนีม้ีความสืบเนื่องกัน บุคคลที่มีอารมณค์วามรูส้ึกทางบวกใน
ขณะนัน้มาก่อนก็ย่อมจะมีความรูส้กึทางลบนอ้ยลงในขณะเดียวกนั 

เสาวลักษม ์กิตติประภัสร ,์ อรณิชา สว่างฟ้า, กนกพร นิตยนิ์ธิพฤทธิ์, และ ณัฏฐา
ภรณ ์เลียมจรสักุล (2553) กล่าวว่า ความสขุ คือ สิ่งที่ไดใ้นเสน้ทางที่จะไปสู่ความดีงามสงูสดุซึ่งก็
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คือ ปัญญา ความรู ้คุณธรรม เป็นที่น่าสงัเกตว่าความหมายของความสุขของอริสโตเติล้ คือ การ
เป็นอยู่และการกระท าที่ดี หรือ ความพอเพียงในตนเอง หรือความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิต
และมนษุยค์วามสขุของอรสิโตเติล้จึงมองถึงมิติดา้นจิตใจ และจิตวิญญาณดว้ย  

ธวัช เติมญวน (2553) ความสุข คือ ความรูส้ึกพอใจที่รูส้ึกว่าตัวเองดีขึน้หรือไดดี้ขึน้
แต่ละคนจะมีระดบัของความพอใจแตกต่างกนั สิ่งที่ท าใหพ้อใจนัน้ก็แตกต่างกัน บางคนไม่พอใจ
อะไรเลยก็สุขยาก บางคนอยากได้สิ่งเรา้ที่ท าให้พอใจที่ยากๆ พิเศษมากๆ ก็มีความสุขได้ยาก
เช่นกนั  

จากการศึกษาดังกล่าว ผูว้ิจยัอาจสรุปไดว้่า ความสุข คือ ทศันคติในการด าเนินชีวิต
ของตนเองโดยเกิดจากการประเมินสภาพการณ์ การรบัรูช้ีวิตในขณะนั้น มีประสบการณ์ทาง
อารมณท์ี่ดีมีความน่าพงึพอใจ และน่าน าปรารถนาอนัเป็นภาวะที่จะท าใหบุ้คคลประเมินตนเองว่า
มีความสขุ  

3.2 องคป์ระกอบของความสุข 
จากการศึกษาขอ้มลูผูว้ิจยั พบว่า มีแนวคิดขององคป์ระกอบของความสขุไวแ้ตกต่าง

กนั ดงันี ้
ความสุขตามแนวคิดของ Edward Diener (2019) อธิบายถึงองค์ประกอบของ

ความสขุ ว่าสิ่งส าคญัในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นความรูส้กึภายในที่ใชใ้นการประเมินสภาพของความ
เป็นอยู่หรือเปา้หมายในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) คือ การท่ีบคุคลมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเป็นและกระท าอยู่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและยอมรบักบัสิ่งที่เกิดขึน้ 

2. ความรูส้ึกเชิงบวก (Positive feelings) คือ บุคคลมีอารมณ์ความรูส้ึกเป็นสุข
กบัสิ่งที่ดีรบัรูถ้ึงความดีงาม และคณุประโยชนข์องสิ่งที่ไดก้ระท าในการด าเนินชีวิตของตนเอง 

3. ความรูส้ึกเชิงลบต ่า (Low Negative feelings) คือ อารมณ์ ความรูส้ึกที่เป็น
ทุกขก์ับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึน้ในการด าเนินชีวิต เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศรา้ ไม่สบายใจเมื่อด าเนินชีวิตที่
ผิดพลาด อยากปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้ 

ความสุขตามแนวคิดของ Argyle (2013) ได้ประเมินความสุขเป็น 2 องคป์ระกอบ 
ต่อไปนี ้

1. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive components) คือ การประเมิ น
ความสุขโดยใช้ความคิดแล้วตัดสินใจว่ามีความพึงพอใจ (Life satisfaction) หรือไม่ จากการ
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พิจารณาตดัสินถึงชีวิตของตนเอง ตามมาตรฐานที่ตนเองเป็นผูก้  าหนด หรือ แบบสรุปรวมชีวิตของ
บคุคล (Global assessment) 

1.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) คือ การที่บุคคลประเมิน
คุณภาพชีวิตของตนเอง และบุคคลนั้นเป็นผูก้  าหนดมาตรฐาน และเป็นการเปรียบเทียบการรบัรู ้
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในชีวิตของบุคคล การก าหนดมาตรฐานโดยตนเองหรือตนเองเป็นผู้ตั้ง
มาตรฐานนั้น หากระดับที่ไดร้บัเป็นไปตามที่ตนเองก าหนดไวก้็จะรายงานความพึงพอใจในชีวิต
ของตนเองในระดับสูง โดยทั่วไปมักจะศึกษาในแง่มุมของความพึงพอใจในงาน ชีวิตสมรส ซึ่ง
จ าเป็นที่จะตอ้งพิจารณาถึงการตดัสินโดยแง่มมุเฉพาะมมุใดมมุหนึ่ง 

2. อ งค์ ป ระก อบ ท างอ า รมณ์  (Fictive component) เ ป็ น ก ารป ระ เมิ น
ประสบการณ์ทางความรูส้ึก ทั้งในแง่ของอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ ถึงความรูส้ึกที่
ตอบสนองออกมาของบคุคล 

2.1 อารมณ์ทางบวก (Positive affect) คือ การที่บุคคลมีอารมณ์ที่เป็นสุข 
สนุกสนาน ร่าเริง และอารมณท์างดา้นนีเ้กิดจากแรงจูงใจภายในที่ก่อใหเ้กิดความสขุแบบลึกซึง้ที่
เกิดมาจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก โดยมีมิติอารมณท์างดา้นบวก 3 มิติ ดงันี ้

มิติที่ 1 ความรูส้กึสขุใจ และความยินดี เป็นอารมณท์างบวกที่สมัพนัธก์บั
ใบหนา้ที่ยิม้แยม้ มีความยินดีในการอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน มีความรูส้ึกการยอมรบั มีความมั่นใจใน
ตนเอง และสามารถในการแกปั้ญหาได ้

มิติที่  2 เป็นอารมณ์ทางบวกที่มีระดับเข้มขึน้มากกว่ามิติที่หนึ่งที่ เป็น
ความสุขใจธรรมดาและความยินดี  กล่าวคือ ความรูส้ึกต่ืนเตน้ และความสนใจ ซึ่งการแสดงออก
ของบคุคลจะแสดงออกมาทางรา่งกายดว้ยการหวัเราะ ซึ่งความรูส้กึนีจ้ะเกิดขึน้กบับคุคลที่ชอบท า
กิจกรรมที่มีความต่ืนเต้น เช่น กิจกรรมเก่ียวกับความเร็ว เสี่ ยงอันตราย เป็นตน้ ความพึงพอใจ 
ความผ่อนคลาย ความรูส้ึกสบาย เป็นอารมณ์ทางบวกที่มีระดับความเขม้ต ่ากว่าอารมณต่ื์นเตน้ 
ถึงแมจ้ะมีระดบัความเขม้ต ่ากว่าแต่ก็จดัไดว้่าเป็นความรูส้ึกทางอารมณท์ี่ดี 

มิติที่ 3 เป็นอารมณท์ี่มีระดบัความเขม้สงู เป็นประสบการณท์างอารมณ์
ที่ลึกซึง้ กล่าวคือ ความรูส้ึกซึมซบั อ่ิมเอิบใจ ลื่นไหล ซึ่งเป็นประสบการณเ์ดียวกนักบั Maslow คือ 
“peak experience” โรเจอร์ส คือ “full functioning person” และอัลพอร์ต คือ “maturity” ซึ่ง
อารมณ์ทางบวกมิตินีเ้กิดขึน้จากการท ากิจกรรมประเภทการฟังดนตรี อ่านหนังสือ ชื่นชมความ
สวยงามทางธรรมชาติ ซึ่งบคุคลจะมีความรูส้กึจากการไดทุ้่มเท ใสใ่จและเต็มที่ในงานหรือกิจกรรม
ยามว่าง 
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2.2 อารมณ์ทางลบ (Negative affect) คือ การที่บุคคลมีความรูส้ึกซึมเศรา้ 
ได้แก่ ความรูส้ึกหดหู่ เบื่อหน่าย หมดความสนุกสนาน หรือบางครัง้หมดอาลัยตายอยาก เป็น
อาการที่อยากปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหต้นเองมีความสขุ 

อภิชัย มงคล และ คณะ (2544) กล่าวถึง ตามบริบทของสังคมไทยความสุขกับ
สขุภาพจิตถือเป็นเรื่องเดียวกนั และสามารถแบ่งองคป์ระกอบได ้4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. สภาพจิตใจ (Mental stage) กล่าวคือ สภาพจิตใจที่รบัรูส้ภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่าเป็นสุขหรือทุกข ์เช่น ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อทางดา้นจิตใจ 
ความเจ็บป่วยทางจิต 

2. สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) กล่าวคือ ความสามารถของจิตใจ
ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น และการจดัการแกปั้ญหาต่างๆที่เกิดขึน้เพื่อการด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นปกติสขุ 

3. คุณภาพของจิตใจ (Menial quality) กล่าวคือ คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจ
ในการด าเนินชีวิตที่เกิดประโยชนต่์อตนเอง และสงัคม 

4. ปัจจัยสนับสนุน (Supporting factors) กล่าวคือ ปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคล
นัน้มีสขุภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจยันีเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครวั บุคคลในชมุชน ความปลอดภยัทาง
ร่างกาย และความมั่นคงในชีวิต การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และการอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี  
รวมถึงการมีโอกาสไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ 

สภุาณี สุขะนาคินทร ์(2549) กล่าวว่า ความสขุเกิดจากองคป์ระกอบที่ดี 4 ประการ 
คือ 

1. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย คือ การมีร่างกายสมบูรณแ์ข็งแรง ไม่เป็นโรค 
ไม่พิการ คล่องแคล่ว มีก าลัง มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จ  าเป็นพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สขุภาพ ตลอดจนการรบัรูถ้ึงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การรบัรูถ้ึงพละก าลงัใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั ความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือการรกัษา
ทางการแพทยอ่ื์นๆ 

2. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต คือ การมีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว  
มีความเมตตา สมัผสักบัความงามของสรรพสิ่ง มีสติ สมาธิ ปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตวั
ลง และเป็นการรบัรูส้ภาพทางจิตใจของตนเอง  
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3. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม คือ การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครวัอบอุ่น 
ชุมชนเขม้แข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภารดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็น
ประชาสงัคม มีระบบบรกิารท่ีดี และมีระบบบรกิารเป็นกิจการทางสงัคม 

4. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา คือ สุขภาวะที่เกิดขึน้เมื่อท า
ความดี หรือ จิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ มีความเมตตา 
กรุณา เขา้ถึงพระรตันตรยั การเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นเป็นสุข
ภาวะที่เกิดขึน้เมื่อมนุษยห์ลุดพน้จากความมีตัวตน (Self-Transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความ
ผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความ   ปิติแผ่ซานทั่วไป มีความสุขอันประณีตและล า้ลึกหรือ
ความสขุอนัเป็นทิพย ์สบายอย่างยิ่ง สขุภาพดีอย่างยิ่ง มีผลดีต่อสขุภาพทางกาย ทางจิต และทาง
สงัคม สขุภาวะทางจิตวิญญาณเป็นยอดที่สง่ผลกระทบรุนแรงต่อสขุภาพอีก 3 มิติ ถา้ขาดสขุภาวะ
ทางจิตวิญญาณ มนุษยจ์ะไม่พบความสขุที่แทจ้ริงและขาดความสมบูรณใ์นตวัเอง เมื่อขาดความ
สมบรูณใ์นตวัเองก็จะรูส้กึขาดหรือบกพรอ่งอยู่เรื่อยไป 

ความสขุตามแนวคิดของชาญวิทย ์วสนัตธ์นารตัน ์(2559) คือ แนวความคิดความสขุ 
8 ประการ หรือ Happy 8 ของส านักสนับสนุนสุขภาวะองคก์ร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมสุขภาวะ (สสส.) เชื่อว่า คนท างานจะมีความสุขก็ต่อเมื่อสามารถจัดสมดุลชีวิตมนุษย์
ผ่านความสขุในโลก 3 ใบ ที่ซอ้นทบักนั คือ ความสขุของตนเอง ครอบครวั และองคก์ร/สงัคม และ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 ความสขุ ซึ่งประกอบดว้ย 

1. การเป็นผูท้ี่มีสขุภาพดี ดแูลตนเองไม่ใหเ้ป็นภาระของผูอ่ื้น (Happy Body) คือ 
มีสขุภาพแข็งแรงทัง้รา่งกายและจิตใจ ใชช้ีวิตอย่างมีความสขุ ซึ่งรูจ้กัการใชช้ีวิต รูจ้กักิน รูจ้กันอน 

2. การเป็นผูท้ี่มีน า้ใจช่วยเหลือผูอ่ื้น (Happy Heart) คือ การมีน า้ใจ การคิดถึง
ผูอ่ื้น มีน า้ใจเอือ้อาทรต่อกนัและกนั การรบัรูบ้ทบาทของเจา้นายลกูนอ้ง บทบาทของคณุพ่อคณุแม่ 
และผลของการกระท าของตนเองต่อสิ่งต่างๆ 

3. การเป็นผูท้ี่สามารถจดัการกบัอารมณข์องตนเอง (Happy Relax) คือ การรูจ้กั
การผ่อนคลายกบัสิ่งต่างๆในการด าเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการท างานหรือการด าเนินชีวิตประจ าวนัมี
ความเครียด ตอ้งหาวิธีผ่อนคลายเพื่อรกัษาสมดลุของชีวิตไว ้

4. การเป็นผูร้กัการเรียนรู ้(Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู ้การพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพื่อใหเ้ป็นมืออาชีพ และเพื่อใหเ้กิดความมั่นคงการหนา้ในหนา้ที่การงาน 

5. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ เป็นผู้มีคุณธรรม 
โดยเฉพาะ หิริ โอตัปปะ (ความละอายและความงามเกรงกลวัต่อการกระท าของตนเอง) ซึ่งเป็น
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คุณธรรมเบือ้งต้นพืน้ฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษยแ์ละเป็นคุณธรรมที่ส  าคัญต่อการ
ท างานเป็นทีม นอกจากนนีค้วรมีคณุธรรมอื่นๆ เช่น การเป็นคนดี มีศรทัธาต่อศาสนา มีศีลธรรมใน
การด าเนินชีวิต มีความซื่อสตัย ์มีความรบัผิดชอบ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เป็นตน้ 

6. การเป็นผูใ้ชเ้งินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผูใ้ชเ้งินเป็น มีเงินเก็บ รูจ้ักใช ้
เป็นหนีอ้ย่างมีเหตุผล มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรือกล่าวไดว้่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการ
รายรบัและรายจ่ายของตนองได ้ 

7. การเป็นผู้ที่ร ักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือ การเป็น
สมาชิกที่ดีขององคก์รและสงัคม โดยสงัคมมี 2 ระดบั คือ สงัคมในที่ท างานกบัสงัคมนอกที่ท างาน 

8. การเป็นผูท้ี่รกัและดแูลองคก์ร/สงัคมของตนเองได ้(Happy Society) คือ การ
มีครอบครวัที่อบอุ่นและมั่นคง ใหค้วามส าคัญต่อครอบครวั และครอบครวัเป็นก าลงัใจที่ดี เพราะ
ครอบครวัเป็นเหมือนภมูิคุม้กนัเป็นก าลงัใจเมือตอ้งเผชิญหนา้กบัอปุสรรคในชีวิต 

ตาราง 3 แสดงแนวคิดและองคป์ระกอบของความสขุ 

แนวคดิ องคป์ระกอบ 
Argyle (2013) องคป์ระกอบความสขุ ประกอบดว้ย 

1. องคป์ระกอบทางความคิด (Cognitive components)  
    1.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Lift satisfaction) 
2. องคป์ระกอบทางอารมณ ์(Fictive component)  
    2.1 อารมณท์างบวก (Positive affect)  
    2.2 อารมณท์างลบ (Negative affect) 

อ ภิ ชั ย  ม งค ล  แล ะคณ ะ 
(2544) 

ตามบริบทของสังคมไทยความสุขกับสุขภาพจิตถือเป็นเรื่องเดียวกัน และ
สามารถแบ่งองคป์ระกอบได ้4 องคป์ระกอบ ดงันี ้
 1. สภาพจิตใจ (Mental stage) 
 2. สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity)  
 3. คณุภาพของจิตใจ (Menial quality)  
 4. ปัจจยัสนบัสนนุ (Supporting factors) 

สภุาณี สขุะนาคินทร ์(2549) ความสขุ เกิดจากองคป์ระกอบที่ดี 4 ประการ  
 1. สขุภาวะที่สมบรูณท์างรา่งกาย  
 2. สขุภาวะที่สมบรูณท์างจิต 
3. สขุภาวะที่สมบรูณท์างสงัคม  
4. สขุภาวะที่สมบรูณท์างจิตวิญญาณหรือปัญญา  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

แนวคดิ องคป์ระกอบ 
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
(2559) 

ไดแ้บ่งแนวความคิดความสขุ ไว ้8 ประการ 
 1. การเป็นผูท้ี่มีสขุภาพดี (Happy Body) 
 2. การเป็นผูท้ี่มีน า้ใจช่วยเหลือผูอ้ื่น (Happy Heart) 
 3. การเป็นผูท้ี่สามารถจดัการกบัอารมณข์องตนเอง (Happy Relax) 
 4. การเป็นผูร้กัการเรียนรู ้(Happy Brain) 
 5. การเป็นผูม้ีคณุธรรมและความกตญัญ ู(Happy Soul) 
 6. การเป็นผูใ้ชเ้งินเป็น (Happy Money)  
 7. การเป็นผูท้ี่รกัและดแูลครอบครวัตนเองได ้(Happy Family) 
 8. การเป็นผูท้ี่รกัและดแูลองคก์ร/สงัคมของตนเองได ้(Happy Society)  

ไดเนอร ์(Diener. 2019) อธิบายองคป์ระกอบของความสขุว่า ความสขุเป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิต
ประกอบดว้ย 
 1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) 
 2. ความรูส้กึเชิงบวก (Positive feelings) 
 3. ความรูส้กึเชิงลบต ่า (Low Negative feelings) 

 
จากการศึกษาดังกล่าวผูว้ิจัยสรุปไดว้่า ความสุข มีหลากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

ความสุขทางความคิด ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขทางอารมณ์ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทาง
รา่งกาย สภาพจิตใจ สงัคม และปัญญา รวมไปถึงปัจจยัสนบัสนนุต่างๆ 

3.4 ความหมายของวัยรุ่น 
ค าว่า วยัรุ่น ตรงกบัค าในภาษาอังกฤษว่า “adolescence” มีรากศพัทม์าจากภาษา

ลาตินว่า “adolescere” หมายถึง การเติบโตสู่วยัผูใ้หญ่ (to grow into adulthood) เป็นวยัที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สงัคม เป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและผูใ้หญ่ เปลี่ยนผ่านจากวัย
เด็กเขา้สู่วยัผูใ้หญ่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึน้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง จะตอ้งมีความรบัผิดชอบ
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะต้นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึน้ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อความสมัพันธ์ระหว่างวัยรุ่นดว้ยกันเองและบุคคลรอบขา้ง หาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมจะช่วยใหว้ยัรุ่นสามารถปรบัตัวไดอ้ย่าง



 39 
 

 

เหมาะสมและกระตุน้ใหพ้ฒันาการดา้นอ่ืนๆเป็นไปดว้ยดี (Steinberg, 2014; สวุรรณา เรืองกาญ
จนเศรษฐ,์ 2551; อาภรณ ์ดีนาน, 2551)  

