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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างและความเครียดของนกักีฬาซอฟท์
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ในกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั สพุฒันพ์งศ ์พิบูลสุนทรโรจน ์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. ภาคภมูิ รตันโรจนากุล  
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมุนรตรี น่ิมเนติพนัธ ์ 

  
งานวิจัยครั้งนี ้มีความมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างและ

ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีมีต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานครกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยนีคื้อ นักกีฬาซอฟทบ์อลท่ีก าลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 180 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี ค่าความสอดคล้องเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 น า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บันักกีฬาท่ีไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักกีฬาซอฟทบ์อลจ านวน  40 
คน เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ่งสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย  ความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิ ติเชิงอนุมาน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียว  (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง  ในระดับ
ปานกลาง  และ  มีความรู้สึกเครียดเล็กน้อย  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ี
ศึกษาในระดับชั้นปีท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 และ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลยัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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The purpose of this research is to study academic softball players in Bangkok 

in terms of the individual factors which affected their stress levels and studied the 
involvement between leisure and stress levels. The subject of this research using the 
random sampling method and indexes of Item-Objective Congruence (IOC) 0.60 to 1.00 
and distributed the questionnaires to 180 academic softball players in Bangkok and 40 
non-softball players. The analysis phase of this research using descriptive statistics, 
including frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics 
(including One-way analysis of variance (One-way ANOVA). The results of this study 
revealed that academic softball players in Bangkok had slightly lowered stress levels and 
moderate grades in terms of leisure involvement. Moreover, factors such as gender and 
academic title were associated leisure involvement and stress levels with statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. In the other hands, factors such as a year 
of study were not associated with leisure involvement and stress level at a statistically 
significant level of 0.05. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เจอกับปัญหามากมายท่ีตัวเองไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เหล่านั้นดว้ยตัวเอง บางครัง้มีการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่มีการคิดถึงวิธีแกไ้ข
ปัญหากนัท่ีถกูตอ้ง ซึ่งปัญหาเหล่านีแ้กไ้ขไดง้่ายๆ ดว้ยการเริ่มใหค้วามส าคญักบัโอกาสการแสดง
ความคิดเพื่อแกปั้ญหา ส่วนใหญ่มกัจะเจอกบัปัญหาท่ีขาดความรูว้่าส่ิงไหนถกูหรือผิด ขาดคนเขา้
มาใหค้วามรูใ้หค้ าปรึกษาท่ีถูกตอ้งและชีแ้นะถึงการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้โดยการคิดท่ีขาด
การยั้งคิดต่างๆ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ ้น เช่น ปัญหาติดยาเสพติด ปัญหาติดเกม การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เมื่อต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายนั้นก็จะสะสมให้เกิดเป็น
ความเครียด (ณัฐนรี ทวีสนัทนีนกุูล, 2553)  

ความเครียดเป็นภาวะอารมณ ์ความรูสึ้กท่ีเกิดขึน้เมื่อตอ้งเจอกบัปัญหาต่างๆท่ีเขา้มา ท า
ใหเ้กิดความรูสึ้กถกูกดดนั ความรูสึ้กไม่สบายใจ ความรูสึ้กวุ่นวายใจ เกิดอาการกลวัและวิตกกงัวล 
หากผู้คนได้รับรู ้ถึงปัญหาเหล่านั้นว่าเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะความสมดุลทางร่างกายและทางจิตใจเสียไป หากเกิดความเครียด 
บุคคลจะเริ่มแสดงการตอบสนองต่อความเครียดและเริ่มเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นอารมณ ์และดา้นพฤติกรรม และเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความเครียด
เป็นระยะเวลานาน จะท าใหสุ้ขภาพร่างกายเส่ือมถอยลงเพราะอาการความไม่สมดุลของระบบ
ฮอรโ์มน ส่วนจิตใจของผู้ท่ีมีความเครียดจะเต็มไปด้วยความครุ่นคิด เริ่มไม่สนใจส่ิงรอบตัว มี
อาการใจลอย ขาดสมาธิและความระมดัระวงัในการท างานเป็นความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดอบุติัเหตไุด้
ง่าย มีจิตใจขุ่นมัว มีจุดเดือดอารมณต์ ่าโมโหโกรธง่าย สูญเสียความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง มีอาการเศรา้ซึม คับขอ้งใจง่าย วิตกกังวลตลอดเวลา ขาดความภูมิใจในตัวเอง ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงทางรา่งกายที่กล่าวมาขา้งตน้ ไม่ใช่แค่ส่งผลกบัระบบการท างานของรา่งกายผิดเพีย้น
ไป แต่ยังส่งผลในพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเปล่ียนแปลงดว้ย เช่น คนท่ีมีความเครียดมากๆ บาง
คนเริ่มเบื่ออาหารหรือรูสึ้กว่าตัวเองมีอาการหิวตลอดเวลา ท าให้กินอาหารมากกว่าปกติ เกิด
อาการนอนหลบัยากหรือนอนไม่หลบัติดต่อกันหลายคืน ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เร่ิมเอา
ตวัเองออกจากสงัคม และตอ้งอยู่กบัความเครียดอย่างเดียวดาย (ศรีจนัทร ์พรจิราศิลป์, 2554)  

เวลาว่าง หมายถึง เวลาท่ีนอกเหนือจากการท ากิจกรรมท่ีจ าเป็น เช่น นอกเวลาท างาน 
นอกเวลาเรียน และไม่ใช่การ นอน การรบัประทานอาหาร หรือการประกอบกิจวัตประจ าวันอื่นๆ 
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เป็นเวลาอิสระจากความกดดันจากสังคม สภาพแวดลอ้มและบุคคลภายนอก ท าใหเ้ราสามารถ
เลือกท ากิจกรรมตามความพอใจของตัวเอง ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ผ่อนคลาย 
เพลิดเพลิน และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคม (Kraus, 1997) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(Ruth V. Russell & Lynn M. Jamieson, 2008) พบว่า 1) การใชเ้วลาว่างเป็นการช่วยใหเ้กิดการ
พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว 2) การใชเ้วลาว่างนัน้ช่วยเสริมทกัษะการปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและคน
รอบขา้งอย่างมีดีเยี่ยม 3) การใชเ้วลาว่างนั้นเป็นส่ือกลางส าหรบัทักษะการเรียนรู ้และ 4) การใช้
เวลาว่างเปรียบเหมือนการประเมินสภาวะทางอารมณ ์ในต าแหน่งของการเล่น ท าให้อารมณ์
ทางบวกไดม้ีการพฒันาและมีสขุภาพทางอารมณท่ี์แข็งแรงส าหรบัการด าเนินชีวิต   

กีฬาซอฟทบ์อล เป็นกีฬาที่มีรูปแบบการแข่งขัน และการฝึกซอ้มเฉพาะดา้น นกักีฬาตอ้ง
อาศยัเทคนิคต่างๆในการฝึกซอ้มเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นกีฬาที่ตอ้งใชเ้ทคนิคและความอดทนของ
ร่างกายอย่างมาก ประสาทสัมผัสท่ีดี ความแม่นย าของสายตา ตอ้งมีกลา้มเนือ้หัวไหล่และแขนท่ี
แข็งแรง และตอ้งอาศัยทักษะความช านาญในการใชอุ้ปกรณก์ีฬา กีฬาซอฟทบ์อลเป็นกีฬาท่ีช่วย
เสริมสรา้งพัฒนาทักษะทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นอารมณ ์ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา 
ตลอดจนสรา้งความสนุกสนาน ต่ืนเต้น เรา้ใจและต้องใชค้วามฉลาด และไหวพริบตลอดเวลา 
(ภาคภูมิ  รตันโรจนากุล, 2534) นักกีฬาซอฟทบ์อลตอ้งท าการฝึกซอ้มอย่างหนักและสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองเป็นประจ าเพื่อใหเ้กิดความช านาญ การฝึกซอ้มอย่างหนักแบบซ า้ๆกันบ่อยครัง้ ประกอบ
กับแรงกดดันต่างๆ เช่น เรื่องของสภาพร่างกาย แรงกดดันจากผู้ฝึกสอน แรงกดดันจากผูป้กครอง 
สภาพแวดลอ้มของการฝึกซอ้ม ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการเมือง และสภาพสังคมต่างๆ 
อาจส่งผลใหน้กักีฬาเกิดความเครียดทัง้รา่งกายและจิตใจได ้

จากท่ีผู้วิจัยเป็นนักกีฬาซอฟท์บอล และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ท าใหผู้้วิจัยไดม้องเห็นถึงปัญหาความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อล ผูว้ิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้เวลาว่างกับระดับความเครียดของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีประโยชนต่์อการช่วยพฒันาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทัง้ ทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ ์ดา้นสังคม ดา้นจิตใจ และการมีจิตวิญญาณ
ของนกักีฬาซอฟทบ์อลเพื่อสรา้งความสขุไดอ้ีกดว้ย 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อ ศึกษาการมี ส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่ อ ศึกษาความ เครี ยดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัย ใน
กรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัใน กรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจัยครั้งนี ้จะท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างกับ
ความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และเป็นขอ้มลูใหก้บัผู้
ฝึกสอนและนกักีฬาซอฟทบ์อลในการเลือกใชก้ิจกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสม 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทัง้หมด 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตร (Krejcie and Morgan, 1970) 
ซึ่งไม่ทราบประชากรแน่นอน อา้งอิงจากช่วงชั้นประชากร 220 คนไดก้ลุ่มตัวอย่าง 140 คน โดย
ทางผูว้ิจัยจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจ านวน 180 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample 
Random Sampling ) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ชัน้ปี มหาวิทยาลยั 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง จ าแนกเป็น 

1.1  กิจกรรมนนัทนาการ 
1.2  กิจกรรมกีฬา 
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง หมายถึง เวลาท่ีนอกเหนือจากการท ากิจกรรมท่ี
จ าเป็น เช่น นอกเวลาท างาน นอกเวลาเรียน และไม่ใช่การ นอน การรบัประทานอาหาร หรือการ
ประกอบกิจวัตประจ าวันอื่นๆ เป็นเวลาอิสระจากความกดดันจากสังคม สภาพแวดล้อมและ
บุคคลภายนอก ท าให้เราสามารถเลือกท ากิจกรรมตามความพอใจของตัวเอง ได้แสดงออกถึง
ความเป็นตวัเอง ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคม  

2. ความเครียด หมายถึง ภาวะทางอารมณท่ี์ท าใหรู้สึ้กกดดัน รูสึ้กไม่สบายใจ เกิดความ
วุ่นวายจนท าใหส้ญูเสียสมดุลความเป็นตนเอง เป็นแรงผลกัดนัใหม้ีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ของ
สภาพจิตใจและสภาพของร่างกายเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเป็นผลจาการต้องปรับตัวต่อส่ิงต่างๆใน
สภาพท่ีส่ิงแวดลอ้มนัน้บีบคัน้จนกลายเป็นความทกุขค์วามไม่สบายใจตามมา 

3. นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครหมายถึง นกักีฬาซอฟทบ์อล
ระดบัมหาวิทยาลยัท่ีฝึกซอ้มในกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างกบัความเครียดของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

ความเครียดนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ชัน้ปี 

- มหาลยั การมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของ

นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน

กรุงเทพมหานคร 



 5 
 
ค าถามการวิจัย 

1.การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

2.ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
3.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการใชเ้วลาว่าง 
1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่าง 
1.2 แนวคิดทฤษฎีการใชเ้วลาว่าง 
1.3 ความตอ้งการใชเ้วลาว่าง 
1.4 ลกัษณะการใชเ้วลาว่าง 
1.5รูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเครียด 
2.1 ความหมายของความเครียด 
2.2 อาการของความเครียด 
2.3 ผลของความเครียด 
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการผ่อนคลายความเครียด 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักีฬาซอฟทบ์อล 
4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

4.1 งานวิจยัในต่างประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการใช้เวลาว่าง 

1.1 ความหมายของการใชเ้วลาว่าง 
(Anderson Lynn & Heyne Linda, 2012) ได้แสดงความคิดเห็นของค าว่าการใช้

เวลาว่าง ว่าคือการรูถ้ึงพืน้ฐานของความรูสึ้ก ความสามารถในการรบัรูเ้กี่ยวกับการใช้เวลาว่าง 
การรบัรูก้ารควบคมุการใชเ้วลาว่างความพึงพอใจต่อความตอ้งการในการใชเ้วลาว่าง  

(Hood Colleen & Carruthers Cynthia, 2007) อธิบายถึงการใช้เวลาว่างว่าเป็น
ประสบการณท่ี์เพลิดเพลินสนุกสนานตามความตอ้งการ การเลือกซ า้นั้นเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
ตวัเลือกอย่างเป็นธรรมชาติ การมีอิสระในการเลือกใชเ้วลาว่าง และเป็นอะไรที่ดึงดดูน่าสนใจ 

(Kelly & Geoffrey, 1993) ได้ให้ความหมายของเวลาว่าง  คือ การมีชีวิตอิสระ
ขอ้บงัคบัของส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง และวฒันธรรมดัง้เดิม สามารถท าจากความรูสึ้กภายยินดีขา้งใน
จิตใจของคนๆนัน้ ความรูสึ้กท่ีเกิดขึน้เองในใจว่าคุม้ค่า และก่อใหเ้กิดพืน้ฐานของความศรทัธาและ
เล่ือมใส โดยไดแ้บ่งแนวคิดของการใชเ้วลาว่างออกเป็น 4 แบบ คือ เวลา กิจกรรมท่ีท า สภาวะ
ตวัเองท่ีด ารงอยู่ และสภาวะทางจิตใจ 

(J. Robert Rossman & Barbara Elwood Schlatter, 2008) ไดส้รุปความหมายของ
ค าว่า การใชเ้วลาว่าง ว่าเป็นประสบการณท่ี์เหมาะสมท่ีควรเกิดขึน้ในระหว่างตัวเลือกของแต่ละ
คน โดยเป็นการพบปะกนัของผูค้นท่ีมีแรงจงูใจภายใน เกิดเป็นความพึงพอใจตามความคาดหวงั 

(DeGraaf, Jordan, & DeGraaf, 1999)ไดใ้หค้ าจ ากดัความการใชเ้วลาว่าง ไวด้งันี ้
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงค าจ ากดัความของการใชเ้วลาว่าง 

ท่ีมา: DeGraaf, D. G., Jordan, D. J., และ DeGraaf, K. H. (1999). Programming for parks, 
recreation, and leisure services. SCHOLE: A Journal of Leisure Studies and Recreation 

Education, 15(1), 127-131. 
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(สวุิมล  ตัง้สจัจพจน,์ 2553)ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงค าจ ากัดความการใชเ้วลาว่าง การเล่น 
นนัทนาการ กีฬา เกมส ์ดงัภาพประกอบ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค าจ ากดัความของการใชเ้วลาว่าง นนัทนาการ การ
เล่น และเกมส ์

สรุป ความหมายของการใชเ้วลาว่าง เป็นเวลาท่ีนอกเหนือจากการท ากิจกรรมท่ีจา
เป็น เช่น นอกเวลาท างาน นอกเวลาเรียน และไม่ใช่การ นอน การรับประทานอาหาร หรือการ
ประกอบกิจวัตประจาวันอื่น ๆ เป็นเวลาอิสระจากความกดดันจากสังคม สภาพแวดล้อมและ
บุคคลภายนอก ท าให้เราสามารถเลือกท ากิจกรรมตามความพอใจของตัวเอง ได้แสดงออกถึง
ความเป็นตวัเอง ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 

 

 

 

 

 



 9 
 

1.2 แนวคิดทฤษฎีการใชเ้วลาว่าง 
กระบวนทศันก์ารใชเ้วลาว่างของ (Neulinger, 1974) อธิบายไวดัง้นี ้

1.เวลาว่างอย่างแท้จริง (Pure Leisure) คือ กิจกรรมท่ีเลือกท าอย่างเป็น
อิสระเกิดจากความพึงพอใจ เช่น เวลาว่างชอบออกกาลงักาย เวลาว่างชอบไปเท่ียว เวลาว่างชอบ
วาดภาพ(แรงจงูใจภายใน) 

2.การท างานในเวลาว่าง (Leisure Work) คือ การใช้เวลาว่างท าในส่ิงท่ี
ชอบจนพัฒนาเป็นอาชีพ เช่น เวลาว่างชอบเล่นกีฬาและท ามาเรื่อย ๆจนพัฒนากลายเป็นครูสอน
กีฬา(แรงจงูใจภายในและภายนอก) 

3.อาชีพจากเวลาว่าง (Leisure Job) คือ การใชเ้วลาว่างท ากิจกรรมยามว่าง
แต่ไม่ไดม้าจากความชอบหรือความสนใจจริง ๆ เช่น เวลาว่างสอนกีฬาเทควันโดเป็นกิจกรรมยาม
ว่างแต่สอนเพราะอยากไดเ้งิน(แรงจงูใจภายนอก) 

4.การอาชีพอย่างแท้จริง (Pure Work) คือ การท างานท่ีชอบล้วน ๆ โดย
ปราศจากการใชเ้วลาว่าง เช่นเป็นพนกังานท่ีรกัในการท างานมุ่งมั่นท างานตลอดเวลาโดยไม่มีเวลา
ว่าง(แรงจงูใจภายใน) 

5.อาชีพในการท างาน (Work Job) การท างานท่ีชอบและเป็นอาชีพท่ีมี
ค่าตอบแทน เช่น เป็นอาจารยเ์พราะความชอบและก็อยากไดเ้งิน (แรงจงูใจภายในและภายนอก) 

6.อาชีพท่ีแทจ้ริง (Pure Job) หมายถึงการท าอาชีพท่ีไม่ไดช้อบไดไ้ดร้กัแต่ท า
เพราะมีเหตจุาเป็น เช่น ไปขบัรถแท็กซี่ทัง้วนัทัง้คืนเพราะอยากไดเ้งินเยอะๆ 

1.3 ความตอ้งการของการใชเ้วลาว่าง 
ความตอ้งการในการใชเ้วลาว่าง สามารถแบ่งออกมาไดด้งันี ้(Torkildsen & George, 

1999) 
1. เป็นประสบการณท่ี์ทา้ทายท่ีท าใหเ้กิดความผ่อนคลายและมาจากจินตนาการ 
2. ตอ้งเป็นกิจกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากคนทั่วไปและมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
3. มีภมูิคุม้กนัจากความหิวกระหาย และการเกิดอาการบาดเจ็บ 

4. สามารถตอบสนองและเกิดการสรา้งสมัพนัธก์บัสงัคม จนกระทั่งบุคคล 
5. กิจกรรมทางจิตใจ การรบัรู ้ละความเขา้ใจ 

6. การสรา้งสรรค ์

7. การใหบ้ริการอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากความสนใจและความตอ้งการ 
8. กิจกรรมทางกายและการออกก าลงักาย 



 10 
 

 

1.4 ลกัษณะของการใชเ้วลาว่าง 
(Anderson Lynn & Heyne Linda, 2012)ไดข้ยายความถึง ลักษณะการใชเ้วลาว่าง 

ดงัตารางต่อไปนี ้
 

ตาราง ลกัษณะการใชเ้วลาว่าง 

 

 

 

ความพึงพอใจที่คาดหวงัจากความ
ทรงจ า และประสบการณ ์

อา รมณ์ทิศบวกเ ป็นประสบการณ์ รู ปแบบห น่ึงของ
ประสบการณ์การใช้เวลาว่าง เป็นผลโดยตรงท่ีก่อให้เกิด
ความสุข ความสามารถในการเจริญเติบโตและส่งเสริมการ
เรียนรู ้

การมีส่วนรว่ม การใชเ้วลาว่างเป็นส่ิงท่ีมีความน่าสนใจในตวัของมันเองและ
เป็นความสนใจที่สรา้งจากประสบการณท่ี์เกิดขึน้ 

ความสามารถ ความสามารถจะแสดงถึงระดบัคณุภาพของกิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสบการณ์ ซึ่ งจะบอกเป็นนัยส าคัญถึง
ความสามารถท่ีเป็นการตดัสินใจ และความเขา้ใจ 

แรงจงูใจภายใน การใช้เวลาว่าง เ ป็นตัว เ ลือกโดยผู้ เข้า ร่วม เพื่ อ สร้า ง
ประสบการณท่ี์มีความหมายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วม และอาจส่งผล
ต่อการเขา้รว่มของผูเ้ขา้รว่ม 
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ตาราง  (ต่อ) 

 

ท่ีมา: Anderson Lynn, และ Heyne Linda. (2012). Flourishing through Leisure: An 
Ecological Extension of the Leisure and Well-Being Model in Therapeutic Recreation 

Strengths-Based Practice. Therapeutic Recreation Journal, 46(2), 129-152. 

