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งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นบุคคล ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้น

สงัคม และ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวดักรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจัย
ดา้นบุคคล ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นสังคม และ ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีกับส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 53 ครอบครวั โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน  2 ดา้น คือ การทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้หาทั้งฉบับเท่ากับ และ การหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีการของครอนบาคเท่ากับ  สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน 
ผลการวิจัยพบว่า ความส าคัญโดยภาพรวมของปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ  ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นบคุคลอยู่ในระดบัมากที่สดุ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจอยู่ในระดบัมาก และปัจจยั
ดา้นสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นสงัคม 
และปัจจัยดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพันธก์ับการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ  ส่วนปัจจยัดา้นบุคคลไม่มี
ความสมัพันธก์ับการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ ขอ้เสนอแนะในการวิจัย ควรส่งเสริมความรูแ้ละความ
เขา้ใจเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็ก สรา้งแนวทางส าหรบัการจดักิจกรรมการเรียนรูข้องผูป้กครองนกัเรียนที่
ตอบสนองความตอ้งการอย่างหลากหลายเหมาะสม ควรมีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดา้น
นนัทนาการเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภยัและเกิดประโยชนส์งูสดุ 
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The purposes of this research were as follows: (1) to identify the individual factors, 

economic factors, social factors, technological factors affecting decisions to select recreation 
activities for primary student’s parents in the Bangkok province; (2) to study the factors related to 
decisions by primary student’s parents in the Bangkok province. The sample consisted of 53 families 
and used simple random sampling. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The 
quality of the instrument was tested in two aspects with a content validity IOC of 0.871 and a 
reliability of approximately 0.908. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and the Pearson’s product moment correlation coefficient. The research results 
were the importance of the individual factors affected overall decisions to select recreation activities, 
was at a highest level, the technological factors, such as, economic factors that affected overall 
decisions to select recreation activities, was at a high level, and the social factors that affected 
overall decisions to select recreation activities, was at a moderate level and the research hypothesis 
results were technological, social and economic factors were correlated with decisions to select 
recreation activities at a statistically significant level of .05. The aspect of individual factors did not 
show any correlation with decisions to select recreation activities. The results suggested that 
promoting the knowledge and understanding of recreation for children. It should be provided as a 
useful guideline for home schooling in designing programs to meet their needs and expectations. 
Therefore, information should develop information and communication technology in various aspects, 
including recreational activities in the educational curriculum to ensure safety and maximize benefits. 
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สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่ให้การอบรมเลีย้งดู ให้ได้รบัการศึกษา ให้
ความรกัความห่วงใย ช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจัยดว้ยความปรารถนาดีต่อเนื่อง ขอบคุณเพื่อน
นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการกีฬาและนนัทนาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
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ใหแ้ก่ผูว้ิจยั จึงขอกราบขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยมีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติ มุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านบุคคลควบคู่ไปกับการสรา้งระบบนิเวศที่เอือ้อ านวยการพัฒนาอย่างคลอบคลุมด้วยการ
เสรมิสรา้งและยกระดบัการพฒันาศกัยภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิต อาทิ การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรมให้ทุกคนมีความดีอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกในการสรา้งสังคมที่น่าอยู่
ร่วมกัน สถาบนัทางการศึกษาและสถาบันครอบครวัมีความส าคญัในการพัฒนาคนโดยเริ่มตัง้แต่
ระดับปฐมวัยสู่การเรียนรูต้ลอดชีวิต มีการพัฒนาและออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู ้เสริมสรา้งครอบครวัเขม้แข็งอบอุ่นและพัฒนาศักยภาพตามช่วงอายุของนกัเรียนและบุตร
หลานผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ก าหนดใหม้ีการน ากิจกรรมนันทนาการและกีฬามาใชเ้ป็นเครื่องมือเสริมสรา้งสุขภาวะของเด็ก
อย่างครบวงจรและมีคณุภาพและมาตราฐาน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2561, น.34-35) แต่ในทางปฏิบติัจรงิจากรายงานวิจยักลบัพบว่า ผูม้ีความรูอ้ย่าง
แท้จริงในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างเต็มที่ ควบคู่กับพัฒนาความรูค้วามสามารถเพื่อสรา้ง
ประโยชนต่์อตนเองและผูอ่ื้นกลบัมีไม่มากนกั และในสงัคมปัจจุบนักลบัพบปัญหาที่เกิดขึน้กบัเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีปริมาณสูงขึน้ชัดเจน ทั้งที่จ  านวนเด็กไทยมีปริมาณลดลง ซึ่ง
สาเหตุหลกัมาจากการเลีย้งดทูี่ไม่เหมาะสม จึงตอ้งใหค้ าแนะน าส าหรบัครอบครวัเพื่อเป็นหลกัใน
การเลีย้งดู พัฒนาเด็กใหเ้ติบโตอย่างถูกทิศทาง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัของครอบครวั เป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ พ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างสูงต่อการส่งเสริม
สนับสนุน การเลีย้งดู การพัฒนาเด็กใหร้อบดา้น ใหโ้อกาสและประสบการณ์ชีวิตในดา้นต่าง ๆ 
ครอบครวัจึงจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หาความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นการเลีย้งดูและพฒันาเด็กต่อไป(สมาคม
กมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, น.57) 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบ  
ซึ่งสง่ผลต่อการใชเ้วลาว่างของเด็กนกัเรียนไทย (ชินะโอภาส  สะพานทอง, 2554; สราวธุ  ชยัวิชิต, 
2555) จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่บ่งชีใ้หท้ราบถึงปัญหาของเด็กนักเรียนที่ใชเ้วลาว่างในการท า
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ กิจกรรมที่นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมในเวลาเรียนและเวลาว่าง โดยเฉพาะเด็ก
ช่วงประถมวัยที่เนน้การพัฒนาทางดา้นร่างกายตามวัย กิจกรรมต่าง ๆ จึงควรส่งเสริมใหเ้ด็กได้
เคลื่อนไหว สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดทกัษะทางการใชร้า่งกายเพื่อเคลื่อนไหวและออกก าลงักาย 
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เมื่อรา่งกายไดร้บัการพฒันาแลว้ จิตใจ อารมณ ์สติปัญญา และสงัคมก็จะไดร้บัการพฒันาตามมา 
ดงันัน้เด็กนกัเรียนที่เขา้รบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสถาศึกษาย่อมมีผลต่อการท ากิจกรรมที่สง่เสริม
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของประเทศชาติ (กฤติณภัทร  สุขเจริญ, 2561; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
นกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงปัญหาดา้นสงัคมและระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยหลายดา้นที่ยงัต ่ากว่า
เป้าหมาย และไม่มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม อาทิเช่น การศึกษา
และการเรียนรูข้องคนไทยยงัมีปัญหาเชิงคณุภาพ เพราะครอบครวัไม่มีความรูแ้ละขาดเวลาในการ
เลีย้งดอูย่างเหมาะสม เด็กวยัเรียนมีปัญหาดา้นสติปัญญา เนื่องจากคณุภาพการศึกษาไทยอยู่ใน
ระดบัต ่า จึงควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งปัจจยัแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิตทัง้สื่อการ
เรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการน ากิจกรรมนันทนาการมาใชเ้พื่อ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์(วรดนู  จีระเดชากุล, 2551) ปัจจุบนัปัญหาการใชเ้วลาว่างที่ไม่เหมาะสม
เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจท าใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมเพิ่มมากขึน้ โดยพบเห็นไดเ้หตกุารณแ์ละ
คดีที่พบในเด็กระดบัประถมศึกษาซึ่งมีรายงานพบว่า เด็กมีการท ารา้ยร่างกายกนั เกิดปัญหาการ
ถกูลอ่ลวงไปข่มขืน มีการลอกเลียนแบบการใชค้วามรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกตอ้ง 
และการฆ่าตวัตายในช่วงวยัเรียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) จากปัญหาที่เกิดขึน้ 
ส  านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาศึกษาเพื่อ
พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ มุ่งพฒันาเด็กนกัเรียน
ไทยเป็นพลเมืองที่ ดีและมีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตรช์าติ มีการพัฒนาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กั
สามัคคี และร่วมผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มี รายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล ้า
ภายในประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนควรปฏิบัติและได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้ปกครองตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานในระดับประถมศึกษา การสรา้งความรู ้ทักษะและเจตคติพืน้ฐานของการ
ด ารงตนในวิถี ประชาธิปไตย รูจ้ักสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของความเป็นพลเมืองที่ บูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ศิลปะกีฬาและสุขศึกษา 
สง่เสรมิสนบัสนุนกิจกรรมและใหค้วามรูแ้ก่ครอบครวั พ่อแม่ และผูป้กครอง ใหเ้ป็นผูส้รา้งเยาวชน
ของชาติใหเ้ป็นพลเมืองที่ดี และควรไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชุมชน
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และสังคมควบคู่กันไป และ ให้มีความรูค้วามเข้าใจ ทักษะ เจตคติและ ค่านิยมของการเป็น
พลเมืองที่ดี เป็นต้นแบบของบุตรหลานในการด ารงชีวิตในวิถีประชาธิปไตย เป็นต้นแบบของ
คณุธรรม จรยิธรรมและความดี ส่งเสรมิใหเ้กิดการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ัง้ในและนอกสถานศกึษา 
ด้วยวิธีการเรียนรู ้ที่หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรูแ้บบใหม่ในศตวรรษที่  21 โดยยึด
กระบวนการเป็นส าคัญ (วิสูตร  โพธิ์เงิน, 2560) ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมานีช้ีใ้หเ้ห็นชัดเจนว่าสถาบนั
ทางสังคมโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ลว้นสง่ผลต่อการพฒันาเด็กนกัเรียนใหม้ีคณุภาพ 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่าสถาบนัทางการศึกษา สถาบนัครอบครวั และสถาน
บนัทางสงัคมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งมีผลต่อการใชเ้วลาของนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เวลาเพื่อศึกษาหาความรู้ที่ เป็นหน้าที่หลักหรือเวลาที่นอกเหนือจากการศึกษา เวลาที่ใช้ใน
สถานศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ลว้นมีความส าคัญและส่งผลต่อ
รูปแบบการใชช้ีวิตของนกัเรียนทัง้สิน้ ประเทศไทยในปัจจุบนัมีรูปแบบการจดัการศึกษาที่น่าสนใจ
มากมาย รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครวัเป็นรูปแบบหนึ่งที่ก าลงัขยายจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
เนน้การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมไดท้ัง้กิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน หรือมีการท าขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างครอบครวักับโรงเรียน โดยครอบครวัมี
บทบาทเป็นผูจ้ดัการการศึกษาและเด็กมีการเรียนรูท้ี่บา้น (ทัศนา  แสวงศกัดิ์, 2545) ท าใหเ้ด็กมี
เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครวั พ่อแม่หรือผูป้กครองจะมีอิทธิในเรื่องการเรียนและการใชเ้วลาใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ กิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างมากมาย โดยการเลือกท ากิจกรรม
ของเด็กจะไดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูป้กครอง ผูป้กครองจดัสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้ด็กไดม้ี
ประสบการณเ์ขา้ร่วมอย่างเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการของเด็กและครอบครวั ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครวั มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) 
ดา้นผูจ้ดัการศกึษา 2) ดา้นลกัษณะการจดัการศึกษา 3) ดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รียนที่พึงประสงค์
ของการจัดการศึกษา 4) ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวมี เป้าหมาย คือ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ เป็นคนมีความสุข 
(ผกาวรรณ  นนัทวิชิต, 2549) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูป้กครองมบีทบาทหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
ตลอดชีพ และผูว้ิจัยหวังว่า ผลวิจัยที่ได้รบัจากการศึกษาจะสามารถน าไปพัฒนาแนวทางการ
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ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครวั และ สง่เสริมผูป้กครองใหเ้ป็นผูม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก 
โดยสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนใหแ้ก่
นกัเรียนบตุรหลานเพื่อสง่เสรมิการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนที่สมบรูณข์องประเทศชาติต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้น
เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
สงัคม และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี กบัการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยในครั้งนี ้ จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชนส์  าหรบัผูป้กครองนกัเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั หรือ
กลุ่มธุรกิจดา้นนันทนาการ ครูผูน้  ากิจกรรม ครูผูส้อน นกัวิชาการในสายงานที่เก่ียวขอ้ง และผูท้ี่มี
ความสนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจที่จะเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
สง่เสรมิและสนบัสนุนในการเลือกกิจกรรมเพื่อเขา้ร่วม ใหแ้ก่นกัเรียนระดบัประถมศึกษาใหถู้กตอ้ง
และเหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างบรรลุวัตุ
ประสงค์ของกิจกรรมนันทนาการ และสามารถก าหนดแนวทางการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจยัครัง้นีจ้ะศึกษาปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และ
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ และศึกษาความสมัพันธร์ะหว่าง
การเลือกกิจกรรมนันทนาการกับปัจจัยที่ศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิน้ 131 ครอบครวั 
(ศนูยก์ารเรียนและการจดัการศกึษาโดยครอบครวั, 2551สืบคน้เมื่อ 31 มกราคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 คน เลือกตวัอย่าง
อย่างง่าย โดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชร้อ้ยละของจ านวนประชากร ใช้
เกณฑใ์นการพิจารณาคือ ถา้มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนในหลกัรอ้ย ใหใ้ชจ้  านวนกลุ่มตัวอย่าง
รอ้ยละ 30 (บญุชม  ศรีสะอาด, 2535, น.38) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัดา้นบคุคล 
1.1.1 ความจ าเป็น 
1.1.2 ความตอ้งการ 
1.1.3 แรงจงูใจ 
1.1.4 บคุลิกภาพ 
1.1.5 ทศันคติ 
1.1.6 ประสบการณ ์