การใหค้วามหมายของวัยรุ่นตลอดจนการก าหนดช่วงอายุอาจจะมีความเหลื่อมล า้
กนัมีผูใ้หค้วามหมายของวยัรุน่ ดงันี ้ 

พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน , 2546) ไดใ้ห้
ความหมายของวัยรุ่น คือ ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นระยะส าคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงสภาพหรือความคิด เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของชีวิตที่จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

WHO (2011) ใหค้วามหมายว่า วัยรุ่นเป็นผูม้ีลักษณะ 3 ประการคือ มีพัฒนาการ
ดา้นร่างกายโดยมีวฒุิภาวะทางเพศ มีพัฒนาการทางดา้นจิตใจโดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไป
เป็นผูใ้หญ่และมีการเปลี่ยนสภาวะทางดา้นเศรษฐกิจจากการที่ตอ้งพึ่งพาทางเศรษฐกิจเป็นบคุคล
ที่สามารถประกอบอาชีพ มีรายได ้สามารถรบัผิดชอบและพึ่งพาตนเองและไดก้ าหนดอายุของ
วยัรุน่อยู่ระหว่าง 10-19 ปี 

จากการศึกษาความหมายดังกลา่ว ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า วยัรุ่น เป็นวยัที่มีการเจริญเติบโต 
เป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต มีการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ มีพัฒนาการทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์และสงัคม มีความรบัผิดชอบมากขึน้ และตอ้งดแูลตวัเอง 

3.5 การแบ่งช่วงของวัยรุ่นและพัฒนาการของวัยรุ่น 
การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนั้นไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจน ทั้งนีก้ารเลือกใช้

เกณฑก์ารตดัสินมีความแตกต่างกนัในแต่ละทฤษฎีและโครงสรา้งของสงัคมที่แตกต่างกัน ในช่วง
ปัจจุบนัคนอาจใชช้่วงเวลาวยัรุ่นนานกว่าสมยัก่อน ในขณะที่องคก์รอนามยัโลกแบ่งช่วงอายุวยัรุ่น
ระหว่าง 10-19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับพนม เกตุมาน ได้แบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น ระหว่าง 10-19 ปี 
และลูเอลลา โคล ไดแ้บ่งวยัของวยัรุ่นตามอายุ ระหว่าง 13-21 ปี ซึ่งผูว้ิจยัห้็นดว้ยกบัการแบ่งช่วง
อายุขององคก์รอนามยัโลกและพนม เกตมุาน ที่เป็นไปตามบริบทของสงัคมไทย โดยทั่วไปจะแบ่ง
ช่วงวยัรุ่นเป็น 3 ช่วง คือ วยัรุน่ตอนตน้ วยัรุ่นตอนกลาง และวยัรุ่นตอนปลาย (WHO, 2014; พนม  
เกตมุาน, 2550) 

1. วยัรุน่ตอนตน้ (Early Adolescence) อยู่ในช่วงอาย ุ10-13 ปี เป็นช่วงแรกของ
การเขา้สู่วัยรุ่น ในช่วงนีว้ัยรุ่นจะยังมีพฤติกรรมค่อนขา้งไปทางเด็ก เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายทุกระบบ โดยวยัรุ่นจะมีความคิดหมกมุ่นกงัวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
ซึ่งจะสง่ผลกระทบไปยงัจิตใจท าใหอ้ารมณห์งดุหงิดและแปรปรวนง่าย 
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2. วยัรุน่ตอนกลาง (Middle Adolescence) อยู่ในช่วงอายุ 14-16 ปี เป็นช่วงที่มี
พฤติกรรมก ้ากึ่งระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ช่วงนี ้วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได ้เริ่มมีความคิดที่ลึกซึง้ มีทศันคติและค่านิยมของตนเอง ตอ้งการ
หาอดุมการณแ์ละหาเอกลกัษณข์องตนเองเพื่อความเป็นตวัของตวัเอง 

3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อยู่ในช่วงอายุ 17-19 ปี เป็นช่วงเวลา
ของการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม สรา้งจุดมุ่งหมายในชีวิต และเป็นช่วงเวลาที่จะมี
ความผูกพันกบัเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณเ์ต็มที่ และบรรลุ
นิติภาวะในเชิงกฎหมาย 

พฒันาการของวยัรุ่นเด็กผูห้ญิงจะเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกว่าเด็กผูช้าย พฒันาการของวยัรุ่น
ประกอบดว้ย พฒันาการทางดา้นร่างกาย พฒันาการทางจิตใจและสติปัญญา พฒันาทางอารมณ ์
และพฒันาการทางสงัคม (พนม  เกตมุาน, 2550; พรพิมล เจียมนาครนิทร,์ 2539; อสุา สทุธิสาคร, 
2559) ไดม้ีการกลา่วดงันี ้ 

1. พัฒนาทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั่วไป เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของเสียง กลา้มเนือ้ กระดูก และการเปลี่ยนแปลงทางเพศ วยันีม้ีการสรา้งและหลั่ง
ฮอรโ์มนเพศและฮอรโ์มนของการเจริญเติบโตอย่างมากและรวดเร็ว ร่างกายจะเติบโตขึน้อย่าง
รวดเรว็ แขนขาจะยาวขึน้ ผูห้ญิงจะมีไขมนัมากกว่าผูช้าย และผูช้ายมีกลา้มเนือ้มากกว่าเพศหญิง 
ท าใหเ้พศชายมีความแข็งแรงมากกว่าเพศหญิง นอกจากนีย้งัมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ คือ วยัรุ่น
ผูช้ายจะมีอาการนมขึน้พาน เสียงแตก หนวดเคราขึน้ และเริ่มมีฝันเปียก ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็น
สาวขึน้ คือ เตา้นมมีขนาดโตขึน้ ไขมนัที่เพิ่มขึน้จะท าใหรู้ปรา่งมีทรวดทรง สะโพกผายออกและเริ่ม
มีประจ าเดือนครัง้แรก การมีประจ าเดือนครัง้แรก เป็นสญัญาณบอกการเขา้สูว่ยัรุน่ในหญิง ทัง้สอง
เพศจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ ซึ่งจะมีขนาดโตขึน้และเปลี่ยนเป็นแบบผูใ้หญ่ มีขนขึน้
บรเิวณอวยัวะเพศ มีกลิ่นตวัและมีสิวขึน้ 

2. พัฒนาการทางจิตใจและสติปัญญา วัยนีจ้ะมีการพัฒนาสติปัญญาสูงขึน้ มี
ความคิดเป็นแบบรูปธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และสงัเคราะหส์ิ่งต่างๆไดม้ากขึน้ 
สามารถแกไ้ขปัญหาไดห้ลายๆแบบ มีจิตนาการกวา้งขวาง (Imagination) จนเมื่อพน้วยัรุ่นแลว้จะ
มีความสามารถทางสติปัญญาได้เหมือนผู้ใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนีอ้าจขาดความยั้งคิด  
มีความหุนหันพลนัแล่น ขาดการไตร่ตรองใหร้อบคอบ มีความคิดเก่ียวกับตนเอง มีเอกลกัษณ์ซึ่ง
จะแสดงถึงความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน มีความสามารถในการรบัรูต้นเองจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่ง
ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด มีภาพลกัษณ์ของตนเอง คือ การมองภาพของตนเองในดา้นต่าง ๆ 
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ได้แก่ หน้าตา รูปร่าง ความสวยความหล่อ ความพิการ ข้อดี ข้อด้อยทางร่างกายของตนเอง  
มีความเชื่อในสิ่งต่างๆอย่างรุนแรง  

นอกจากนีว้ยัรุน่ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น ตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างมาก และมีความภาคภูมิใจตนเอง มีความเป็นตัวของตวัเอง รกัอิสระ เสรีภาพ ไม่ค่อย
ชอบอยู่ในกฎเกณฑก์ติกา เชื่อมั่นความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโตผู้ใ้หญ่ที่บีบบงัคับสูง ความ
อยากรูอ้ยากเห็นอยากลองจะมีสงูสดุในวยันีท้  าใหอ้าจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดง้่าย ถา้วยัรุ่นขาดการ
ยั้งคิดที่ ดี การได้ท าอะไรด้วยตนเองและท าได้ส  าเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง  
การควบคมุตนเอง วัยนีจ้ะเรียนรูท้ี่จะควบคมุความคิด การรูจ้กัยัง้คิด การคิดใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้
สามารถใชค้วามคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นเรื่องของอารมณ ์วัยรุ่นจะมี
อารมณป่ั์นป่วน เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย อาจเกิดอารมณซ์ึมเศรา้โดย
ไม่มีสาเหตไุดง้่าย อารมณท์ี่ไม่ดีเหล่านีอ้าจท าใหเ้กิดพฤติกรรมเกเร กา้วรา้ว มีผลต่อการเรียนและ
การด าเนินชีวิตในด้านจริยธรรม วัยนีจ้ะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง เพราะวัยรุ่นจะเริ่มแยกแยะ
ความผิดชอบชั่วดีไดม้ีระบบมโนธรรมของตนเอง ตอ้งการใหเ้กิดความถูกตอ้ง ความชอบธรรมใน
สงัคม ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ตอ้งการเป็นคนดีเป็นที่ชื่นชอบของคนอ่ืน และจะรูส้ึกอึดอัดคับขอ้งใจ
กับความไม่ถูกตอ้งในสังคมหรือในบา้น บางครัง้อาจจะแสดงออก วิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่หรือครู
อาจารยต์รงๆ อย่างรุนแรง การต่อตา้น ประทว้งจึงเกิดไดบ้่อยในวยันีเ้มื่อวยัรุ่นเห็นการกระท าที่ไม่
ถกูตอ้ง หรือมีการเอาเปรียบ เบียดเบียน ความไม่เสมอภาคกนั ในวยัรุน่ตอนตน้การควบคมุตนเอง
อาจยังไม่ดีนักแต่เมื่อพน้วัยรุ่นนีไ้ป การควบคุมตนเองจะดีขึน้ จนเป็นระบบจริยธรรมที่สมบูรณ์
เหมือนผูใ้หญ่ 

3. พัฒนาการทางอารมณ์ วยันีจ้ะมีอารมณ์ประเภทต่างๆเหมือนวัยเด็ก แต่ใน
วัยรุ่นจะแสดงอารมณ์ชัดเจนมากขึน้ ซึ่งสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อารมณ์ทางดา้น
บวกหรืออารมณส์ขุ และอารมณท์างดา้นลบหรืออารมณท์กุข ์(อสุา สทุธิสาคร, 2559) 

อารมณ์ทางด้านบวกหรืออารมณ์สุข อารมณ์ด้านนี ้จะประกอบไปด้วย  
ความสขุ (happiness)  เป็นภาวะที่มีความพึงพอใจและส่งผลต่อสุขภาพที่ดี มีอารมณ์ขัน และมี
การระบายความรูส้ึกไม่ดีไปในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การหัวเราะ พูดคุยกับคนใกล้ชิด การ
แสดงออกหรือกระท ากิจกรรมต่างๆที่ช่วยท าใหว้ัยรุ่นมีอารมณ์แจ่มใส และความรกั (love) เป็น
ความผูกพันทางอารมณ์ ซึ่งแสดงออกได ้3 ดา้น คือ ดา้นความรูส้ึก (เป็นความรูส้ึกรกัใคร่ ชอบ 
เป็นสุขที่ไดอ้ยู่ใกล)้ ดา้นความคิด (มองผูท้ี่ตนรกัในแง่ดี มองเห็นคณุค่าและความหมายของคนที่



 42 
 

 

ตนรกั และปรารถนาใหเ้ขามีความสขุ) ดา้นการกระท า (ปฏิบติัต่อกนัอย่างอ่อนโยน ดแูลเอาใจใส่
ซึ่งกนัและกนั) 

อารมณท์างดา้นลบหรืออารมณท์ุกข ์อารมณด์า้นนีจ้ะประกอบไปดว้ย ความ
กลัว (fear) คือ กลัวต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางสังคม กลัวกับสิ่งที่ไม่รู ้ความ
กงัวลใจ (worry) เป็นความกลวัที่ไม่รุนแรงแต่เป็นความไม่สบายใจ อึดอดัใจ ความกงัวลใจนีว้ยัรุ่น
จะการแสดงออกทางการพูดคุย การเขียน เป็นตน้ ความวิตกกังวล (anxiety) เป็นมากกว่าความ
กงัวลใจ แบ่งได ้2 ชนิด คือ วิตกจริต เกิดจากความรูส้ึกดอ้ยไม่มีความสามารถ วิตกเก่ียวกับทาง
สงัคม เกิดจากความรูส้ึกว่าตนเขา้สงัคมไม่เก่ง ขีอ้าย กลวัถูกวิจารณ์ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความโกรธ (anger) เกิดจากความขบัขอ้งใจเมื่อเป้าหมายถูกขดัขวาง ซึ่งการแสดงอารมณ์ขึน้อยู่
กบัการไดร้บัสิ่งที่เรียนรูม้าจากอดีต ความอิจฉาริษยา (jealousy) เป็นอารมณท์ี่บุคคลมีความรูส้ึก
ที่ไม่มั่นคงหรือกลัวว่าสถานภาพของตนจะดอ้ยลง หรือลดความส าคัญลง และความโศกเศรา้ 
(sadness) เกิดจากสาเหตุทางสังคมส่วนใหญ่ เป็นอารมณ์ด้านลบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ 
อารมณด์า้นนีต้อ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากเพื่อน ผูใ้หญ่ ครอบครวั สงัคม เพื่อใหผ้่านช่วงเวลานีไ้ป
ได ้

4. พัฒนาการทางสงัคม วยันีจ้ะเริ่มห่างจากครอบครวั ไม่สนิทสนมกับพ่อแม่พี่
นอ้งเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใชเ้วลากบัเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบา้นมาก เริ่มมี
ความสนใจเพศตรงขา้ม สนใจสงัคมสิ่งแวดลอ้ม ปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบักฎเกณฑก์ติกาของกลุม่ของ
สงัคมไดดี้ขึน้ มีความสามารถในทักษะสงัคม การสื่อสารเจรจา การแกปั้ญหา การประนีประนอม
การยืดหยุ่นโอนอ่อนผ่อนตามกัน และการท างานร่วมกับผูอ่ื้น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็น
พืน้ฐานมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี การเรียนรูส้ังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่เหมาะกบัตนเอง เลือกวิชาชีพที่เหมาะกบัตน และมีสงัคมสิ่งแวดลอ้มที่ดีต่อตนเองใน
อนาคตต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของวยัรุ่นในแต่ละแห่ง โดยทั่วไปวยัรุ่นจะมีพฒันาการ
ทัง้ 3 ดา้นไปพรอ้ม ๆ กนั ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นรา่งกาย จิตใจและสงัคม  

3.6 ธรรมชาติและกระแสความเปล่ียนแปลงของวัยรุ่นศตวรรษที ่21 
ฉวีวรรณ สขุพนัธโ์พธาราม (2527) กล่าวว่า ธรรมชาติของวยัรุ่นมกัแสดงออกใหเ้ห็น 

คือ 
1. การชอบแสดงออก 

การแสดงออกเป็นลกัษณะเด่นของวยัรุ่น พฤติกรรมการแสดงออกของวยัรุ่น
แตกต่างจากในวยัเด็กเล็ก วยัเด็กเมื่อเขาไดร้บัการบอกเลา่จากผูใ้หญ่ เช่น การออกค าสั่งใหก้ระท า
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สิ่งหนึ่งสิ่งใด การดุว่าต่างๆเด็กมักยอมท าตามดว้ยความคิดตัง้ใจตอ้งการใหผู้ใ้หญ่รกัตน เมื่อได้
ความสนใจแลว้เด็กมกัพอใจ ความคิดของเด็กยงัเพียงเห็นว่าตนตอ้งพึ่งพาผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะเป็นผูท้ี่
มีความหมาย มีความส าคัญที่สุดส าหรบัตน เป็นผูท้ี่ตนขาดไม่ได ้ตอ้งการอยากอยู่ดว้ยใกลช้ิด 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ตน พอโตเขา้เป็นวยัรุ่นความคิดหรือการเจริญทางสติปัญญามีมากขึน้ 
เขาเริ่มรูจ้ักนึกคิดถึงความถูกผิดจากการกระท าของผูใ้หญ่ โดยเริ่มพิจารณาหาความถูกตอ้งที่
ผูใ้หญ่แสดงกับตน วัยรุ่นเริ่มเก็บมานึกคิดว่าสิ่งนีต้นพอใจ หรือเป็นสิ่งที่ตนคิดว่าถูกหรือไม่ และ
เริ่มอยากจะแสดงออกถึงความรูส้กึนึกคิดของตน ถา้เห็นดว้ยจะยอมรบัเชื่อถือ และโตแ้ยง้ขดัขืนถา้
ไม่เห็นดว้ย ในบางกรณีการแสดงออกเป็นเพื่อตอ้งการใหส้งัคมยอมรบัความเป็นผูใ้หญ่ของเขา  
ซึ่งแมต้นจะรูว้่าผิดแต่ก็ยงัตอ้งกระท า 

การเสดงออกของวัยรุ่นอามีลักษณะต่างๆกันออกไป บางคนอาจก้าวรา้ว 
บางคนอาจเปลี่ยนจากเด็กที่ร่าเริงเป็นเคร่งขรึม ใจลอย ไม่แสดงความยินดียินรา้ย ไม่สนใจ
ครอบครวัหรือพี่นอ้ง โกรธง่าย ช่างคิด เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับพรพิมล เจียมนาครินทร ์(2539) 
กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นวัยชอบแสดงออก เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลกัษณะ นอกจากรูปร่างที่
เหมือนผูใ้หญ่มากขึน้แลว้ ยงัตอ้งการแสดงความคิดเห็นใหผู้ใ้หญ่ยอมรบัตนว่าไม่ใช่เด็กอีกดว้ย 

2. ใจรอ้นและชอบแสวงหาค าตอบอย่างทนัตาทนัใจ 
นิสยัใจรอ้นมกัควบคู่ไปกับความเป็นวัยรุ่น เป็นวัยที่รกัความยุติธรรมรุนแรง 

เด็กวัยรุ่นมักจะทนไม่ได ้และมีปฏิกิริยาทันที ถา้พบเห็นบุคคลไม่เป็นธรรม ลกัษณะอารมณ์ของ
วัยรุ่นจะเป็นลักษณะดุดันรุนแรง ความรุนแรงทางอารมณ์แสดงออกหลายลกัษณะ เช่น โออ้วด  
ถือดี หลงใหลง่าย ควบคมุอารมณไ์ม่ค่อยได ้เด๋ียวดีเดี๋ยวรา้ย ความใจรอ้นเปลี่ยนแปลงง่ายนีเ้ป็น
เหตุความขัดใจระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่เสมอ วัยรุ่นจึงมักเกาะกลุ่มสนใจเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับ
ตน เพราะมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัท าใหเ้ขา้ใจกนัไดดี้  

3. การสนใจคบคา้สมาคมกบัเพื่อนรุน่เดียวกนั 
เป็นวัยที่รกัและต้องการเพื่อนมาก การคบเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นผลจาการ

พฒันาทางสติปัญญาของวยัรุน่ การเชื่อตามผูใ้หญ่ เช่น เมื่อวยัเด็กจะเปลี่ยนไป เมื่อเขา้สูว่ยัรุน่เขา
จะมีความรูส้ึกนึกคิดที่เป็นตัวของเขาเอง การเปลี่ยนแปลงทางดา้นต่างๆ ทั้งทางกาย ความคิด 
ทางสงัคม อารมณ์ และเพศเป็นความครุ่นคิดที่เขาเก็บมาค านึง และพยายามหาทางปรบัตัวให้
คลายความกังวล การสนใจเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นวิธีการปรบัตัวที่วัยรุ่นตอ้งการไดอ้ยู่คลุกคลีกับ
กลุม่ที่มีลกัษณะมีปัญหาเช่นเดียวกบัตน และเป็นวยัที่สนใจในเพศตรงขา้ม  