 
 
 
 
 
 
 

ตวัเลือกในธรรมชาติ เป็นตวัเลือกท่ีตอ้งใชป้ระเภทของกิจกรรมเป็นหลกัในการ
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่ีท ากิจกรรม  

มีอิสระในการเลือก การมีอิสระในการเ ลือกใช้เวลาว่างเ ป็นการแสดงถึง
ความสามารถท่ีรบัอย่างอิสระในการใช้เวลาว่างของบุคคล 
โดยเป็นการค านึงถึงแต่ละบุคคลและการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมของสมาชิกในกลุ่ม ยิ่งไปกว่านนั้นความสามารถเป็นการ
ประเมินตามเกณฑผ์ลกระทบในการเลือกใช ้

ความเป็นอิสระ เป็นการเลือกของกลุ่มคนแต่ไม่ไดเ้ป็นพลงัของใครอื่นในการ
มีส่วนรว่ม ความเป็นอิสระอาจจะเป็นประสบการณโ์ดยตรงท่ี
ค านึงถึงกลุ่มคนและการเพิ่มศกัยภาพของบุคนแต่ละคน 
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1.5 รูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง 
รูปแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างสามารถจ าแนกไดด้งันี ้(สราวธุ  ชยัวิชิต, 2555) 

1. รูปแบบกิจกรรมภายในบา้น หมายถึง กิจกรรมท่ีมีบา้นเป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น ดโูทรทศัน ์ดวูีดีโอ / วีซีดี ฟังวิทย ุ/ เทป / ซีดี เล่นเกมคอมพิวเตอร ์/ อินเทอรเ์น็ต
ท างานอดิเรก อ่านหนงัสือ ท าอาหาร ท าสวน และอื่นๆ 

2. รูปแบบกิจกรรมสรา้งสรรค ์หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเริ่ม 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ เช่น รอ้งเพลง / เล่นดนตรี วาดรูป แกะสลัก ถ่ายภาพ เย็บปัก
เตน้ร  า และอื่นๆ 

3. รูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ี หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบติัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น
พบปะสังสรรค ์ชมภาพยนตร ์เดินเท่ียวศูนยก์ารคา้ ทานอาหารนอกบา้น ชมคอนเสิรต์ เยี่ยมญาติ 
เพื่อน พักผ่อนนอกสถานท่ี ชมการแข่งขันกีฬา เล่นกีฬา เรียนกิจกรรมพิเศษ ไปหอ้งสมุด ไปเท่ียว
ต่างจงัหวดั นั่งสมาธิ ท าบุญ และอื่น 

  4. รูปแบบกจิกรรมกีฬาและสขุภาพ หมายถึง กจิกรรมที่แสดงออกทางรา่งกาย 

เสริมสรา้งความแข็งแรงและสขุภาพ เช่นฟุตบอล แบดมินตนั บาสเกตบอล ว่ายน า้ โบวล่ิ์ง เทนนิส 

เทเบิลเทนนิส วอลเล่ยบ์อล กอลฟ์ วิ่ง (Jogging) แอโรบิก (Aerobic) นวดแผนโบราณ ออกก าลงั

กาย โยคะ (Yoga) อบไอน า้ (Sauna) นวดน า้มนั (Spa) และอื่นๆ 

 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับความเครียด 
2.1 ความหมายความเครียด 

ความเครียด (stress) เป็นภาวะทางอารมณท่ี์มีความกดดันจนรูสึ้กไม่สบายใจ ท าให้
บุคคลนั้นเสียสมดุลในร่างกายและจิตใจของตัวเอง เกิดเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลของการตอ้งปรบัตัวกบัส่ิงกระตุน้และส่ิงเรา้ต่างๆในสภพาพแวดลอ้มท่ีบีบ
บงัคบัและกดดนัจนท าใหเ้กิดความทกุขค์ู่กบัความไม่สบายใจ  

กรมสุขภาพจิต (2543) ได้อธิบายความหมายความเครียดว่าเป็นการปฏิกิริยา
ตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าภายใน และภายนอก ซึ่งอาจเป็นบุคคล ความรู้สึกนึกคิด 
สถานการณ ์โดยบุคคลรบัรูว้่าเป็นภาวะท่ีถกูกดดนั คกุคามหรือบีบคัน้ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) แปลความหมายของความเครียดว่าเป็นลักษณะอาการท่ี
สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร ่าเคร่งอยู่กับงานจนเกินมากไป และเป็นลักษณะอาการท่ีของ
อารมณท่ี์มีบางอย่างมากดดนัความรูสึ้กอย่างรุนแรง. 
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Farmer, Hekeler, and Monahan (1984) ไดก้ล่าวว่า ความเครียดเป็นระดับความ
วิตกท่ีบุคคลรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเองในสภาวการณต่์างๆ ในสภาวการณเ์ดียวกันแต่ละบุคคลจะมีระดบั
ความเครียดท่ีต่างกนัออกไป  

พยอม อิงคตานุวัฒน ์(2525) ไดใ้หค้ าจ ากัดความว่า ความเครียดคือ การขัดขวาง
หรือการเรา้ ท่ีท าใหม้นุษยพ์ยายามหลีกเล่ียง หรือท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงทางสระและอารมณ์
รว่มกนั 

สรุปไดว้่า ความเครียดหมายถึง สภาพท่ีซับซอ้นของร่างกายและจิตใจท่ีผิดเพีย้นไป 
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มและเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ท่ีบีบคั้นกดดันใหก้ับร่างกายและจิตใจให้
เปลี่ยนแปลงไป ท าใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีไม่สบายใจ 

2.2 อาการของความเครียด 
เมื่อความเครียดเกิดขึน้ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองของความเครียดท่ีมากระทบ

ซึ่งการตอบสนองต่อความเครียดนั้นจะแสดงออกมาในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นการปรบัตัวไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านร่างกาย ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านสังคม เช่น ความต่ืนเต้น ความตกใจ 
ความประหม่า ความอาย ความโกรธ เกลียด หรือความไม่พอใจ (จฑุามาศ แหนจอน, 2561)  

กรมสขุภาพจิต (2543) สรุปอาการของความเครียดไว ้3 ประเภท ดงันี ้
1. อาการทางรา่งกาย เช่น ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสงู ไม่สบายทอ้ง ชีพจรเตน้

เร็ว หายใจเร็ว นอนหลบัไม่สนิท เหงื่อออกมาก มือเทา้เย็น เบื่ออาหาร ปัสสาวะบ่อย กลา้มเนือ้ตึง
ตวั เป็นตน้ 

2. อาการทางจิตใจ ไดแ้ก่ ซึมเศรา้ หงุดหงิด วิตกกังวล อารมณอ์่อนไหว แยกตวั 
ลงโทษตวัเอง 

3. อาการทางพฤติกรรม ไดแ้ก่ ใจลอย ขาดความคิดสรา้งสรรค ์สูบบุหรี่หรือด่ืม
สรุามากขึน้ เชื่องชา้ ลืมบ่อย ขาดความสนใจ  

(Stuart & Sundeen, 1983)  กล่าวว่า  เมื่ อ เกิดความเครียดจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางรา่งกายไดห้ลากหลาย เช่น ความดนัโลหิตเพิ่มขึน้ มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ ม่าน
ตาขยาย หวัใจเตน้เร็วขึน้ ผิวหนงัซีด เป็นตน้ 

สรุปอาการของความเครียดจะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ร่างกายจะมีการเปล่ียนแปลงในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบกลา้มเนือ้ ระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้ ในทางดา้นจิตใจ เมื่อเกิดความเครียดจะส่งผลต่อ
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ระบบความคิดโดยตรง ท าใหอ้ารมณไ์ม่ดี เป็นคนหงดุหงิดง่าย จิตใจไม่สงบ ความคิดฟุ้งซ่าน เป็น
ตน้ และสดุทา้ยดา้นพฤติกรรม อาการท่ีแสดงออกมาเช่น การด่ืมสรุา สบูบุหรี่ ใจลอย เป็นตน้ 
 

2.3 ผลของความเครียด 
ความเครียดเมื่อเกิดขึน้ย่อมเกิดผลกระทบทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ ทัง้ดา้นดีและไม่

ดี ดา้นดีคือท าใหร้่างกายและจิตใจมีความต่ืนตัว เตรียมพรอ้มรบัมือกบัส่ิงเรา้ หรือสถานการณท่ี
ก าลังเผชิญ ส่วนด้านท่ีไม่ดี คือท าให้เกิดความอ่อนล้า และหมดก าลังส่งให้เกิดโรค หรือความ
เจ็บป่วยตามมา (จฑุามาศ แหนจอน, 2561) 

ชูทิตย์ ปานปรีชา (2529) กล่าวถึงผลของความเครียดท่ีมีผลต่อสุขภาพ โดย
ธรรมชาติของคนมีการปรบัตัวและทนทานต่อความเครียดได้ในระดับหน่ึงเป็นปกติของคนทั่วไป 
แต่ท่ามีความเครียดเพิ่มขึน้เรื่อยๆและปล่อยใหม้ีอยู่นานเกินไปก็จะเกิดผลเสียต่อจิตใจ ร่างกาย 
และชีวิตความเป็นอยู่ 

Farmer et al. (1984) ไดก้ล่าวถึงผลของความเครียดไวว้่า ความเครียดจะเกี่ยวขอ้ง
กบัความรูสึ้กหรือนกักีฬา เมื่อไดเ้ผชิญกบัความเครียดมนษุยจ์ะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนั 

อ าพล สอู  าพนั (2533) อธิบายว่า ความเครียดนอกจากจะท าใหเ้กิดโรคต่างๆแลว้จะ
ส่งผลเสียต่อรา่งกายมากขึน้ไปอีก ท าใหร้า่งกายอยู่ในสภาวะท่ีท างานหนกั อ่อนแรง อ่อนเพลีย ยงั
มีผลเสียต่อจิตใจ และยงัก่อใหเ้กิดความทอ้แท ้หมดอาลยัในชีวิต 

พส ุเดชะรินทร ์(2536) ไดก้ล่าวถึงความเครียดว่ามีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีจะช่วยให้
มีความกระตือรือรน้ในการท างาน ส่วนขอ้เสียนัน้จะท าใหเ้กิดปัญหากับตวัเองและคนรอบขา้งดว้ย
กนัเอง 

กล่าวสรุปผลของความเครียดว่า ผลของความเครียดท่ีสะสมมากเกินไปนั้นส่งผลได้
ทัง้ทางรา่งกายและทางจิตใจ ท าใหภ้มูิคุม้กนัโรคต ่า อาจส่งผลใหเ้กิดโรคแผลในกระเพาะ โรคขาด
สารอาหาร โรคติดเชือ้ต่างๆ ท าใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ทอ้แท ้หงุดหงิดง่าย จึงควรมีการควบคุม
ความเครียดใหอ้ยู่ในระดบัท่ีโอเคเหมาะสมในการด ารงชีวิตอยู่ 
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับกีฬาซอฟทบ์อล 

กีฬาซอฟทบ์อล เป็นกีฬาท่ีมีความใกลเ้คียงกับกีฬาเบสบอลมาก เบสบอลเป็นกีฬาท่ีมี
ความเด่น แต่บุคคลทั่วไปไม่นิยมเล่นเท่าท่ีควร เพราะความแข็งแรง ขนาดของลกู น า้หนกัของไมตี้ 
และความเร็วของลูก ส าหรบักีฬาซอฟทบ์อลนั้นเล่นในสถานท่ีท่ีเล็กกว่า แต่ใชลู้กใหญ่กว่า ไมตี้มี
น า้หนักเบากว่า ผูโ้ยนลูก โยนลูกโดยผ่านใตเ้อวแทนการโยนลูกผ่านหัวไหล่ การวิ่งระหว่างเบสจะ
ยงัไม่วิ่งจนกว่าผูโ้ยนลกูจะโยนลกูออกจากมือ การเล่นเกมใชสู้งสดุเพียง 7 inningเท่านัน้ ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นว่าเป็นเกมกีฬาท่ีเหมือนกบักีฬาเบสบอลมาก (ละเมียด กรยทุธพิพฒัน,์ 2551)  

กีฬาซอฟทบ์อลแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่ายๆละ 9 คนใน 1 ทีม ในแต่ละทีมจะท าหน้าท่ีใน
การป้องกัน โดยแบ่งเป็น 1. พิชเชอร ์(Pitcher) 2. แคชเชอร ์(Catcher) 3. ผูร้กัษาเบสท่ี 1 (Fisrt 
baseman) 4. ผู้รักษาเบสท่ี 2 (Second baseman) 5. ผู้รักษาเบสท่ี 3 (Third baseman) 6. ผู้
ควบคุมระหว่างเบสท่ี 2 กับเบสท่ี 3 (Shortstop) 7. ผูเ้ล่นหลังซา้ย (Leftfielder) 8. ผูเ้ล่นกองหลัง 
(Centerfielder) 9. ผูเ้ล่นหลังขวา (Rightfielder) ผูเ้ล่นทุกคนจะเล่นอยู่ในสนามเป็นรูปขา้วหลาม
ตัดซึ่งมีโฮมเพลท (home plate) พิชเชอรเ์พลท (Pitcher plate) และเบส(base) อีก 3 เบส ซึ่งเรา
เรียกว่า เบสท่ี1(First base) เบสท่ี 2 (Second base) และเบสท่ี 3 (Third base) และโฮมเพลท 
ตอ้งอยู่ห่างจากจดุโยนลูก(Pitching point) อย่างนอ้ย 46 ฟุตส าหรบัทีมชาย และ 40 ฟุต ส าหรบั
ทีมหญิง และเบสทัง้ 3 เบส จะอยู่ห่างจากกัน เบสละ 60 ฟุต ผูเ้ล่นฝ่ายรบัทุกคนในบริเวณสนาม
จะตอ้งใส่ถุงมือ (glove) โดยเฉพาะต าแหน่งแคชเชอรต์อ้งใชถุ้งมือส าหรบัผูเ้ลนต าแหน่งแคชเชอร์
ต้องใช้ถุงมือส าหรับผู้เล่นต าแหน่งแคชเชอร์ (Catcher 's mitt) และผู้เล่นเบส 1 ต้องใส่ถุงมือ
ส าหรบัผูเ้ล่นเบส 1 (Fielder' s mitt) ส่วนต าแหน่งอื่น ๆ นั้นใส่ถุงมือส าหรบัผู้เล่นทั่วไป (Fielder 
glove) ผูเ้ล่นทกุคนตอ้งสวมหมวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ล่นแคชเชอรจ์ะตอ้งใชห้นา้กากส าหรบัแคช
เชอร์ (Catcher 's mask) แผงป้องกันหน้าอก (chest protector) รวมทั้งมีท่ีป้องกันคาง (chin 
protector) และสวมท่ีป้องกนัแขง้ขา (Leg protector) เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเล่นกีฬาซอฟท์
บอลเริ่มการเล่นดว้ยการเส่ียงฝ่ายท่ีมีสิทธิท่ีจะเลือกเป็นฝ่ายรบัหรือฝ่ายรุกก็ไดฝ่้ายรุกพยายามท่ี
จะตี (bat) ลูกบอลท่ีพิชเชอร ์(pitcher) พิช (pitch) หรือท าการปล่อยลูกซอฟทบ์อลใหล้อยเขา้ใน
เขตสนามในแดนดี (Fair ball) แลว้วิ่งไปแตะเบส (base) ตามล าดบัจากเบสท่ี 1 ไปเบสท่ี 2 ไปเบส
ท่ี 3 และโฮมเพลต (home plate) ตามล าดับเพื่อท าคะแนน (Run) โดยไม่ให้ฝ่ายรับท าให้ออก 
(out) จากการเล่น ส่วนฝ่ายรบันั้นไม่มีโอกาสท่ีจะท าคะแนนจนกว่าจะมีโอกาสเป็นฝ่ายรุกฉะนั้น
ฝ่ายรับจะต้องพยายามท าให้ฝ่ายรุกออกจากการเล่นโดยพยายามรับลูกซอฟท์บอลท่ีฝ่ายรุกตี
มาแลว้ขวา้งไปดกัเบสหรือแตะตวัผูเ้ล่นฝ่ายรุกใหอ้อกถึง 3 คนจึงจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกบา้ง 
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การแพช้นะจะเกิดขึน้เมื่อมีการด าเนินการแข่งขนัไปจนครบ 7 อินน่ิง (inning) หากว่าฝ่ายหน่ึงฝ่าย
ใดท าคะแนนมากกว่าใน 7 อินน่ิงนีฝ่้ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและอินน่ิง (inning) เป็นการท่ีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายรบัครัง้หน่ึงและเป็นฝ่ายรุกครัง้หน่ึงฝ่ายรบัจะเปล่ียนมาเป็นฝ่ายรุกไดเ้มื่อท าให้
ฝ่ายรุกออกไดถ้ึง 3 คน ส่วนการไดค้ะแนน (run) เป็นการท่ีฝ่ายท่ีไดตี้ลูกจากการพิชของพิชเชอร ์
แลว้วิ่งไปแตะเบส 1-2-3 และโฮมเพลต ตามล าดบัโดยไม่ถกูฝ่ายรบัท าใหอ้อกก่อนถึงโฮมเพลต ถือ
ไดว้่าเป็นหน่ึงคะแนน (ภาคภมูิ  รตันโรจนากุล, 2534)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงต าแหน่งของฝ่ายรบั 

อุปกรณ์ซอฟท์บอล (Softball Equipment) อุปกรณ์ประจ าตัวผู้ เ ล่น  (Personal 
Equipment) ไดแ้ก่ อุปกรณต่์าง ๆ  ท่ีนักกีฬาซอฟทบ์อลนั้นจะตอ้งมีและใชอ้ยู่เสมอ ๆ และจ าเป็น
จะตอ้งมีติดตวัของบุคคลและของทีมประกอบดว้ย  