1.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
1.2.1 สภาวะทางเศรษฐกิจ 
1.2.2 รายรบัของครอบครวั 
1.2.3 ค่าใชจ้่ายของกิจกรรมนนัทนาการ 
1.2.4 การเดินทางไปยงัแหลง่นนัทนาการ 

1.3 ปัจจยัดา้นสงัคม 
1.3.1 กลุม่อา้งอิง 
1.3.2 ชนชัน้ทางสงัคม 
1.3.3 แหลง่ชมุชนที่อยู่อาศยั 
1.3.4 แหลง่นนัทนาการ 
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1.3.5 การสนบัสนนุทางสงัคม 
1.4 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

1.4.1 แหลง่ขอ้มลู 
1.4.2 การเขา้ถึงขอ้มลู 
1.4.3 รูปแบบการใช ้
1.4.3 บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี อธิบายดงันี ้

1.1 ปัจจยัดา้นบุคคล คือ ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ
ของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ ความจ าเป็น ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ 
ประสบการณ ์

1.2 ปัจจยัเศรษฐกิจ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของ
ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ รายรบัของครอบครวั ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
นนัทนาการ และ การเดินทางไปยงัแหลง่นนัทนาการ 

1.3 ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของ
ผูป้กครองนักเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ชนชัน้ทางสงัคม แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งนันทนาการ 
และ การสนบัสนนุทางสงัคม 

1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียน  ได้แก่  แหล่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  รูปแบบการใช ้ 
และ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กระบวนทางความคิดอย่างมีเหตุ

และผลมาประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินค่าทางเลือกที่ ดีที่สุด การตัดสินใจเลือก และ
พฤติกรรมหลงัการเลือก สรา้งความพึงพอใจ และ ตอ้งบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
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กบัความรู ้ความคิด ความรูส้ึก การแสดงออก สิ่งจูงใจ ประสบการณ ์และสิ่งกระตุน้ทัง้ภายในและ
ภานนอกดว้ย การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียน ประกอบดว้ย ความรู ้
ความเขา้ใจ การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็ก ความสามารถจัดกิจกรรม การ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภท 

2. กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรูห้รือสรา้งเสริม

ประสบการณ์การเรียนรูใ้นทุกเวลาและสถานที่ ด้วยความต้องการ ความสนใจ ความสมัครใจ 
สรา้งความรูใ้หม่ เกิดความเพลิดเพลินและความพึงพอใจของนักเรียน โดยผูป้กครองเป็นผูเ้ลือก
และเป็นผูจ้ดัการอ านวยความสะดวกใหภ้ายใตก้ระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครวั ซึ่งยึดถือ
หลกัการ แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยมเฉพาะรายครอบครวั ท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและกฎหมายบา้นเมือง เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคก์าร
เรียนที่ผูป้กครองก าหนด เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ ์สติปัญญา 
และสังคม สามารถน าผลที่ได้จากการเลือกกิจกรรมมาใช้เป็นการเรียนรู ้ผลงาน ใบงาน ใบ
ประเมิน ใชว้ดัผลและประเมินผลทางการศกึษา 

3. ผู้ปกครอง  
ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่  หรือผู้ปกครองที่จัดหรืออ านวยการเลือกกิจกรรม

นันทนาการให้แก่นัก เรียนระดับประถมศึกษา ที่ จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

4. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
การจัดการศึกษาโดยครอบครวั หมายถึง ครอบครวัที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่

บตุรหลานตามสิทธิคุม้ครองของกฎหมาย เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง พฒันาผูเ้รียนตามความสนใจ
และธรรมชาติความเป็นเด็ก มีความเป็นอิสระ ยืดหยุ่น สามารถก าหนดวิถีการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองท าหน้าที่รบัผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้บุตหลานที่อยู่ในความดูแล
โดยตรง ซึ่งอาจเป็นการจัดการศึกษาเองทั้งหมด หรือร่วมมือกันระหว่างครอบครัว หรือ ตาม
ขอ้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา ผูป้กครองเป็นอ านวยการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นผูส้อน
โดยตรง มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละแผนการสอนสอดคลอ้งกับปรชัญา ความเชื่อทาง
ศาสนาหรือวฒันธรรมชุมชนของครอบครวัที่พึงประสงค ์โดยลกัษณะรูปแบบผสมผสานกนัทัง้ใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แต่ละครอบครวัมีเป้าหมายเดียวกนั คือ มุ่งจัดการเรียนรูบ้น
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ความแตกต่างของเด็ก มีรูปแบบและวิธีการการเรียนรูห้ลากหลายซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะ
เกิดขึน้ภายในบา้นเป็นสว่นใหญ่ 

5. การศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
การศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร หมายถึง ครอบครวัที่จดัการศึกษา

โดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจดทะเบียนกับส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษา
กรุงเทพ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิด 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพันธก์ารตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศกึษา ที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3.ปัจจัยดา้นสงัคมความสมัพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศกึษา ที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 



 
 

บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมมี
ดงัต่อไปนี ้

1. การตดัสินใจและปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจ 
2. ปรชัญา แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ/นนัทนาการครอบครวั 
3. การจดัการศกึษาโดยครอบครวั (Homeschool) 
4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. การตัดสินใจและปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
1.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

ภณิษา  พรมโน (2551, น. 28-36) สรุปความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง การใช้
ความคิดอย่างมีกระบวนการและมีเหตผุล เพื่อพิจารณาเลือกทางปฏิบติัจากหลายทางเลือก โดยผู้
ตัดสินใจตกลงใจเลือกเพียงทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  และประเมินค่าทางเลือกนั้นว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองได้มากที่สุด ส่วนการตัดสินใจของบุคคลเป็นกระบวนการทาง
ความคิด การตัดสินใจเลือกกระท าจะใชเ้หตุผลที่แตกต่างกัน ไม่จ ากัดเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอาจ
ขึน้อยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การด าเนินชีวิตจึงต้องศึกษาหาความรูเ้พื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการตดัสินใจส าหรบัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ โดยพิจารณาจากหลายทางเลือกและใช้
เหตุผลสอดคลอ้งกับสถานการณ ์ส าหรบัการตัดสินใจเลือกเรียน หากผูเ้รียนขาดขอ้มูลและไม่ใช้
เหตผุลในการพิจารณาเลือกเรียนวิชาชีพ จะเป็นสาเหตสุ  าคญัการออกเรียนกลางคนัได ้

สภุาภร  ขวญัยืน (2555, น.12) ไดส้รุปการตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สดุโดยมีเหตผุลที่ดีในการเลือกทางเลือกนัน้จากหลาย ๆ ทางเลือก ผูต้ดัสินใจพิจารณาผลลพัธท์ี่
จะเกิดขึน้ และประเมินค่าทางเลือกว่าสามารถบรรลวุตัถปุระสงคต์นเองไดม้ากที่สดุ 

ณัฎฐพัชร ์ มณีวรรณ (2559, น.15) ไดส้รุปการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกหนทาง
ปฏิบติัที่น าไปสูเ่ปา้หมายที่วางไว ้โดยศกึษาขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ มาประกอบการตดัสินใจเลือก 
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ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์ (2559, น.16) ไดส้รุปการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการใน
การเลือกทางที่สรา้งความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบและใช้เหตุผลวิเคราะห์ทั้ งขอ้ดีและขอ้เสีย 
เพื่อใหเ้กิดทางเลือกดีที่สดุ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์เกิดผลลพัธท์ี่พงึพอใจมากกว่าทางเลือกอ่ืน 

ปรทิพย์  ทองค า (2559, น.26) ได้อธิบายการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลังจากซื ้อ โดยมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด ความรูส้ึก  
การแสดงออก แต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน เพราะด้วยทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ ์  
การรบัรูห้รือสิ่งกระตุน้ และสง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

จากความหมายของการตัดสินใจที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ
ตัดสินใจ หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อเลือกอย่างมีกระบวนการต้องใชเ้หตุผลมาประกอบเพื่อ
พิจารณาเลือกทางเลือกที่ประเมินค่าว่าดีที่สุด สรา้งความพึงพอใจและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้  
โดยกระบวนในการเลือกจะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและ
ภายนอกของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป ไดแ้ก่ รบัรูปั้ญหา คน้หาขอ้มูล ประเมินค่าทางเลือก 
การตัดสินใจเลือก และ พฤติกรรมหลงัการเลือก โดยมีความสมัพันธ์กับความคิด ความรูส้ึก การ
แสดงออก สิ่งจูงใจ ประสบการณ ์และสิ่งกระตุน้ดว้ย ปัจจยัที่กล่าวมาทัง้หมดนีล้ว้นส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกของบคุคลโดยตรง 

1.2 ความส าคัญของการตัดสินใจ 
ภณิษา  พรมโน (2551, น.29) สรุปความส าคัญการตัดสินใจว่า เป็นสิ่งที่ส  าคัญ 

เพราะการตดัสินใจเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของการท างานทุกขัน้ตอน การตดัสินใจที่ดีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สุภาภร  ขวัญยืน (2555, น.13) สรุปความส าคัญของการตัดสินใจว่า เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากนอ้ยแตกต่างไปตามสถานการณ์ การตัดสินใจที่ดีตอ้งแสดงใหไ้ดว้่าผลของการ
ตัดสินใจของตนเป็นที่ยอมรบัและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ได้ เพราะการตัดสินใจเป็น
ภารกิจอย่างหนึ่งของการท างานในแต่ละขั้นตอนเป็นล าดับ การตัดสินใจที่ดียังช่วยท าให้บรรลุ
วตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

จากค าอธิบายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความส าคัญ ในการตัดสินใจว่า  
มีความส าคญัมากหรือนอ้ยแตกต่างไปตามสถานการณ ์การตดัสินใจที่ดีตอ้งเกิดผลที่ยอมรบัและ
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้อย่างบรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ เพราะการตดัสินใจ
เป็นภารกิจที่มีความส าคญัของการท างานทกุขัน้ตอน 
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1.3 กระบวนการในการตัดสินใจ 
ภณิษา  พรมโน (2551, น.30) สรุปกระบวนการในการตัดสินใจ คือ กระบวนการที่

อาศยัเหตผุล และความเหมาะสมเป็นหลกั เป็นกระบวนการแบบห่วงสมัพนัธข์องกิจกรรมส าคญัที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องกนั 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ก าหนดปัญหา ขัน้ก าหนดทางเลือก ขัน้วิเคราะหท์างเลือก  
ขัน้ตดัสินใจ และขัน้น าการตดัสินใจไปลงมือปฏิบติั 

สุภาภร  ขวัญยืน (2555, น.16) สรุปกระบวนการในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการเลือกส่งนักเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอาจจัดไดว้่า อยู่ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจที่อาศัยเหตุผลและความเหมาะสมเป็นหลัก เป็นกระบวนการแบบห่วงสัมพันธ์ของ
กิจกรรมส าคัญที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 4 ขัน้ คือ ขั้นก าหนดทางเลือก ขั้นวิเคราะหท์างเลือก ขั้น
ตดัสินใจ และขัน้น าไปปฏิบติั 