4. มีความคิดฝันสงูสง่ 
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วยัรุ่นเป็นระยะของความคิดฝัน การคิดค านึงต่างๆเป็นเหตุท าใหเ้ขาเป็นคน
เจา้อารมณ์ ใจน้อย บางครัง้ไม่เป็นการแปลกเลยที่วัยรุ่นมักสรา้งเรื่องเล็กใหเ้ป็นเรื่องใหญ่ เช่น  
การถูกต าหนิเพียงเล็กน้อยอาจเป็นผลรุนแรงถึงการท ารา้ยฆ่าตัวตาย ทั้งนีเ้พราะวัยรุ่นไม่ไดคิ้ด
เสียใจจากเหตทุี่ถูกต าหนิเพียงเท่านัน้ แต่เขาผนวกเอาเหตุการณค์วามเสียใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ผ่าน
ไปแล้วเขา้ไวด้้วย และอาจรวมถึงความผิดหวัง ปมดอ้ย ความน้อยเนือ้ต ่าใจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
รวมกนักลายเป็นเรื่องใหญ่โตไดใ้นที่สดุ โดยวยัรุ่นเองก็อาจสบัสนอธิบายไม่ถกูถึงความวุ่นครุ่นคิด
ของตน 

การมีความคิดฝันสูงส่งนี ้บางครัง้วัยรุ่นบางคนอาจค านึงถึงกฎเกณฑ ์อุดม
คตินิยมของตนขึน้มา สรา้งแนวคิดของตนในลกัษณะเลิศลอย ทั้งนีเ้พราะความจริงจัง ตอ้งการ
ความถูกต้องของตนโดยยังขาดความคิดรอบด้านในการมองดูความเป็นไปได้ หรือความ
รบัผิดชอบ การมีอดุมการณค์วามคิดฝันสงูส่งนี ้ถา้ไดก้ารชีน้  าไดแ้บบอย่างสงัคมที่เหมาะสมจะมี
แนวโนม้ของการเป็นอุดมคติที่สรา้งสรรค ์มีเหตุผล แต่ถา้ไดร้บัการปลุกเรา้ที่ขาดเหตุผลจะสรา้ง
ความงมงายไดง้่ายเช่นกนั 

และวัยรุ่นในยุคปัจจุบันตอ้งเผชิญความท้าทายและการปรบัตัวอย่างมาก 
กระแสความเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของโลกปัจจุบนัที่เชื่อมโยงถึงกัน
ดว้ยสื่อที่รวดเร็วและทันสมัยไดส้่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทสภาพแวดลอ้มของวัยรุ่นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้แม่แต่ครอบครวัซึ่งเป็นที่พึ่งพิงทางใจและแหล่งอบรมบ่มเพาะใหค้วามรกัความ
อบอุ่นกบัวัยรุ่นก็มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป แนวโนม้ที่พบในการศึกษาขา้มวฒันธรรมในศตวรรษที่ 
21 พบว่า มีครอบครวัหย่ารา้งเพิ่มมากขึน้ ครอบครวัที่มีพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียวเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้
ครอบครวัที่หย่าแลว้แต่งงานใหม่ หรือครอบครวัที่มีเพศเดียวกันแต่งงานกันมีจ านวนมากขึน้ใน
หลายสังคม แนวโน้มของการยา้ยถิ่นของครอบครวัสู่เมืองใหญ่มีมากขึน้ บางกรณีสมาชิกของ
ครอบครวัจ าเป็นตอ้งแยกกนัอยู่เนื่องดว้ยความจ าเป็นดา้นการมีงานท า ครอบครวัขยายลดจ านวน
ลง ในขณะที่ครอบครวัเดี่ยวเพิ่มมากขึน้ เมื่อสมาชิกของครอบครวัตอ้งอยู่แยกกนัดว้ยความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ ก็ส่งผลกระทบท าใหว้ัยรุ่นท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางอารมณ์นอ้ยลงรวมทัง้การ
สนบัสนนุปัจจยัดา้นวตัถอ่ืุนๆ ดว้ย (Brown และ Larson, 2002) 

แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่พบมากขึน้ในวัยรุ่นหลายวัฒนธรรม คือ การยึด
ตัวเองเป็นศูนยก์ลางและความเป็นปัจเจกนิยม อย่างไรก็ดีส  าหรบัวัยรุ่นในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตร้วมทัง้วยัรุน่ไทยดว้ย ยงัมีเรื่องของการสรา้งความสมดลุระหว่างการสรา้งสมัพนัธก์บัคนอ่ืน
กบัความเป็นปัจเจกของตนจากวฒันธรรมของการใหค้วามส าคญักบักลุ่ม (collectivistic culture) 
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ยังมีอิทธิพลอยู่มาก ส าหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น งานวิจัย พบว่า วัยรุ่นในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละวยัรุ่นญ่ีปุ่ นใชเ้วลากบัครอบครวันอ้ยลงกว่าวยัรุ่นในยุคก่อน แต่ครอบครวัก็
ยงัคงมีความส าคญักบัวยัรุ่นในภมูิภาคแถบนีใ้นการสรา้งแรงจูงใจต่อความส าเรจ็ในการเรียน การ
เลือกอาชีพและการสรา้งฐานะทางสงัคม (Stevenson และ Zusho, 2002) 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
4.1 ประวัติ 

โรงเรียนนีเ้ปิดสอนวันแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2496 มีอาคาร 2 หลัง เป็นอาคาร
เรียน 1 หลงั รบันกัเรียนเขา้เรียนมธัยม 1 จ านวน 64 คน และเปิดสอนชัน้สงูขึน้ ปีละชัน้ตามล าดบั  

พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ประสานมิตรไดร้บัการยกฐานะโรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สูง ขึน้เป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลยัวิชาการศึกษา โรงเรียน
ประสานมิตร จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร เรียกย่อว่า 
ม.วศ. 

พ.ศ. 2508 โรงเรียนไดร้บังบประมาณก่อสรา้งอาคารพรอ้มกนั 5 หลงั สรา้งแลว้เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2509 

พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมสาธิต เป็น "โรงเรียน
มธัยมแบบประสม" แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ ผล
การเรียนการสอน "มัธยมแบบประสม" นี ้ท าใหก้ระทรวงศึกษาธิการหันมาสนใจจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมแบบประสมทัง้ในกรุงเทพมหานคร (ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั) และต่างจังหวัดอีกเกือบ 
50 โรง ทดลองวิธีการอยู่เกือบ 10 ปี จึงไดม้ีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดบัมธัยมครัง้ใหญ่ 
คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521 วันที่ 15 มกราคม 2517 คณะรฐัมนตรีใหย้กฐานะ
วิทยาลยัวิชาการศกึษาเป็นมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ และประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ
วนัที่ 28 มิถนุายน 2517 

ดังนัน้ โรงเรียนสาธิตแห่งนีเ้ปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ใชช้ื่อย่อว่า ม.มศว. ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลยัและใชรู้ปแบบของตรามหาวิทยาลัย
เป็นตราของโรงเรียน 

วันที่  16 กรกฎาคม 2534 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรวม
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2538 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศให้แยกการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นฝ่ายมธัยมและฝ่ายประถม โดยให้
มีผู ้อ  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ
ผูอ้  านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นผู้
บรหิารงานของแต่ละโรงเรียน 

พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนไดร้บังบประมาณก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์8 ชัน้ พืน้ที่ 
16,000 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสรา้ง 140 ลา้นบาท เป็นเงินที่ไดร้บัการจัดสรรจากส านัก
งบประมาณ 110 ลา้นบาท และทางโรงเรียนหาสมทบอีก 30 ลา้นบาท จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ
วนัที่ 8 ตุลาคม 2539 โดยสมเด็จพระพฒุาจารย ์เจา้อาวาสวดัสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และในการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคห์ลงันีต้อ้งรือ้อาคารเดิมออก  
3 หลัง คือ อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคารพยาบาล เมื่อก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคห์ลังนีแ้ลว้
เสรจ็จะตอ้งรือ้อาคาร 1 ออก เพื่อปรบัปรุงสภาพภมูิ สถาปัตยใ์หส้วยงามรม่รื่น 

พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค ์8 ชัน้ ซึ่งไดช้ื่อจากการประกวดโดยศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัว่า 
“อาคารวิทยวิโรฒ” และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส” ณ ห้องสมุด  
เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2545 

พ.ศ. 2545 ท าพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน “พระพุทธมงคลสาธุชน
อภิวาทน”์ และพระพทุธวรญาณ เจา้อาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร บรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุี่
ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชที่พระเกศ และท าพิ ธี เบิกพระเนต ร เมื่ อวันที่  
3 กรกฎาคม 2545 

พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ เป็นเงินประมาณ 
125.95 ลา้นบาท เพื่อสรา้งอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู ้เป็นอาคารรูป  
ตัว L โดยส่วนหน้ามี 4 ชั้น ส่วนหลังมี  9 ชั้น โรงเรียนจึงด าเนินการรือ้อาคารโรงอาหารและ 
โรงฝึกพลศึกษาออก การก่อสรา้งสิน้สุดในเดือนธันวาคม 2550 รวมค่าก่อสรา้งทั้งสิน้ประมาณ 
174 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2551 โรงเรียนไดร้บัพระราชทานนามอาคารหลงัใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยมีหนังสือจากส านักงานเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ให้ใช้ชื่อ “อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” โดยมีตราสญัลกัษณง์านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2551  
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พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดเ้ปิดหลกัสตูรนานาชาติ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
เปิดสอนนักเรียนชัน้ปีที่ 8-13 (Year 8-13) ซึ่งการเรียนการสอนใชห้ลกัสูตร IGCSE ของประเทศ
องักฤษ  

พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดเ้ปิดศนูยต์น้แบบพัฒนาศกัยภาพเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 
โดยในปีแรกนีร้บันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10 คน เขา้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติและ
แยกเรียนในบางวิชาตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งโครงการนีจ้ะเป็นตน้แบบใหแ้ก่โรงเรียนอ่ืนๆ  
ที่มีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยู่ในโรงเรียน  

พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดร้บัพระราชทานชื่อศนูยต์น้แบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนงัสือจากส านกัราช
เลขาธิการ สวนจิตรลดา พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าวว่า “ศักยวิโรฒ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 และสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” และทรงเปิด “ศนูยศ์กัยวิโรฒ” เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 
2555 ปัจจุบันโรงเรียนมีพืน้ที่ประมาณ 13 ไร่ 3 งาน ไดเ้ปิดท าการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐานและหลกัสตูรนานาชาติ เปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 
รวมจ านวนนกัเรียน 1,811 คน อาจารยแ์ละบุคลากร จ านวน 148 คน นกัการ คนงาน คนครวัและ
ลกูจา้งจ านวน 29 คน (ฝ่ายมธัยม, 2561) 

 
4.2 การจัดการศึกษา 

มาตรฐานด้านกระบวนการ  
1. จัดหลักสูตรดา้นศึกษาศาสตรร์ะดับอุดมศึกษา และใหบ้ริการทางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานใหไ้ดค้ณุภาพ เพื่อพฒันาคณุภาพของนิสิตและเยาวชนใหเ้ป็นที่ยอมรบัของสงัคม 
2. จัดการฝึกสอน ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต รวมทั้งจัดการ

อบรมวิชาการแก่บคุลากรทางการศกึษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ศึกษาทดลองดา้นกระบวนการเรียนรูท้างการศึกษาขัน้พืน้ฐานแก่เยาวชนที่มี

ความสามารถดา้นต่างๆ 
4. จดัระบบการเรียนการสอนบนพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. จัดระบบการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติอย่างสรา้งสรรค ์ผสมผสานกับการสรา้ง

จิตส านึกในการอนรุกัษธ์รรมชาติ 
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6. วิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาใหเ้ป็นศนูยต์น้แบบ ตลอดจนเผยแพร่
องคค์วามรูใ้นรูปของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบนัการศกึษาทั่วไป 

7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ ความสนใจและเจตคติ ตามศักยภาพ
ของปัจเจกบคุคลแก่นิสิตและเยาวชน 

8. จัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีไทย เพื่อเสริมสรา้งจิตส านึกในการสืบสานและ
สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 

9. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ความเป็นผูน้  าตามระบอบประชาธิปไตยและ  
มีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคม  

10. ส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อพฒันาศกัยภาพการสื่อสารระดบัสากลแก่นิสิต เยาวชน และบคุลากร  

11. จดัการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาและพัฒนาดา้นต่างๆ 
ไดอ้ย่าง เหมาะสม  

12. มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร 
ให้พัฒนาความรู ้ด้านการจัดการเรียนรู ้รวมทั้งสรา้งผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเป็น  
ครูมืออาชีพ  

13. จดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการเรียนรู ้พรอ้มทัง้ส่งเสรมิสขุภาพอนามยั
และความปลอดภยั  

14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพการศกึษาที่ตรวจสอบไดแ้ละมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของสงัคม  

15. วางแผนจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และรายงานผล 
การด าเนินงานในภาพรวมที่ชดัเจนถกูตอ้งและทนัสมยั  

16. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งความเข้าใจให้แก่
บคุลากรภายในสถาบนั และสาธารณชนทั่วไป 

มาตรฐานด้านปัจจัย 
1. บุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาด้านความรู ้ทักษะ ความสามารถ  

ดา้นต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง 
2. บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ มีความรู ้มีทักษะ มีความสามารถใน

การจดัการและพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นวิชาชีพครูใหแ้ก่นิสิต 
เยาวชนและบคุลากรทางการศกึษา 
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3. มีแผนพฒันาการศึกษาระยะยาว (5 ปี) และแผนงานประจ าปี ที่สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของสถาบนัและมหาวิทยาลยั 

4. สถาบนัมีหลกัสตูรที่เหมาะสมกบันิสิต เยาวชนและทอ้งถิ่น 
5. สถาบันมีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุนให้บุคลากรใช้นวัตกรรมใน  

การจัดการเรียนการสอนและการท างาน วิจัยและสรา้งผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ทางการศกึษาและเผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ 

6. ผูบ้รหิารมีความเป็นผูน้  า มีคณุธรรมและศกัยภาพในการบรหิารจดัการ 
7. อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอน 
8. ดัชนีบ่งชี ้มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและมีกระบวนการในการประกัน

คณุภาพที่เป็นเสมือนกลไกในระบบการท างานของสถาบนัที่มีคณุภาพ 
9. ระบบบรหิารจดัการสาธิตเครือข่าย เป็นอิสระและชดัเจน 
10. ผูป้กครองและชมุชนมีสว่นสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

จุดเนน้ของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคิดทฤษฎีพหปัุญญา) 

แนวคิดในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ประกอบดว้ย 

1. หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

วิสยัทศัน ์เป็นตน้แบบการจดันวตักรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐานบนฐานการวิจยั
ที่มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพมี
ความ รอบรูว้ิชาการ ช านาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็นแกนน าสงัคม ดว้ยกระบวนการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร ์สามารถใชภ้าษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนเองนบัถือ มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น
ประมุขตระหนักในคุณค่าและด ารงรกัษาศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อ
การศกึษาต่อการประกอบอาชีพรวมถึงการศกึษาเรียนรูต้ลอดชีวิต 

หลกัการ หลกัสตูรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร             
(ฝ่ายมธัยม) ใชห้ลกัการและจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 มีหลกัการที่ส  าคญัดงันี ้
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1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจดุหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู ้ทักษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้บั
การศกึษาอย่างเสมอภาคและมีคณุภาพ 

3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีสว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู ้
เวลา และการจดัการเรียนรู ้

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์
7. เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรูท้ี่หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนศึกษาและ

พฒันาตนเองใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 
จดุมุ่งหมายหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น

คนดี มีปัญญา มีความสขุ มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง 
มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี มีสขุนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
4. มีความรกัชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่น

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
5. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรกัษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสรา้งสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 
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6. มีคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คือ รอบรู้วิชาการ ช านาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม  
เป็นแกนน าสงัคม 

2. ทฤษฎีพหปัุญญา 
2.1 ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 
2.2 ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร ์(Logical-Mathematical 

Intelligence) 
2.3 ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Visual-Spatial Intelligence) 
2.4 ปั ญ ญ าด้ าน ร่ า งก ายแล ะก าร เค ลื่ อ น ไห ว  (Bodily Kinesthetic 

Intelligence) 
2.5 ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 
2.6 ปัญญาดา้นมนษุยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) 
2.7 ปัญญาดา้นการไตรต่รอง (Existential Intelligence) 
2.8 ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) 
2.9 ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
2.10 ปัญญาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม (Moral Intelligence) 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

Lawal Ibrahim (2011) ไดศ้ึกษาเรื่อง นันทนาการและการแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ พบว่า การแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยเ์ป็นพืน้ฐานและเป็นสัญลักษณ์ของ
นันทนาการพืน้ฐานหรือจุดประสงคข์องนันทนาการ คือ การมีส่วนช่วยเหลือสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย ์คณุค่าหลกัของการนนัทนาการ ไดแ้ก่ การส่งเสริมสขุภาพการป้องกนัความ
ผิดปกติบางอย่างและการรกัษาความพิการ นันทนาการเป็นความสามารถที่ไม่กระทบต่อความ
เป็นอยู่ที่ ดีทางจิตใจ สังคม และร่างกายของผู้เข้าร่วมและโดยพื ้นฐานแล้วเป็นลักษณะทาง
กายภาพขอบเขตนีเ้ป็นที่ยอมรบัอย่างไรข้ีด จ ากัด และอาจเป็นประสบการณด์า้นสุนทรียศาสตร์
ประสบการณ์ทางวิชาการประสบการณ์ด้านกีฬา และสรา้งพื ้นฐาน ส าหรับการชดเชยความ
ตอ้งการมากมายซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของมนษุยด์ว้ยวิถีชีวิตในปัจจบุนั น าเสนอความเป็นไปไดใ้นการ
เสริมสรา้งชีวิตดว้ยความเพลิดเพลินของธรรมชาติและยังมีส่วนส าคัญในการสร้างความสมัพันธ์
อนัดีระหว่างผูค้นและประเทศต่างๆในโลก 
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Sabri (2016) ไดศ้กึษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในการพกัผ่อนและ
ความสขุในหมู่นกัศกึษาวิทยาลยั การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการมีส่วนรว่มของ
นกัศึกษาวิทยาลยัในกิจกรรมการพักผ่อนและระดบัความพึงพอใจในการพกัผ่อนบนความสขุของ
นักศึกษา การศึกษาด าเนินการกับนักศึกษาวิทยาลัยในตุรกีระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 
2014 รวม 1,464 คน (เพศหญิง = 800 คน, เพศชาย = 664 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 27 ปี) ตาม
การวิเคราะหค์ะแนนมาตรวัดความพึงพอใจในการพักผ่อน (LSS) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต ่าสุดขึน้อยู่กับ
ปัจจัยนีอ้ยู่ในมิติ "ทางกายภาพ" ในขณะที่อันดับสูงสุดอยู่ใน“ การพักผ่อน” มิติย่อยคะแนนของ 
"การศึกษา" "การผ่อนคลาย" "ทางกายภาพ" และ“ ความงาม” พบว่า มีความแตกต่างอย่ างมี
นัยส าคัญในด้านของเพศ ยกเว้นมิติย่อย“ ทางกายภาพ” ซึ่งตรวจพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมหญิงในอีกสามมิติย่อย คือ สูงกว่าผู้ชาย โดยรวมแล้วมี
นัยส าคัญและเป็นบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างทุกมิติของความพึงพอใจในการพักผ่อนต่อ
ความสขุ 