1. ถุงมือส าหรบัผูเ้ล่นทั่วไป (Fielder glove) เป็นถุงมือชนิดท่ีมีนิว้ทัง้ 5 นิว้แยกออก
จากกนัผูเ้ล่นฝ่ายรบัทกุคนสามารถน าไปใชใ้นการเล่นไดท้กุต าแหน่ง การสวมถงุมือนัน้จะใส่เขา้ไป
ในช่องส าหรบัใส่นิว้ทัง้ 5 นิว้แต่เวลาสวมถงุมือนิยมสวมโดยใส่เพียง 4 นิว้ เวน้นิว้ชีไ้วไ้ม่ใส่เขา้ไปใน
ช่องนิว้ของถงุมือเพื่อช่วยใหผ่้อนความเจ็บมือใหน้อ้ยลงเวลาท่ีรบัลกูซอฟทบ์อลและยงัช่วยให้เวลา
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บีบถุงมือขณะรบัลูกซอฟทบ์อลนั้นกระชบัยิ่งขึน้ ในการใชถุ้งมือนั้นผูท่ี้ถนัดขวา้งดว้ยมือขวาจะใช้
ถุงมือขา้งซา้ยสวมเวลารบัลูกซอฟทบ์อลในท านองเดียวกัน ผูท่ี้ถนัดขวา้งดว้ยมือซา้ยจะใชถุ้งมือ
ขา้งขวาสวมเวลารบัลกูซอฟทบ์อล 

 2. ถุงมือส าหรบัผูเ้ล่นเบส 1 (Fielder 's mitt) เป็นถุงมือท่ีมีลักษณะไม่แยกนิว้ ใชไ้ด้
เฉพาะผูเ้ล่นต าแหน่งเบส 1 หรือผูเ้ล่นต าแหน่งแคชเชอร ์ผูเ้ล่นอื่นจะน าไปเล่นในต าแหน่งต่างๆ
นอกเหนือจากต าแหน่งเบส1 และต าแหน่งและแคชเชอรไ์ม่ไดห้ากน าไปใชร้บัลกูบอลในการแข่งขัน
จะถกูลงโทษกรณีใชถ้งุมือผิดระเบียบ 

3. ถงุมือส าหรบัผูเ้ล่นต าแหน่งแคชเซอร ์ (catcher mitt) เป็นถงุมือท่ีมีลกัษณะไม่แยก
นิว้มีความหนากว่าถุงมือประเภทอื่น ๆ  ใชไ้ดส้ าหรบัต าแหน่งผูเ้ล่นแคชเชอรเ์ท่านั้นผูเ้ล่นต าแหน่ง
อื่นจะน าไปใชใ้นการแข่งขนัไม่ไดถ้า้น าไปใชจ้ะถกูลงโทษกรณีท่ีใชถ้งุมือท่ีผิดระเบียบ 

4. ลูกซอฟทบ์อล (Softball) ลูกขอซอฟทบ์อลท่ีใชใ้นการเล่นกีฬาซอฟทบ์อลมีอยู่ 2 
ชนิดคือชนิดของบอลยางและชนิดของลูกบอลหนังซึ่งลูกบอลยางเป็นลูกบอลท่ีมีความหนต่อ
สภาพของการใชง้านมากกว่าลกูบอลหนงัมีอายกุารใชง้านนานไม่เสียง่ายแมว้่าลกูบอลจะเปียกน า้
เหมาะส าหรบัสภาพสนามและอากาศในประเทศไทยส่วนมากมักนิยมใชใ้นการฝึกซอ้มมากกว่า
น ามาแข่งขนัส่วนลกูบอลหนงันั้นเป็นลกูบอลใชใ้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการมีลักษณะทรงกลม
และมีตะเข็มขนาดของลูกบอลมาตรฐานหนังเมื่อวดัโดยรอบตอ้งไม่เล็กกว่า 11 นิว้และมีน า้หนัก
ไม่นอ้ยกว่า 6 ออนซแ์ละไม่เกิน 7 ออนซ ์

5. หนา้กากส าหรบัแคชเชอร ์ (Catcher 's Mask) เป็นอุปกรณท่ี์แคชเชอรจ์ะตอ้งใส่
ป้องกันใบหนา้ในการแข่งขันแบบพาสฟิตเป็นการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในการท่ีของผู้ตี 
(batter) เป็นการป้องกนัการบาดเจ็บทางการกีฬาและกติกาก าหนดใหผู้เ้ล่นต าแหน่งแคชเชอรต์อ้ง
ใส่ในการแข่งขนั 

6. แผงส าหรับปองกันหนาอก (Chest Protecter) เป็นแผงนวมปองกันหน้าอกใช้
ส าหรับผู้เล่นต าแหน่งแคชเชอร์ในการแข่งขันซอฟท์บอลของทีมหญิงกติกาก าหนดให้ผู้เล่น
ต าแหน่งแคชเชอรต์อ้งใส่เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการเล่นกีฬาซอฟทบ์อล 

7. ไม้ตี (bats) ไม้ตีจะต้องมีรูปร่างกลมท าจากไม้ทั้งชิน้ท่ีมีความแข็งโดยกลึงตาม
แนวขนานของเซลไมห้รืออาจจะท าจากโลหะทั้งชิน้ท่ีแข็งไม้ตีจะต้องไม่ยาวกว่า 34 นิว้ (86.36 

ซม.) มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางจากส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุไม่เกิน 2
1

4
 นิว้ (5. 72 ชม.) ไดดี้ทกุชนิดจะตอ้งหนักไม่

เกิน 38 ออนซ ์บริเวณปลายดา้มส่วนท่ีจับต้องมีปุ่ มกันหลุด เพื่อความปลอดภัยขณะเหวี่ยงไม่ตี
ไม่ใหห้ลดุมือบริเวณคอคอดต่อจากปุ่ มกนัหลดุขึน้มาเป็นบริเวณสวนท่ีจบัยาว 10 นิว้ (25. 40 ซม.) 
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และไม่เกิน 15 นิว้ (58. 10 ซม.) และตอ้งมีผา้ยางหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัพันหุม้ ไมตี้ท่ีถกูตอ้งเป็นท่ี
ยอมรบัตามกติกาจะตอ้งมีเครื่องหมาย ออฟฟิเชียลซอฟทบ์อล 

 8. รองเท้า (shoes) ผู้เล่นทุกคนจะต้องสวมรองเท้าอาจจะสวมรองเท้าผ้าใบหรือ
หนังก็ไดพ้ืน้เรียบหรือปุ่ มยางถา้พืน้เป็นปุ่ มโลหะตอ้งนาวไม่เกิน 3 นิว้ (1. 91 ชม.) และปุ่ มตอ้งไม่
แหลมคม (ภาคภมูิ  รตันโรจนากุล, 2534)  
 

ทักษะพืน้ฐานส่วนบุคคลในการเล่นกีฬาทุกชนิดนักกีฬาจ าเป็นตอ้งเริ่มตน้ฝึกหัดทักษะ
เบือ้งตน้ของกีฬาแต่ละชนิดตามหลักเกณฑข์องกีฬาประเภทนั้น ๆ ใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะเสนอทัง้นี ้
เพราะในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทย่อมจะมีหลักเบือ้งตน้ในการฝึกหัดเพื่อเป็นหลักนั้นพืน้ฐานท่ี
จะน าไปสู่ผลส าเร็จของกีฬาประเภทนั้น ๆ นอกจากนั้นแล้วยังลดอุบัติเหตุทางการกีฬาและมี
ทัศนคติท่ีดีต่อกีฬาอีกดว้ยพืน้ฐานและทักษะเบือ้งตน้ของกีฬาซอฟทบ์อลท่ีนักกีฬาหรือผูฝึ้กสอน
ควรไดร้บัการวางรากฐานท่ีถกูตอ้งในการฝึกหดัพอจะแบ่งออกไดด้งันี ้ 

1. การรบั (Catching)  
2. การขวาง (Throwing)  
3. การตี (Batting)  
4. การพิช (Pitching)  
5. การสไลด ์(Slideing) 

1. การรบั (Catching) เป็นทกัษะท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกีฬาซอฟทบ์อลการรบัมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกันตามวิถีระดับและทิศทางของลูกบอลท่ีพุ่งมาหาผูร้บั แต่ส่ิงท่ีคลา้ยกันของการรับทุก
แบบคือกลไกในการรบัซึ่งผูร้บัจะตอ้งมองท่ีลูกซอฟทบ์อลจะตอ้งระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าลูก
ซอฟทบ์อลจะมายงัดา้นใดทางดา้นซา้ยหรือขวาระดบัอกเอวหรือขา้มศีรษะตลอดจนลักษณะของ
การกระดอนท่ีปรากฎขึน้ 

2. การขวา้ง (Throwing) ทักษะการขวา้งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของผูเ้ล่นฝ่ายรับผู้
เล่นจะตอ้งฝึกหัดการขวา้งลูกซอฟทบ์อลใหม้ีประสิทธิภาพซึ่งการขวา้งลูกซอฟทบ์อลมีมากมาย
หลายแบบขึน้อยู่กับโอกาสของการใช้ว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้วิธีการขว้างแบบใดความมุ่ง
หมายเพื่อความรวดเร็วและแม่นย าใหผู้ร้บัสามารถรบัลูกซอฟทบ์อลไดง้่ายท่ีสุด ตลอดจนท่าทาง
และบุคคลิกลกัษณะของการขวา้งลูกซอฟทบ์อลซึ่งการท่ีจะสามารถวางลกูซอฟทบ์อลไดเ้ป็นอย่าง
ดีนัน้จะตอ้งมีการฝึกหัดหรือซอ้มการขวา้งลูกซอฟทบ์อลอยู่เป็นประจ าจึงจะเกิดความช านาญและ
ความแม่นย า 
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3. การตี (Batting) การตีมีความส าคญัส าหรบักีฬาซอฟทบ์อลเป็นอย่างมากเพราะว่าถา้
ผูเ้ล่นสามารถตีลกูไดแ้รงและแม่นย าจะท าใหเ้กมสใ์นการเป็นฝ่ายรุกไดเ้ปรียบดงันัน้การท่ีในซอฟท์
บอลเปรียบเสมือนอาวุธอย่างหน่ึงท่ีท าให้ฝ่ายรับต้องพ่ายแพ้ทักษะของการตีขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลทักษะและความช านาญจะมีมากนอ้ยขนาดไหนนั้นขึน้อยู่กับการ
ฝึกซอ้มของแต่ละบุคคล ซึ่งผูตี้จะตอ้งเลือกขนาดและน า้หนักของไมตี้ท่ีเหมาะมือไม่หนักหรือเบา
จนเกินไป 

4. การพิช (Pitching) ต าแหน่งของพิชเช่อร์จะพิชลูกซอฟท์บอเมื่อเริ่มเล่นเป็นผู้ท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดของทีมเท่ีอาจท าให้ทีมแพ้หรือชนะได้หากทีมใดมีผู้เล่นต าแหน่งพินเชอร์ท่ีมี
ความสามารถสงูคือนอกจากจะมีความแม่นย าในการพิฟลูกใหเ้ขา้ในเขตตีลูกดี (strike Zone) ยัง
สามารงบังคับลูกซอฟทบ์อลใหช้า้หรือเร็วมุดหรือเกิดเลีย้วซา้ยเลีย้วขวาแนวเขตตีลูกดียิ่งมีผลให้
เกมสร์บัของทีมเป็นเกมสร์บัท่ีสวมบูรณ ์ (Perfect games หมายถึงไม่มีผูเ้ล่นฝ่ายรุกคนใดวิ่งเข้า
ครอบครองเบส 1 ไดเ้ลยจึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีความสามารถของการเล่นต าแหน่งพิชเช่อรไ์ดเ้ป็นอย่าง
ดี 

5. การสไลด ์(Slideing) ในการเขา้เบสบางครัง้จะตอ้งใชก้ารสไลดเ์พราะตอ้งหลบหลีก
ไม่ใหฝ่้ายรบัแตะตัวดว้ยลูกซอฟทบ์อลถา้ฝ่ายรบัแตะตัวฝ่ายรุกดว้ยลูกซอฟทบ์อลก่อนท่ีฝ่ายรุก
ครอบครองเบสฝ่ายรุกจะตอ้งออก (out) ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเล่ียงคู่ต่อสูใ้นเวลาอันคับขันการ
สไลดจ์ะมีประโยชนม์ากแต่ใหพ้ึงละเวน้จากการสไลด์เขา้สู่เบสท่ี 1 หลังจากการการตีเพราะผิด
กติกาแต่จะกระท าไดใ้นกรณีท่ีกลับเขา้สู่เบสเดิมเพราะวิ่งไปสู่เบส 2 ไม่ส าเร็จ ซึ่งการสไลด์นีพ้ึง
ระวงัการสไลดเ์พราะตอ้งค านึงถึงสภาพของสนามหากสนามเป็นพืน้แข็งขรุขระไม่ควรเส่ียงในการ
สไลดเ์พราะอาจท าใหไ้ดร้บับาดเจ็บได ้(ภาคภมูิ รตันโรจนากุล 2539:64 - 102) 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากกีฬาซอฟท์บอลในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลนั้นได้ประโยชน์
เช่นเดียวกนักบัการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ซึ่งนอกจะเป็นการเล่นเพื่อออกก าลงักายแลว้ยงัเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะรวมไปถึงการพัฒนาการท่ี 4 มกรากทางคานสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์
และสงัคมเป็นอย่างดียิ่งซึ่งสามารถกลาวออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งันี ้ 

ประโยชนท์างดา้นรา่งกายใหป้ระโยชนด์งันี ้

1. รา่งกายไดร้บัการฝึกหดัใหเ้กิดความคล่องแคล่วว่องไว  

2. มีการประสานงานกนัในระบบต่าง ๆ ของอวยัวะในรางกายใหดี้ขึน้  

3. การท างานของระบบต่าง ๆ ในรา่งกายมีประสิทธิภาพ  

4. ท าใหร้า่งกายไดรู้ปทรงท่ีดี  
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5. ท าใหม้ีบุคลิกภาพท่ีดี  

6. รา่งกายมีความแข็งแรงสมบูรณ ์ 

7. มีความตา้นทานและภมูิคุม้กนัโรคไดดี้ขึน้  

8. ท าใหร้า่งกายไดร้บัการพฒันาการอย่างถกูตอ้งตามหลกัการทางสรีรวิทยา  
ประโยชนท์างดา้นจิตใจใหป้ระโยชนด์งันี ้ 

1. ฝึกหดัใหเ้ป็นคนมีน า้ใจเป็นนกักีฬา  

2. มีใจคอหนกัแน่นและมีความอดทน, อดกลัน้  

3. รูจ้กัการตดัสินใจที่ดีและสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดี  

4. รูจ้กัการเสียสละเพื่อส่วนรวม  

5. เป็นคนมีเหตผุลรูจ้กัการคิดไตรต่รอง 

6. ฝึกใหเ้กิดความเพียรและความมานะพยายาม  

7. ฝึกหดัใหเ้กิดมีน า้ใจที่กลา้หาญ  

8. รูจ้กัเคารพสิทธิของผูอ้ื่น  

9. มีการควบคมุอารมณไ์ดดี้  

10. เป็นคนรูจ้กัการรบัผิดชอบ  
ประโยชนท์างดา้นอารมณใ์หป้ระโยชนด์งันี ้ 

1. ท าใหเ้กิดการควบคมุอารมณห์รือระงบัอารมณไ์ดดี้  

2. ท าใหเ้ป็นผูม้ีระเบียบวินยัท่ีดี  

3. มีความสขุมุรอบคอบและหนกัแน่น.  
4. เป็นผูม้ีอารมณม์ั่นคงไม่อ่อนไหวง่าย  

5. ท าใหเ้ป็นผูม้ีอารมณ ์สนกุสนาน  

6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

7. สามารถควบคมุสถานการณไ์ด ้ 
ประโยชนท์างดา้นสงัคมใหป้ระโยชนด์งันี ้ 

1. สามารถเขา้สงัคมไดดี้  

2. รูจ้กัมารยาทในการเขา้สงัคมทกุระดบัชัน้  

3. มีเพื่อนฝงูและเป็นท่ีรูจ้กัของสงัคม  

 4. สามารถเป็นผูน้  าและผูต้ามในสงัคมได ้ 
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5. รูจ้กัการปรบัตวัและมองสงัคมในแง่ดี (ภาคภมูิ  รตันโรจนากุล, 2534)  

 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
4.1 งานวิจยัในต่างประเทศ 

Nisbet (1995) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดโปรแกรมนันทนาการให้แก่นักเรียน
มธัยมศึกษาท่ีมีความผิดปกติทางดา้นการท างานของสมองท่ีชา้กว่าปกติ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยั
ส าคัญท่ีช่วยบอกถึงความส าเร็จของจัดโปรแกรมการใชเ้วลาว่างให้แก่นักเรียนนั้น ได้แก่ความ
ตอ้งการของนกัเรียน และประสบการณข์องครูผูส้อน ปี ท่ีจบการศึกษา  

Bollin, Voelkl, and Lapidos (1998) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การจดัโปรแกรมนนัทนาการ
เฉพาะ บา้นแบบอิสระ โดยไดใ้ชโ้ปรแกรมนนัทนาการ เป็นเวลา 6 สปัดาห ์กบัชายวยั 89 ปี ซึ่งเป็น
โรคเครียด กับอาการซึมเศรา้ ลักษณะของโปรแกรมจะมีการยืดหยุ่นตามความตอ้งการของผู้ใช้
โปรแกรม ผลการวิจยัพบว่า โรคเครียดกบัอาการซึมเศรา้ไดล้ดลงหลงัจากท าการวิจยัในสปัดาหท่ี์8 

Szabo (2003) ได้ท าการวิจัยกึ่งทดลองถึงผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เปรียบเทียบผลของอารมณข์นัท่ีมีต่ออารมณแ์ละความวิตกกงัวลโดยใชก้ิจกรรมนันทนาการกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัจ านวน 39 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 17 คน อายรุะหว่าง 20 – 
23 ผูร้่วมทดลองทุกคนมีพืน้ฐานวัฒนธรรม บริตริชคอเคเชียส (อังกฤษผิวขาว) ทุกคนมีสุขภาพดี
ไม่สูบบุหรี่  และสามารถออกก าลังกายได้ ซึ่งได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม Physical Activity 
Readiness ปี โดยท าการทดลองเป็นรายสัปดาห์ 3 ครั้ง 3 สถานการณ์ มีกิจกรรมคือ การวิ่งจ็
อกกิง้ดว้ยความเร็วท่ีตัวอย่างก าหนดเอง ชมการพดูท่ีคลา้ยกบัเด่ียวไมโครโฟน และดูรายการสาร
คดี อารมณ์และความวิตกจะถูกวัดก่อนและหลังท ากิจกรรม 5 นาที โดยใช้ Subject Exercise 
Experience Scale และ Speilberger State Anxiety Inventory ทัง้การหัวเราะและการออกก าลงั
กาย ต่างมีผลบวกกบัความกงัวลใจ และความเป็นอยู่ แต่การหวัเราะจะช่วยลดความกงัวลซึ่งมีผล
มาจากความเครียดไดดี้กว่าการออกก าลังกาย จากผลการทดสอบดังกล่าว เราสามารถสรุปไดว้่า
การหวัเราะจะน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีดีในดา้นจิตใจเทียบไดก้บัการออกก าลงักาย ผลการวิจัย
คือการใชก้ารออกแบบระหว่างผูเ้ขา้ร่วมการทดลองภาคสนามนีร้ะบุ 20 นาทีของการข าขัน และ 
20 นาทีของการวิ่งหรือจ็อกกิง้ในความเร็วท่ีก าหนดเอง มีผลดีต่ออารมณแ์ละความวิตกกงัวลของ
ผูเ้ขา้รว่ม การศึกษายงัเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงทางดา้นจิตใจและความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ หลงัจาก
การหัวเราะและออกก าลงักายมีค่าเท่ากัน แต่ผลของการหัวเราะในการลดความวิตกกังวลดีกว่า
การออกก าลงักาย 
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Mcdowell (1995) ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการในการเขา้รว่มกิจกรรมนันทนาการใน
เวลาว่าง เปรียบเทียบระหว่างเด็กวัยรุ่นสองกลุ่มท่ีมีความตอ้งการสูงท่ีจะใชเ้วลาว่างในกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมท่ีเด็กไดเ้ขา้ร่วมในเวลาว่างไดแ้ก่ ชมกีฬา ดูภาพยนตร ์จับกลุ่ม พูดโทรศัพท ์
การฟังดนตรี สนทนา ว่ายน ้า และยังพบว่าปัญหาท่ีท าให้วัยรุ่นไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการตามท่ีตนปรารถนาไดน้ัน้ ก็คือความจ ากดัของโอกาสและเวลา  