ณัฎฐพัชร์  มณี วรรณ  (2559 , น.16) ส รุปกระบวนการในการตัดสินใจคือ 
กระบวนการที่ก าหนดเป็นขัน้ตอน ในขัน้แรกก าหนดปัญหาที่ตอ้งการตดัสินใจเลือก จากนัน้เลือก 
วิธีการในการตดัสินใจ และขัน้สดุทา้ยเป็นการตดัสินใจเลือก 

ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ ์(2559, น.17) สรุปกระบวนการในการตัดสินใจ ประกอบดว้ย 
การก าหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การก าหนดทางเลือกที่จะใช้แก้ปัญหา การ
ประเมินผลทางเลือกที่ก าหนดหลังจากการวิเคราะหปั์ญหา การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ด าเนินการตามทางเลือกที่ตดัสินใจ และประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนัน้ ๆ ตามล าดบั 

ปรทิพย ์ ทองค า (2559, น.38) สรุปกระบวนการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน 
คือ ขั้นที่1 การตระหนักถึงความตอ้งการ ขัน้ที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร ขั้นที่ 3 การประเมิน
ทางเลือก ขัน้ที่ 4 การตดัสินใจเลือก และ ขัน้ที่ 5 เกิดพฤติกรรมหลงัการเลือก 

จากอธิบายกระบวนการในการตัดสินใจของนกัวิชาการขา้งตน้ ผูว้ิจัยอาจสรุปไดว้่า 
กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศัยเหตุผลอย่างเหมาะสมและมีห่วงสัมพันธ์ของ
กิจกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน คือ การตระหนักถึงสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ 
ทางเลือกที่ตอ้งตัดสินใจเลือกเพื่อหาทางแก้ไข การวิเคราะหท์างเลื อกโดยเสาะแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือกและการน าไปปฏิบติั และ เกิดพฤติกรรมหลงัการ
ตดัสินใจเลือก  
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1.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
สมบติั  กาญจนกิจ (2542, น.15-16) กล่าวสรุปปัจจัยดา้นบุคคลในการใชก้ิจกรรม

นนัทนาการ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคลและสงัคม ไดแ้ก่ 
1. มีสขุภาพทางกาย และสขุภาพทางจิตดี 
2. มีที่อยู่อาศยัที่สะดวกสบาย เพียงพอ และปลอดภยั 
3. มีรายได ้เศรษฐกิจที่เพียงพอที่จะจดัหาสิ่งที่จ  าเป็นได ้
4. มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของตนเองสู่ความส าเร็จขั้น

สงูสดุ 
5. มีเหตผุล คณุธรรม และจรยิธรรมที่ดี 
6. มีโอกาส และเวลาที่จะเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการในช่วงเวลาว่าง 
7. มีจดุหมาย และเปา้ประสงคใ์นชีวิต 
9. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อชมุชน และมีสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชน 
10. มีอิสรภาพแก่ตนเอง และในสงัคม 

ภณิษา  พรมโน (2551, น.34-36) อธิบายทฤษฎีการตัดสินใจและการกระท าของ
สังคมของรีดเดอรว์่า ด้านจิตวิทยาสังคมที่ เก่ียวการตัดสินใจและการกระท าพฤติกรรมนั้น 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและทางสงัคม เป็นปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจ ความเชื่อส่งผล
ต่อการกระท า การตดัสินใจกระท าทางสงัคมเป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อ แสดงว่าปัจจัยความ
เชื่อสง่ผลต่อการตดัสินใจและการกระท าทางสงัคม แบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัที่ดงึดดู (Pull Factors) ประกอบไปดว้ย 
1.1 เปา้หมาย (Goals) คือ ความมุ่งหมายท่ีใหบ้รรลแุละสมัฤทธิ์ผลในการกระท า

สิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยผูก้ระท าก าหนดเปา้หมายลว่งหนา้ พยายามกระท าทกุวิถีทางเพื่อบรรลเุปา้หมาย 
1.2 ความเชื่อ (Belief orientations) คือ ความคิด ความรู ้ความเข้าใจในเรื่อง

หนึ่ง ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจและกระท าทางสังคม การที่ผูก้ระท าเลือกประพฤติ คือการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งอาศยัความเชื่อพืน้ฐานเสมอ 

1.3 ค่านิยม (Value standards) คือ สิ่งที่ยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และ
ก าหนดการกระท า จัดเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งมีลักษณะถาวร เชื่อว่าสมควรปฏิบัติมากกว่าวิธี
ปฏิบติัอย่างอื่น เมื่อตนเองหรือสงัคมเห็นดีและเห็นชอบ 

1.4 ขนมธรรมเนียนประเพณีและนิสัย  (Culture and Habit) คือ แบบอย่าง
พฤติกรรมที่สงัคมก าหนดไวแ้ลว้ และมีการสืบต่อเป็นประเพณี จะถูกบงัคับดว้ยการไม่เห็นชอบ
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จากสังคงหากมีการละเมิด กฎหมายหรือรฐับาลไม่มีทางอนุมัติหรือลงโทษอย่างเด็ดขาดในการ
ตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นแบบอย่างที่สงัคมก าหนดไว ้

2. ปัจจยัที่ผลกัดนั (Push Factors) ประกอบไปดว้ย 
2.1 ความคาดหวัง (Expectations) คือ ความตอ้งการใหบุ้คคลประพฤติในสิ่งที่

ตนตอ้งการ หรือท่าทีของบุคคลรอบขา้งที่มีต่อพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับตนเอง ดังนั้นการเลือก
กระท าพฤติกรรมของบคุคลขึน้อยู่กบัการคาดหวงัและท่าทีของบคุคลอ่ืนดว้ย 

2.2 ขอ้ผูกพนั (Commitments) คือ สิ่งที่มีผลต่อการตดัสินใจและการกระท าทาง
สังคม เชื่อว่าเป็นสิ่งผูกมัดไว้จะต้องกระท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วยความตั้งใจ 
ความรูส้กึที่มีขอ้ผกูพนัจะตอ้งกระท า 