Kozak และ Doğantan (2016) การประเมินการมีส่วนร่วมในนันทนาการของ
นกัเรียน พบว่า ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคมเป็นที่ตอ้งการมากที่สดุ รองลงมา
คือ กิจกรรมนันทนาการทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการออกก าลังกาย ตามล าดับ กิจกรรม
นันทนาการมีผลงานด้านจิตใจและสังคมนอกเหนือจากการพักผ่อนหย่อนใจส่วนบุคคล  และที่
ส  าคัญอย่างยิ่งช่วยการพฒันาบุคลิกภาพที่ดีต่อสขุภาพ และการสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคมใน
เชิงบวก  

Zhang และ Chen (2018) ไดศ้ึกษา การทบทวนความสมัพันธร์ะหว่างกิจกรรมทาง
กายกับความสุขอย่างเป็นระบบ การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่าง
การออกก าลงักายและความสขุ การศึกษาเชิงสงัเกตทัง้หมดรายงานความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหว่าง
การออกก าลงักายและความสขุ การออกก าลงักายเพียง 10 นาทีต่อสปัดาห์หรือการออกก าลงักาย 
1 วันต่อสัปดาห์อาจส่งผลให้ระดับความสุขเพิ่มขึน้ ผลงานวิจัยระบุว่าความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างการออกก าลังกายและความสุขอาจเป็นสื่อกลางจากสุขภาพและการท างานทางสงัคม 
การทดลองแบบสุ่มควบคมุส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปที่ผูส้งูอายุและผูร้อดชีวิตจากมะเร็งและชีใ้หเ้ห็นว่า
ทัง้การออกก าลงักายแบบแอโรบิคและการออกก าลงักายแบบยืด / ปรบัสมดุลมีประสิทธิภาพใน
การเพิ่มความสขุ 

Argan, Argan, และ Dursun (2018) ได้ศึกษา เรื่อง การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นอยู่  ความพึงพอใจในการพักผ่อน  ความพึงพอใจในชีวิต  และความสุข 
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ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นอยู่และความสุขไดร้บัความสนใจเพิ่มขึน้ทั่วโลกเนื่องจากผลกระทบ
เชิงบวกในชีวิตของผู้คน การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแบบจ าลองเชิงทฤษฎีเพื่อ
ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิต ความพึงพอใจในการพกัผ่อน ความพึงพอใจในชีวิต
และความสขุ ผลการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม 1,230 คนในตรุกี ระบุว่ามีความสมัพนัธท์ี่ส  าคัญ
ระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของชาติ ความเป็นอยู่ที่เป็นส่วนตัว ความพึงพอใจในการพักผ่อน ความ
พึงพอใจในชีวิตและความสุข ผลการวิจัยสนับสนุนความสมัพันธ์ที่ตัง้สมมติฐานโดยชีใ้หเ้ห็นว่า
ความเป็นอยู่ที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการพักผ่อน ความพึงพอใจในชีวิต และผลกระทบทางออ้มต่อ
ความสขุ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเชิงประจกัษ์ ผลการศึกษาครัง้นีช้ีใ้หเ้ห็นว่าความพึงพอใจในการ
พักผ่อนและความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวควบคุมมิติแห่งความสุขและสื่อถึงผลกระทบของความ
ผาสกุแห่งชาติต่อความสขุ 

5.2 งานวิจัยในประเทศ 
สภุาณี สขุะนาคินทร ์(2549) ไดศ้ึกษา เรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์ับความสขุของ

ประชาชนอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา เศรษฐกิจ และพื ้นที่ที่
ประชาชนอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 อายุ
การศึกษาอาชีพ สถานภาพสมรส และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสุขด้านกายอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 เศรษฐกิจมีความสมัพนัธก์บัความสขุดา้นจิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 
.05 พืน้ที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยมีความสมัพันธ์กับความสุขดา้นสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 เพศและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสุขดา้นปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และระดับความสุขของประชาชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวมและความสุขรายด้านอยู่ใน
ระดบันอ้ยทกุดา้น  

อดิศัย มัตเดช (2552) ไดศ้ึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรม
นนัทนาการของพนักงานบริษัททิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัททิพยประกันภัย  จ ากัด  (มหาชน) ส านักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในกิจกรรมนนัทนาการโดยรวมออยู่ในระดบันอ้ย และ
มีทัศนคติโดยรวมออยู่ในระดับดี การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรม
นนัทนาการของพนักงานบริษัททิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
ตามตวัแปรรายดา้น ดา้นเพศที่ต่างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนนัทนาการไม่
แตกต่างกัน ยกเวน้ประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดา้นรายไดท้ี่ต่างกันมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการไม่แตกต่างกัน 
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ยกเว้นประเภทกิจกรรมดนตรีและเพลง และประเภทกิจกรรมการอ่าน การพูด และการเขียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดา้นต าแหน่งงานที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม และ
ประเภทกิจกรรมดนตรีและเพลง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดา้นทศันคติต่อ
กิจกรรมนนัทนาการต่างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรมนนัทนาการไม่
แตกต่างกนั 

กนกวรรณ วังมณี (2554) ไดศ้ึกษา เรื่อง การพัฒนาความสุขของวัยรุ่นไทยโดยใช้
โปรแกรมพฒันาตนเอง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า วยัรุ่นไทยมีความสขุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นสมัพนัธภาพที่ดีต่อบคุคลอ่ืนและเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น และดา้นกระตือรือรน้กับสิ่งต่างๆในชีวิต อยู่ในระดับมาก ดา้นการมองโลกในแง่ดี 
ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ดา้นสุขภาวะที่ดี และดา้นความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
อยู่ในระดับปานกลาง หลังการเขา้ร่วมโปรแกรมพัฒนาความสุขของวัยรุ่นไทย พบว่า มีคะแนน
ความสุขดา้นความพึงพอใจในชีวิต ด้านการมองโลกในแง่ดี ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ดา้น
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ดา้นสัมพันธภาพต่อบุคคลอ่ืนและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
และดา้นความกระตือรือรน้กบัสิ่งต่างๆในชีวิตเพิ่มขึน้อย่างมีระดบันยัส าคัญ ทางสถิติที่ระดบั .05 
สว่นคะแนนความสขุดา้นสภุาวะที่ดีเพิ่มขึน้อย่างไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

เสน่ห์ ใจเอื ้อย (2555) ได้ศึกษา เรื่อง การใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตบางรกั กรุงเทพมหานครใชเ้วลา
ว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการดา้นการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการมาก
ที่สุด โดยปฏิบัติเป็นประจ าและปฏิบัติบ้างในการเล่นแบดมินตัน ปฏิบัติบางครั้งในการเล่น
บาสเกตบอล และไม่เคยปฏิบติัในการเล่นตะกรอ้ ใชเ้วลาว่างในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการ 
ดา้นงานอดิเรกมากที่สดุ โดยปฏิบติัเป็นประจ าในการเลน่อินเทอรเ์น็ต ปฏิบติับา้งในการท าอาหาร 
ปฏิบัติบางครัง้ในการปลูกตันไม ้และไม่เคยปฏิบัติในการเลีย้งสัตว์ ใชเ้วลาว่างในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ ดา้นการท่องเที่ยวและทศันศึกษามากที่สดุ โดยปฏิบติัเป็นประจ าและปฏิบติั
บา้งในการชมและซือ้ของที่ระลึก ปฏิบัติบางครัง้ในการชมพิพิธภัณฑ ์และไม่เคยปฏิบัติในการ
เที่ยวสวนสนุก และใชเ้วลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ด้านวรรณกรรม (อ่าน เขียน 
พูด) มากที่สุด โดยปฏิบัติเป็นประจ าในการพูดคุยโทรศัพท ์ปฏิบัติบา้งในการอ่านหนังสือทั่วไป 
ปฏิบติับางครัง้และไม่เคยปฏิบติัในการเขียนบนัทกึประจ าวนั 
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จิรานุวัฒน ์ค าปลิว (2561) ไดศ้ึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรม
การปฏิบัติเก่ียวกับนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวงศ์คนกรุงเทพ
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเจตคติต่อนันทนาการ
ค่อนขา้งดีมีพฤติกรรมการปฏิบติัเก่ียวกบันนัทนาการมากนกัศึกษาที่มีเพศชัน้ปีและคณะต่างกนัมี
เจตคติเก่ียวกบันนัทนาการไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาที่มีเพศและชัน้ปีต่างกนัมีพฤติกรรมการปฏิบติั
เก่ียวกับนันทนาการไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีคณะต่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับ
นนัทนาการแตกต่างกัน และเจตคติต่อนนัทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชวงศ์
คนกรุงเทพมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบติัเก่ียวกบันนัทนาการมีค่าเท่ากบั .92 



 
 

  

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งผูว้ิจัยไดด้  าเนินการศึกษาวิจัยตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการขอใบรบัรองจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์
4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 2,766 คน 
เป็นชาย จ านวน 1,163 คน เป็นหญิง จ านวน 1,603 คน (ฝ่ายวิชาการ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน 
โดยเทียบตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอรแ์กน (Krejcie และ Morgan, 
1970) และผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มูลเพิ่มเติม รอ้ยละ 5 จ านวน 354 คน เพื่อส ารองแบบสอบถามที่ไม่
สมบรูณ ์การสุม่ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Selection)  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีป้ระกอบไปด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติ

กิจกรรมนันทนาการและความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที่ผูว้ิจยัไดจ้ดัท า โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ก าลังศึกษา
ระดับชัน้ ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวนั นักเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการช่วงวันใด ใน 1 วนันกัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการก่ีชั่วโมง บคุคลที่เขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า 

ตอนที่  2 พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตอนที่  3 ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 
เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลความหมาย 

แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีช่วงวดัเป็น 5 ช่วง และก าหนดน า้หนกั
คะแนนดงันี ้(ชาลินี พรตเจรญิ, 2556; วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2557)  

เป็นประจ า  เท่ากบั 5   หมายถึง   ท ากิจกรรมนัน้   7  ครัง้ต่อสปัดาหข์ึน้ไป 
บ่อยครัง้  เท่ากบั 4   หมายถึง     ท ากิจกรรมนัน้ 5 - 6   ครัง้ต่อสปัดาห ์
บางครัง้  เท่ากบั 3   หมายถึง    ท ากิจกรรมนัน้ 3 - 4   ครัง้ต่อสปัดาห ์
นานๆครัง้  เท่ากบั 2   หมายถึง    ท ากจิกรรมนัน้ 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์
ไม่เคยปฏิบติั เท่ากบั 1   หมายถึง     ไม่เคยท ากิจกรรมนัน้เลย 

เมื่อไดค่้าเฉลี่ยแลว้ น ามาเทียบเกณฑท์ี่ก าหนด ดงันี ้
4.21 - 5.00   หมายถึง     ระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมากที่สดุ   
3.41 - 4.20      หมายถึง     ระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก 
2.61 - 3.40      หมายถึง      ระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัปานกลาง 
1.81 - 2.60      หมายถึง      ระดบัพฤติกรรมการปฏิบติันอ้ย 
1.00 - 1.80      หมายถึง      ระดบัพฤติกรรมการปฏิบติันอ้ยที่สดุ 

เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลความหมาย 
แบบสอบถามความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีช่วงวัดเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วยขอ้ความที่มีความหมายทางบวก 
จ านวน 27 ขอ้ ไดแ้ก่ ความสุขดา้นร่างกาย ขอ้ 5-8 ความสุขดา้นจิต ขอ้ 1-4,7-10 ความสุขดา้น
สงัคม ขอ้ 1-9 ความสุขดา้นปัญญา ขอ้ 1-6 และก าหนดน า้หนกัคะแนน ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 
2556)  
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มากที่สดุ  เท่ากบั 5    
มาก  เท่ากบั 4    
ปานกลาง  เท่ากบั 3    
นอ้ย  เท่ากบั 2    
นอ้ยที่สดุ  เท่ากบั 1 
และข้อความที่มีความหมายทางลบ จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ ความสุขด้านร่างกาย  

ขอ้ 1-4 ความสขุดา้นจิต ขอ้ 5-6,11-12 และก าหนดน า้หนกัคะแนน ดงันี ้
นอ้ยที่สดุ  เท่ากบั 5    
นอ้ย  เท่ากบั 4    
ปานกลาง  เท่ากบั 3    
มาก  เท่ากบั 2    
มากที่สดุ  เท่ากบั 1 

เมื่อไดค่้าเฉลี่ยแลว้ น ามาเทียบเกณฑท์ี่ก าหนด ดงันี ้
4.21 - 5.00   หมายถึง     ระดบัความสขุมากที่สดุ   
3.41 - 4.20      หมายถึง     ระดบัความสขุมาก 
2.61 - 3.40      หมายถึง      ระดบัความสขุปานกลาง 
1.81 - 2.60      หมายถึง      ระดบัความสขุนอ้ย 
1.00 - 1.80      หมายถึง      ระดบัความสขุนอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ เก่ียวกับพฤติกรรม นันทนาการ 

และความสขุของวยัรุน่เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. ก าหนดเรื่องที่ตอ้งการสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้การวิจยั และวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนด 
3. น าแบบสอบถามที่สรา้งเสร็จแลว้ ปรกึษาคณะกรรมการผูค้วบคมุปริญญานิพนธ ์

เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของการใชภ้าษา และการตัง้ค าถาม 
4. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้น าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC (The index of item objective 
congruence) ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาระหว่าง 0.5 - 1.0 ไดเ้ท่ากับ 0.73 โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
แบ่งออกเป็นกลุม่ของผูเ้ชี่ยวชาญ คณุสมบติั และรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้
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4.1 กลุม่ของผูเ้ชี่ยวชาญ 
4.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนนัทนาการ    จ านวน   3   ท่าน 
4.1.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฤติกรรม    จ านวน   2   ท่าน 

4.2 คณุสมบติัผูเ้ชี่ยวชาญ 
4.2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนนัทนาการ ก าหนดคณุสมบติัดงันี ้

4.2.1.1 เป็นครู อาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นนนัทนาการ 
4.2.1.2 มีประสบการณท์างดา้นนนัทนาการ อย่างนอ้ย 5 ปี ขึน้ไป 
4.2.1.3 มีผลงานประจักษ์หรื อได้รับยกย่องเกียรติคุณ ทางด้าน

นนัทนาการ 
4.2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฤติกรรม ก าหนดคณุสมบติัดงันี ้

4.2.2.1 เป็นครู อาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นพฤติกรรม 
4.2.2.2 มีประสบการณท์างดา้นพฤติกรรมหรือการสอนนกัเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) อย่างนอ้ย 5 ปี ขึน้ไป 
4.3 รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 

4.3.1 รศ.สมควร โพธิ์ทอง  ข้าราชการบ านาญ ภาควิชาสันทนาการ  
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

4.3.2 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ ผูช้่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร  

4.3.3 ผศ.ชยัโรจน ์ สายพันธุ์ ข้าราชการบ านาญ ภาควิชาสันทนาการ  
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4.3.4 ผศ.ชวลิต สูงใหญ่  ผู้อ  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

4.3.5 อาจารย ์ดร.ยทุธกร ไพรวงษ ์ ผู้ช่วยผู้อ  านวยการ ฝ่ายพัฒนาวินัย
และส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) 

5. เมื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัผูไ้ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่ใกลเ้คียงกบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
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เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1984) เท่ากบั 0.95 และน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ 

ขั้นตอนการด าเนินขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
1. ยื่นเอกสารเพื่อขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ e-Ethics SWU และ

ยื่นเอกสารถึงเจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยั ตามรายละเอียดแบบฟอรม์ของบณัฑิตวิทยาลยั 
2. ปรบัปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการ ที่ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  และ

ด าเนินการแกไ้ข  
3. ผูว้ิจัยไดร้บัอนุมัติหนังสือยืนยันการรบัรองคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณา

โครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์เลขที่รหสัโครงการวิจยั SWUEC-G-062/2563X 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีวิธีการด าเนินการเก็บขอ้มลูดงันี ้

1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง  

2. ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบออนไลน์ และตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จ านวน 338 ฉบบั และผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มูลเพิ่มเติม 
รอ้ยละ 5 เพื่อส ารองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota 
Selection) แบ่งออกเป็น รายละเอียดดงันี ้

1. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 59 คน 
2. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 59 คน 
3. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 59 คน 
4. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 59 คน 
5. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 59 คน 
6. แบบสอบถามนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 59 คน  

ซึ่งนกัเรียนไดต้อบแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 338 คน และผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
มาวิเคราะหห์าค่าทางสถิติ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป (SPSS) ท าการวิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. น าแบบสอบถามที่ไดร้บักลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ ์
2. น าข้อมูล ในแบบสอบถามตอนที่  1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห ์โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่ารอ้ยละ แลว้น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของ
ตารางประกอบความเรียง 

3. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ 
และตอนที่ 3 ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) มาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และหาค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม แลว้น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของตารางประกอบ
ความเรียง 

4. จัดท าและน าเสนอรายงาน การเรียบเรียงเอกสารในการศึกษาและจัดท าขอ้มูล
เพื่อน าเสนอ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  

1. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ  
1.1 การวิเคราะหค์ุณภาพเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยใชสู้ตร 

IOC (The Index of Item Objective Congruence)  
1.2 การวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach  
2. สถิติที่ใชว้ิเคราะหผ์ลการวิจยัในการวิจยั  

2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.5 สถิติที่ใชใ้นการหาความสมัพนัธส์  าหรบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช้

สถิติไควส์แควร ์(Chi-Square Test) โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัที่ .05 
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2.6 สถิติที่ใชใ้นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะหโ์ดยใชค่้าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบ 
เพียรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใชเ้กณฑก์ารวัด
ระดบัความสมัพนัธ ์11 ระดบั ดงันี ้(Glen, 2019; Mumbai University, 2016) 

   ค่า r               ระดบัของความสมัพนัธ ์
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .70 ถึง 1.00   มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัสงูมาก 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .40 ถึง .69     มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัสงู 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .30 ถึง .39     มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .20 ถึง .29     มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัต ่า 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .01 ถึง .19     มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัต ่ามาก 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า .00       ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า -.01 ถึง -.19   มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ ระดบัต ่ามาก 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า -.20 ถึง -.29   มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ ระดบัต ่า 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า -.30 ถึง -.39   มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ ระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า -.40 ถึง -.69   มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ ระดบัสงู 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่า -.70 ถึง -1.00 มีความสมัพนัธเ์ชิงลบ ระดบัสงูมาก 



 
 

  

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) แบ่ง
การวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ขัน้ตอน และผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 แทน ค่าสถิติทดสอบไคส-์สแควร ์(Chi-Square Test) 
r แทน  ค่าสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
p  แทน  ค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาส (probability) 
*  แทน  นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งผลต่อความสขุของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยผู้ วิจัยได้
น าเสนอในรูปการวิเคราะหต์ามล าดบั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ

ที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม)  
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างของขอ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
125 
213 

 
36.98 
63.02 

รวม 338 100.00 
ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

 
56 
56 
56 
57 
57 
56 

 
16.57 
16.57 
16.57 
16.86 
16.86 
16.57 

รวม 338 100.00 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนั 

ต ่ากว่า 200 บาท 
200-400 บาท 
401-600 บาท 
มากกวา่ 600 บาท 

 
214 
109 
9 
6 

 
63.31 
32.25 
2.66 
1.78 

รวม 338 100.00 
นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการช่วงวนัใด 

จนัทร-์ศกุร ์
เสาร-์อาทิตย ์
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ทกุวนั 

 
49 
119 
16 
154 

 
14.50 
35.21 
4.73 
45.56 

รวม 338 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
ใน 1 วนันกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการก่ีชั่วโมง 