Mathieu (2004) ไดศึ้กษาวิจัยแบบกึ่งทดลองของโปรแกรมนันทนาการบ าบัดเรื่อง
การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และการจดัการกบัตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมอารมณ ์และความเครียด ของเยาวชนท่ีเป็นเยาวชนชายท่ีถูกทารุณกรรมใน
บริเวณ เซาท์แคริฟอเนีย จ านวน 18 คน โดยใช้แบบทดสอบ School Social Behavior Scales 
(SSBS) เพื่อจะเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ซึ่งการศึกษาครัง้นีใ้ชร้ะยะเวลาทดลอง 10 สปัดาห ์
ครัง้ละ 60 นาที ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให ้1 กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มควบคมุ และอีก 2 กลุ่มเป็น
กลุ่มทดลองให้เข้าโปรแกรมนันทนาการบ าบัดซึ่งกลุ่มทดลองได้ใส่กิจกรรมท่ีแตกต่างกัน ผู้จัด
โปรแกรมคือ นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญนันทนาการบ าบัด (CTRS) ประกอบด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมสขุภาพจิต จดัการความเครียด การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว เพิ่ม
สมรรถภาพทางกาย และเมื่อเข้าโปรแกรมนันทนาการบ าบัดเสร็จสิ ้นจึงให้ทั้ง 3 กลุ่มท า
แบบทดสอบเดิมแลว้น ามาเปรียบเทียบ ผลการทดลองคือกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่มมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 (p>.05) และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 

4.2 งานวิจยัในประเทศ 
กัลพฤกษ์ พลศร (2559)ไดศึ้กษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเวลาว่างเพื่อส่งเสริมสุข

ภาวะของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมเวลา
ว่างของนกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการมองเห็น และศึกษาผลการเขา้รว่มโปรแกรมการว่างของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการมองเห็น ผลการวิจัยพบว่า : 1) หลังจากเขา้รว่มโปรแกรม กลุ่ม
ทดลองมีการเปล่ียนแปลงสุขภาวะโดยรวมดีขึน้กว่าก่อนการทดลอง หลังการขยายผลการศึกษา
ของ จังหวัดสุราษฎรธ์านี, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนมี
การเปล่ียนแปลงสขุภาวะโดยรวมดีขึน้กว่าการทดลอง 

ธนธร เจริญราช (2546) ท าการวิจัยศึกษาทักษะทางสังคมและความเครียดของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี
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ความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจากเขา้รว่มการจัดกิจกรรมศิลปนั้น มีทกัษะสูงขึน้ 
และระดบัความเครียดของนกัเรียนหลงัจากการจดักิจกรรมศิลปะลดลง 

แสงเดือน โอทาน (2546) ไดว้ิจัยศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการความเครียดของ
นักกีฬาทีมชาติไทย พบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้กลยุทธ์และจ านวนการใชข้ึน้อยู่กับช่วงเวลาและ
สถานการณ ์ในขณะท่ีอยู่ช่วงการแข่งขันในระหว่างการแข่งจะมีความเครียดดความกดดันเพิ่มขึน้ 
นกักีฬามีการเลือกใชก้ลยุทธต่์างๆอย่างน่าสนใจ ระหว่างการฝึกซอ้มมีล าดบัการเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ี
แตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ย แต่ในระหว่างการแข่งนั้นไม่มีความต่าง สรุป กลยทุธท่ี์นกักีฬาเลือกใชไ้ด้
ดังนี ้ กิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์การผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ กลยุทธ์การสนับสนุนทาง
สงัคม ความเชื่อหรือวิธีการทางศาสนา เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา การใชส้ารอื่นๆ 

รุ่งกานต์ จริยาภิรัต (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่องความต้องการใชเ้วลาว่างประกอบ
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักกีฬา
ยิมนาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องการการใชเ้วลาว่างเพื่อคลายความเครียดด้วยกิจกรรม
นนัทนาการงานอดิเรก นนัทนาการดนตรีและรอ้งเพลงอยู่ในระดบัมาก  

ปฐมพร บ าเรอ (2554) ได้ศึกษาผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนท่ีมีต่อทักษะบัลเล่ต์ ในเด็กช่วงอายุ 7-10 ปี พบว่า การใช้
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเตรียมความพรอ้มสามารถพฒันาทักษะทางดา้นบลัเล่ตใ์นเด็ก
อายุ 7 – 10 ปี และยังมีการพัฒนาทักษะบัลเล่ต์ได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติ เพราะ
ความพรอ้มในการเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีการเรียนรูท่ี้ดีขึน้ มีความเขา้ใจในบทเรียน
ไดอ้ย่างรวดเร็วและสรา้งความสนกุสนานในบทเรียน ซึ่งท าใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน  

ทักสินันท ์แกว้ทิพยเนตร (2555) ไดศึ้กษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลต่อ
การคลายความเครียดของนักยิมนาสติกรุ่นยุวชน สโมสรนันทศิลป์ จังหวัดชลบุรี พบว่า นัก
ยิมนาสติกรุ่นยุวชนท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีความเครียดลดน้อยลงเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการ โดยการใช้กิจกรรมนันทนาการทั้ง 5ประเภทได้แก่ กิจกรรมนันทนาการประเภท
เกมกีฬา ประเภทกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทการพัฒนาจิตใจ ประเภทศิลปหัตถกรรม และ
ประเภทวรรณกรรม ท าใหน้กักีฬาเกิดการเรียนรู ้ เกิดความสนกุสนานและไม่รูสึ้กเบื่อหน่ายต่อการ
ฝึกซอ้ม และนกักีฬายิมนาสติกรุน่ยวุชนมีความเครียดต ่าลงเมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุ 

นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (2553) ศึกษาเรื่องความเครียดและการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่นั้นมีความเครียดท่ีระดับปกติหรือไม่เครียด ต่อมามีความเครียดระดับปานกลางถึงมาก 
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และเมื่อเกิดความเครียด นักศึกษาจะปฏิบัติตัวดว้ยวิธีต่างๆทุกครัง้เมื่อเกิดความเครียด เช่น การ
หาความเพลิดเพลิน และ การจดัการกบัความคิดตนเองดว้ยการยอมรบัความเป็นจริง เป็นตน้ 

อารีรัตน์ สูงสมสกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเข้าร่วมการใชเ้วลาว่างของ
ประชาชนในจงัหวดัตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการเขา้รว่มการ
ใชเ้วลาว่างของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) อุปสรรคท่ีขัดขวางการเขา้ร่วมการ
ใชเ้วลาว่างของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ,111 คนไดม้าจาก
การสุ่มจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า : - 1) ความถี่ท่ี
ประชาชนเขา้รว่มมากท่ีสดุในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา คือ3 เดือน/ครัง้ลกัษณะของรูปแบบการเขา้รว่ม
การใชเ้วลาว่างมากท่ีสุดคือ เขา้ร่วมกิจกรรมกับครอบครวั (31.52%) รองลงมา คือไปกับเพื่อน 
(30.85%) และไปตามล าพัง(29.94%) กิจกรรมท่ีประชาชนเขา้ร่วมมากท่ีสุดสามอนัดับแรกไดแ้ก่ 
การดูโทรทัศน/์วีดีโอ (95.86%) การอ่านหนังสือ (95.59%) และการฟังเพลง (88.21%) และ 2) 
อปุสรรคท่ีขดั ขวางการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของประชาชนมากท่ีสุดสามอันดบัแรกไดแ้ก่ การไม่
มีเวลา (35.46%) การขาดความรู/้ทกัษะ(25.29%) และการไม่มีเงิน (23.13%) 

ธันยนันท ์ทองบุญตา (2555) ไดศึ้กษาเรื่องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลว่างของ
นักศึกษาโดยรวมและในด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลา 
พบว่า นกัศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นส่วนตวัมากเป็นล าดบัแรก ลองลงมาคือพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างด้านการท างานนอกเวลา ด้านการเรียน และ ด้านสังคม ตามล าดับ และ นักศึกษาท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นสังคมและดา้นการเรียนแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีรดับั 0.05 
 

 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research)ท่ีเป็นการจัด
กระท าขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างกับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร การด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2. การก าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าสถิติ และการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

การก าหนดประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่ มตัวอย่ า ง ท่ี ใช้ในการวิจัย เ ป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัย ใน

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตร (Krejcie and Morgan, 1970) 
ซึ่งไม่ทราบประชากรแน่นอน อา้งอิงจากช่วงชั้นประชากร 220 คนไดก้ลุ่มตัวอย่าง 140 คน โดย
ทางผูว้ิจัยจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจ านวน 140 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample 
Random Sampling ) 
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วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขั้นท่ี 1. การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample Random Sampling ) โดยแบ่งตามทีม
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 

1.1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
1.2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
1.3 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั 
1.4 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

1.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1.6 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ขั้นท่ี 2 แบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย ใหเ้ท่ากัน ค านวณจาก 

จ านวนตัวอย่าง และจ านวนมหาวิทยาลัย ไดต้ัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย 30 ตัวอย่าง รวมเป็น 
6 มหาวิทยาลยั 180 ตวัอย่าง 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาการวจิัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ 
1. แบบประเมินการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 

2. แบบวดัความเครียดของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ SPST-20 
 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการมีส่วนร่วมใน
การใชเ้วลาว่าง และความเครียดของนกักีฬาเพื่อเป็นขอ้มลูในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. ศึกษาเอกสาร ต าราและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับหลักเกณฑ ์วิธีการสรา้งเครื่องมือ 
และสถิติเพื่อการวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับงานวิจัยการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างกับ
ความเครียดของนกักีฬา เพื่อใหท้ราบถึงโครงสรา้ง และใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ 

3. ผูว้ิจยัสรา้งแบบประเมิน การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง ใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกักีฬาและแบบวดัความเครียดของนกักีฬา ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี และสถานศึกษา 
มีระดบัการวดัขอ้มลูดงันี ้
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1. เพศ ระดบัการชีว้ดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

2. ชัน้ปี ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

3. สถานศึกษา ระดบัการชีว้ดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

 
ตอนท่ี 2 ส่วนท่ี 1 แบบวัดความเครียด ( SPST - 20 ) โดย กรมสุขภาพจิต 

เป็นค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัระดบัความเครียด 
ดงันี ้

1 หมายถึง    ไม่รูสึ้กเครียด 

2 หมายถึง    รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

3 หมายถึง    รูสึ้กเครียดปาดกลาง 
4 หมายถึง    รูสึ้กเครียดมาก 

5 หมายถึง    รูสึ้กเครียดมากท่ีสดุ 

การแปลผล  

ผลคะแนน 0 – 23 คะแนน  เครียดนอ้ย 

ผลคะแนน 24 – 41 คะแนน  เครียดปานกลาง 

ผลคะแนน 42 – 61 คะแนน  เครียดมาก 
ผลคะแนน 62 คะแนนขึน้ไป  เครียดมากท่ีสดุ 

 
ตอนท่ี 2 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างกิจกรรมนันทนาการ 

เป็นแบบมาตรวดัของลิเคอรท์ แบ่งค าตอบเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างมาก 

4 หมายถึง  เห็นดวัย 

3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างมาก 

การแปลผล 
ผลคะแนน 4.51 – 5.00 มีส่วนรว่มอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ผลคะแนน 3.51 – 4.50 มีส่วนรว่มอยู่ในระดบัมาก 

ผลคะแนน 2.51 – 3.50 มีส่วนรว่มอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ผลคะแนน 1.51 – 2.50 มีส่วนรว่มอยู่ในระดบันอ้ย 

ผลคะแนน 0.51 – 1.50 มีส่วนรว่มอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4. น าแบบประเมิน และแบบวัดท่ีสรา้งเสร็จเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขในเรื่องส านวนภาษาให้มี
ขอ้ความรดักุม เขา้ใจง่าย ทัง้นีเ้พื่อใหข้อ้ความท่ีตรงตามวตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 

5. น าแบบประเมิน และแบบทดสอบท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับรูปแบบการใช้เวลาว่าง และด้าน
วัดผลประเมินผลจ านวน 5 ท่าน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์(ContentValidity) และ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หาภาษาท่ีใช ้และหาค่าความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะและ
ผูว้ิจัยท าการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ โดยก าหนดค่าความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.60 – 1.00 

6. การทดลองใช(้Try Out) น าแบบประเมิน การมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่าง และ
แบบวัดความเครียด ท่ีผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิและแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้ับนักกีฬาที่
ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตวัอย่าง นกักีฬาซอฟทบ์อลจ านวน 40 คน น าแบบสอบถาม และแบบทดสอบ
ท่ีผ่านการทดลองใช้มาตรวจวิเคราะหเ์พื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (ReliabilityError Free) 
โดยใชส้มัประสิทธิ์อลัฟา (; Coefficient) ของครอนบาค ไดค่้าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.825 

7. น าแบบประเมิน และแบบวัด ท่ีผ่านการวิเคราะหห์าความเชื่อมั่นไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบัประชากรกลุ่มตวัอย่างเพื่อศึกษาวิจยัต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1. คดัเลือกผูช้่วยวิจยัท่ีมีวฒุิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีมนษุย์สมัพนัธดี์และมี

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการใชเ้วลาว่างจ านวน 2 คน 
2. ผูว้ิจัยน าแบบสอบถาม และแบบวัดออกส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูกับนักกีฬา

ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
3. น าแบบประเมินการมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างและแบบวัดความเครียดท่ีไดจ้าก

กลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะหข์อ้มลู 
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การจัดกระท าสถิติและการวิเคราะหข์้อมลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 จ านวนค่ารอ้ยละ (Percentage)  

1.2 ค่าเฉล่ีย (x ̄)  

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard deviation)  
2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 

2.1 ตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินการมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง และแบบวดั
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ดา้นความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา(Content Validity) ใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลักษณะท่ีตอ้งการ
วดัค านวณจากสตูร  

2.2 การวัดความเชื่อมั่นแบบประเมินท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ใช้วิธีหาค่า

สมัประสิทธิ์อลัฟา (; Coefficient) ของครอนบาค 

3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ใน
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2  กลุ่ม โดยจะท าการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ จากสตูร 

F =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 

เมื่อ  F  แทนค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 

 Msb  แทนค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 Msw แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
3.2 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  

สถิติใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย อา้งอิงค่าสถิติต่างๆท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มตัวอย่างท่ี

ศึกษา และเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัทางสถิติ เพื่อดูความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรอิสระ และ

ตวัแปรตามโดยใชส้ถิติ ดงันี ้ 
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สถิติ T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิสระ
จากกนั 2 กลุ่ม  

t = 
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆1
2

𝑛2

 

 

เมื่อ  t  แทนค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 

X1, X2  แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

S1
2, S2

2  แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
n1, n2  แทนขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
โดยใชส้ถิติ จากสตูร 

F =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 

เมื่อ  F  แทนค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 
Msb  แทนค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
Msw แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 

การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมการใชเ้วลาว่างกับความเครียดของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
เพื่อใหก้ารส่ือสารความหมายตรงกนั ผูว้ิจัยจึงไดแ้สดงความหมายของสัญลักษณท่ี์

ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
  ̅x แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distridution 
** แทน ค่าความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่หาค่ารอ้ยละ จ าแนกตาม เพศ 

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษา และมหาวิทยาลยั 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบั ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเขา้รว่มการ

ใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอล

ระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่หาค่ารอ้ยละ จ าแนกตาม เพศ 

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษา และก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั  

ตาราง 1การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป ( n=180) 

ขอ้มลูทั่วไป จ านวน(คน) รอ้ยละ 

เพศ  
  

ชาย 116 64.40 

หญิง 64 35.60 

รวม 180 100.00 

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษา 
  

ชัน้ปีท่ี 1 30 16.70 

ชัน้ปีท่ี 2 50 27.80 

ชัน้ปีท่ี 3 54 30.00 

ชัน้ปีท่ี 4 40 22.20 

ชัน้ปีท่ี 5 6 3.30 

รวม 180 100.00 

ก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั 
  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 30 16.70 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 30 16.70 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 30 16.70 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 30 16.70 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั 30 16.70 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 30 16.70 

รวม 180 100.00 
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ขอ้มลูทั่วไปของนกัศึกษา จ านวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 116 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 64.40 และเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.60  

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษาของนกัศึกษา ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 54 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 30.00 รองลงมา ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.80 รองลงมา 
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.20 ตามดว้ย ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 
จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 และ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 5 จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
3.30 ตามล าดบั 

สถาบนัท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษา คือ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 16.70 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 มหาวิทยาลยัเทคโนลี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั จ านวน 
30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 และมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบั ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเขา้รว่มการ
ใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 2ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อล
ระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร รายขอ้ (n=180) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.29 0.98 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.48 1.02 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.18 0.87 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.17 0.95 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.40 0.90 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.48 0.91 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.46 0.95 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.51 0.95 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.31 0.88 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.33 0.97 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.10 0.97 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.39 0.87 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.34 0.93 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.34 0.98 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.19 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.55 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรม
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ท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.51 , S.D. = 0.95)  รองลงมา คือ เข้าร่วมในระดับปานกลาง 

ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ (  = 3.48 , S.D. = 1.02) หลงัจาก

เสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  = 3.48 , S.D. = 

0.91) การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 

3.46 , S.D. = 0.95) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 3.40 , 

S.D. = 0.90) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผัสถึงคณุค่าในตวัเอง (  = 3.39 , S.D. = 

0.87) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.34 , S.D. = 0.93) ขา้พเจา้

ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.34 , S.D. = 0.98) การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับเวลาท่ีเสียไป (  = 3.33 , S.D. = 

0.97) ขา้พเจา้แสดงตัวตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.31 , S.D. = 

0.88) ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  = 3.29 , S.D. 