2.3 การบงัคับ (Force) คือ ตัวช่วยที่กระตุน้การตัดสินใจของผูก้ระท าที่ตัง้ใจจะ
กระท าพฤติกรรมที่อาจไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่นัน้ใหร้วดเรว็ขึน้ 

3. ปัจจยัที่สนบัสนนุ (Able Factors) ประกอบไปดว้ย 
3.1 โอกาส (Opportunity) คือ ความคิดที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึน้ช่วยให้มี

โอกาสเลือกกระท าจึงตดัสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคิดว่าโอกาสเปิดใหก้ระท า 
3.2 ความสามารถ  (Ability) คือ การรูแ้ละตระหนักในความสามารถของตน  

ก่อใหเ้กิดผลส าเรจ็และกระท าไดแ้น่นอน จึงน าไปสูก่ารตดัสินใจ และเกิดการกระท าทางสงัคม การ
กระท าพฤติกรรมใด ๆ โดยจะพิจารณาความสามารถตนเองก่อน 

3.3 การสนบัสนุน (Support) คือ สิ่งที่รูห้รือคิดว่าจะไดร้บัจากบุคคลอ่ืน ดงันัน้จึง
มีความโนม้เอียงที่จะตดัสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อรูว้่าจะไดร้บัจากบคุคลที่สนบัสนนุ 

ปัจจัยขา้งตน้ที่กล่าวมานี ้เชื่อว่าเป็นกลุ่มของเหตุผลที่ก่อใหเ้กิดการกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งและการกระท าของบคุคลที่เกิดขึน้ย่อมมีการกระท าแฝงอยู่เสมอ ประกอบดว้ยกลุม่ของเหตผุล
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันหลายประการ แนวคิดเก่ียวขอ้งกับปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการ
กระท าทางสงัคม Reeder อธิบาย ไดด้งันี ้

1. ในสถานการณข์องการกระท าทางสงัคมเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมบคุคลมากกว่า
หนึ่งคนขึน้ไป การตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าของแต่ละบุคคลมากจากเหตผุลสว่นบุคคล 

2. บุคคลหรือองคก์ารจะตัดสินใจหรือแสดงการกระท าบนพืน้ฐานของกลุ่มเมื่อ 
ผูต้ดัสินใจคิดว่าสอดคลอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการในสถาณการณน์ัน้ 

3. อิทธิพลต่อการตัดสินใจมาจากการเลือกเหตุผลหรือปัจจัยที่ผู ้ตัดสินใจ
ตระหนกัและใหน้ า้หนกัแตกต่างกนั 
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4. อิทธิพลต่อการตัดสินใจอาจจะเป็นเหตุผลหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท า
ทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่า 

5. เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องหนึ่ ง ๆ ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ ้นพร้อมกัน  
ทัง้หมด 10 ประการ 

6. กลุ่มของปัจจยัหรือเหตุผลสามารถเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการกระท าทาง
สงัคม 

7. บ่อยครั้งในบางสถานการณ์มีทางเลือกสองหรือสามทางที่สนองตอบต่อ
สถานการณ ์

8. บคุคลจะกระท าหรือตดัสินใจเลือกทางเลือกโดยเฉพาะที่อาจจะแตกต่างกนั 
9. เหตผุลการตดัสินใจสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเลือกที่ถกูเลือก 

รตันากร  ลีล้ะไกรวรรณ (2552, น.17-29) อธิบายปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรม ได้แก่ 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา ซึ่งแทรกซึมอยู่ในความรูส้ึกนึกคิดและถูก
น ามาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทกุขัน้ตอน แบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั ดงันี ้

1. ปัจจัยดา้นลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Factors) ความแตกต่างของ
บุคคลเรื่อง เพศ อายุ รายได ้อาชีพ และ สถานภาพของครอบครวั จะมีความตอ้งการและความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) 
2.1 ความตอ้งการและแรงจงูใจ (Need and Motives) 

2.1.1 ความหมายแรงจูงใจ คือ กระบวนการที่บุคคลได้รบัการกระตุ้น
จากสิ่งเรา้เพื่อจงใจให้กระท าจนบรรลุจุดประสงคบ์างอย่าง พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เป็น
พฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ปกติธรรมดา ตวัอย่างเช่น พนกังานตัง้ใจท างาน
เพื่อหวงัความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

2.1 .2 การจู งในในทางบวกและทางลบ  (Positive and Negative 
Motivation) คือ การรูส้ึกถึงพลงัผลกัดันที่มุ่งไปที่วัตถุบางอย่างหรือสภาวะบางอย่าง เรียกว่า  การ
จูงใจใหเ้ขา้ถึง (Approach Motivation) หรือผลกัดันใหห้ลีกหนีวตัถุหรือสภาวะบางอย่าง เรียกว่า
การจูงใจใหห้ลีกเลี่ยง (Avoidance Motivation) ทัง้สองนีเ้ป็นการจูงในรูปแบบของ Positive หรือ 
Negative 

2.1.3 สิ่งจูงใจดว้ยเหตุผลกับสิ่งจูงใจเพื่อการอปุถมัภร์า้นคา้ คือ ในทาง
การตลาดผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้า (Consumer Products) จะเก่ียวข้องกับสิ่งจูงใจด้านอารมณ์
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มากกว่าเหตุผล ตรงกันขา้มกับผูผ้ลิตสินคา้ (Industrial Products) จะเก่ียวขอ้งกับสิ่งจูงใจดา้น
เหตผุลมากกว่าอารมณ ์ส าหรบัสิ่งจงูใจเพื่ออปุถมัภร์า้นคา้จะประกอบดว้ยทัง้สองอย่างผสมกนั 

2.1.4 การซือ้โดยสิ่งจูงใจเก่ียวกับการอุปถัมภร์า้น (Patronage Buying 
Motives) ไดแ้ก่ บริการดีเป็นที่พอใจ ราคาถูกกว่ารา้นอ่ืนหรือสมเหตุสมผล ความสะดวกสบาย
เก่ียวกับสถานที่ตัง้ มีสินคา้ใหเ้ลือกไดม้ากมาย มีชื่อเสียงของรา้น หรือเจา้ของรา้น ความเคยชิน
เก่ียวกบันิสยัการซือ้ 