นอ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 
2 ชั่วโมง 
มากกวา่ 2 ชั่วโมง 

 
49 
95 
86 

108 

 
14.50 
28.11 
25.44 
31.95 

รวม 338 100.00 

บคุคลท่ีเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า 

ผูป้กครอง 
ญาติ/พ่ี-นอ้ง 
เพื่อน 
อื่นๆ 

 
49 
61 

201 
27 

 
14.50 
18.04 
59.47 
7.99 

รวม 338 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมธัยม) ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 338 คน จ าแนกขอ้มลูรายดา้น ดงันี ้
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.02 เป็นเพศชาย 

จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.98 
ก าลงัศึกษาระดบัชัน้ ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5 จ านวน 

57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.86 ก าลงัศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 และ 6 จ านวน 56 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 16.57 ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวนั ส่วนใหญ่ต ่ากว่า 200 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
63.31 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวัน 200-400 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 ค่าใชจ้่าย
ส่วนตัวรายวัน 401-600 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.66  และค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวัน
มากกว่า 600 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.73 ตามล าดบั 

นักเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการช่วงวันใด ส่วนใหญ่ทุกวัน จ านวน 154 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 45.56 วนัเสาร-์อาทิตย ์จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.21 วันจนัทร-์ศุกร ์จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และวันหยุดนักขัตฤกษ์  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 
ตามล าดบั 
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ใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ สว่นใหญ่มากกว่า 2 ชั่วโมง จ านวน 108 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.95 ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 1 ชั่วโมง จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
28.11 ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 2 ชั่วโมง จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.44 และปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการ นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามล าดบั 

บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการดว้ยกันเป็นประจ า ส่วนใหญ่กับเพื่อน จ านวน 
201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.47 ญาติ/พี่น้อง จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.04 ผู้ปกครอง 
จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 และอ่ืนๆ จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.99 ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ �̅� S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม 
เช่น  การฝีมือ การพับกระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน 
แกะสลกั เป็นตน้ 

2.74 1.13 มาก 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา 
เช่น วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่น
พืน้เมือง เป็นตน้ 

3.65 1.14 มาก 

3. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า เช่น 
กิจกรรมเขา้จงัหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ 
เป็นตน้ 

2.69 1.29 ปานกลาง 

4. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร เช่น 
การชมละครเวทีละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร า โขน หุ่น
กระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

2.81 1.25 ปานกลาง 

5. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก เช่น 
สะสมเหรียญ ถ่ายภาพ ปลูกต้นไม้ เลี ้ยงสัตว์ ท าอาหาร  
เป็นตน้ 

3.56 1.18 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ �̅� S.D. ระดับพฤติกรรม 
6. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้ง
เพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล 
เป็นตน้ 

4.14 1.09 มาก 

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการ
กลางแจง้ เช่น เที่ยวชมสวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม 
เดินทางไกล เป็นตน้ 

2.96 1.07 ปานกลาง 

8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม 
(พูด อ่าน เขียน) เช่น โต้วาที เขียนบทความ นิยาย อ่าน
หนงัสือ เป็นตน้ 

3.02 1.17 ปานกลาง 

9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
สงัคม เช่น งานเลีย้งสงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

3.05 1.12 ปานกลาง 

10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรม
พิเศษ เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด 
เป็นตน้ 

3.43 1.12 มาก 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมัคร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน ์
บรจิาคโลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้ 

2.73 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.16 1.15 ปานกลาง 

 
จากตาราง 5 พบว่า พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมพฤติกรรมอยู่

ในระดบัปานกลาง (�̅�=3.16,S.D.=1.15) เมื่อพิจารณารายประเภท พบว่า 
ส่วนใหญ่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟัง

เพลง ร้องเพลง เล่นดนตรีพื ้น เมื อง ดนตรีสากล  เป็นต้น  พฤติกรรมอยู่ ในระดับมาก 

(�̅�=4.14,S.D.=1.09) รองลงมา คือ นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น 
วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นต้น  พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก

(�̅�=3.65,S.D.=1.14) และสดุทา้ย คือ นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า เช่น 
กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นแอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นต้น  พฤติกรรมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (�̅�=2.69,S.D.=1.29) ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างเพศกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการ
ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
เพศ 

2 p. 
ชาย หญิง 

1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทศิลปหตัถกรรม เช่น การฝีมือ การ
พับ กระดาษ  งาน ป้ัน  การวาด เขี ยน 
แกะสลกั เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

9 
13 
28 
57 
18 

26 
32 
62 
77 
16 

9.993* .041 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทเกมและกีฬา เช่น วิ่ง แบดมินตัน 
ฟตุบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

53 
32 
24 
13 
3 

47 
61 
56 
44 
5 

17.862* .001 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการเต้นร  า  เช่น  กิจกรรมเข้า
จังหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล 
ลีลาศ เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

9 
6 

19 
47 
44 

25 
62 

51 
43 
32 

50.886* .000 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการละคร เช่น การชมละครเวที
ละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร า โขน หุ่น
กระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

11 
15 
27 
42 
30 

32 
40 
64 
52 
25 

16.381* .003 

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทงานอดิเรก เช่น สะสมเหรียญ 
ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสัตว ์ท าอาหาร 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

27 

25 
37 
27 
9 

65 

63 
52 
27 
6 

13.218* .010 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

  



 69 
 

 

ตาราง 6 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
เพศ 

2 p. 
ชาย หญิง 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟังเพลง 
รอ้งเพลง เล่นดนตรีพื ้นเมือง ดนตรีสากล 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

42 
35 
21 
19 
8 

130 
52 
23 
6 
2 

38.494* .000 

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทนนัทนาการกลางแจง้ เช่น เท่ียวชม
สวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม เดิน
ทางไกล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

15 
24 
39 
39 
8 

18 
42 
78 
61 
14 

1.874 .759 

8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) เช่น 
โต้วาที เขียนบทความ นิยาย อ่านหนังสือ 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

10 
22 
29 
42 
22 

33 
52 
69 
50 
9 

25.774* .000 

9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลีย้ง
สงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

14 
23 
40 
36 
12 

27 
50 
69 
55 
12 

3.089 .543 

10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทกิจกรรมพิเศษ  เช่น งานเทศกาล
สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน งานวันเกิด เป็น
ตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

19 
33 
45 
19 
9 

50 
63 
55 
40 
5 

10.736* .030 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
ป ระ เภทการบ ริก ารอ าสาสมัค ร  เช่ น 
ช่วยงานโรงเรียน/ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน ์
บรจิาคโลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้  

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

8 
13 
42 
40 
22 

18 
38 
65 
73 
19 

8.571 .073 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 6 พบว่า เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) ซึ่งมีผลการทดสอบจ าแนกตามประเภทกิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม พบว่า เพศสง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการ
ประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทเกมและกีฬา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร  า พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการเตน้ร  า ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการละคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทงานอดิเรก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและร้องเพลง พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรม
นนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อกิจกรรม
นนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) พบว่า เพศส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อกิจกรรม
นนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า เพศส่งผลต่อกิจกรรม
นนัทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมัคร พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อกิจกรรม
นนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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นส
าธิ
ตม
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ลยั

 
ศร
ีนค
รนิ
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วิโ
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 ป
ระ
สา
นม
ิตร
 (ฝ่
าย
มธั
ยม
) 

กา
รป

ฏิบ
ัตกิ

ิจก
รร
มนั

นท
นา
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ร 

ก า
ลัง

ศึก
ษา

ระ
ดับ

ชัน้
 


2  

p.
 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

1.
 น
ักเ
รีย
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ฏิบ
ัติก

ิจก
รร
มน

ัน
ทน

าก
าร
ปร
ะเ
ภท
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ปห
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กร
รม
 เช
่น 
กา
รฝี
มือ

 ก
าร
พับ
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ะด
าษ

 งา
น

ป้ัน
 ก
าร
วา
ดเ
ขีย
น 
แก
ะส
ลกั
 เป็
นต
น้ 

เป็
นป

ระ
จ า
   

บ่อ
ยค
รัง้

 
บา
งค
รัง้

 
นา
นๆ
คร
ัง้ 

ไม
่เค
ยป
ฏิบ

ติั 

8 4 22
 

17
 5 

8 11
 

16
 

17
 4 

5 6 22
 

21
 2 

6 13
 

11
 

23
 4 

2 4 12
 

30
 9 

6 7 7 26
 

10
 

40
.59

8*
 

.00
4 

2.
 น
ักเ
รีย
นป

ฏิบ
ัติก

ิจก
รร
มน

ันท
นา
กา
รป
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เภ
ทเ
กม
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ีฬา

 เช
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 ฟ
ุตบ

อล
 เก
มเ
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เต
ล็ด
 

กา
รล
ะเล

่นพ
ืน้เ
มือ
ง เ
ป็น

ตน้
 

เป็
นป

ระ
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บ่อ
ยค
รัง้

 
บา
งค
รัง้

 
นา
นๆ
คร
ัง้ 

ไม
่เค
ยป
ฏิบ

ติั 

21
 

21
 

11
 3 0 

20
 

14
 

14
 7 1 

21
 

12
 

16
 7 0 

16
 

17
 

11
 

13
 0 

14
 

17
 

15
 8 3 

8 12
 

13
 

19
 4 

41
.85

1*
 

.00
3 

3.
 น
ักเ
รีย
นป

ฏิบ
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ิจก
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มน
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ังห
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ิลป์
ไท
ย/
สา
กล
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ศ 
เป็
นต
น้ 
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ระ
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บ่อ
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รัง้

 
บา
งค
รัง้

 
นา
นๆ
คร
ัง้ 

ไม
่เค
ยป
ฏิบ

ติั 

3 10
 

15
 

13
 

15
 

8 12
 

12
 

14
 

10
 

5 15
 

13
 

14
 9 

8 11
 

12
 

16
 

10
 

5 13
 

10
 

13
 

16
 

5 7 8 20
 

16
 

16
.00

2 
.71

7 
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ตา
รา
ง 7
 (ต่
อ)

 กา
รป

ฏิบ
ัตกิ

ิจก
รร
มนั

นท
นา

กา
ร 

ก า
ลัง

ศึก
ษา

ระ
ดับ

ชัน้
 


2  

p.
 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

4. 
นัก

เรีย
นป

ฏิบ
ัติก

ิจก
รร
มน

ันท
นา
กา
รป
ระ
เภ
ท
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รล
ะค
ร เ
ช่น

 ก
าร
ชม

ละ
คร
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ทีล

ะค
รพ
ืน้เ
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ง ล
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บอ

ก 
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นต
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เป็
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ระ
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บ่อ
ยค
รัง้

 
บา
งค
รัง้

 
นา
นๆ
คร
ัง้ 

ไม
่เค
ยป
ฏิบ

ตั ิ

5 6 19
 

14
 

12
 

9 7 15
 

17
 8 

10
 

11
 

16
 

15
 4 

6 16
 9 16
 

10
 

7 9 16
 

15
 

10
 

6 6 16
 

17
 

11
 

19
.27

9 
.50

4 

5. 
นัก

เรีย
นป

ฏิบ
ัติก

ิจก
รร
มน

ันท
นา
กา
รป
ระ
เภ
ท

งา
นอ

ดิเ
รก
 เช
่น 
สะ
สม

เห
รีย
ญ
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บา
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ัง้ 

ไม
่เค
ยป
ฏิบ

ตั ิ

10
 

16
 

19
 7 4 

23
 

12
 

12
 7 2 

15
 

12
 

18
 7 4 

17
 

15
 

13
 

10
 2 

13
 

14
 

15
 

13
 2 

14
 

19
 

12
 

10
 1 

18
.28

2 
.56

9 

6. 
นัก
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รัง้

 
บา
งค
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นา
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ัง้ 

ไม
่เค
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ฏิบ

ตั ิ

25
 

14
 9 6 2 

21
 

19
 6 7 3 

26
 

18
 8 4 0 

32
 

13
 8 2 2 

33
 

12
 8 4 0 

35
 

11
 5 2 3 

21
.06

5 
.39

3 
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ตา
รา
ง 7
 (ต่
อ)

 กา
รป
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กา
ร 
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ศึก
ษา
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ดับ

ชัน้
 


2  

p.
 

ม.
1 

ม.
2 

ม.
3 

ม.
4 

ม.
5 

ม.
6 

7. 
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 1 
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4 9 19
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 6 
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18
 4 

10
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6 
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กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร  า พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง พบว่า ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ไม่ส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ พบว่า ก าลังศึกษาระดับชั้นไม่
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) พบว่า ก าลงัศึกษาระดบัชัน้ 
ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม พบว่า ก าลงัศึกษาระดบัชัน้ไม่ส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า ก าลงัศึกษาระดับชัน้ไม่ส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร พบว่า ก าลงัศึกษาระดบัชัน้ไม่ส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวนักับพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการ 
ค่าใช้จา่ยส่วนตัวรายวัน 

2 p. ต ่ากว่า 
200 บาท 

200-400 
บาท 

401-600 
บาท 

มากกว่า 
600 บาท 

1 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นั น ท น า ก า ร ป ร ะ เ ภ ท
ศิลปหัตถกรรม เช่น การฝีมือ 
การพับกระดาษ งานป้ัน การ
วาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

23 
33 
55 
81 
22 

12 
12 
30 
46 
9 

0 
0 
2 
5 
2 

0 
0 
3 
2 
1 

9.109 .694 

2 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นนัทนาการประเภทเกมและกีฬา 
เช่น วิ่ง แบดมินตนั ฟุตบอล เกม
เบ็ดเตล็ด การละเล่นพื ้นเมือง  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

63 
63 
44 
39 
5 

33 
25 
30 
18 
3 

3 
2 
4 
0 
0 

1 
3 
2 
0 
0 

9.345 .673 

3 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทการเต้นร  า 
เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เตน้แอ
โรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

19 
42 
45 
57 
51 

14 
21 
22 
30 
22 

0 
3 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

4.594 .970 

4. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทการละคร 
เช่ น  ก ารชมละครเวที ละค ร
พืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร า โขน 
หุ่นกระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

27 
37 
52 
63 
35 

15 
16 
34 
24 
20 

1 
1 
2 
5 
0 

0 
1 
3 
2 
0 

10.683 .556 

5. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทงานอดิเรก 
เช่น  สะสมเหรียญ  ถ่ ายภาพ 
ปลูกตน้ไม ้เลีย้งสัตว ์ท าอาหาร  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

54 
57 
54 
41 
8 

35 
28 
30 
12 
4 

2 
1 
3 
1 
2 

1 
2 
2 
0 
1 

15.908 .195 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

การปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการ 
ค่าใช้จา่ยส่วนตัวรายวัน 

2 p. ต ่ากว่า 
200 บาท 

200-400 
บาท 

401-600 
บาท 

มากกว่า 
600 บาท 

6.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้ง
เพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่น
ดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

108 
50 
28 
19 
9 

57 
34 
14 
3 
1 

4 
2 
1 
2 
0 

3 
1 
1 
1 
0 

12.466 .409 

7. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทนันทนาการ
ก ล า ง แ จ้ ง  เ ช่ น  เ ท่ี ย ว ช ม 
สวนสาธารณะ เดินป่า จัดค่าย 
พกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

17 
41 
66 
74 
16 

11 
23 
48 
22 
5 

3 
1 
3 
1 
1 

2 
1 
0 
3 
0 

24.088* .020 

8.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทวรรณกรรม 
(พูด อ่าน เขียน) เช่น โตว้าที เขียน
บทความ  นิ ยาย  อ่ านหนั งสื อ  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

29 
47 
60 
56 
22 

12 
26 
32 
32 
7 

0 
0 
5 
3 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

10.558 .567 

9.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
สั งคม  เช่ น  งาน เลี ้ย งสั งส รรค ์
กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

19 
36 
78 
64 
17 

19 
33 
26 
26 
5 

2 
3 
2 
0 
2 

1 
1 
3 
1 
0 

24.624* .017 

10.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ 
เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

37 
62 
61 
43 
11 

27 
31 
34 
15 
2 

2 
3 
2 
1 
1 

3 
0 
3 
0 
0 

13.799 .314 

11.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมคัร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/
ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน์ บริจาค
โลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้  

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตั ิ

12 
31 
65 
79 
27 

12 
18 
37 
30 
12 

1 
2 
4 
1 
1 

1 
0 
1 
3 
1 

10.136 .604 
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จากตาราง 8 พบว่า เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายวันกับ
พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึ่งมีผลการทดสอบจ าแนกตามประเภทกิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนัไม่ส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนัไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่ส่งผลต่อ
กิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวัน 
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัว
รายวนัไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม พบว่า ค่าใชจ้่ายสว่นตวัรายวนัส่งผล
ต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมัคร พบว่า ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวันไม่
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างนักเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการช่วงวันใดกับ
พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการช่วงวันใด 

2 p. จนัทร-์
ศกุร ์

เสาร-์
อาทิตย ์

วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ 

ทกุวนั 

1 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภศิลปหัตถกรรม 
เช่น การฝีมือ การพับกระดาษ 
งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลัก  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
6 
16 
20 
5 

13 
16 
28 
52 
10 

0 
2 
6 
5 
3 

20 
21 
40 
57 
16 

9.089 .695 

2 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทเกมและกีฬา 
เช่น วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกม
เบ็ดเตล็ด การละเล่นพื ้น เมือง  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

13 
13 
10 
11 
2 

31 
35 
34 
19 
0 

1 
4 
6 
4 
1 

55 
41 
30 
23 
5 

16.554 .167 

3 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการเต้นร  า 
เช่น กิจกรรมเขา้จังหวะ เตน้แอโร
บิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
9 
11 
18 
9 

11 
28 
26 
27 
27 

1 
4 
3 
4 
4 

20 
27 
30 
41 
36 

8.175 .771 

4.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภทการละคร เช่น 
การชมละครเวทีละครพื ้นเมือง 
ล ะค รร้อ ง  ล ะค รร า  โข น  หุ่ น
กระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

3 
5 
15 
18 
8 

11 
18 
37 
34 
19 

2 
4 
2 
6 
2 

27 
28 
37 
36 
26 

13.881 .308 

5.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทงานอดิเรก 
เช่น สะสมเหรียญ ถ่ายภาพ ปลูก
ตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

11 
12 
17 
8 
1 

27 
36 
33 
19 
4 

5 
3 
5 
2 
1 

49 
37 
34 
25 
9 

8.498 .745 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการช่วงวันใด 

2 p. จนัทร-์
ศกุร ์

เสาร-์
อาทิตย ์

วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ 

ทกุวนั 

6.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้ง
เพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่น
ดนตรีพื ้นเมือง ดนตรีสากล เป็น
ตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

19 
17 
6 
6 
1 

55 
35 
18 
10 
1 

7 
4 
4 
0 
1 

91 
31 
16 
9 
7 

18.412 .104 

7. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทนันทนาการ
ก ล า ง แ จ้ ง  เ ช่ น  เ ที่ ย ว ช ม
สวนสาธารณะ เดินป่า จัดค่ายพัก
แรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
10 
15 
20 
2 

13 
21 
43 
35 
7 

1 
5 
4 
5 
1 

17 
30 
55 
40 
12 

8.082 .779 

8.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทวรรณกรรม 
(พูด อ่าน เขียน) เช่น โตว้าที เขียน
บทความ  นิ ยาย  อ่ านหนั ง สือ  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

4 
10 
16 
12 
7 

16 
23 
38 
35 
7 

1 
2 
5 
6 
2 

22 
39 
39 
39 
15 

9.094 .695 

9.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
สังคม  เช่ น  งาน เลี ้ย งสั งสรรค ์
กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

4 
12 
17 
12 
4 

8 
28 
42 
35 
6 

2 
2 
5 
6 
1 

27 
31 
45 
38 
13 

11.779 .464 

10.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นนัทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ 
เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
13 
17 
10 
3 