= 0.98)  ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไมม่ีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.19 , S.D. = 0.99) หาก

ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  (  = 3.18 , S.D. = 0.87) 

ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 3.17 , S.D. = 0.95) 

ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  (  = 3.10 , 
S.D. = 0.97) ตามล าดบั 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในเพศชาย รายขอ้ (n=116) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.28 0.93 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.48 0.99 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.16 0.91 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.17 0.98 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.39 0.87 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.44 0.96 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.31 0.96 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.47 0.99 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.25 0.85 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.17 0.98 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.06 0.97 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.33 0.93 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.38 0.90 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.36 0.91 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.27 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.95 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในเพศชาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเข้าร่วมการใชเ้วลาว่างของ
นักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในเพศชาย ทั้งหมดอยู๋ในระดับปาน

กลาง ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 3.48 , S.D. = 0.99) 

ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.47 , S.D. = 0.99) หลังจากเสร็จ

สิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  = 3.44 , S.D. = 0.96) 
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กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 3.39 , S.D. = 0.87) กิจกรรม

การใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.38 , S.D. = 0.90) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ี

ได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.36 , S.D. = 0.91) กิจกรรมการใช้

เวลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึงคุณค่าในตัวเอง (  = 3.33 , S.D. = 0.93)การมีส่วนร่วมในการ

ใช้เวลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชอบของตัวเอง  (  = 3.31 , S.D. = 0.96) 

ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  (  = 3.28 , S.D. = 

0.93) ข้าพเจ้าไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใช้เวลาว่าง (  = 3.27 , S.D. = 1.03) 

ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.25 , S.D. = 0.85) 

ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 3.17 , S.D. = 0.98) 

การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป (  = 3.17 , S.D. 

= 0.98) หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.16 , S.D. 

= 0.91) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา (  = 

3.06 , S.D. = 0.97) ตามล าดบั 
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ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในเพศหญิง รายขอ้ (n=64) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.30 1.01 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.48 1.03 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.19 0.85 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.17 0.94 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.41 0.92 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.50 0.89 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.54 0.94 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.53 0.94 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.34 0.90 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.42 0.95 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.12 0.97 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.42 0.85 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.32 0.95 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.33 1.01 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.15 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.94 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในเพศหญิง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.35 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเข้าร่วมการใชเ้วลาว่างของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในเพศหญิง ท่ีเห็นดว้ยกับการเขา้ร่วม
การใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบ

ของตัวเอง (  = 3.54 , S.D. = 0.94) ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  

= 3.53 , S.D. = 0.94) หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใช้เวลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและได้รับ
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การเติมเต็ม (  = 3.50 , S.D. = 0.89) ตามล าดับ รองลงมาพบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในเพศหญิงกับการเขา้ร่วมการใชเ้วลา

ว่างท่ีอยู่ระดับปานกลาง ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 

3.48 , S.D. = 1.03) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสีย

ไป (  = 3.42 , S.D. = 0.95) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผัสถึงคณุค่าในตัวเอง (  

= 3.42 , S.D. = 0.85)กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 3.41 , 

S.D. = 0.92)ขา้พเจา้แสดงตัวตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.34 , 

S.D. = 0.90)ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.33 

, S.D. = 1.01)กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.32 , S.D. = 0.95) 

ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  (  = 3.30 , S.D. = 

1.01) หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.19 , S.D. = 

0.85) ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 3.15 , S.D. = 

0.97)ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มกีิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.27 , S.D. = 1.03) ขา้พเจา้

ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างแม้ตอ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา  (  = 3.12 , S.D. = 

0.97) ตามล าดบั 
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ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 รายขอ้ (n=30)   

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.43 1.07 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.57 1.04 เห็นดว้ย 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.23 1.01 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.10 0.88 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.60 0.81 เห็นดว้ย 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.67 0.96 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.53 1.01 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.67 0.99 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.20 1.00 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.57 1.17 เห็นดว้ย 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.13 1.17 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.37 0.96 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.37 0.96 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.27 1.05 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 2.83 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.37 1.01 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5 แสดงว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาวา่งของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเห็นดว้ยกบัการเขา้รว่มการ
ใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการ

เติมเต็ม (  = 3.67 , S.D. = 0.96) ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 

3.67 , S.D. = 0.99) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ (  = 3.60 , 
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S.D. = 0.81) กจิกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ (  = 3.57 , S.D. = 1.04) 

การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป (  = 3.57 , 

S.D. = 1.17) การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชืน่ชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 

(  = 3.53 , S.D. = 1.01) ตามล าดบั รองลงมาพบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 กบัการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชอบ 

(  = 3.43 , S.D. = 1.07) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตัวเอง (  = 

3.37 , S.D. = 0.96) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.37 , S.D. = 

0.96) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.27 , S.D. 

= 1.05) หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.23 , S.D. 

= 1.01)ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.20 , S.D. = 

1.00) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 

3.13 , S.D. = 1.17) ขา้พเจา้ยงัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 

3.10 , S.D. = 0.88)ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 2.83 , S.D. = 

1.09) ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 2 รายขอ้ (n=50)   

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.34 1.04 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.70 1.07 เห็นดว้ย 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.26 0.90 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.06 1.00 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.48 0.89 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.52 0.89 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.54 0.79 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.60 0.88 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.38 0.81 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.44 0.86 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.02 0.80 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.34 0.87 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.32 0.96 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.40 1.05 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.18 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.91 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 6 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 2   ท่ีเห็นดว้ยกบัการเขา้

ร่วมการใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 3.70 , 

S.D. = 1.07) ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.60 , S.D. = 0.88) 

การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 3.54 
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, S.D. = 0.79)หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติม

เต็ม (  = 3.52 , S.D. = 0.89) ตามล าดับ รองลงมาพบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 2 กบัการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง

ท่ีอยู่ระดับปานกลาง ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 

3.48 , S.D. = 0.89) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสีย

ไป (  = 3.44 , S.D. = 0.86) ขา้พเจา้แสดงตัวตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น

ชอบ (  = 3.40 , S.D. = 1.05) ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลา

ว่างท่ีชอบ (  = 3.34 , S.D. = 1.04) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าให้ขา้พเจา้ได้สัมผัสถึงคุณค่าใน

ตวัเอง (  = 3.34 , S.D. = 0.87) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 

3.32 , S.D. = 0.96) หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 

3.26 , S.D. = 0.90)ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.18, S.D. = 

0.87) ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 3.06, S.D. = 

1.00) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.38 , S.D. 

= 0.81) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา (  = 

3.02 , S.D. = 0.80)ตามล าดบั 
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 3 รายขอ้ (n=54) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.26 0.87 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.48 0.95 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.11 0.84 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.24 0.93 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.22 0.95 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.50 0.93 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.39 0.98 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.41 0.92 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.35 0.85 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.13 0.97 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.11 1.06 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.48 0.84 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.39 0.98 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.41 0.86 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.30 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.93 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 7 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.32 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 3 ท่ีเห็นดว้ยกับการเขา้
ร่วมการใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและ

ไดร้บัการเติมเต็ม (  = 3.50 , S.D. = 0.93) รองลงมาพบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 3 กบัการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง
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ท่ีอยู่ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ (  = 3.48 , 

S.D. = 0.95) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผัสถึงคณุค่าในตวัเอง (  = 3.48 , S.D. = 

0.84) ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.41 , S.D. = 0.92) ขา้พเจา้

ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.41 ,  S.D. = 0.86) การมี

ส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 3.39 , S.D. 

= 0.98) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของข้าพเจ้า  (  = 3.39 , S.D. = 0.98) 

ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.35 , S.D. = 0.85) 

ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.30, S.D. = 0.98) ขา้พเจา้แบ่ง

เวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  = 3.26 , S.D. = 0.87) ขา้พเจา้

ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 3.24, S.D. = 0.93)กิจกรรม

การใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 3.22 , S.D. = 0.95การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไป (  = 3.13 , S.D. = 0.97) หาก

ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  (  = 3.11 , S.D. = 0.84) 

ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 3.11 , 

S.D. = 1.06) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  46 

ตาราง 8 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 รายขอ้ (n=40) 

 

จากตารางท่ี 8 แสดงว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.32 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 ท่ีเห็นดว้ยกบัการเขา้รว่มการ

ใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.50 , S.D. = 

01.09) รองลงมา พบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 4 กับการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างท่ีอยู่ระดับปานกลาง ได้แก่  

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.28 0.99 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.30 0.97 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.15 0.83 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.25 0.98 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.43 0.90 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.35 0.89 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.43 1.06 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.50 1.09 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.28 0.96 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.38 0.93 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.13 0.97 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.43 0.84 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.28 0.85 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.28 1.01 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.33 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.95 ปานกลาง 
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กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ (  = 3.43 , S.D. = 0.90) การมีส่วน

ร่วมในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตัวเอง  (  = 3.43 , S.D. = 

1.06) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึงคุณค่าในตัวเอง (  = 3.43 , S.D. = 0.84) 

การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป (  = 3.38 , S.D. 

= 0.93) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  

= 3.35 , S.D. = 0.89) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.33, S.D. 

= 1.05)กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ (  = 3.30 , S.D. = 0.97) ขา้พเจา้

แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีชอบ  (  = 3.28 , S.D. = 0.99) 

ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.28 , S.D. = 0.96) 

กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.28 , S.D. = 0.85) ขา้พเจา้ไดร้บั

ส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.28 , S.D. = 1.01) ขา้พเจา้ยงั

ท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 3.25, S.D. = 0.98) หากไม่ไดม้ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.15 , S.D. = 0.83) ขา้พเจา้

ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างแม้ตอ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา  (  = 3.13 , S.D. = 

0.97) ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 5 รายขอ้ (n=6) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  2.67 0.82 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  2.50 0.84 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.00 0.63 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.33 1.03 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.17 0.98 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 2.83 0.75 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.33 1.03 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 2.83 0.41 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.00 0.89 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 2.83 0.75 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.33 0.52 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 2.83 0.98 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.33 0.82 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.00 0.89 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.17 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.82 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.01 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 4 ท่ีเห็นดว้ยกับการเขา้

ร่วมการใชเ้วลาว่าง ไดแ้ก่ ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 2.83 , 

S.D. = 0.41) รองลงมา พบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 5 กับการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ระดับปานกลาง ไดแ้ก่  
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ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 3.33, S.D. = 1.03) 

การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 3.33 

, S.D. = 1.03) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจัดการเวลา  

(  = 3.33 , S.D. = 0.52) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.33 , 

S.D. = 0.82) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตนของข้าพเจ้า (  = 3.17 , S.D. = 

0.98) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใช้เวลาว่าง (  = 3.17, S.D. = 0.98) หาก

ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  (  = 3.00 , S.D. = 0.63) 

ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.00 , S.D. = 0.89) 

ข้าพเจ้าได้รับส่ิงท่ีดีท่ีได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.00 , S.D. = 

0.89) หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  

= 2.83 , S.D. = 0.75) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับเวลาท่ี

เสียไป (  = 2.83 , S.D. = 0.75)กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึงคุณค่าในตวัเอง 

(  = 2.83 , S.D. = 0.98) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 2.67 , 

S.D. = 0.82) ข้าพเจ้าแบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  (  = 

2.50 , S.D. = 0.84) ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ราย
ขอ้ (n=30) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  2.87 0.73 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.27 0.91 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.30 0.92 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 2.93 1.01 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 2.87 0.86 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.20 0.81 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 2.93 0.87 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.20 0.96 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  2.93 0.87 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.03 0.89 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.23 0.90 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.27 0.98 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.07 0.91 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.10 0.88 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.03 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.90 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 10 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลัง
ศึกษาท่ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ทัง้หมดพึงพอใจกบัการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ในระดบัปาน

กลาง ดงันี ้ หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.30 , 
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S.D. = 0.92) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าให้ขา้พเจา้มีความสุข (  = 2.27 , S.D. = 0.91)

กิจกรรมการใช้เวลาว่างท าให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงคุณค่าในตัวเอง (  = 3.27 , S.D. = 0.98) 

ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 3.23 , 

S.D. = 0.90) หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติม

เต็ม (  = 2.20 , S.D. = 0.81)ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 2.83 

, S.D. = 0.41) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 

3.10 , S.D. = 0.88)การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสีย

ไป (  = 3.03 , S.D. = 0.89) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของข้าพเจา้ (  = 

3.07 , S.D. = 0.89) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.03, S.D. = 

1.00)ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 2.93, S.D. = 

1.01) การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 

2.93 , S.D. = 0.87) ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 

2.93 , S.D. = 0.87) ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  

= 2.87 , S.D. = 0.73) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ (  = 2.87 , 

S.D. = 0.86) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  52 

ตาราง 11 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์รายขอ้ 
(n=30) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  2.97 0.81 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  2.80 0.89 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  2.90 0.76 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 2.97 0.89 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 2.90 0.88 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.03 0.81 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.03 0.76 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 2.90 0.76 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  2.90 0.80 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.07 0.78 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  2.77 0.77 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.03 0.81 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.13 0.82 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 2.63 0.72 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.00 0.79 ปานกลาง 

รวม 2.94 0.80 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 11 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลัง
ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ทัง้หมดพึงพอใจกับการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ในระดบั

ปานกลาง ดังนี ้กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้  (  = 3.13 , S.D. = 
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0.82) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป (  = 3.07 

, S.D. = 0.78) ) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติม

เต็ม (  = 3.03 , S.D. = 0.81) การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง

ความชอบของตัวเอง (  = 3.03 , S.D. = 0.76) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึง

คณุค่าในตวัเอง (  = 3.03 , S.D. = 0. 81) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลา

ว่าง (  = 3.00, S.D. = 0.79) ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง

ท่ีชอบ (  = 2.97 , S.D. = 0.81) ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลา

ว่างนอ้ย (  = 2.97, S.D. = 0.89) หากไม่ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็

ไม่มีรสชาติ (  = 2.90 , S.D. = 0.76) กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตนของ

ขา้พเจา้ (  = 2.90 , S.D. = 0.88) ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 

2.90 , S.D. = 0.76) ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 

2.90 ,    S.D. = 0.80)กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 2.80 , S.D. = 

0.89) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  (  = 

2.77, S.D. = 0.77) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  

= 2.63 , S.D. = 0.72 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ รายขอ้ (n=30) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.13 1.11 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.03 1.03 ปานกลาง 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.30 1.09 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.33 0.88 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.43 0.90 ปานกลาง 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.27 1.08 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.23 1.04 ปานกลาง 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.33 1.03 ปานกลาง 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.27 0.87 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 2.90 1.03 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  2.90 1.03 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.10 0.80 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.07 1.14 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.00 0.87 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.10 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.99 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 12 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.99 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทัง้หมด
พึงพอใจกับการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น
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ชอบช่วยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ (  = 3.43 , S.D. = 0.90) ขา้พเจา้ยงัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 3.33, S.D. = 0.88) ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบ

ในเวลาว่างเสมอ (  = 3.33 , S.D. = 1.03) หากไม่ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีชื่น

ชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.30 , S.D. = 1.09) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้

จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  = 3.27 , S.D. = 1.08) ขา้พเจา้แสดงตัวตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อ

ไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.27 , S.D. = 0.87) การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง

ท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 3.23 , S.D. = 1.04) ขา้พเจา้แบ่งเวลา

อย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  = 3.13 , S.D. = 1.11) กิจกรรมการ

ใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึงคุณค่าในตัวเอง (  = 3.10 , S.D. = 0. 80) ขา้พเจา้ไม่ทราบ

จะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.10, S.D. = 0.88) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น

ชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 3.03 , S.D. = 1.03)กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถี

ชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.07 , S.D. = 1.14) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.00 , S.D. = 0.87) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ

เป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับเวลาท่ีเสียไป (  = 2.90 , S.D. = 1.03) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 

แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 2.90, S.D. = 1.03) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รายขอ้ 
(n=30) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.73 1.17 เห็นดว้ย 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  3.80 0.96 เห็นดว้ย 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.40 0.93 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.53 1.11 เห็นดว้ย 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.63 1.00 เห็นดว้ย 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.90 0.96 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.80 1.00 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.73 0.87 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.90 1.03 เห็นดว้ย 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.70 1.15 เห็นดว้ย 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.63 1.00 เห็นดว้ย 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.70 0.92 เห็นดว้ย 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.77 0.90 เห็นดว้ย 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.67 1.03 เห็นดว้ย 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.87 0.97 เห็นดว้ย 

รวม 3.72 1.00 เห็นดว้ย 
 

จากตารางท่ี 13 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ โดยรวมเห็นดว้ยต่อ
การเขา้รว่มกิจกรรมในเวลาว่าง มีค่าเฉล่ีย 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.00 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ี์เห็นดว้ยกับการเขา้ร่วมการใช้เวลา
ว่าง ไดแ้ก่ หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 
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(  = 3.90 , S.D. = 0.96)ขา้พเจา้แสดงตัวตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ 

(  = 3.90 , S.D. = 1.03) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 3.87, 

S.D. = 0.97) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าให้ขา้พเจา้มีความสุข (  = 3.80 , S.D. = 0.96) 

การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 3.80 

, S.D. = 1.00) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.77 , S.D. = 0.90) 

ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  (  = 3.73 , S.D. = 

1.17) ขา้พเจา้เต็มใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.73 , S.D. = 0.87) การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับเวลาท่ีเสียไป (  = 3.70 , S.D. = 

1.15) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้ัมผัสถึงคุณค่าในตัวเอง (  = 3.70 , S.D. = 0.92) 

ข้าพเจ้าได้รับส่ิงท่ีดีท่ีได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.67 , S.D. = 

1.03) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตนของขา้พเจา้ (  = 3.63 , S.D. = 1.00)

ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 3.63 , 

S.D. = 1.00) ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย  (  = 3.53, 

S.D. = 1.11) ตามล าดับ รองลงมาพบว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีก าลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กับการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่างท่ีอยู่ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชีวิตก็

ไม่มีรสชาติ (  = 3.40 , S.D. = 0.93)  
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ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุ
ทหารลาดกระบงั รายขอ้ (n=30) 

 

จากตารางท่ี 14 แสดงว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในเวลาว่างอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการเขา้รว่มการ
ใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาท่ีสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีเห็นด้วยกับการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง ได้แก่ 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.47 0.78 ปานกลาง 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  4.00 0.83 เห็นดว้ย 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  2.77 0.63 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 2.80 0.55 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.67 0.61 เห็นดว้ย 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 3.47 0.63 ปานกลาง 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 3.67 0.55 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 3.73 0.69 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.30 0.47 ปานกลาง 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 3.27 0.52 ปานกลาง 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  2.50 0.78 ปานกลาง 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.40 0.62 ปานกลาง 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.47 0.73 ปานกลาง 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 3.43 0.57 ปานกลาง 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 2.90 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.66 ปานกลาง 
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กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ (  = 4.00 , S.D. = 0.83) ขา้พเจา้เต็มใจ

ท่ีจะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 3.73 , S.D. = 0.69) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น

ชอบช่วยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ (  = 3.67 , S.D. = 0.61) การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น

ชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตัวเอง (  = 3.67 , S.D. = 0.55) ตามล าดับ รองลงมา 
พบว่าการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ี
ก าลงัศึกษาท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั มีความพึงพอใจต่อการเขา้รว่ม
การใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ระดับปานกลาง ไดแ้ก่  ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  = 3.47 , S.D. = 0.78) หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้

จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  = 3.47 , S.D. = 0.63) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วน

หน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.47 , S.D. = 0.73) ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 3.43 , S.D. = 0.57) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ได้

สมัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง (  = 3.40 , S.D. = 0.62) ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรม

การใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 3.30 , S.D. = 0.47) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่น

ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป (  = 3.27 , S.D. = 0.52) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไมม่ี

กิจกรรมการใชเ้วลาว่าง (  = 2.90, S.D. = 0.92) ขา้พเจา้ยังท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ี

ขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 2.80, S.D. = 0.55)  หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ี

ชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 2.77 , S.D. = 0.63) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้ง

ใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 2.50 , S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง รายขอ้ 
(n=30) 

การใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. แปลผล 

1. ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ  3.60 0.93 เห็นดว้ย 

2. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสขุ  4.00 0.83 เห็นดว้ย 

3. หากไม่ไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  3.40 0.67 ปานกลาง 

4. ขา้พเจา้ยงัท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง ในขณะท่ีขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย 3.47 0.97 ปานกลาง 

5. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบชว่ยคน้พบตวัตนของขา้พเจา้ 3.90 0.61 เห็นดว้ย 

6. หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม 4.00 0.74 เห็นดว้ย 

7. การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง 4.10 0.84 เห็นดว้ย 

8. ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมที่ชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ 4.13 0.90 เห็นดว้ย 

9. ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสดุเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ  3.53 0.82 เห็นดว้ย 

10. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีชืน่ชอบเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 4.03 0.85 เห็นดว้ย 

11. ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา  3.57 0.82 เห็นดว้ย 

12. กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผสัถึงคณุค่าในตวัเอง 3.83 0.83 เห็นดว้ย 

13. กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ 3.53 0.86 เห็นดว้ย 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ 4.20 0.92 เห็นดว้ย 

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง 3.23 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.85 เห็นดว้ย 
 

จากตารางท่ี 15 แสดงว่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมมีความพึงพอใจเห็นดว้ยต่อการ
เขา้รว่มกิจกรรมในเวลาว่าง มีค่าเฉล่ีย 3.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.85 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ มหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเห็นดว้ยกบัการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่าง 

ไดแ้ก่ ขา้พเจา้ไดร้บัส่ิงท่ีดีท่ีไดจ้ากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาท่ีชื่นชอบ (  = 4.20 , S.D. 
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= 0.92) ขา้พเจา้เต็มใจที่จะท ากิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวลาว่างเสมอ (  = 4.13 , S.D. = 0.90) การมี

ส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของตวัเอง (  = 4.10 , S.D. 