2.1.5 การซือ้โดยมีสิ่งจูงใจดว้ยอารมณ ์(Emotional Motives) ไดแ้ก่ การ
เอาอย่างและแข่งดีกนั ความตอ้งการเป็นเอกเทศ ความเด่น ตอ้งการแสดงความเป็นพวกเดียวกัน 
ตอ้งการความสะดวกสบาย 

2.1.6 การซือ้โดยมีสิ่งจูงใจในแง่เหตุผล (Rational Motives) ไดแ้ก่ การ
ประหยัดในการซือ้และการใช้ ประสิทธิภาพในการใช้ ความเชื่อถือได้ด้านคุณภาพและการ
ให้บริการ ความคงทนถาวรของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายเหมาะสมในการใช ้และการได้
ประโยชนท์างการเงินหรือเครื่องสนบัสนนุการท ามาหากินโดยปกติ 

2.2 การรบัรู ้(Perception) 
2.2.1 การรบัรู ้หมายถึง กระบวนการแปลความหมายสิ่งที่พบเห็นจาก

สิ่งแวดลอ้ม เช่น มองเห็นดว้ยดวงตา ไดย้ินดว้ยหู ไดก้ลิ่นดว้ยจมกู ชิมรสดว้ยลิน้ และสมัผัสดว้ย
อวยัวะทางรา่งกาย โดยการจ าแนก คดัเลือก วิเคราะห ์ผ่านระบบการท างานของภาวะร่างกายและ
เทียบเคียงกบัประสบการณเ์ดิมในความทรงจ าใหก้ลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย จดจ า ส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรม และน าไปใชใ้นการรบัรูต่้อไป 

2.2.2 ความส าคัญของการรบัรู ้คือ ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้เจตคติ อารมณ์
และ แนวโน้มพฤติกรรม เมื่อเกิดความรูส้ึกและอารมณ์จะพัฒนาเป็นเจตคติ และเกิดพฤติกรรม
ตามมา เกิดความคิดสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันา แกไ้ข ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง เลือกสรร และแยกแยะสิ่ง
เรา้รอบดา้น 

2.2.3 กระบวนการรบัรู ้แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่  1 เปิดรบัขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) เมื่อ

ผูบ้รโิภคเปิดโอกาสใหข้อ้มลูเขา้มาสู่ตวัเอง 
ขัน้ตอนที่ 2 ตัง้ใจรบัขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) เมื่อ

ผูบ้รโิภคเลือกที่จะตัง้ใจรบัสิ่งกระตุน้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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ขั้ น ต อน ที่  3  ค ว าม เข้ า ใจ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เลื อ ก ส ร ร  (Selective 
Comprehension) การตีความหมายขอ้มลูที่ไดร้บัเขา้มาอย่างเขา้ใจตรงตามตลาดก าหนดหรือไม่ 
การตีความหมายขึน้อยู่กบัทศันคติ ความเชื่อมั่น และประสบการณ ์

ขัน้ตอนที่ 4 เก็บรกัษาขอ้มูลที่เลือกสรร (Selective Retention) โดย
จดจ าขอ้มลูที่ไดเ้ห็นบางสว่น อ่านหรือไดย้ินหลงัจากการเปิดรบัขอ้มลูและเกิดความเขา้ใจแลว้ 

2.3 ความเชื่อและทศันคติ (Believe and Attitude) 
2.3.1 ความเชื่อ (Believe) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึงความรูส้ึกนึกคิด

ที่จะเป็นไปไดซ้ึ่งจะเป็นความจริงหรือไม่จรงิก็ได ้ก่อใหเ้กิดจินตภาพผลิตภณัฑข์ึน้แกผู่บ้รโิภค หาก
เกิดความเชื่อผิด ๆ จะตอ้งมกีารรณรงค ์แกไ้ขความเชื่อใหถ้กูตอ้งดว้ย กลวิธีต่าง ๆ 

2.3.2 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความคิด ความคิดเห็น ความเขา้ใจ และความรูส้กึ อาจแสดงออกในทางที่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
เปลี่ยนแปลงค่อนขา้งยากและควรใชว้ิธีปรบัขอ้เสนอใหส้อดคลอ้งทศันคติแทน 

2.4 การเรียนรู ้(Learning) หมายถึง การเรียนรูเ้รื่องต่าง ๆ มีการกระท าซ า้ ๆ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบสนองที่พอใจ แต่ถา้ไม่ไดร้บัผลที่พอใจ ก็จะเลิกกระท าและค้นหาวิธีทดลองอ่ืน ๆ 
ใหม่ต่อไป 

2.5 บคุลิกภาพและแนวคิดสว่นตวั (Personality and Self Concept) 
2.5.1 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความแตกต่างทางลักษณะ

ดา้นจิตวิทยาของบุคคล น าไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่มีแนวโนม้คงที่และสอดคลอ้ง
กนั 

2.5.2 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรูส้ึกที่เป็นสิ่ง
ประทับใจของบุคคล ซึ่งจะก าหนดลักษณะของบุคคลนั้น บุคลิกส่วนตัวหรือแนวคิดส่วนตัว  
จะมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ 

3. ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factors) 
3.1 ครอบครวั (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ผูกพันกันตาม

สายเลือด แต่งงาน หรือการยอมรบัใหอ้ยู่รว่มกนั สว่นการตดัสินใจซือ้ของครอบครวัประกอบดว้ย 
3.1.1 โครงสรา้งของบทบาทของครอบครัว (Family role’s structure) 

การก าหนดบทบาทครอบครวัใชห้ลักเดียวกันกับบทบาทของผูบ้ริโภค เก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจ
ประกอบดว้ย 8 บทบาท ดงันี ้
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3.1.1.1 ผู้มีอิทธิพล (Influencers) หมายถึง ผู้จัดหาข้อมูลส าหรับ
สมาชิกอ่ืนเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

3.1.1.2  ผู้ควบคุมดูแล (Gatekeeper) หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีเขา้มาภายในครอบครวั 

3.1.1.3 ผูต้ัดสินใจ (Deciders) หมายถึง ผูม้ีอ  านาจตัดสินใจซือ้คน
เดียวหรือรว่มกนัว่าจะซือ้หรือไม่ซือ้บรกิารหรือผลิตภณัฑ ์

3.1.1.4 ผูซ้ือ้ (Buyers) หมายถึง ผูท้ี่ไปซือ้ผลิตภณัฑห์รือบริการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