25 
33 
34 
22 
5 

5 
4 
3 
4 
0 

33 
46 
46 
23 
6 

6.544 .886 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการช่วงวันใด 

2 p. จนัทร-์
ศกุร ์

เสาร-์
อาทิตย ์

วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ 

ทกุวนั 

11. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมคัร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/
ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน์ บริจาค
โลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้  

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
7 
19 
14 
7 

9 
12 
43 
42 
13 

1 
4 
5 
5 
1 

14 
28 
40 
52 
20 

9.769 .636 

 
จากตาราง 9 พบว่า  เมื่ อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

นันทนาการช่วงวันใดกับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึ่งมีผลการทดสอบจ าแนกตามประเภท
กิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า ช่วงวนัของนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
นนัทนาการไม่สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
นนัทนาการไม่สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
นนัทนาการไม่สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
นนัทนาการไม่สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
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กิจกรรมนันทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ พบว่า ช่วงวนัของนกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) พบว่า ช่วงวนัของนกัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่ระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่ระดบันัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมัคร พบว่า ช่วงวันของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมคัร ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05  
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างใน 1 วันนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการก่ี
ชั่วโมงกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

ใน 1 วันนักเรียนปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ
กี่ชั่วโมง 

2 p. 
นอ้ยกว่า 
1ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
มากกว่า 
2 ชั่วโมง 

1 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภศิลปหตัถกรรม 
เช่น การฝีมือ การพับกระดาษ 
งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลัก  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

3 
4 
12 
24 
6 

8 
14 
29 
38 
6 

7 
9 
29 
32 
9 

17 
18 
20 
40 
13 

15.483 .216 

2 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภทเกมและกีฬา 
เช่น วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกม
เบ็ดเตล็ด การละเล่นพื ้นเมือง  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
16 
10 
17 
1 

32 
30 
20 
9 
4 

33 
20 
25 
8 
0 

30 
27 
25 
23 
3 

32.534* .001 

3 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการเต้นร  า 
เช่น กิจกรรมเขา้จงัหวะ เตน้แอโร
บิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
9 
7 
20 
8 

8 
22 
29 
21 
15 

12 
19 
18 
16 
21 

9 
18 
16 
33 
32 

22.854* .029 

4.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการละคร 
เช่ น  ก า รชม ล ะค ร เวที ล ะค ร
พืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร า โขน 
หุ่นกระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
6 
15 
13 
10 

16 
10 
27 
27 
15 

10 
20 
22 
25 
9 

12 
19 
27 
29 
21 

10.560 .567 

5.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทงานอดิเรก 
เช่น สะสมเหรียญ ถ่ายภาพ ปลูก
ต้น ไม้  เ ลี ้ ย งสั ต ว์  ท า อ าห า ร  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

16 
9 
16 
7 
1 

26 
28 
28 
11 
2 

20 
20 
21 
21 
4 

30 
31 
24 
15 
8 

14.364 .278 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

ใน 1 วันนักเรียนปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ
กี่ชั่วโมง 

2 p. 
นอ้ยกว่า 
1ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
มากกว่า 
2 ชั่วโมง 

6.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้ง
เพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่น
ดนตรีพื ้นเมือง ดนตรีสากล เป็น
ตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

23 
13 
5 
8 
0 

44 
29 
14 
6 
2 

50 
19 
12 
3 
2 

55 
26 
13 
8 
6 

14.970 .243 

7. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทนันทนาการ
ก ล า ง แ จ้ ง  เ ช่ น  เ ที่ ย ว ช ม
สวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกั
แรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
6 
17 
17 
4 

7 
21 
35 
30 
2 

13 
18 
26 
24 
5 

8 
21 
39 
29 
11 

12.387 .415 

8.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทวรรณกรรม 
(พดู อ่าน เขียน) เช่น โตว้าที เขียน
บทความ  นิ ยาย  อ่ านหนัง สือ  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

11 
9 
12 
12 
5 

11 
14 
38 
25 
7 

9 
23 
28 
22 
4 

12 
28 
20 
33 
15 

22.929* .028 

9.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
สังคม  เช่ น  งาน เลี ้ยงสังสรรค ์
กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
8 
17 
14 
4 

11 
22 
39 
18 
5 

11 
25 
23 
23 
4 

13 
18 
30 
36 
11 

14.731 .256 

10. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นนัทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ 
เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

9 
14 
13 
11 
2 

16 
30 
29 
17 
3 

26 
23 
17 
15 
5 

18 
29 
41 
16 
4 

13.553 .330 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

ใน 1 วันนักเรียนปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
กี่ชั่วโมง 

2 p. 
นอ้ยกว่า 
1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
มากกว่า 
2 ชั่วโมง 

11. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมคัร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/
ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน์ บริจาค
โลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้  

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
5 
14 
18 
7 

5 
17 
35 
27 
11 

12 
14 
28 
27 
5 

4 
15 
30 
41 
18 

17.207 .142 

 
จากตาราง 10 พบว่า เมื่อทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติักิจกรรม

นันทนาการก่ีชั่วโมงกับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึ่งมีผลการทดสอบจ าแนกตามประเภท
กิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วันนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม  ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วันนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมนันทนาการส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วนันักเรียนปฏิบติั
กิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 
.05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมนนัทนาการไม่สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 



 86 
 

 

กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง พบว่า จ านวนชั่ วโมงใน 1 วัน
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วัน
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 
วนันกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน 
เขียน) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม พบว่า จ านวนชั่ วโมงใน 1 วัน
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า จ านวนชั่ วโมงใน 1 วัน
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร พบว่า จ านวนชั่วโมงใน 1 วนันกัเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมัคร ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างบุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการดว้ยกนัเป็น
ประจ ากับพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

บุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
ด้วยกันเป็นประจ า 

2 p. 
ผูป้กครอง 

ญาติ/ 
พ่ี-นอ้ง 

เพื่อน อื่นๆ 

1 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภศิลปหัตถกรรม 
เช่น การฝีมือ การพับกระดาษ 
งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลัก  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

7 
5 
14 
19 
4 

2 
9 
16 
26 
8 

24 
24 
58 
76 
19 

2 
7 
2 
13 
3 

14.204 .288 

2 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทเกมและกีฬา 
เช่น วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกม
เบ็ด เตล็ด การละเล่นพื ้น เมือง  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

15 
18 
9 
7 
0 

19 
16 
17 
9 
0 

63 
56 
43 
34 
5 

3 
3 
11 
7 
3 

25.401* .013 

3 . นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการเต้นร  า 
เช่น กิจกรรมเขา้จังหวะ เตน้แอโร
บิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ 
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
11 
10 
8 
14 

4 
14 
14 
19 
10 

23 
39 
39 
58 
42 

1 
4 
7 
5 
10 

11.963 .449 

4.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นนัทนาการประเภทการละคร เช่น 
การชมละครเวทีละครพื ้นเมือง 
ล ะค รร้อ ง  ล ะค รร า  โข น  หุ่ น
กระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
5 
20 
8 
10 

9 
12 
9 
24 
7 

25 
30 
58 
56 
32 

3 
8 
4 
6 
6 

21.144* .048 

5.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการประเภทงานอดิ เรก 
เช่น สะสมเหรียญ ถ่ายภาพ ปลูก
ตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

17 
9 
15 
8 
0 

22 
13 
11 
11 
4 

47 
58 
60 
28 
8 

6 
8 
3 
7 
3 

19.690 .073 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

บุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
ด้วยกันเป็นประจ า 

2 p. 
ผูป้กครอง 

ญาติ/ 
พ่ี-นอ้ง 

เพื่อน อื่นๆ 

6.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้ง
เพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่น
ดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็น
ตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

31 
6 
9 
2 
1 

27 
20 
4 
8 
2 

96 
59 
27 
13 
6 

18 
2 
4 
2 
1 

19.895 .069 

7. นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทนันทนาการ
ก ล า ง แ จ้ ง  เ ช่ น  เ ที่ ย ว ช ม
สวนสาธารณะ เดินป่า จัดค่าย 
พกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

5 
1 
16 
25 
2 

2 
17 
19 
19 
4 

25 
42 
77 
45 
12 

1 
6 
5 
11 
4 

34.054* .001 

8.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทวรรณกรรม 
(พู ด  อ่ าน  เขี ยน )  เช่ น  โต้วาที 
เขียนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ  
เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
6 
23 
10 
4 

5 
14 
19 
18 
5 

27 
47 
52 
57 
18 

5 
7 
4 
7 
4 

14.521 .269 

9.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทกิจกรรมทาง
สังคม  เช่น  งาน เลี ้ยงสังสรรค ์
กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
9 
15 
21 
2 

3 
10 
30 
16 
2 

34 
51 
57 
43 
16 

2 
3 
7 
11 
4 

33.153* .003 

10. นั ก เรีย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม
นันทนาการประเภทกิจกรรม
พิเศษ เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์
ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

6 
13 
17 
11 
2 

11 
21 
15 
11 
3 

47 
59 
57 
30 
8 

5 
3 
11 
7 
1 

11.290 .504 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

บุคคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
ด้วยกันเป็นประจ า 

2 p. 
ผูป้กครอง 

ญาติ/ 
พ่ี-นอ้ง 

เพื่อน อื่นๆ 

11.  นั ก เรี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม
นันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมัคร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/
ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน์ บริจาค
โลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้  

เป็นประจ า   
บ่อยครัง้ 
บางครัง้ 
นานๆครัง้ 
ไม่เคยปฏิบตัิ 

2 
7 
13 
20 
7 

3 
11 
20 
21 
6 

20 
31 
67 
59 
24 

1 
2 
7 
13 
4 

9.849 .629 

 
จากตาราง 11 พบว่า เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ เข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการดว้ยกันเป็นประจ ากับพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งมีผลการทดสอบจ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรมนนัทนาการ ดงันี ้

กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม  พบว่า บุคคลที่ เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการดว้ยกันเป็นประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา พบว่า บคุคลที่เขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ
ดว้ยกันเป็นประจ าส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า พบว่า บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ดว้ยกนัเป็นประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร พบว่า บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ดว้ยกนัเป็นประจ าสง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก พบว่า บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ดว้ยกันเป็นประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 
.05 



 90 
 

 

กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง พบว่า บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ พบว่า บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการด้วยกันเป็นประจ าส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม  ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) พบว่า บุคคลที่เขา้ร่วม
กิจกรรมนันทนาการดว้ยกันเป็นประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด 
อ่าน เขียน) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม พบว่า บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการดว้ยกันเป็นประจ าส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ พบว่า บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางพิเศษ ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

กิจกรรมนันทนาการประเภทบริการอาสาสมัคร พบว่า บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทบรกิารอาสาสมคัร ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
ตอนที่  3 ผลการวิ เคราะห์ความสุขของนัก เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ความสุข �̅� S.D. ระดับความสุข 
ความสขุทางดา้นรา่งกาย 4.05 1.12 มาก 
ความสขุทางดา้นจิต 3.59 1.04 มาก 
ความสขุทางดา้นสงัคม 3.99 1.01 มาก 
ความสขุทางดา้นปัญญา 4.17 0.93 มาก 

รวม 3.95 1.03 มาก 
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จากตาราง 12 พบว่า ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมความสุขอยู่ ในระดับมาก (�̅�=3.95 , 
S.D.=1.03) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 

ส่วนใหญ่นักเรียนความสุขทางด้านสติปัญญา อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, S.D.=.93) 

รองลงมา คือ ความสุขทางดา้นร่างกาย อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05, S.D.=1.12) และสุดทา้ย คือ 

ความสขุทางดา้นจิต อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.59, S.D.=1.04) ตามล าดบั 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ทางดา้นรา่งกาย  

ความสุขทางด้านร่างกาย �̅� S.D. ระดับความสุข 
1. นักเรียนต้องไปรบัการรกัษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
และเรียนได ้

4.05 1.18 มาก 

2. นักเรียนเป็นโรคเรือ้รงัท่ีตอ้งรกัษาอย่างต่อเน่ือง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิต หวัใจ อมัพาต ลมชกั ฯลฯ 

4.53 1.04 มากท่ีสดุ 

3. นกัเรียนตอ้งใชย้าอยู่เสมอ จึงจะสามารถด าเนินชีวิตและท างานได ้ 4.34 1.16 มากท่ีสดุ 
4. นกัเรียนรูส้กึกงัวลและไม่สบายใจเก่ียวกบัการเจ็บป่วย 3.88 1.22 มาก 
5. นกัเรียนคิดว่าตนเองมีความเป็นอยู่และฐานะทางสงัคมตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้ 3.64 1.10 มาก 
6. นกัเรียนรูส้กึพึงพอใจในสขุภาพรา่งกายของตนเอง 3.84 1.07 มาก 
7. นกัเรียนรูส้กึพึงพอใจในสิ่งท่ีท าในแต่ละวนั เช่น ออกก าลงักาย เล่นกีฬา 3.79 1.13 มาก 
8. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัต่างๆดว้ยตนเอง 4.29 1.05 มากท่ีสดุ 

รวม 4.05 1.12 มาก 

 
จากตาราง 13 พบว่า ความสขุทางดา้นร่างกายของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.05, S.D.=1.12) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ส่วนใหญ่นักเรียนเป็นโรคเรือ้รงัที่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดัน

โลหิต หัวใจ อัมพาต ลมชัก ฯลฯ ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.53, S.D.=1.04) รองลงมา 
คือ นักเรียนตอ้งใชย้าอยู่เสมอ จึงจะสามารถด าเนินชีวิตและท างานได้ ความสุขอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅�=4.34, S.D.=1.16) และสุดทา้ย คือ นักเรียนคิดว่าตนเองมีความเป็นอยู่และฐานะทาง

สงัคมตามที่ไดค้าดหวงัไว ้ความสขุอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.64, S.D.=1.10) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ทางดา้นจิต 

ความสุขทางด้านจิต �̅�  S.D. ระดับความสุข 
1. นกัเรียนยอมรบัรูปรา่งหนา้ตาของตนเองได ้ 3.91 0.98 มาก 
2. นกัเรียนรูส้กึพึงพอใจในชีวิต 3.89 1.01 มาก 
3. นกัเรียนรูส้กึว่าตนเองมีความสงบสขุในจิตใจ 3.82 1.01 มาก 
4. นกัเรียนรูส้กึว่าชีวิตในปัจจบุนัของตนเองมีความสขุ 3.92 1.04 มาก 
5. นกัเรียนรูส้กึเบื่อหน่ายทอ้แทก้บัการด าเนินชีวิตประจ าวนั 3.34 1.17 ปานกลาง 
6. นกัเรียนรูส้กึผิดหวงัในตนเอง 3.53 1.14 มาก 
7. นกัเรียนรูส้กึประสบความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในชีวิต 3.58 0.94 มาก 
8. นกัเรียนเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นส่ิงที่แกไ้ขได ้ 3.90 0.96 มาก 
9. นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือ
รา้ยแรงเกิดขึน้ 

3.80 0.89 มาก 

10. นกัเรียนพรอ้มที่จะเผชิญกบัปัญหาและไม่กลวัปัญหาที่เกิดขึน้ 3.68 0.98 มาก 
11. นกัเรียนรูส้กึหงดุหงิดกงัวลใจกบัเรื่องเล็กๆนอ้ยๆที่เกิดขึน้อยู่เสมอ 2.78 1.17 ปานกลาง 
12. นกัเรียนรูส้กึกงัวลใจกบัเรื่องทกุเรื่องที่มากระทบตวัเอง 2.89 1.24 ปานกลาง 

รวม 3.59 1.04 มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่า ความสุขทางด้านจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.59, S.D.=1.04)  เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  
ส่วนใหญ่นักเรียนรูส้ึกว่าชีวิตในปัจจุบนัของตนเองมีความสุข ความสุขอยู่ในระดับ

มาก (�̅�=3.92, S.D.=1.04) รองลงมา คือ นกัเรียนยอมรบัรูปรา่งหนา้ตาของตนเองได้ ความสขุอยู่

ในระดับมาก (�̅�=3.91, S.D.=0.98) และสุดท้าย คือ นักเรียนรูส้ึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่อง

เล็กๆนอ้ยๆที่เกิดขึน้อยู่เสมอ ความสขุอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=2.78, S.D.=1.17)  ตามล าดบั  
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ทางดา้นสงัคม  

ความสุขทางด้านสังคม �̅� S.D. ระดับความสุข 
1. นกัเรียนชอบผกูมิตรหรือเขา้กบับคุคลอื่นไดง้่าย 3.86 0.95 มาก 
2. นกัเรียนมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนบา้นและครอบครวั 4.14 0.91 มาก 
3. นกัเรียนมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนในโรงเรียน 4.12 0.88 มาก 
4. นักเรียนสามารถปรับทุกข์ หรือระบายความไม่สบายใจ
เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ กบัเพื่อนหรือคนอ่ืนในสงัคมๆได ้

3.91 1.05 มาก 

5. นักเรียนปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากครอบครวัเสมอ
เมื่อตนเองมีปัญหา 

3.74 1.19 มาก 

6. นักเรียนมีความมั่ นใจว่าเพื่ อนหรือคนอื่นๆในสังคมจะ
ช่วยเหลือตนเองถ้ามีเหตุการณ์รา้ยแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึน้กับ
ตนเอง 

3.73 1.02 มาก 

7. นกัเรียนรูส้กึมีความมั่นคงปลอดภยัเมื่ออยู่ในครอบครวั 4.15 1.01 มาก 
8. นกัเรียนมีโอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครียดอยู่เสมอ 3.96 1.04 มาก 
9. นกัเรียนมีความสขุทกุครัง้ที่มีเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียด 4.34 1.00 มากที่สดุ 

รวม 3.99 1.01 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า ความสุขทางดา้นสังคมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.99, S.D.=1.01) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  
ส่วนใหญ่นักเรียนมีความสขุทุกครัง้ที่มีเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียด ความสุขอยู่

ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.34, S.D.=1.00)  รองลงมา คือ นักเรียนรูส้ึกมีความมั่นคงปลอดภัยเมื่อ

อยู่ในครอบครวั ความสขุอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.15, S.D.=1.01) และสดุทา้ย คือ นกัเรียนมีความ
มั่นใจว่าเพื่อนหรือคนอ่ืนๆในสงัคมจะช่วยเหลือตนเองถา้มีเหตกุารณร์า้ยแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึน้กบั

ตนเอง ความสขุอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.73, S.D.=1.02) ตามล าดบั  
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ทางดา้นปัญญา 

ความสุขทางด้านปัญญา �̅� S.D. ระดับความสุข 
1. นกัเรียนรูส้กึยินดีกบัความส าเร็จของคนอื่น 4.24 0.86 มากที่สดุ 
2. นกัเรียนพึงพอใจกบัความสามารถของตนเองในการเรียน 3.75 0.97 มาก 
3. นกัเรียนรูส้กึภมูิใจในตนเองเมื่อตนเองประสบความส าเรจ็ 4.42 0.88 มากที่สดุ 
4. นกัเรียนเคยมีประสบการณท์ี่ท  าใหเ้ป็นสขุ ปลาบปลืม้หรืออ่ิมเอมใจ 4.27 0.98 มากที่สดุ 
5. นกัเรียนตอ้งการท าบางส่ิงที่แปลกใหม่ในทางที่ดีขึน้กว่าทีเป็นอยู่เดิม 4.22 0.95 มากที่สดุ 
6. นกัเรียนมีความสขุกบัการรเิริ่มงานใหม่ๆและมุ่งมั่นท่ีจะท าใหส้ าเรจ็ 4.14 0.94 มาก 

รวม 4.17 0.93 มาก 

 
จากตาราง 16 พบว่า ความสุขทางดา้นปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, 
S.D.=0.93) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  