= 0.84) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบเป็นส่ิงท่ีคุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไป (  = 

4.03 , S.D. = 0.85) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบท าใหข้า้พเจา้มีความสุข (  = 4.00 , S.D. = 

0.83) หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมการใชเ้วลาว่างขา้พเจา้จะรูสึ้กพึงพอใจและไดร้บัการเติมเต็ม (  = 

4.00 , S.D. = 0.74) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตนของขา้พเจ้า (  = 3.90 , 

S.D. = 0.61) กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท าใหข้า้พเจา้ไดส้มัผัสถึงคณุค่าในตวัเอง (  = 3.83 , S.D. = 

0.83) ขา้พเจา้แบ่งเวลาอย่างพอดีท่ีจะมีส่วนรว่มในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชอบ (  = 3.60 , S.D. 

= 0.93) ขา้พเจา้ชอบท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง แมต้อ้งใชค้วามพยายามในการจดัการเวลา (  = 

3.57 , S.D. = 0.82) ขา้พเจา้แสดงตวัตนไดดี้ท่ีสุดเมื่อไดท้ ากิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีชื่นชอบ (  = 

3.53 , S.D. = 0.82) กิจกรรมการใช่เวลาว่างเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของขา้พเจา้ (  = 3.53 , S.D. = 

0.86) ตามล าดับ รองลงมา พบว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความพึงพอใจต่อการ
เขา้รว่มการใชเ้วลาว่างท่ีอยู่ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ขา้พเจา้ยงัท ากิจกรรมการใชเ้วลาว่าง ในขณะท่ี

ขา้พเจา้มีเวลาว่างนอ้ย (  = 3.47,S.D. = 0.97) หากไม่ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ี

ชื่นชอบชีวิตก็ไม่มีรสชาติ (  = 3.40 , S.D. = 0.67) ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท าอะไรหากไม่มีกิจกรรม

การใชเ้วลาว่าง (  = 3.23, S.D. = 1.10) ตามล าดบั 
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ตาราง 16 สรุปค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร (n=180) 

ขอ้มลูทั่วไป ̅x S.D. ระดบัการมีส่วนรว่ม 

เพศ  
  

 

ชาย 3.30 0.95 ปานกลาง 

หญิง 3.35 0.94 ปานกลาง 

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษา 
  

 

ชัน้ปีท่ี 1 3.37 1.01 ปานกลาง 

ชัน้ปีท่ี 2 3.37 0.91 ปานกลาง 

ชัน้ปีท่ี 3 3.32 0.93 ปานกลาง 

ชัน้ปีท่ี 4 3.32 0.95 ปานกลาง 

ชัน้ปีท่ี 5 3.01 0.82 ปานกลาง 

ก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั 
  

 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3.08 0.90 ปานกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2.94 0.80 ปานกลาง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3.16 0.99 ปานกลาง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 3.72 1.00 มาก 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั 3.32 0.66 ปานกลาง 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 3.77 0.85 มาก 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร (n=180) 

รูปแบบการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่าง ̅x S.D. ระดบัการมีส่วนรว่ม 
ดา้นความพึงพอใจ 3.27 0.95 ปานกลาง 
ดา้นความสนใจ 3.44 0.96 ปานกลาง 
ดา้นความเขม้ขน้ 3.41 0.94 ปานกลาง 
ดา้นความส าคญั 3.40 0.96 ปานกลาง 
ดา้นการมีความหมายกบัชวีิต 3.30 0.98 ปานกลาง 
ดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต 3.27 0.91 ปานกลาง 
รวม 3.35 0.94 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและล าดบัการมีส่วนรว่มเกี่ยวกบัการมีส่วน
รว่มการใชเ้วลาว่างของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและราย
ดา้น พบว่านกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร เห็นดว้ยปานกลาง กบัการมี

ส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง (  = 3.35 , S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่านกักีฬาซอฟทบ์อล
ระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร เห็นดว้ยปานกลางการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่าง ดา้น ดา้น

ความสนใจ (  = 3.44 , S.D. = 0.96), ดา้นความเขม้ขน้ (  = 3.41 , S.D. = 0.94), ดา้นความส าคญั 

(  = 3.40 , S.D. = 0.96), ด้านการมีความหมายกับชีวิต (  = 3.30 , S.D. = 0.98),ความพึงพอใจ 

(  = 3.27 , S.D. = 0.95), ดา้นการเป็นศนูยก์ลางของชีวิต (  = 3.27 , S.D. = 0.91) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  64 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 18 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร รายขอ้ (n=180)  

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.61 1.01 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.67 1.02 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.73 1.09 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.39 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.67 0.99 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.51 1.19 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.45 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.34 1.05 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.57 1.10 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.08 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.15 1.09 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.44 1.04 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.24 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.24 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.21 1.02 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 2.01 1.05 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.18 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.07 0.98 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.09 1.11 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.96 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.33 0.67 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
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จากตารางที่ 18 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีรู ้สึกเครียดเล็กน้อย ได้แก่ เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือ

มลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน  (   = 2.39 , S.D. = 1.07 )กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (   = 

2.45, S.D. = 0.99 ) ปวดหัวจากความตึงเครียด (  = 2.34, S.D. = 1.05 )  ความอยากอาหาร

เปลี่ยนแปลง (  = 2.08, S.D. = 0.99 ) ปวดศีรษะขา้งเดียว (  = 2.15, S.D. = 1.09 ) รูสึ้กวิตก

กังวล (  = 2.44, S.D. = 1.04 ) รู ้สึกคับข้องใจ  (  = 2.24, S.D. = 1.00 )  รู ้สึกโกรธ หรือ

หงุดหงิด (   = 2.24, S.D. = 1.00 )  รูสึ้กเศรา้    (  = 2.21, S.D. = 1.02 ) ความจ าไม่ดี (  = 

2.01, S.D. = 1.05 ) รูสึ้กสบัสน (  = 2.18, S.D. = 1.00 ) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 2.07, S.D. = 

0.98 )  รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.09, S.D. = 1.11 )  และเป็นหวดับ่อย ๆ (  = 1.96, S.D. = 1.00 

)  รองลงมา คือ รูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ กลวัท างานผิดพลาด (  = 2.61, S.D. = 1.01 )  ไป

ไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้      (   = 2.67, S.D. = 1.02 )  ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงิน

หรือเรื่องงานในบา้น (  = 2.73, S.D. = 1.09 )      รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (   = 

2.67, S.D. = 0.99) เงินไม่พอใชจ้่าย (   = 2.51, S.D. = 1.19) ปวดหลงั          (   = 2.57, S.D. 
= 1.10) ตามล าดบั 
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ตาราง 19 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในเพศชาย รายขอ้ (n=116)   

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.67 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.74 1.01 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.78 1.12 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.34 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.75 1.00 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.52 1.24 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.48 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.31 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.52 1.09 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.09 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.13 1.09 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.44 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.15 0.91 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.25 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.23 0.98 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 1.97 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.08 0.92 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.09 0.98 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.06 1.11 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.91 0.93 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.33 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 19 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเพศชาย โดยรวมอยู่ในระดับรู ้สึกเครียดเล็กน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.33 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์
บอลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร เพศชาย ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ กลา้มเนือ้ตึงหรือ

ปวด (  = 2.48, S.D. = 0.99) รูสึ้กวิตกกังวล (  = 2.44, S.D. = 0.96) เป็นกังวลกับเรื่อง

สารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน  (  = 2.34, S.D. = 0.99) ปวดหัวจากความตึง

เครียด (   = 2.31, S.D. = 0.99) รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด (   = 2.25, S.D. = 0.96) รูสึ้กเศรา้ ( 

 = 2.23, S.D. = 0.98) รูสึ้กคับขอ้งใจ( = 2.15, S.D. = 0.91) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 2.09, 

S.D. = 0.98)รูสึ้กสับสน (  = 2.08, S.D. = 0.92) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.06, S.D. = 1.11) 

ความจ าไม่ดี (  = 1.97, S.D. = 1.00) เป็นหวัดบ่อย ๆ (  = 1.91,S.D. = 0.93) ตามล าดับ 
รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร    เพศ

ชาย ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น (  

= 2.78,S.D. = 1.12) รู ้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (  = 2.75, S.D. = 1.00) ไปไม่ถึง

เป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.74,S.D. = 1.01) กลวัท างานผิดพลาด (   = 2.67, S.D. = 1.00) เงินไม่

พอใชจ้่าย (   = 2.52, S.D. = 1.24) ปวดหลงั (   = 2.52, S.D. = 1.09) ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ตาราง 20 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในเพศหญิง รายขอ้ (n=64)   

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.48 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.55 1.04 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.64 1.04 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.47 1.22 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.52 0.94 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.48 1.11 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.39 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.39 1.16 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.66 1.12 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.06 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.19 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.45 1.17 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.42 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.23 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.17 1.11 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 2.09 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.36 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.03 0.99 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.14 1.10 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.05 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.34 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 20 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเพศหญิง โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.33 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์
บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เพศหญิง ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กน้อย ได้แก่ กลัวท างาน

ผิดพลาด (  = 2.48 , S.D. = 1.01 ) เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.48 , S.D. = 1.11 ) เป็นกังวลกับเรื่อง
สารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.47 , S.D. = 1.22 ) รูสึ้กวิตกกังวล (  = 

2.45 , S.D. = 1.17)   รูสึ้กคบัขอ้งใจ (  = 2.42 , S.D. = 1.14) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 2.39 , S.D. 

= 0.99) ปวดหัวจากความตึงเครียด  (  = 2.39 , S.D. = 1.16) รูสึ้กสับสน (  = 2.36 , S.D. = 1.12) 

รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด (  = 2.23 , S.D. = 1.07) ปวดศรีษะขา้งเดียว (  = 2.19 , S.D. = 1.08)  รูสึ้ก

เศรา้ (  = 2.17 , S.D. = 1.11) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.14 ,S.D. = 1.10)  ความจ าไม่ดี (  = 2.09 , 

S.D. = 1.12) ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 2.06 , S.D. = 0.99) เป็นหวดับ่อย ๆ  (  = 2.05 , 

S.D. = 1.12) ตั้งสมาธิล าบาก (  = 2.03 , S.D. = 0.99) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียด
ของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เพศหญิง ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง 

ได้แก่  ปวดหลัง (  = 2.66 , S.D. = 1.12 )ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ (  = 2.55 , S.D. = 1.04 )  
ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน (  = 2.64 , S.D. = 1.04 ) ไปไม่ถึง
เป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.55 , S.D. = 1.04 ) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ (  = 2.52 , S.D. = 

0.94 ) ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 รายขอ้ (n=30)   

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.77 1.07 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.73 1.01 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.97 1.13 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.43 1.19 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.77 0.94 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.40 1.25 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.43 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.30 1.15 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.37 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.27 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.10 1.16 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.43 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.20 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.07 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.27 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 1.67 0.71 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 1.90 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 1.87 0.90 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.00 1.11 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.93 0.94 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.29 1.04 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 21 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครในระดับชั้นปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.29 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.04  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 1 ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ 

กงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.43 , S.D. = 1.19 ) กลา้มเนือ้
ตึงหรือปวด (  = 2.43 , S.D. = 1.01) รูสึ้กวิตกกังวล (  = 2.43 , S.D. = 1.01) เงินไม่พอใชจ้่าย (  

= 2.40 , S.D. = 1.25) ปวดหลัง (  = 2.37 , S.D. = 1.07) ปวดหัวจากความตึงเครียด (  = 2.30 , 

S.D. = 1.15) ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 2.27 , S.D. = 1.14) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.27 , S.D. = 

1.08) รูสึ้กคับขอ้งใจ (  = 2.20 , S.D. = 1.00)   ปวดศรีษะขา้งเดียว (  = 2.10 , S.D. = 1.16) รูสึ้ก

โกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.07 , S.D. = 1.01) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.00 , S.D. = 1.11)  เป็นหวัด

บ่อย ๆ  (  = 1.93 , S.D. = 0.94) รูสึ้กสบัสน (  = 1.90 , S.D. = 0.96) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 1.87 , 

S.D. = 0.90) ความจ าไม่ดี (  = 1.67 , S.D. = 0.71) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียดของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นปีท่ี 1 ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง 

ไดแ้ก่ ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบา้น (  = 2.97 , S.D. = 1.13 ) กลัว
ท างานผิดพลาด (  = 2.77 , S.D. = 1.07) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (  = 2.77 , S.D. = 

0.94 ) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.73 , S.D. = 1.01) ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 2 รายขอ้ (n=50)   

ประเภทความเครียด  ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.54 0.79 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.86 0.95 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.84 1.02 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.24 0.98 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.72 0.95 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.38 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.48 0.93 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.12 0.87 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.50 1.02 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 1.78 0.84 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 1.88 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.40 0.95 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.08 0.85 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.16 0.93 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.04 0.86 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 1.92 1.03 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.20 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 1.96 0.83 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.00 1.18 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.74 0.94 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.24 0.95 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 22 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครในระดับชั้นปีท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.24 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.95  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ 

กล้ามเนือ้ตึงหรือปวด (  = 2.48 , S.D. = 0.93) รูสึ้กวิตกกังวล (  = 2.40 , S.D. = 0.95)  เงินไม่

พอใชจ้่าย (  = 2.38 , S.D. = 1.12) กงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 

(  = 2.24 , S.D. = 0.98) รูสึ้กสับสน (  = 2.20 , S.D. = 1.01) รูสึ้กโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.16 , 

S.D. = 0.93) ปวดหวัจากความตึงเครียด (  = 2.12 , S.D. = 0.87) รูสึ้กคบัขอ้งใจ (  = 2.08 , S.D. = 

0.85) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.04 , S.D. = 0.86)  รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.00 , S.D. = 1.18)  ตัง้สมาธิล าบาก 

(  = 1.96 , S.D. = 0.83) ความจ าไม่ดี (  = 1.92 , S.D. = 1.03) ปวดศรีษะข้างเดียว (  = 1.88 , 

S.D. = 0.96) ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 1.78 , S.D. = 0.84) เป็นหวดับ่อย ๆ  (  = 1.74 , 

S.D. = 0.94) ตามล าดบั รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นปีท่ี 2 ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ (  = 

2.86 , S.D. = 095) ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบา้น (  = 2.84 , S.D. = 

1.02) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (  = 2.72 , S.D. = 0.95 ) กลัวท างานผิดพลาด   (  = 

2.54 , S.D. = 0.79) ปวดหลงั (  = 2.50 , S.D. = 1.02) ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 3 รายขอ้ (n=54) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.61 1.05 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.59 1.09 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.50 1.08 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.41 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.61 0.96 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.56 1.18 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.35 0.91 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.50 1.04 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

9. ปวดหลงั 2.50 1.09 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 1.98 0.90 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.28 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.39 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.28 0.98 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.28 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.22 1.06 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 2.06 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.17 0.91 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.26 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.17 1.02 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.07 1.04 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.34 1.04 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
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จากตารางที่ 23 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครในระดับชั้นปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.34 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 3 ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ 

กังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.41 , S.D. = 1.14) รูสึ้กวิตก

กงัวล (  = 2.39 , S.D. = 1.07) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 2.35 , S.D. = 0.91) ปวดศรีษะขา้งเดียว 

(  = 2.28 , S.D. = 1.14) รูสึ้กคบัขอ้งใจ (  = 2.28 , S.D. = 0.98) รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด (  = 2.28 

, S.D. = 0.96) ตั้งสมาธิล าบาก (  = 2.26 , S.D. = 1.12) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.22 , S.D. = 1.06)  รูสึ้ก

สับสน (  = 2.17 , S.D. = 0.91) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.17 , S.D. = 1.02)  เป็นหวัดบ่อย ๆ  (  = 

2.07 , S.D. = 1.04) ความจ าไม่ดี (  = 2.06 , S.D. = 1.14)  ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 

1.98 , S.D. = 0.90) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นปีท่ี 3 ท่ีรู ้สึกเครียดปานกลาง ได้แก่ กลัวท างาน

ผิดพลาด   (  = 2.61 , S.D. = 1.05) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ (  = 2.61 , S.D. = 0.96 )
ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ (  = 2.59 , S.D. = 1.09) เงินไม่พอใช้จ่าย (  = 2.56 , S.D. = 1.18) 

ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเรื่องงานในบา้น  (  = 2.50 , S.D. = 1.08) ปวดหัวจาก

ความตึงเครียด (  = 2.50 , S.D. = 1.04) ปวดหลงั (  = 2.50 , S.D. = 1.09) ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 รายขอ้ (n=40) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.53 1.15 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.53 1.06 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.63 1.17 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.55 1.08 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.50 1.11 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.70 1.32 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.35 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.40 1.24 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.78 1.23 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.33 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.25 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.58 1.20 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.28 1.15 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.35 1.10 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.30 1.16 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 2.23 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.23 1.10 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.10 1.06 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 1.98 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.00 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.38 1.13 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 24 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครในระดับชั้นปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.38 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 4 ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ 

ปวดหัวจากความตึงเครียด (  = 2.40 , S.D. = 1.24) กล้ามเนื้อตึงหรือปวด (  = 2.35 , S.D. = 

1.08) รูสึ้กโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.35 , S.D. = 1.10) ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 2.33 

,S.D. = 1.07) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.35 , S.D. = 1.16) รูสึ้กคบัขอ้งใจ (  = 2.28 , S.D. = 1.15) ปวดศรีษะ

ข้างเดียว (  = 2.25 , S.D. = 1.08)ความจ าไม่ดี (  = 2.23 , S.D. = 1.12) รูสึ้กสับสน (  = 2.23 , 

S.D. = 1.10) ตั้งสมาธิล าบาก (  = 2.10 , S.D. = 1.06)  เป็นหวัดบ่อย ๆ  (  = 2.00 , S.D. = 1.01) 

รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 1.98 , S.D. = 1.07) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นปีท่ี 4 ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่

ปวดหลัง (  = 2.78 , S.D. = 1.23) เงินไม่พอใช้จ่าย (  = 2.70 , S.D. = 1.32) ครอบครัวมีความ

ขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น (  = 2.63 , S.D. = 1.17) รูสึ้กวิตกกงัวล (  = 2.58 , S.D. 

= 1.20) กังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.55 , S.D. = 1.08) 

กลวัท างานผิดพลาด   (  = 2.53 , S.D. = 1.15) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.53 , S.D. = 1.06) 

รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ (  = 2.50 , S.D. = 1.11 ) ตามล าดบั 
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ตาราง 25 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้ปีท่ี 5 รายขอ้ (n=6) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.83 0.98 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.50 0.55 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 3.33 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.17 0.41 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 3.33 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.33 0.82 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.83 0.41 รูสึ้กเครียดมาก 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.50 0.55 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 3.33 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.83 0.98 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.83 0.98 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.50 0.55 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 3.33 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.83 0.98 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.67 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

16. ความจ าไม่ดี 2.67 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

17. รูสึ้กสบัสน 3.17 0.98 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.17 0.41 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 3.33 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.67 1.03 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

รวม 2.86 0.71 รูสึ้กเครียดปานกลาง 
 

จากตารางที่ 25 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครในระดับชัน้ปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.86 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นปีท่ี 5 ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ 

เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.33 , S.D. = 0.82) กังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง 

และดิน (  = 2.17 , S.D. = 0.41) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 2.17 , S.D. = 0.41) ตามล าดับ รองลงมามี
ระดบั ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ระดบัชัน้ปีท่ี 5 

ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบา้น (  = 

3.33 , S.D. = 0.82) รูสึ้กว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (  = 3.33 , S.D. = 0.82) ปวดหลัง (  = 

3.33 , S.D. = 0.82) รู ้สึกคับข้องใจ (  = 3.33 , S.D. = 0.82) รู ้สึกเหน่ือยง่าย (  = 3.33 , S.D. = 

0.82) รูสึ้กสับสน (  = 3.17 , S.D. = 0.98)  กลัวท างานผิดพลาด (  = 2.83 , S.D. = 0.98) ความ

อยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 2.83 , S.D. = 0.98) ปวดศรีษะขา้งเดียว  (  = 2.83 , S.D. = 0.98) 

รูสึ้กโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.83 , S.D. = 0.98) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.67 , S.D. = 0.82) ความจ าไม่ดี 

(  = 2.67 , S.D. = 0.82) เป็นหวัดบ่อย ๆ  (  = 2.67 , S.D. = 1.03) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  

= 2.50 , S.D. = 0.55) ปวดหวัจากความตึงเครียด (  = 2.50 , S.D. = 0.55รูสึ้กวิตกกงัวล (  = 2.50 , 

S.D. = 0.55) ตามล าดบั รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ระดบัชัน้ปีท่ี 5 ท่ีรูสึ้กเครียดมาก ไดแ้ก่ กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 3.83 , S.D. = 

0.41) 
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ตาราง 26 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.83 0.87 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.77 1.01 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 3.27 1.01 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.47 0.86 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.87 0.90 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 3.23 0.94 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 3.27 0.91 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 3.40 0.81 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 3.20 1.10 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.70 0.84 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.80 0.92 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 3.00 0.91 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 3.03 0.85 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.97 0.85 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.97 0.96 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

16. ความจ าไม่ดี 3.00 0.87 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

17. รูสึ้กสบัสน 2.80 0.92 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.80 0.76 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 3.23 0.94 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.47 0.82 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

รวม 2.95 0.90 รูสึ้กเครียดปานกลาง 
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จากตารางที่ 26 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 2.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับ
ความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ ปวดหัวจากความตึงเครียด 

(  = 3.40 , S.D. = 0.81) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 3.27 , S.D. = 0.91) กังวลกับเรื่องสารพิษหรือ

มลภาวะในอากาศ น ้า เสียง และดิน (  = 2.47 , S.D. = 0.86) ตามล าดับ รองลงมามีระดับ
ความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงิน

หรือเรื่องงานในบ้าน (  = 3.27 , S.D. = 1.01) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 3.23 , S.D. = 0.94) เงินไม่

พอใชจ้่าย (  = 3.23 , S.D. = 0.94) ปวดหลัง (  = 3.20 , S.D. = 1.10) รูสึ้กคับขอ้งใจ (  = 3.03 , 

S.D. = 0.85) รูสึ้กวิตกกังวล (  = 3.00 , S.D. = 0.91) ความจ าไม่ดี (  = 3.00 , S.D. = 0.87) รูสึ้ก

โกรธ หรือหงดุหงิด  (  = 2.97 , S.D. = 0.85) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.97 , S.D. = 0.96) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขัน

หรือเปรียบเทียบ (  = 2.87 , S.D. = 0.90) กลัวท างานผิดพลาด (  = 2.83 , S.D. = 0.87) ปวด

ศรีษะขา้งเดียว (  = 2.80 , S.D. = 0.92) รูสึ้กสบัสน (  = 2.80, S.D. = 0.92) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 

2.80 , S.D. = 0.76)  ไปไม่ถึ ง เป้าหมายท่ีวางไว้ (  = 2.77 , S.D. = 1.01)  ความอยากอาหาร

เปลี่ยนแปลง (  = 2.70 , S.D. = 0.84) เป็นหวดับ่อย ๆ  (  = 2.47 , S.D. = 0.82) ตามล าดบั  
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ตาราง 27 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 3.13 0.86 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.60 0.77 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.23 0.68 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.50 0.78 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.93 0.78 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.97 0.89 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.73 0.87 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.97 0.81 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

9. ปวดหลงั 3.07 0.78 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.70 0.70 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.87 0.90 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.97 0.76 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 3.00 0.79 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.73 0.83 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

15. รูสึ้กเศรา้ 3.00 0.74 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

16. ความจ าไม่ดี 2.80 0.76 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

17. รูสึ้กสบัสน 3.03 0.85 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.80 0.85 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 3.03 0.85 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.80 0.71 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

รวม 2.89 0.80 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

 

จากตารางที่ 27  แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยรวมอยู่ในระดบัรูสึ้กเครียดปาน
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กลาง มีค่าเฉล่ีย 2.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับ
ความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ทัง้หมดรูสึ้กเครียดในระดับปานกลาง ดังนี ้ ครอบครวัมีความขัดแยง้

กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น (  = 3.23 , S.D. = 0.68) กลวัท างานผิดพลาด (  = 3.13 , S.D. 

= 0.86) ปวดหลงั (  = 3.07 , S.D. = 0.78) รูสึ้กสบัสน (  = 3.03, S.D. = 0.85)  รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  

= 3.03 , S.D. = 0.85)  รูสึ้กคับขอ้งใจ (  = 3.00 , S.D. = 0.79) รูสึ้กเศรา้ (  = 3.00 , S.D. = 0.74) 

เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.97 , S.D. = 0.89) ปวดหวัจากความตึงเครียด (  = 2.97 , S.D. = 0.81) รูสึ้ก

วิตกกังวล (  = 2.97 , S.D. = 0.76) รูสึ้กว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ (  = 2.93 , S.D. = 0.78) 
ปวดศรีษะข้างเดียว (  = 2.87 , S.D. = 0.90) ความจ าไม่ดี (  = 2.80 , S.D. = 0.76) ตั้งสมาธิ

ล าบาก (  = 2.80 , S.D. = 0.85) เป็นหวัดบ่อย ๆ  (  = 2.80 , S.D. = 0.71) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 

(  = 2.73 , S.D. = 0.87) รู ้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.73 , S.D. = 0.83) ความอยากอาหาร

เปลี่ยนแปลง (  = 2.70 , S.D. = 0.70) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.60 , S.D. = 0.77) กงัวลกบั

เร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.50 , S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
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ตาราง 28 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.40 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.57 1.07 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.50 1.07 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.50 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.47 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.27 1.08 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.20 0.89 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 2.27 0.87 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.57 1.19 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 2.37 1.10 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 2.40 1.22 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.33 1.21 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.13 0.94 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 2.23 1.17 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 2.17 1.05 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 2.33 1.09 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.00 0.95 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 2.17 1.12 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 2.03 1.03 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 2.33 1.15 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.31 1.07 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
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จากตารางที่ 28 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้ก
เครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ระดบัความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ กังวลกับเรื่อง

สารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.50 , S.D. = 1.07) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขันหรือ

เปรียบเทียบ (  = 2.47 , S.D. = 1.07) กลัวท างานผิดพลาด (  = 2.40 , S.D. = 1.00) ปวดศรีษะ

ข้างเดียว (  = 2.40 , S.D. = 1.22)ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 2.37 , S.D. = 1.10) รูสึ้ก

วิตกกังวล (  = 2.33 , S.D. = 1.21) ความจ าไม่ดี (  = 2.33 , S.D. = 1.09) เป็นหวัดบ่อย ๆ  (  = 

2.33 , S.D. = 1.15) เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.27 , S.D. = 1.08) ปวดหวัจากความตึงเครียด (  = 2.27 

, S.D. = 0.87) รูสึ้กโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 2.23 , S.D. = 1.17) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 2.20 , 

S.D. = 0.89) รูสึ้กเศรา้ (  = 2.17 , S.D. = 1.05) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 2.17 , S.D. = 1.12) รูสึ้กคับ

ขอ้งใจ (  = 2.13 , S.D. = 0.94) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 2.03 , S.D. = 1.03) รูสึ้กสับสน (  = 2.00, 

S.D. = 0.95) ตามล าดบั รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีรูสึ้ก

เครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.57 , S.D. = 1.07)ปวดหลัง (  = 2.57 , 

S.D. = 1.19) ครอบครวัมีความขัดแยง้กันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบา้น (  = 2.50 , S.D. = 1.07) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 29 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.20 1.21 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.20 1.32 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.27 1.17 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.17 1.26 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 1.93 0.94 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.10 1.18 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.07 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 1.97 1.00 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.13 1.04 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 1.97 0.93 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 1.83 0.91 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 1.93 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 1.83 0.83 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 1.87 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 1.47 0.73 ไม่รูสึ้กเครียด 

16. ความจ าไม่ดี 1.50 0.68 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 1.57 0.68 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 1.47 0.63 ไม่รูสึ้กเครียด 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 1.47 0.73 ไม่รูสึ้กเครียด 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.63 0.72 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 1.88 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 29 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์โดยรวมอยู่ในระดบัรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 1.88 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.96  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดบัความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่ี

รูสึ้กไม่เครียด ไดแ้ก่ รูสึ้กเศรา้ (  = 1.47 , S.D. = 0.73) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 1.47 , S.D. = 0.63) 

รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 1.47 , S.D. = 0.73) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่ี

รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น (  = 2.27 , 

S.D. = 1.17) กลัวท างานผิดพลาด (  = 2.20 , S.D. = 1.21) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้(  = 2.20 , 

S.D. = 1.32) กงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  = 2.17 , S.D. = 1.26) 

ปวดหลงั (  = 2.13 , S.D. = 1.04) เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.10 , S.D. = 1.18) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 

(  = 2.07 , S.D. = 1.01) ปวดหัวจากความตึงเครียด (  = 1.97 , S.D. = 1.00) ความอยากอาหาร

เปลี่ยนแปลง (  = 1.97 , S.D. = 0.93) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ (  = 1.93 , S.D. = 0.94) 
รู ้สึกวิตกกังวล (  = 1.93 , S.D. = 1.14) รู ้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 1.87 , S.D. = 1.01)) ปวด

ศรีษะขา้งเดียว (  = 1.83 , S.D. = 0.91) รูสึ้กคับขอ้งใจ (  = 1.83 , S.D. = 0.83) เป็นหวัดบ่อย ๆ  

(  = 1.63 , S.D. = 0.72) รูสึ้กสบัสน (  = 1.57, S.D. = 0.68) ความจ าไม่ดี (  = 1.50 , S.D. = 0.68) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 30 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหาร
ลาดกระบงั รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.97 0.61 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 3.30 0.60 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.67 1.03 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 1.87 1.01 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 3.17 0.70 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.27 1.14 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 2.53 0.68 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 1.93 0.69 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.43 1.04 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 1.27 0.58 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 1.63 0.81 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 2.63 0.72 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 2.07 0.83 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 1.93 0.64 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 1.97 0.76 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 1.17 0.76 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

17. รูสึ้กสบัสน 2.00 0.79 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 1.90 0.48 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 1.47 0.57 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.37 0.85 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

รวม 2.13 0.75 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
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จากตารางที่ 30 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับรู ้สึก
เครียดเล็กน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.75  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบัง ท่ีรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ ปวด

หลงั (  = 2.43 , S.D. = 1.04) เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.27 , S.D. = 1.14) รูสึ้กสบัสน (  = 2.00, S.D. 

= 0.79) รูสึ้กคับข้องใจ (  = 2.07 , S.D. = 0.83)  รูสึ้กเศรา้ (  = 1.97 , S.D. = 0.76) ปวดหัวจาก

ความตึงเครียด (  = 1.93 , S.D. = 0.69) รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด (  = 1.93 , S.D. = 0.64) ตัง้สมาธิ

ล าบาก (  = 1.90 , S.D. = 0.48) กงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน (  

= 1.87 , S.D. = 1.01)รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 1.47 , S.D. = 0.57) เป็นหวดับ่อย ๆ  (  = 1.37 , S.D. = 

0.85) ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 1.27 , S.D. = 0.58) ความจ าไม่ดี (  = 1.17 , S.D. = 

0.46) ตามล าดับ รองลงมามีระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ก าลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีรูสึ้ก

เครียดปานกลาง ไดแ้ก่ ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ (  = 3.30 , S.D. = 0.60) รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขันหรือ

เปรียบเทียบ (  = 3.17 , S.D. = 0.70) กลัวท างานผิดพลาด (  = 2.970 , S.D. = 0.61) ครอบครวัมี

ความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น (  = 2.67 ,S.D. = 1.03) รูสึ้กวิตกกงัวล (  = 2.63 

, S.D. = 0.72) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 2.53 , S.D. = 0.68) ปวดศรีษะขา้งเดียว (  = 1.63 , S.D. 

= 0.81) ตามล าดบั 
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ตาราง 31 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง รายขอ้ (n=30) 

ประเภทความเครียด ̅x S.D. แปลผล 

1. กลวัท างานผิดพลาด 2.10 0.96 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

2. ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 2.60 0.93 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

3. ครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองเงินหรือเร่ืองงานในบา้น 2.43 1.17 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

4. เป็นกงัวลกบัเร่ืองสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น า้ เสียง และดิน 2.83 1.21 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

5. รูสึ้กว่าตอ้งแข่งขนัหรือเปรียบเทียบ 2.63 1.03 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

6. เงินไม่พอใชจ้่าย 2.20 1.45 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

7. กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด 1.90 0.92 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

8. ปวดหวัจากความตึงเครียด 1.50 0.82 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

9. ปวดหลงั 2.00 0.91 รูสึ้กเครียดปานกลาง 

10. ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง 1.47 0.73 ไม่รูสึ้กเครียด 

11. ปวดศีรษะขา้งเดียว 1.37 0.76 ไม่รูสึ้กเครียด 

12. รูสึ้กวิตกกงัวล 1.80 0.76 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

13. รูสึ้กคบัขอ้งใจ 1.40 0.62 ไม่รูสึ้กเครียด 

14. รูสึ้กโกรธ หรือหงดุหงิด 1.73 0.78 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

15. รูสึ้กเศรา้ 1.70 0.79 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

16. ความจ าไม่ดี 1.27 0.45 ไม่รูสึ้กเครียด 

17. รูสึ้กสบัสน 1.67 0.88 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 

18. ตัง้สมาธิล าบาก 1.30 0.79 ไม่รูสึ้กเครียด 

19. รูสึ้กเหน่ือยง่าย 1.30 0.53 ไม่รูสึ้กเครียด 

20. เป็นหวดับ่อย ๆ 1.17 0.38 ไม่รูสึ้กเครียด 

รวม 1.82 0.84 รูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
 

จากตารางที่ 31 แสดงว่าระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลัยใน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยรวมอยู่ในระดับรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 1.82 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.84  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดบัความเครียดของนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีไม่

รูสึ้กเครียด ไดแ้ก่ ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง (  = 1.47 , S.D. = 0.73) รูสึ้กคับขอ้งใจ (  = 

1.40 , S.D. = 0.62) ปวดศรีษะขา้งเดียว (  = 1.37 , S.D. = 0.76) ตัง้สมาธิล าบาก (  = 1.30 , S.D. 

= 0.79) รูสึ้กเหน่ือยง่าย (  = 1.30 , S.D. = 0.53) ความจ าไม่ดี (  = 1.27 , S.D. = 0.45) เป็นหวัด

บ่อย ๆ  (  = 1.17 ,  S.D. = 0.38) ตามล าดบั รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อล
ระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีรูสึ้กเครียด

เล็กน้อย ได้แก่ ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน (  = 2.43 , S.D. = 

1.17) เงินไม่พอใชจ้่าย (  = 2.20 , S.D. = 1.45) กลวัท างานผิดพลาด (  = 2.10 , S.D. = 0.96)ปวด

หลงั (  = 2.00 , S.D. = 0.91) กลา้มเนือ้ตึงหรือปวด (  = 1.90 , S.D. = 0.92) รูสึ้กวิตกกงัวล (  = 

1.80 , S.D. = 0.76) รูสึ้กโกรธ หรือหงุดหงิด (  = 1.73 , S.D. = 0.78) รูสึ้กเศรา้ (  = 1.70 , S.D. = 

0.79) รู ้สึกสับสน (  = 1.67, S.D. = 0.88) ปวดหัวจากความตึงเครียด (  = 1.50 , S.D. = 0.82) 
ตามล าดบั รองลงมามีระดบัความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหา
นคร ท่ีก าลงัศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีรูสึ้กเครียดปานกลาง ไดแ้ก่ กงัวลกบัเร่ืองสารพิษ

หรือมลภาวะในอากาศ น ้า เสียง และดิน (  = 2.83 , S.D. = 1.21) รู ้สึกว่าต้องแข่งขันหรือ

เปรียบเทียบ (  = 2.63 , S.D. = 1.03) และ ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ (  = 2.60 , S.D. = 0.93) 
ตามล าดบั  
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ตาราง 32 สรุปค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร (n=180) 

ขอ้มลูทั่วไป ̅x S.D. ระดบัความเครียด 

เพศ  
  

 

ชาย 2.33 1.01 เครียดเล็กนอ้ย 

หญิง 2.34 1.08 เครียดเล็กนอ้ย 

ชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษา 
  

 

ชัน้ปีท่ี 1 2.29 1.04 เครียดเล็กนอ้ย 

ชัน้ปีท่ี 2 2.24 0.95 เครียดเล็กนอ้ย 

ชัน้ปีท่ี 3 2.34 1.04 เครียดเล็กนอ้ย 

ชัน้ปีท่ี 4 2.38 1.13 เครียดเล็กนอ้ย 

ชัน้ปีท่ี 5 2.86 0.71 เครียดเล็กนอ้ย 

ก าลงัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั 
  

 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2.95 0.90 เครียดเล็กนอ้ย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2.89 0.80 เครียดเล็กนอ้ย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2.31 1.07 เครียดเล็กนอ้ย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1.88 0.96 เครียดเล็กนอ้ย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั 2.13 0.75 เครียดเล็กนอ้ย 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 1.82 0.84 เครียดเล็กนอ้ย 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอล
ระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ ชั้นปี และมหาวิทยาลัย โดยใชก้ารวิเคราะห์
ค่า T- test และการวิเคราะห์แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบจดุมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความเครียดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้น
เพศ ชัน้ปี มหาวิทยาลยั 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

ขอ้มลูทั่วไป จ านวน ̅x S.D. t Sig. 