ส่วนใหญ่นักเรียนรูส้ึกภูมิใจในตนเองเมื่อตนเองประสบความส าเร็จ  ความสุขอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�=4.42, S.D.=0.88) รองลงมา คือ นักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่ท าใหเ้ป็นสุข 

ปลาบปลืม้หรืออ่ิมเอมใจ ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.27, S.D.=0.98) และสุดทา้ย คือ 

นักเรียนพึงพอใจกับความสามารถของตนเองในการเรียน  ความสุขอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.75, 
S.D.=0.97) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่
ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 

r p ระดับความสัมพนัธ ์
ความสขุทางดา้นรา่งกาย -.054 .318 ต ่ามาก 
ความสขุทางดา้นจิต .055 .314 ต ่ามาก 
ความสขุทางดา้นสงัคม .218* .000 ต ่ามาก 
ความสขุทางดา้นปัญญา .291* .000 ต ่ามาก 

รวม .154* .005 ต ่ามาก 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 17 พบว่า ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผล
ต่อของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  โดยรวม
เท่ากับ .154 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการกบัความสขุมีความสมัพนัธท์างบวก
ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นร่างกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม)  

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ r p 
ระดับ

ความสัมพนัธ ์
1. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เช่น 
การฝีมือ การพบักระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

-.089 .102 ต ่ามาก 

2. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น วิ่ง 
แบดมินตนั ฟตุบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ 

.085 .118 ต ่ามาก 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร  า เช่น 
กิจกรรมเขา้จงัหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นตน้ 

-.082 .132 ต ่ามาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ r p 
ระดับ

ความสัมพนัธ ์
4. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร เช่น การชม
ละครเวทีละครพื ้นเมือง ละครร้อง ละครร า โขน หุ่นกระบอก 
ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

-.049 .371 ต ่ามาก 

5. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดเิรก เช่น สะสม
เหรียญ ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

-.117* .032 ต ่ามาก 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง 
เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

-.025 .646 ต ่ามาก 

7. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ 
เช่น เที่ยวชมสวนสาธารณะ เดินป่า จัดค่ายพักแรม เดินทางไกล 
เป็นตน้ 

-.004 .948 ต ่ามาก 

8. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน 
เขียน) เช่น โตว้าที เขียนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

-.069 .203 ต ่ามาก 

9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม 
เช่น งานเลีย้งสงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

-.004 .936 ต ่ามาก 

10. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ เช่น 
งานเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

.066 .224 ต ่ามาก 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการบริการ
อาสาสมคัร เช่น ช่วยงานโรงเรียน/ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน ์บริจาค
โลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้ 

-.037 .501 ต ่ามาก 

รวม -.054 .318 ต ่ามาก 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 18 พบว่า ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผล
ต่อความสุขทางดา้นร่างกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ -.054 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับ
ความสุขทางดา้นร่างกายมีความสัมพันธ์ทางลบในทิศทางตรงกันขา้มกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางด้านจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม)  

การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ r p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เช่น การ
ฝีมือ การพบักระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

.194 .722 ต ่ามาก 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น ว่ิง 
แบดมินตนั ฟตุบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ 

.161* .003 ต ่ามาก 

3. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า เช่น กิจกรรมเขา้
จงัหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นตน้ 

-.051 .347 ต ่ามาก 

4. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร เช่น การชมละคร
เวทีละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร  า โขน หุ่นกระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

.042 .439 ต ่ามาก 

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก เช่น สะสม
เหรียญ ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

-.096 .079 ต ่ามาก 

6. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟัง
เพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

-.037 .499 ต ่ามาก 

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ เช่น 
เที่ยวชมสวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

.106 .052 ต ่ามาก 

8. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) 
เช่น โตว้าที เขียนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

-.004 .948 ต ่ามาก 

9. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม เช่น งาน
เลีย้งสงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

.047 .389 ต ่ามาก 

10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ เช่น งาน
เทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

.099 .069 ต ่ามาก 

11. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทการบริการอาสาสมคัร เช่น 
ช่วยงานโรงเรียน/ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน ์บริจาคโลหิต ท าความสะอาด
วดั เป็นตน้ 

.075 .171 ต ่ามาก 

รวม .055 .314 ต ่ามาก 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 19 พบว่า ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผล
ต่อความสุขทางดา้นจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .055 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นจิตมีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นสังคมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ r p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เช่น การฝีมือ 
การพบักระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

.057 .294 ต ่ามาก 

2. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น ว่ิง แบดมินตนั 
ฟตุบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ 

.133* .014 ต ่ามาก 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร  า เช่น กิจกรรมเข้า
จงัหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นตน้ 

.131* .016 ต ่ามาก 

4. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทการละคร เช่น การชมละครเวที
ละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร  า โขน หุ่นกระบอกภาพยนตร ์เป็นตน้ 

.098 .071 ต ่ามาก 

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก เช่น สะสมเหรียญ 
ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

-.004 .936 ต ่ามาก 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟัง
เพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

.061 .267 ต ่ามาก 

7. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ เช่น เที่ยว
ชมสวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

.169* .002 ต ่ามาก 

8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) 
เช่น โตว้าที เขียนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

.072 .187 ต ่ามาก 

9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม เช่น งาน
เลีย้งสงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

.179* .001 ต ่ามาก 

10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ เช่น งาน
เทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

.258* .000 ต ่ามาก 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการบริการอาสาสมัคร เช่น 
ช่วยงานโรงเรียน/ชุมชน บ าเพ็ญประโยชน ์บริจาคโลหิต ท าความสะอาดวัด 
เป็นตน้ 

.217* .000 ต ่ามาก 

รวม .218* .000 ต ่ามาก 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 20 พบว่า ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผล
ต่อความสขุทางดา้นสงัคมของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .218 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) 

การปฏิบตัิกิจกรรมนันทนาการ r p 
ระดับ

ความสัมพันธ ์

1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เช่น การฝีมือ การ
พบักระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

.122* .025 ต ่ามาก 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น วิ่ง แบดมินตัน 
ฟตุบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ 

.157* .004 ต ่ามาก 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการเตน้ร  า เช่น กิจกรรมเขา้จังหวะ 
เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นตน้ 

.139* .010 ต ่ามาก 

4. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร เช่น การชมละครเวทีละคร
พืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร า โขน หุ่นกระบอก ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

.154* .005 ต ่ามาก 

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก เช่น สะสมเหรียญ 
ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

.101 .065 ต ่ามาก 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟังเพลง 
รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

.126* .021 ต ่ามาก 

7. นักเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการประเภทนันทนาการกลางแจง้ เช่น เที่ยวชม
สวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

.182* .001 ต ่ามาก 

8. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) เช่น 
โตว้าที เขียนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

.147* .007 ต ่ามาก 

9. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลีย้ง
สงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

.200* .000 ต ่ามาก 

10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเทศกาล
สงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

.282* .000 ต ่ามาก 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการบริการอาสาสมัคร เช่น 
ช่วยงานโรงเรียน/ชมุชน บ าเพ็ญประโยชน ์บริจาคโลหิต ท าความสะอาดวดั เป็นตน้ 

.214* .000 ต ่ามาก 

รวม .291* .000 ต ่ามาก 

* = มีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 22 พบว่า ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่
ส่งผลต่อความสุขทางด้านปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .291 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการ
กบัความสขุทางดา้นปัญญามีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 



  
 

  

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีความมุ่งหมายของการ
วิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม

นนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
3. เพื่อศึกษาความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ

ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 2,766 คน 
เป็นชาย จ านวน 1,163 คน เป็นหญิง จ านวน 1,603 คน (ฝ่ายวิชาการ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน 
โดยเทียบตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอรแ์กน (Krejcie และ Morgan, 
1970) และผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มูลเพิ่มเติม รอ้ยละ 5 เพื่อส ารองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ การสุ่ม
ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Selection)  
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัเรื่องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่สง่ผล

ต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
สรุปผลไดด้งันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม  
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.02 เป็นเพศชาย 

จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.98 ก าลังศึกษาระดับชั้น ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.89 ก าลงัศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 1 , 2 , 3 และ 6 จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.57 ตามล าดับ ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวัน ส่วน
ใหญ่ต ่ากว่า 200 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.31 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวรายวัน 200-400 
บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนั 401-600 บาท จ านวน 9 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2.66  และค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนัมากกว่า 600 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.73 ตามล าดับ ในส่วนของนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการช่วงวนัใด ส่วนใหญ่ทุกวนั จ านวน 
154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.56 วันเสาร-์อาทิตย ์จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.21 วันจันทร-์
ศุกร ์จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
4.73 ตามล าดับ ซึ่งใน 1 วันนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการก่ีชั่วโมง ส่วนใหญ่มากกว่า 2 
ชั่วโมง จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.95 ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ 1 ชั่วโมง จ านวน 95 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 28.11 ปฏิบติักิจกรรมนันทนาการ 2 ชั่วโมง จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.44 
และปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ น้อยกว่า 1 ชั่ วโมง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
ตามล าดบั และบุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า ส่วนใหญ่กบัเพื่อน จ านวน 
201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.47 ญาติ/พี่น้อง จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.04 ผู้ปกครอง 
จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 และอื่นๆ จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.99 ตามล าดบั 

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

พฤติกรรมการปฏิบั ติกิ จกรรมนันทนาการของนัก เรียน โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมพฤติกรรมอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅�=3.16, S.D.=1.15) เมื่อพิจารณารายประเภท พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียน
ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง 

ดนตรีสากล เป็นต้น พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14, S.D.=1.09) รองลงมา คือ นักเรียน



 102 
 

 

ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น วิ่ง แบดมินตัน ฟุตบอล เกมเบ็ดเตล็ด 

การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.65, S.D.=1.14) และสุดท้าย คือ 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร  า เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นแอโรบิค 

นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นต้น พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.69, S.D.=1.29) 
ตามล าดบั 

ในส่วนของปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรม
นันทนาการของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ประสานมิตร  
(ฝ่ายมัธยม) และผลการวิจัยพบว่า เพศไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืนๆ ยกเว้น
กิจกรรมนนัทนาการศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา การเตน้ร  า การละคร งานอดิเรก ดนตรีและรอ้ง
เพลง วรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) กิจกรรมทางพิเศษ ระดับชัน้ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา ค่าใชจ้่ายส่วนตัว
รายวันไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืนๆ ยกเว้นกิจกรรมนันทนาการประเภท
นันทนาการกลางแจง้ และกิจกรรมทางสงัคม ช่วงวันของนักเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการไม่
สง่ผลต่อกิจกรรมนนัทนาการทกุประเภท จ านวนชั่วโมงใน 1 วนันกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ
ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา การ
เต้นร  า และวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) และบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้วยกันเป็น
ประจ าไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและ
กีฬา การละคร ศิลปหตัถกรรม และกิจกรรมทางสงัคม 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝ่ายมัธยม) จ านวน 338 คน โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.95, S.D.=1.03) เมื่อ

พิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนความสุขทางดา้นปัญญา อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, 

S.D.=.93) รองลงมา คือ ความสุขทางดา้นร่างกาย อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05, S.D.=1.12) และ

สดุทา้ย คือ ความสขุทางดา้นจิต อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.59, S.D.=1.04) ตามล าดบั 
ความสุขทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียนเป็นโรค
เรือ้รงัที่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิต หวัใจ อมัพาต ลมชกั ฯลฯ  ความสขุ

อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.53, S.D.=1.04) รองลงมา คือ นักเรียนต้องใช้ยาอยู่เสมอ จึงจะ
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สามารถด าเนินชีวิตและท างานได้ ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.34, S.D.=1.16) และ
สดุทา้ย คือ นักเรียนคิดว่าตนเองมีความเป็นอยู่และฐานะทางสงัคมตามที่ไดค้าดหวงัไว้ ความสุข

อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.64, S.D.=1.10) ตามล าดบั 
ความ สุ ขท างด้ าน จิ ต ขอ งนั ก เรี ย น โรง เรี ย น ส า ธิ ตมห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียนรูส้ึกว่า

ชีวิตในปัจจุบนัของตนเองมีความสุข ความสุขอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.92, S.D.=1.04) รองลงมา 

คือ นักเรียนยอมรบัรูปร่างหนา้ตาของตนเองได้ ความสุขอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.91, S.D.=0.98) 
และสดุทา้ย คือ นกัเรียนรูส้ึกหงุดหงิดกงัวลใจกบัเรื่องเล็กๆนอ้ยๆที่เกิดขึน้อยู่เสมอ ความสุขอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (�̅�=2.78, S.D.=1.17)  ตามล าดบั 
ความสุขทางด้านสังคมของนัก เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมี

ความสุขทุกครัง้ที่มีเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียด  ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.34, 
S.D.=1.00)  รองลงมา คือ นกัเรียนรูส้ึกมีความมั่นคงปลอดภยัเมื่ออยู่ในครอบครวั ความสขุอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.15, S.D.=1.01) และสุดทา้ย คือ นักเรียนมีความมั่นใจว่าเพื่อนหรือคนอ่ืนๆใน
สงัคมจะช่วยเหลือตนเองถา้มีเหตกุารณร์า้ยแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึน้กบัตนเอง  ความสขุอยู่ในระดับ

มาก (�̅�=3.73, S.D.=1.02) ตามล าดบั 
ความสุขทางด้านปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนรูส้ึก

ภูมิ ใจในตนเองเมื่ อตนเองประสบความส าเร็จ  ความสุขอยู่ ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.42 , 
S.D.=0.88) รองลงมา คือ นักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่ท าให้เป็นสุข ปลาบปลืม้หรืออ่ิมเอมใจ 

ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.27, S.D.=0.98) และสุดท้าย คือ นักเรียนพึงพอใจกับ

ความสามารถของตนเองในการเรียน ความสขุอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.75, S.D.=0.97) ตามล าดบั 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการ

ที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  โดยรวมเท่ากับ 
.154 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นร่างกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ -.057 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นรา่งกายมีความสมัพนัธ์ทางลบในทิศทางตรงกนัขา้มกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางด้านจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .055 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นจิตมีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นสังคมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .218 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อ
ความสุขทางดา้นปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ .291 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุข
ทางดา้นปัญญามีความสมัพนัธท์างบวกในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อความสุข

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ข้างต้น 
สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

ตอนที่  1 ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งันี ้

พฤติกรรมการปฏิบั ติกิ จกรรมนันทนาการของนัก เรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Recreation (1954); (จรินทร ์ธานีรตัน ,์ 
2528; ปราโมทย ์เลิศจิตรการุณ, 2550; ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2557) ไดก้ าหนดไว ้11 ประเภท คือ ศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา การเตน้ร  า การละคร 
งานอดิเรก การดนตรีและการรอ้งเพลง กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง วรรณกรรม (การอ่าน พูด 
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เขียน) กิจกรรมสงัคม กิจกรรมพิเศษ และการบริการอาสาสมัคร และผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟังเพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรี
พืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานศึกษาได้มีการ
สง่เสริม สนบัสนนุเรื่องดนตรีและรอ้งเพลง มีการจดักิจกรรมภายในโรงเรียนระหว่างพกักลางวนัใน
ยามว่าง การเขา้รว่มชมรม ซึ่งกิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลงเป็นกิจกรรมที่เขา้ถึง
ง่ายในทุกช่วงวัย และยังมีส่วนช่วยใหว้ยัรุ่นมีโอกาสผ่อนคลายความตรึงเครียดทางอารมณ์ เป็น
ทางระบายออกของอารมณ์ที่ ดีอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีผลส่งเสริมของสุขภาพจิต ได้เป็นอย่างดี  
(Weiskopf, 1975) รองลงมา คือ นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา เช่น วิ่ง 
แบดมินตัน ฟุตบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื ้นเมือง เป็นต้น พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับเสน่ห์ ใจเอือ้ย (2555) ได้ศึกษา เรื่อง การใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  พบว่า 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตบางรกั กรุงเทพมหานครใชเ้วลาว่างในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ ดา้นการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเพื่อนนัทนาการมากที่สดุ โดยปฏิบติัเป็น
ประจ าและปฏิบัติบา้งในการเล่นแบดมินตัน ปฏิบัติบางครัง้ในการเล่นบาสเกตบอล และไม่เคย
ปฏิบัติในการเล่นตะกรอ้ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกาย ต้องการแสดงพละก าลัง การแสดงออก อีกทั้งโรงเรียนยังส่งเสริมสนับสนุน
ทางดา้นกีฬาและการออกก าลงักาย มีการจัดการแข่งขันกีฬาสี กีฬาสาธิตสามัคคี  จึงท าใหเ้ด็กมี
ความสนใจในนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา และเป็นกิจกรรมยามว่างที่ท าใหเ้ด็กไดพ้บปะสาน
สัมพันธ์กัน และกิจกรรมประเภทนี ้เป็นกระบวนการเสริมสรา้งและพัฒนาอารมณ์ ก่อให้เกิด
ความสขุ สนกุสนาน เพลิดเพลิน การมีส่วนร่วมของบุคคล กลา้แสดงออก และช่วยพฒันาความสขุ 
ความสามารถของบุคคลสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ ความสมดลุทางกายและจิต  
(ส านกันนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557) เป็นไปตามพฒันาการ
ของวัยรุ่นที่แสดงออกหรือกระท ากิจกรรมต่างๆที่ช่วยท าให้วัยรุ่นมีอารมณ์แจ่มใส เป็นอารมณ์
ทางดา้นบวก และธรรมชาติของวยัรุน่ที่ชอบแสดงออก (พนม  เกตมุาน, 2550; พรพิมล เจียมนาคริ
นทร,์ 2539; อสุา สทุธิสาคร, 2559)  

ตอนที่ 2 ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติั
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้
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ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
ผลการวิจยัพบว่า เพศส่งผลกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา การเตน้ร  า 
การละคร งานอดิเรก ดนตรีและร้องเพลง  วรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) กิจกรรมทางพิเศษ 
ระดับชั้นส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม เกมและกีฬา ค่าใชจ้่ายส่วนตัว
รายวนัส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ และกิจกรรมทางสงัคม จ านวน
ชั่วโมงใน 1 วนันักเรียนปฏิบติักิจกรรมนันทนาการส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและ
กีฬา การเตน้ร  า และวรรณกรรม (พดู อ่าน เขียน) บุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็น
ประจ าส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา การละคร ศิลปหัตถกรรม และกิจกรรม
ทางสงัคม  ซึ่งสอดคลอ้งกบั Sabri (2016) ไดศ้ึกษา เรื่อง ความสมัพันธร์ะหว่างความพึงพอใจใน
การพักผ่อนและความสุขในหมู่นักศึกษาวิทยาลยั พบว่า “การพักผ่อน” มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัในดา้นของเพศ อดิศยั มตัเดช (2552) ไดศ้กึษา เรื่อง พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมนันทนาการของพนักงานบริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นต าแหน่งงานที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างในการท ากิจกรรม
นันทนาการไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ประเภทกิจกรรมกีฬาและเกม และประเภทกิจกรรมดนตรีและ
เพลง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้กิจกรรมนันทนาการบางประเภท
อาจสง่ผลต่อการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีลกัษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน ความแข็งแรง ความปราณีต และรายได ้ช่วงเวลาที่ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ
แต่ละประเภทใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมมากนอ้ยไม่เท่ากันจึงส่งผลต่อช่วงเวลาในการปฏิบติั
กิจกรรม รวมถึงบุคคลที่เขา้ร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง Kaplan (1975) กล่าวว่า การ
ปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับปัจจัยที่ส  าคัญอยู่ 3 ประการ ซึ่งปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ที่สามารถวดัและมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ อายุ เพศ รายได ้ที่อยู่
อาศัย การท างาน การศึกษา ระยะเวลา โดยมีอิทธิพลต่อการเลือกและการใชเ้วลาว่างของบุคคล 
เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความแตกต่างทางสรีระ ซึ่งเป็นตัวก าหนดกิจกรรมใหผู้ห้ญิงและผูช้าย
แตกต่างกนัอย่างชดัเจน การศกึษาเป็นตวัแปรที่มีอิทธิพลอย่างเห็นไดช้ดั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะระดบั
การศึกษามีความสัมพันธ์กับอาชีพ การท างาน ระดับรายได ้และการเลือกใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลยังขึน้อยู่กับค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการท ากิจกรรมนัน้ รวมถึงระยะเวลา
การใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมใดๆย่อมขึน้อยู่กับระยะเวลาว่างที่มีการแบ่งเวลาเพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆขึน้อยู่กบัการเห็นคุณค่า และความจ าเป็นในกิจกรรมนัน้ๆ รวมถึงระยะเวลาในการ
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เดินทางไปร่วมกิจกรรมนั้นดว้ย ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจเป็นอุปสรรคต่อการใชเ้วลาว่างในกิจกรรม
นนัทนาการ แต่ช่วงวนัของนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการไม่ส่งผลต่อกิจกรรมนนัทนาการทุก
ประเภท อาจเป็นเพราะนักเรียนใชเ้วลาว่าง หรือเวลาอนัเป็นอิสระจากกิจวตัรประจ าวนั การเรียน
หนังสือ การท าการบา้นมาปฏิบติักิจกรรมนันทนาการ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการสามารถเขา้ร่วมได้
ทุกวันทุกช่วงเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
(2556) ส านกันนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557) ไดใ้หค้วามหมาย
ของนันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมที่กระท าในยามว่างจากภารกิจ บุคคลเลือก
ปฏิบติัดว้ยความพอใจในเวลาว่าง 