เพศ 
 

 
 

 
 

ชาย 116 2.32 0.60 -.130 .012 
หญิง 64 2.33 0.77 -  

หมายเหตุ มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากตารางที่ 33 ผลการทดสอบ Independent-Sample T-test เท่ากบั .012 ซึ่งนอ้ยกว่า 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามชัน้ปี 

ความแปรปรวนของระดบัการศึกษา SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.19 4 .54   
ภายในกลุ่ม 78.17 175 .44   
รวม 80.37 179  1.22 .30 

 

จากตารางท่ี 34 ผลการทดสอบ One – way ANOVA (F-test) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
.030 ซึ่งมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีชัน้ปีท่ีแตกต่าง
กนั มีระดบัความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางที่ 35 ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามมหาวิทยาลยั 

ความแปรปรวนของระดบัการศึกษา SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 36.40 5 7.28   
ภายในกลุ่ม 43.97 174 .25   
รวม 80.37 179  28.80 0.000** 

หมายเหต ุ**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
จากตารางท่ี 35 ผลการทดสอบ One – way ANOVA (F-test) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 

.000 ซึ่งนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีมหาวิทยาลัยท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

เน่ืองจากกรณีพบว่ามีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 จึงไดท้ าการ
วิเคราะหค่์าเฉล่ียรายคู่ LSD เพื่อแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดงัตารางท่ี 33 
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างมหาวิทยาลยักบัระดบั
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่
มหาวิทยาลยั 
 

ค่าเฉล่ีย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
n=30 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
n=30 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
n=30 

มหาวิทยาลยัธ
รรมศาสตร ์
n=30 
 

สถาบนั
เทคโนโลยี
พระจอม
เกลา้คณุ
ทหาร
ลาดกระบงั 
n=30 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
n=30 

ค่าเฉล่ีย  2.95 2.89 2.31 1.87 2.12 1.81 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2.95 - 0.60 0.64* 1.07* 0.82* 1.13* 

มหาวิทยาลยัเกษต
รศาสตร ์

2.89 - - 0.58 1.01 .76* 1.07* 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

2.31 - - - .43* .185 .49* 

มหาวิทยาลยัธรรม
ศาสตร ์

1.87 - -  - -.24 .060 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 

2.12 - - - - - .30* 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

1.81 - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 36 ผลการวิ เคราะห์แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกบัระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  
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คู่ท่ี 1 ผูท่ี้ศึกษาในจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกนักับผู้ท่ี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  และมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยผู้ท่ีศึกษาใน
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มีระดับความเครียดท่ีมากกว่าผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบงั  และมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

คู่ท่ี 2 ผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกันกับผู้
ท่ีศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั และมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดย
ผู้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระดับความเครียดท่ีมากกว่า ผู้ท่ีศึกษาในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั  และมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

คู่ท่ี 3 ผู้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับ
ความเครียดท่ีแตกต่างกันกบัผูท่ี้ศึกษาใน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โดยผู้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีระดับความเครียดท่ี
มากกว่าผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

คู่ท่ี 4 ผู้ท่ีศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มีระดับ
ความเครียดท่ีแตกต่างกันกับผู้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยผู้ท่ีศึกษาในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับความเครียดท่ีมากกว่า ผู้ท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ผลการทดสอบความมุ่งหมายในการวิจยั 
จากผลการศึกษาความแตกต่างของระดับความเครียดและความสัมพันธ์ของ

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้เวลาว่างกับระดับความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการศึกษาดงัตารางนี ้

ตารางที่ 37 ผลการศึกษาตามจดุมุ่งหมายของการวิจยั 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ผลการทดสอบ 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาวา่งของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบั
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

ปานกลาง 

2. เพื่อศึกษาความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัใน
กรุงเทพมหานคร 

รูสึ้กเครียด
เล็กนอ้ย 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความเครียดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใน
ดา้นเพศ ชัน้ปี และมหาวิทยาลยั 

 

3.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความเครยีดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใน
ดา้นเพศ 

แตกต่างกนั 

3.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความเครยีดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใน
ดา้น ชัน้ปี 

ไม่แตกต่างกนั 

3.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความเครยีดจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใน
ดา้นสถานศึกษา 

แตกต่างกนั 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่างกบัความเครียดของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลยั

ในกรุงเทพมหานคร  
2.เพื่อศึกษาความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ

มหาวิทยาลยัใน กรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบถึงการมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างกับความเครียด

ของนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และเป็นขอ้มูลใหก้ับผูฝึ้กสอนและ
นกักีฬาซอฟทบ์อลในการเลือกใชก้ิจกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสม 

 
ค าถามการวิจัย 

1.การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

2.ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
3.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่ 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทัง้หมด 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตร (Krejcie and Morgan, 1970) 
ซึ่งไม่ทราบประชากรแน่นอน อา้งอิงจากช่วงชั้นประชากร 220 คนไดก้ลุ่มตัวอย่าง 140 คน โดย
ทางผูว้ิจัยจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจ านวน 180 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample 
Random Sampling ) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ชัน้ปี มหาวิทยาลยั 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง จ าแนกเป็น 

1.1  กิจกรรมนนัทนาการ 
1.2  กิจกรรมกีฬา 
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ 

1. แบบประเมินการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 
2. แบบวดัความเครียดของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ SPST-20 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. คดัเลือกผูช้่วยวิจยัท่ีมีวฒุิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีมนษุยส์มัพนัธดี์และมี
ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการใชเ้วลาว่างจ านวน 2 คน 

2. ผูว้ิจัยน าแบบสอบถาม และแบบวัดออกส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูกับนักกีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 

3. น าแบบสอบถามรูปแบบการใชเ้วลาว่างและแบบวัดความเครียดท่ีได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างมาวิเคราะหข์อ้มลู 
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สถิติและการวิเคราะหข์้อมลู 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 จ านวนค่ารอ้ยละ (Percentage)  

1.2 ค่าเฉล่ีย (x ̄)  

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard deviation)  
2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 

2.1 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามรูปแบบการใช้เวลาว่าง และแบบวัด
ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ดา้นความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา(Content Validity) ใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลักษณะท่ีตอ้งการ
วดัค านวณจากสตูร  

2.2 การวัดความเชื่อมั่นแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ใชว้ิธีหาค่า

สมัประสิทธิ์อลัฟา (; Coefficient) ของครอนบาค 

3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ใน

การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ จากสตูร 

F =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 เมื่อ  F  แทนค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 
  Msb  แทนค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
  Msw แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง 

ในระดบัปานกลาง 
2. นกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครมีความรูสึ้กเครียดเล็กนอ้ย 
3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัมีความเครียดแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษา

ในระดบัชัน้ปีท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
5. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษา

ในมหาวิทยาลยัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย การมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างและความเครียดของ

นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจยั
ตามค าถามของการวิจยัดงันี ้

1.การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

2.ความเครียดของนกักีฬาซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
3.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับ

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่ 
จากค าถามการวิจัยขอ้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการใชเ้วลาว่างของนักกีฬาซอฟทบ์อล

ระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ผลการวิจับพบว่านักกีฬาซอฟท์บอลระดับ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครมีส่วนรว่มในการใชเ้วลาว่าง ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากนกักีฬา
ซอฟทบ์อลระดบัมหาวิทยาลยัหลงัจากเรียนเสร็จในแต่ละวันก็จะเขา้ฝึกซอ้มตามโปรแกรมท่ีทางผู้
ฝึกสอนได้เตรียมไว้ให้อย่างเคร่งคัดเป็นประจ าเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับการแข่งขันเมื่อมี
โปรแกรมการแข่งขนัเขา้มาตลอดเวลา ท าใหก้ารใชเ้วลาว่างของนกักีฬาเกิดขึน้ในช่วงเวลาพักผ่อน
หลังจากฝึกซอ้มเสร็จหรือเป็นช่วงวันหยุดเสาร ์อาทิตย ์ท่ีไม่มีโปรแกรมการฝึกซอ้ม สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ รุ่งกานต์ จริยาภิวัต (2549) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการในการใชเ้วลาว่างเพื่อ
ประกอบกิจกรรมคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลากรุงเทพมหานคร พบว่า นักกีฬา
ยิมนาสติกลีลาในกรุงเทพมหานคร มีความตอ้งการใชเ้วลาว่างประกอบกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
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ความตึงเครียดในกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดบักลาง ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ธันยนันท ์ทองบุญตา (2555) ไดศึ้กษาเรื่องพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลว่างของ
นักศึกษาโดยรวมและในด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลา 
พบว่า นกัศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นส่วนตวัมากเป็นล าดบัแรก ลองลงมาคือพฤติกรรมการใชเ้วลา
ว่างด้านการท างานนอกเวลา ด้านการเรียน และ ด้านสังคม ตามล าดับ และ นักศึกษาท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นสงัคมและดา้นการเรียนแตกต่างกนั 

 
จากค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 ความเครียดของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ผลการวิจัยพบว่านักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครมีความรูสึ้กเครียดเล็กน้อย เน่ืองจากในชีวิตประจ าวันของนักกีฬานอกจากมี
โปรแกรมการฝึกซอ้มอยู่เป็นประจ าทุกวันก็ยังมีการเรียนการสอบเป็นปกติเหมือนนักศึกษาทั่วไป 
จึงท าใหเ้กิดความเครียดสะสมขึน้มาในระดับเล็กนอ้ย จากสภาวะกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแรง
กดดันจากผูฝึ้กสอน แรงกดดันจากการเรียนการสอบ การกดดันจากผูป้กครอง ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมต่างๆ ซึ่งในแต่ละบุคคลก็จะไดร้บัแรงกดดันในระดับท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ความเครียดระดับนี้สามารถหายไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ เป็นความเครียดท่ีเกิดขึ ้น
ประจ าวันและสามารถปรบัตัวกับสถานการณต่์างๆไดอ้ย่างเหมาะสม ถือว่ามีประโยชนใ์นการใช้
ชีวิตประจ าวัน เป็นแรงจูงใจท่ีน าไปสู่ความส าเร็จดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิธิพันธ์ 
บุญเพิ่ม (2553) ได้ศึกษาเรื่องความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย
การแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อนกัศึกษารูสึ้กมีความเครียดขึน้มา 
รอ้ยละ 70 ของนกัศึกษาทัง้หมด จะจดัการความเครียดดว้ยวิธีต่างๆทกุครัง้ เช่น การแสวงหาความ
เพลิดเพลิน กิจกรรมเชิงสังคม กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผลการคลาย
ความเครียดของนกักีฬายิมนาสติกลีลารุน่ยวุชน สโมสรนนัทศิลป์ พบว่า นกักีฬายิมนาสติกลีลาท่ี
เป็นเขา้รว่มโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการมีความเครียดลดนอ้ยลง 

จากค าถามการวิจัยข้อท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเครียดของ
นักกีฬาซอฟทบ์อลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ และ 
มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาซอฟทบ์อล



  103 

ระดบัมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดท่ีไม่
แตกต่างกนั สามารถอภิปรายไดด้งันี ้

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกัน
เน่ืองจาก ความแตกต่างทางเพศท าใหม้ีพืน้ฐานการใชช้ีวิต การดูแลตัวเอง การเจริญเติบโต และ
ความชอบท่ีแตกต่างกัน ส่วนดา้นมหาวิทยาลัยมีสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ขอ้บังคับต่างๆ
จากมหาวิทยาลัย  และสภาพแวดลอ้ม ท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละมหาลัย สอดคลอ้งกับการ
วิจยัของ ธัญญารตัน ์จนัทรเสนา (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความเครียดของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านทักษะการเรียน ด้าน
สภาพแวดล้อมทางการเรียน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ผลพบว่า นิสิตชายและหญิง มี
ความเครียดโดยรวมแตกต่างกัน หากพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเรียนการสอนและด้าน
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนนัน้แตกต่างกนั  

ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นชั้นปี มีระดับความเครียดท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ในการเรียน
การสอนของทุกชั้นปีมีวิชาเรียนท่ีแตกต่างกันแต่ท่ีในทุกชั้นปียังคงมีเหมือนกันคือการสอบในช่วง
กลางภาคและปลายภาคจึงกลายเป็นแรงกดดันท่ีท าใหเ้กิดความเครียดสะสมขึน้มา เป็นเหตุผล
ส าคญัท่ีท าใหใ้นทุกชัน้ปีมีระดบัความเครียดท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ระวิวรรณ 
แสงฉาย (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความเครียดของนกัศึกษามีระดบัความเครียดอยู่ใน
ระดับปกติ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมนักศึกษา และ
ดา้นความสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อน 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้นี ้

จากผลการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัพบว่า 
1. นักกีฬาซอฟท์บอลควรวางโปรแกรมฝึกซ้อมโดยเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ

ระหว่างการฝึกซอ้มเพื่อคลายความเครียดของนกักีฬา 
2. ผูฝึ้กสอนหรือชมรมควรจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของนกักีฬา

ซอฟ์ทบอล 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการใชเ้วลาว่างในการประกอบกิจกรรมในการผ่อนคลาย

ความเครียดของนกักีฬาในแต่ละมหาวิทยาลยั 
2. ผูฝึ้กสอนควรศึกษารูปแบบการใชเ้วลาว่างดา้นต่างๆใหม้ีความหลากหลายเพื่อความ

ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนรว่มการใชเ้วลาว่างกบัความเครียดของนกักีฬาประเภทอื่นๆ

ดว้ย 
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แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างกับระดับความเครียด 

ของนักกีฬาซอฟท์บอลระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

 

คําชี้แจง : แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเข้าร่วมการใช้ เวลา
ว่างกับระดับความเครียด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะเผยแพร่ใน ภาพรวม
ของผลการศึกษา จึงขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจ และความ คิดเห็นตาม
สภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือเป็นประโยชน์การศึกษาต่อไป  

คําแนะนํา แบบสอบถามมี 2 ส่วน กรุณาตอบทุกตอนและทุกข้อ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ให้สอดคล้องกับคําตอบของคุณมากท่ีสุด 

1.เพศ 

 (  ) ชาย     (  ) หญิง 

2.ชั้นปีที่กําลังศึกษา 

 (  ) ชั้นปีที่ 1    (  ) ชั้นปีที่ 2 

 (  ) ชั้นปีที่ 3    (  ) ชั้นปีที่ 4 

3.กําลังศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

 (  ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (  ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 (  ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (  ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 (  ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (  ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างกับระดับความเครียด  

ส่วนที่ 1 แบบวัดความเครียด ( SPST - 20 ) โดย กรมสุขภาพจิต  

คําชี้แจง ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ข้อใดเกิดข้ึนกับคุณบ้าง และคุณรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์น้ัน ให้
ใส่ / ลงในช่องระดับความเครียด ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดข้ึนให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ 

ระดับความเครียด  1 หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด 

   2 หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย 

   3 หมายถึง รู้สึกเครียดปาดกลาง 

   4 หมายถึง รู้สึกเครียดมาก 

   5 หมายถึง รู้สึกเครียดมากท่ีสุด 

ข้อที่ คำถามในระยะ 6 เดือน ท่ีผ่านมา 5 4 3 2 1 

1 กลัวทำงานผิดพลาด      

2 ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้       

3 ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน       

4 เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น้ำ เสียง และ

ดิน  

     

5 รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ       

6 เงินไม่พอใช้จ่าย       

7 กล้ามเน้ือตึงหรือปวด       

8 ปวดหัวจากความตึงเครียด       

9 ปวดหลัง       

10 ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง       

11 ปวดศีรษะข้างเดียว       

12 รู้สึกวิตกกังวล       
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13 รู้สึกคับข้องใจ       

14 รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด       

15 รู้สึกเศร้า       

16 ความจำไม่ดี       

17 รู้สึกสับสน       

18 ต้ังสมาธิลำบาก       

19 รู้สึกเหน่ือยง่าย       

20 เป็นหวัดบ่อย ๆ       
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการ  
คำชี้แจง : ข้อความในแบบสอบถามฉบับน้ีหมายถึง การใช้เวลาว่าง ในรูปแบบ กีฬา นันทนาการ โดย “ การใช้เวลา
ว่าง ” หมายถึง การที่ทำกิจกรรมโดยไม่บังคับ ทำด้วยความยินยอมและสมัคร ใจ ให้ใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความ
ที่คุณเห็นด้วย  
ระดับการมีส่วนร่วม 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก  
  2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย  
  3 หมายถึง  ปานกลาง  
  4 หมายถึง  เห็นด้วย  
  5 หมายถงึ   เห็นด้วยอย่างมาก 

ข้อที่ คำถาม 5 4 3 2 1 

1 ข้าพเจ้าแบ่งเวลาอย่างพอดีที่จะมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง
กิจกรรมนันทนาการที่ชอบ  

     

2 การใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบทำให้ข้าพเจ้ามี
ความสุข  

     

3 หากไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการที่ชื่น
ชอบ ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ  

     

4 ข้าพเจ้ายังเข้าร่วมการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการในขณะที่
ข้าพเจ้ามีเวลาว่างน้อย 

     

5 การใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบช่วยค้นพบตัวตน
ของข้าพเจ้า 

     

6 หลังจากเสร็จสิ้นการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการข้าพเจ้าจะ
รู้สึกพึงพอใจและได้รับการเติมเต็ม 

     

7 การมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความชอบของตัวเอง 

     

8 ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะทำกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบในเวลาว่าง
เสมอ 

     

9 ข้าพเจ้าแสดงตัวตนได้ดีที่สุดเมื่อได้ทำกิจกรรมนันทนาการการใช้
เวลาว่างที่ชื่นชอบ  

     

10 การมีส่วนร่วมการใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบเป็น
สิ่งที่คุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไป 
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11 ข้าพเจ้าชอบทำกิจกรรมนันทนาการการใช้เวลาว่าง แม้ต้องใช้
ความพยายามในการจัดการเวลา  

     

12 การใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึง
คุณค่าในตัวเอง 

     

13 การใช้เวลาว่างกิจกรรมนันทนาการเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของ
ข้าพเจ้า 

     

14 ข้าพเจ้าได้รับสิ่งที่ดีที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง
กิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบ 

     

15 ข้าพเจ้าไม่ทราบจะทำอะไรหากไม่มีกิจกรรมนันทนาการการใช้
เวลาว่าง 
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