ตอนที่ 3 ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) และผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมความสุขอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่นักเรียนความสุขทางดา้นปัญญา
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่วัยผูใ้หญ่ สามารถคิด วิเคราะห์
และสงัเคราะหส์ิ่งต่างๆได ้สามารถแยกแยะความดีชั่วได ้และมีความมุ่งมั่นในตนเอง และการเรียน 
ซึ่งสอดคลอ้งกับ สภุาณี สุขะนาคินทร ์(2549) ไดศ้ึกษา เรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์ับความสุข
ของประชาชนอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การศึกษา เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และกนกวรรณ วังมณี (2554) ไดศ้ึกษา เรื่อง 
การพัฒนาความสุขของวัยรุ่นไทยโดยใช้โปรแกรมพัฒนาตนเอง  พบว่า วัยรุ่นไทยมีความสุข
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งความสขุของอริสโตเติล้ คือ การเป็นอยู่และการกระท าที่ดี หรือ ความ
พอเพียงในตนเอง มองถึงมิติดา้นจิตใจ ดังนัน้ความสุข จึงเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีการด าเนิน
ชีวิตของตนเองโดยเกิดจากการที่เขาประเมินสภาพการณไ์ดท้ัง้หมดในขณะนัน้ (Argyle, 1991) ได้
กล่าวว่า ความสุขเป็นการประเมินของบุคคลในขณะนั้นว่ามีความพึงพอใจในชีวิต มีความรูส้ึก
ทางบวก เช่น เบิกบานใจ มีความยินดี มีอารมณดี์และปราศจากความรูส้ึกทางลบในขณะนัน้ เช่น 
ความซึมเศร้า และความวิตกกังวล ซึ่งสอดคล้องกับ Ed Diener และ Oishi (2005) ได้ให้
ความหมายว่า ความสุขเป็นภาวะที่อารมณ์ทางบวกอยู่เหนืออารมณ์ทางลบ โดยมุ่งพิจารณา
จ าเพาะไปยังสภาวการณข์องความพึงพอใจและขึน้อยู่กบัการประเมินอารมณ์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ของชีวิตของแต่ละบคุคล และช่วงวยัรุน่คือช่วงเวลาแห่งความสขุ ไดป้ฏิบติั ไดก้ระท า ไดแ้สดงออก
มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สติปัญา สงัคม มีภาพลกัษณข์องตนเอง มีความภาคภูมิใจ
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ในตนเอง ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น มีอารมณ์ทางดา้นบวกหรืออารมณ์สุข และอารมณท์างดา้น
ลบหรืออารมณ์ทุกข์ (พนม  เกตุมาน, 2550; พรพิมล เจียมนาครินทร ,์ 2539; อุสา สุทธิสาคร, 
2559) 

ตอนที่ 4 ผูว้ิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่
ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

ความสมัพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุข
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยรวมเท่ากับ 
.154 นั่นคือพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกับความสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมนนัทนาการช่วย
ส่งเสริมให้ผู ้เข้าร่วมหรือผู้ปฏิบัติได้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์ สังม และ
สติปัญญา ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สบายใจ มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ คณิต ขียววิชัย 
(2563) ได้กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมทางด้านร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย ใชแ้ขน ขา ร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมและท าให้กล้ามเนือ้มีความแข็งแรง  มีความ
ทนทาน ท าให้ร่างกายไม่เกิดการเจ็บป่วย ไม่บาดเจ็บ ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ การเจ็บป่วย
ทัง้หลายและยงัช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ท าใหส้ดชื่นขึน้มาให ้และมีพลงัในการท างานต่อได ้
ท าใหเ้กิดความสุขทางใจ และกิจกรรมนันทนาการท าใหเ้กิดทักษะทางสงัคม ปฏิบัติกับบุคลอ่ืน 
ช่วยเสริมสรา้งสัมพันธภาพทางสงัคม รวมถึงท าใหบุ้คคลไดเ้กิดการคิด  การวิเคราะห์ และเกิด
ประสบการณ์ใหม่  ช่วยให้บุคคลได้เกิดการพัฒนาทางด้านปัญญา สามารถคิด วิเคราะห ์
สังเคราะห์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และ Lawal Ibrahim (2011) ได้ศึกษาเรื่อง 
นันทนาการและการแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ พบว่า การแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษยเ์ป็นพืน้ฐานและเป็นสญัลกัษณข์องนนัทนาการพืน้ฐานหรือจุดประสงคข์องนนัทนาการ คือ 
การมีส่วนช่วยเหลือสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ รวมถึง Zhang และ Chen (2018) ได้
ศึกษา การทบทวนความสมัพันธร์ะหว่างกิจกรรมทางกายกบัความสุขอย่างเป็นระบบ การศึกษา
เชิงสงัเกตทัง้หมดรายงานความสมัพันธเ์ชิงบวกระหว่างการออกก าลงักายและความสุข การออก
ก าลังกายเพียง 10 นาทีต่อสัปดาห์หรือการออกก าลังกาย 1 วันต่อสัปดาห์อาจส่งผลให้ระดับ
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ความสขุเพิ่มขึน้ ดังนัน้ารปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการกบัความสุขจึงมีความสมัพนัธก์นั และอาจมี
อิทธิพลต่อกนัทางใดทางหนึ่ง  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อความสุข

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. เป็นแนวทางส าหรบัโรงเรียน ครอบครวั ในการพฒันาหรือสรา้งโปรแกรมกิจกรรม
นนัทนาการใหก้บันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

2. เป็นแนวทางในการเลือกปฏิบติักิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมใหก้ับบุตรหลาน 
และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนักบัเพื่อน ครอบครวั ชมุชน และสงัคมอย่างมีความสขุต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
2. ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
3. ควรศึกษา สภาพ ปัญหา ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
4. ควรศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 
1.   ชื่อ-สกลุ  รองศาสตราจารยส์มควร โพธิ์ทอง 
 ต าแหน่ง ขา้ราชการบ านาญ 
 สถานที่ท างาน ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
2. ชื่อ-สกลุ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขจรศกัดิ ์รุน่ประพนัธ ์
 ต าแหน่ง ผูช้่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา 
 สถานที่ท างาน ภาควิชาพลศกึษาและวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย  
   คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
3.  ชื่อ-สกลุ  ผูช้่วยศาสตราจารยช์ยัโรจน ์สายพนัธุ ์
 ต าแหน่ง ขา้ราชการบ านาญ 
 สถานที่ท างาน ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
4.  ชื่อ-สกลุ  ผูช้่วยศาสตราจารยช์วลิต สงูใหญ่ 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 สถานที่ท างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 
5.  ชื่อ-สกลุ  อาจารย ์ดร.ยทุธกร ไพรวงษ์ 
 ต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาวินยัและสง่เสรมิสขุภาพ 
 สถานท่ีท างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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แบบสอบถามพฤตกิรรมการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการทีส่่งผลต่อความสุข 
ของนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

**************************************** 
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปรญิญานิพนธ ์เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการ

ที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ของ
นางสาวอยัลดา หอมไม่หาย นิสิตระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬา
และนนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

2. ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

3. ศึกษาความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม)  

4. ศกึษาความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการที่ส่งผลต่อความสขุของนกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ค าชีแ้จง  
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจพฤติกรรมการ

ปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการและความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นความลับ โดยที่ขอ้มูลที่ไดจ้ะถูกน าไปใชป้ระโยชนท์างวิชาการ
เท่านั้น ซึ่งจะไม่เกิดผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนต์่อนักเรียนในการจัดกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามทกุขอ้ตามความรูส้กึที่แทจ้รงิของท่านมากที่สดุ ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1  ขอ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิท

รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ตอนที่ 3 ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย

มธัยม) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นรา่งกาย ดา้นจิต ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 
ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะแบบปลายเปิด (Open Ended) 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัไว ้ณ โอกาสนี ้
 
             อยัลดา หอมไม่หาย  

       นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดอ่านขอ้ความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องหนา้ขอ้ความที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่าน 
1. เพศ 
 [   ] ชาย     [   ] หญิง 
2. ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ 
 [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2   
 [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3   [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   
 [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5   [   ] ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัรายวนั 
 [   ] ต ่ากว่า 200 บาท   [   ] 201-400 บาท  
 [   ] 401-600 บาท    [   ] มากกว่า 600 บาท 
4. นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการช่วงวนัใด 
 [   ] จนัทร-์ศกุร ์    [   ] เสาร-์อาทิตย ์   
 [   ] วนัหยดุนกัขตัฤกษ์   [   ] ทกุวนั 
5. ใน 1 วนันกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมนนัทนาการก่ีชั่วโมง 
 [   ] นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง   [   ] 1 ชั่วโมง    
 [   ] 2 ชั่วโมง    [   ] มากกว่า 2 ชั่วโมง 
6. บคุคลที่เขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการดว้ยกนัเป็นประจ า 
 [   ] ผูป้กครอง    [   ] ญาติ/พ่ี-นอ้ง    
 [   ] เพื่อน    [   ] อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................  
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตัิกจิกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ค าชีแ้จง : โปรดอ่านขอ้ความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในหนา้ขอ้ความที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านมากที่สดุเพียง
ขอ้เดียว ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  เป็นประจ า   หมายถึง    นกัเรียนท ากิจกรรมนัน้ 7 ครัง้ต่อสปัดาหข์ึน้ไป 
  บ่อยครัง้     หมายถึง    นกัเรียนท ากิจกรรมนัน้ 5 - 6  ครัง้ต่อสปัดาห ์
  บางครัง้  หมายถึง    นกัเรียนท ากิจกรรมนัน้ 3 - 4  ครัง้ต่อสปัดาห ์
  นานๆครัง้    หมายถึง    นกัเรียนท ากิจกรรมนัน้ 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์
  ไม่เคยปฏิบตัิ หมายถึง    นกัเรียนไม่เคยท ากิจกรรมนัน้เลย 

การปฏิบัตกิิจกรรมนันทนาการ 
ระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ิ

เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

1. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม เช่น การฝีมือ 
การพบักระดาษ งานป้ัน การวาดเขียน แกะสลกั เป็นตน้ 

     

2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา  
เช่น วิ่ง แบดมินตนั ฟุตบอล เกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพืน้เมือง เป็นตน้ 

     

3. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทการเตน้ร  า เช่น กิจกรรมเขา้
จงัหวะ เตน้แอโรบิค นาฏศิลป์ไทย/สากล ลีลาศ เป็นตน้ 

     

4. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทการละคร เช่น การชมละคร
เวทีละครพืน้เมือง ละครรอ้ง ละครร  า โขน หุ่นกระบอก ภาพยนตร ์ 
เป็นตน้ 

     

5. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก เช่น สะสมเหรยีญ 
ถ่ายภาพ ปลกูตน้ไม ้เลีย้งสตัว ์ท าอาหาร เป็นตน้ 

     

6. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ฟัง
เพลง รอ้งเพลง เล่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรีสากล เป็นตน้ 

     

7. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการกลางแจง้ เช่น 
เท่ียวชมสวนสาธารณะ เดินป่า จดัค่ายพกัแรม เดินทางไกล เป็นตน้ 

     

8. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม (พดู อ่าน เขยีน) 
เช่น โตว้าที เขยีนบทความ นิยาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

     

9. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม เช่น งาน
เลีย้งสงัสรรค ์กิจกรรมภายในโรงเรยีน เป็นตน้ 

     

10. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมพเิศษ เช่น งาน
เทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ ตรุษจีน งานวนัเกิด เป็นตน้ 

     

11. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการประเภทการบรกิารอาสาสมคัร เช่น 
ช่วยงานโรงเรียน/ชมุชน บ าเพ็ญประโยชน ์บริจาคโลหิต ท าความสะอาดวดั 
เป็นตน้  
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ตอนที่ 3 ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ค าชี้แจง : โปรดอ่านขอ้ความและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในหนา้ขอ้ความที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านมากที่สุด
เพียงขอ้เดียว ค าถามต่อไปนีจ้ะถามถึงประสบการณข์องท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุนัใหท้่าส ารวจ
และประเมินเหตกุารณ ์อาการ ความคิดเห็นและความรูส้กึของท่านว่าอยู่ในระดบัใด ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
   มากที่สดุ    หมายถึง  นกัเรียนเคยมีเหตกุารณ ์อาการ ความรูส้กึหรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องนัน้ๆ มากที่สดุ 
   มาก           หมายถึง  นกัเรียนเคยมีเหตกุารณ ์อาการ ความรูส้กึหรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องนัน้ๆ มาก 
   ปานกลาง   หมายถึง  นกัเรียนเคยมีเหตกุารณ ์อาการ ความรูส้กึหรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องนัน้ๆ ปานกลาง 
   นอ้ย           หมายถึง  นกัเรียนเคยมีเหตกุารณ ์อาการ ความรูส้กึหรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องนัน้ๆ นอ้ 
   นอ้ยที่สดุ    หมายถึง  นกัเรียนเคยมีเหตกุารณ ์อาการ ความรูส้กึหรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องนัน้ๆ นอ้ยที่สดุ 

 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สดุ มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ความสุขด้านร่างกาย 
1. นกัเรียนตอ้งไปรบัการรกัษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตและ
เรียนได ้

     

2. นกัเรียนเป็นโรคเรือ้รงัที่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเน่ือง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิต 
หวัใจ อมัพาต ลมชกั ฯลฯ 

     

3. นกัเรียนตอ้งใชย้าอยูเ่สมอ จึงจะสามารถด าเนินชีวิตและท างานได ้      
4. นกัเรียนรูส้กึกงัวลและไม่สบายใจเกี่ยวกบัการเจ็บป่วย      
5. นกัเรียนคิดว่าตนเองมีความเป็นอยูแ่ละฐานะทางสงัคมตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้      
6. นกัเรียนรูส้กึพงึพอใจในสขุภาพรา่งกายของตนเอง      
7. นกัเรียนรูส้กึพงึพอใจในสิ่งท่ีท าในแต่ละวนั เช่น ออกก าลงักาย เล่นกฬีา      
8. นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัต่างๆดว้ยตนเอง      
ความสุขด้านจิต 
1. นกัเรียนยอมรบัรูปรา่งหนา้ตาของตนเองได ้      
2. นกัเรียนรูส้กึพงึพอใจในชีวิต      
3. นกัเรียนรูส้กึว่าตนเองมีความสงบสขุในจิตใจ      
4. นกัเรียนรูส้กึว่าชีวิตในปัจจบุนัของตนเองมีความสขุ      
5. นกัเรียนรูส้กึเบื่อหน่ายทอ้แทก้บัการด าเนินชีวิตประจ าวนั      
6. นกัเรียนรูส้กึผิดหวงัในตนเอง      
7. นกัเรียนรูส้กึประสบความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในชีวิต      
8. นกัเรียนเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีแกไ้ขได ้      
9. นกัเรียนสามารถควบคมุอารมณไ์ด ้เมื่อมีเหตกุารณค์บัขนัหรือรา้ยแรงเกิดขึน้      
10. นกัเรียนพรอ้มท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและไม่กลวัปัญหาท่ีเกิดขึน้      
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ตอนที่ 3 (ต่อ) ความสขุของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

 
ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

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

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

........................................................................................................................................................ 
ขอขอบคณุที่ตอบแบบสอบถาม 

นางสาวอยัลดา หอมไม่หาย 

รายการ ระดบัความคดิเห็น 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

ความสุขด้านจิต (ต่อ) 
11. นกัเรียนรูส้กึหงดุหงิดกงัวลใจกบัเรื่องเล็กๆนอ้ยๆท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ      
12. นกัเรียนรูส้กึกงัวลใจกบัเรื่องทกุเรื่องท่ีมากระทบตวัเอง      
ความสุขด้านสังคม 
1. นกัเรียนชอบผกูมิตรหรือเขา้กบับคุคลอ่ืนไดง้่าย      
2. นกัเรียนมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนบา้นและครอบครวั      
3. นกัเรียนมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนในโรงเรียน      

4. นกัเรียนสามารถปรบัทกุข ์หรือระบายความไม่สบายใจเกี่ยวกบั
ปัญหาต่างๆ กบัเพื่อนหรือคนอื่นในสงัคมๆได ้

     

5. นกัเรียนปรกึษาหารือขอความช่วยเหลือจากครอบครวัเสมอเมื่อ
ตนเองมีปัญหา 

     

6. นกัเรียนมีความมั่นใจว่าเพื่อนหรือคนอื่นๆในสงัคมจะช่วยเหลือ
ตนเองถา้มีเหตกุารณร์า้ยแรงหรือฉกุเฉินเกิดขึน้กบัตนเอง 

     

7. นกัเรียนรูส้กึมีความมั่นคงปลอดภยัเมื่ออยู่ในครอบครวั      
8. นกัเรียนมีโอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครยีดอยู่เสมอ      
9. นกัเรียนมีความสขุทกุครัง้ที่มีเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียด      

ความสุขด้านปัญญา 
1. นกัเรียนรูส้กึยินดีกบัความส าเรจ็ของคนอื่น      

2. นกัเรียนพึงพอใจกบัความสามารถของตนเองในการเรียน      
3. นกัเรียนรูส้กึภมูิใจในตนเองเมื่อตนเองประสบความส าเรจ็      
4. นกัเรียนเคยมีประสบการณท่ี์ท าใหเ้ป็นสขุ ปลาบปลืม้หรืออ่ิมเอมใจ      
5. นกัเรียนตอ้งการท าบางสิง่ที่แปลกใหม่ในทางท่ีดีขึน้กว่าทีเป็นอยู่เดิม      

6. นกัเรียนมีความสขุกบัการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุง่มั่นท่ีจะท าใหส้ าเรจ็      



    
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อยัลดา หอมไม่หาย 
วัน เดือน ปี เกิด 16 กมุภาพนัธ ์2535 
สถานทีเ่กิด สพุรรณบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2549  

มธัยมศกึษาตอนตน้  
จากโรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์ 
พ.ศ.2552  
มธัยมศกึษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์ 
พ.ศ.2558  
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาผูน้  านนัทนาการ  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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