3.1.1.5 ผูจ้ดัเตรียมผลิตภณัฑ ์(Preparers) หมายถึง ผูเ้ปลี่ยนสภาพ
ผลิตภณัฑใ์หม้ีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อใหส้มาชิกอ่ืนในครอบครวับรโิภค 

3.1.1.6 ผู้ใช้ (Users) หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

3.1.1.7 ผู้ดูแลรักษา (Maintainers) หมายถึง ผู้ให้บริการหรือ
ซ่อมแซมผลิตภณัฑ ์จดัหามาใหอ้ยู่ในสภาพที่ต่อเนื่อง 

3.1.1.8 ผู้มีอ  านาจใช้จ่าย (Disposers) หมายถึง ผู้ริเริ่มหรือท าให้
การใชจ้่ายลลุว่งไป เกิดการใชจ้่ายหรือไม่ซือ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิารอย่างต่อเนื่อง 

3.2 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มอา้งอิงและกลุ่มสงัคมที่
สง่อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันี ้

3.2.1 กลุ่มครอบครวั (Family Groups) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้
ไป เก่ียวขอ้งทางสายเลือด แต่งงาน หรือการยอมรบัใหอ้าศยัอยู่ดว้ยกนั 

3.2.2 กลุ่มมิตรภาพ (Friendship Groups) หมายถึง กลุ่มที่ไม่ทางการ 
ไม่มโีครงสรา้ง และไม่ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ เช่น เพื่อน 

3.2.3 กลุ่มที่ เป็นทางการ (Formal Groups) หมายถึง กลุ่มที่ก าหนด
โครงสรา้ง บทบาท อ านาจเฉพาะกลุม่ และมีจดุมุ่งหมายอย่างชดัเจน เช่น กลุม่นกัการเมือง 

3.2.4 กลุ่มเลือกซือ้ (Shopping Groups) หมายถึง บุคคล 2 คนขึน้ไป 
เลือกซือ้สินคา้และบริการที่คลา้ยคลึงกันหรือมีประสบการณ์การเลือกซือ้กับบุคคลที่ชอบพอกัน 
เลือกรว่มกนัดว้ยความพอใจในการเลือกซือ้สินคา้ภายในบา้น (In Home Shopping) 

3.2.5 กลุ่มปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค (Consumer Action Groups) แบ่งเป็น 
2 กลุม่ คือ 
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3.2.5.1 กลุม่ที่แกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูบ้รโิภค 
3.2.5.2 กลุ่มที่เผยแพร่ข่าวสาร สรุปคือเป็นกลุม่ที่มีการตอบสนองต่อการ

เคลื่อนไหวการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3.6 กลุม่ท างาน (Work Groups) ประกอบดว้ย 

3.6.1 กลุม่ที่ท างานอย่างเป็นทางการ (Formal Work Groups) 
3.6 .2  กลุ่ มท างานที่ มี มิ ต รภาพอย่ างไม่ เป็ นทางการ ( Informal 

Friendship Groups) 
สุวิมล  ตั้งสัจจพจน์ (2553 , น.3) สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ ได้แก่ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย ขาดการรูถ้ึงสิ่งอ านวย  
ความสะดวก ขาดยานพาหนะ ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารในชุมชน การไม่มีเวลา บุคลิกภาพ
ของแต่ละคน ความตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถทางร่างกาย จุดมุ่งหมายชีวิต สงัคม และ
วฒันธรรม ทัง้หมดนีม้ีอิทธิพลต่อตวัเลือกและการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ และสรุปปัจจยั 2 สิ่ง
ทีมีผลต่อการเขา้รว่มนนัทนาการ ประกอบดว้ย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพ การรบัรู ้ทัศนคติ ความรู ้ทักษะ เพศ อาย ุ
วงจรชีวิต วฒันธรรม อิทธิพลของวฒันธรรมย่อย ศาสนา ลทัธิความเชื่อ ชาติพนัธุ์ ความอาย การ
ชื่นชม/เลียนแบบ ภาษา การศึกษา อาชีพ เงินรายไดบุ้คคล รวมถึงเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 
ทรพัยากร และการเดินทาง 

2. ความตอ้งการหรือแนวโนม้ของนนัทนาการ และการจดัหาโอกาสใหส้อดคลอ้งกับ
ความชอบที่แทจ้ริง เช่น กิจกรรม เวลา ระยะทาง ท าเลที่ตั้ง ทั้งหมดนีอ้  านวยความสะดวกหรือ
ขดัขวางการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ  
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ตาราง 1 อิทธิพลที่สง่ผลต่อการเขา้รว่มนนัทนาการ 

บุคคลและครอบครัว สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม โอกาส 

- อาย ุ - อาชีพ - มีแหล่งทรพัยากรที่ใชไ้ด ้
- ขัน้ตอนของวงจรชวีิต - เงินรายได ้ - ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- เพศ - การแบ่งสรรเงินรายได ้ - ประเภท 
- สถานภาพสมรส - วตัถแุละสินคา้ - คณุภาพ 
- อาย ุ - เวลาที่เอือ้ต่อการเขา้รว่ม - ตระหนกัรู ้
- จดุมุง่หมายชวีิต - หนา้ที่และการบงัคบั - การรบัรู ้โอกาส 
- การบงัคบัส่วนบคุคล - บา้นและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม - การใหบ้รกิารนนัทนาการ 
- ทรพัยากร - เพื่อน - การแบ่งสรรส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การรบัรู ้การใชเ้วลาว่าง - บทบาททางสงัคมและการติดตอ่ - การเขา้ถงึและท าเลที่ตัง้ 
- ทศันคติและแรงจงูใจ - ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม - ตวัเลือกของกิจกรรม 
- ความสนใจและอคต ิ - การศกึษาและส่ิงทีไดร้บั - การเดินทาง 
- ทกัษะและความสามารถ - ปัจจยัของประชากร - ค่าใชจ้่าย-ก่อน ระหวา่งและหลงั 
- รา่งกาย  - การจดัการ:นโยบายและการสนบัสนนุ 
- สงัคม  - การตลาด 
- สติปัญญา  - การจดัโปรแกรม 
- บคุลิกภาพและความเชื่อมั่น  - การจดัองคก์รและการเป็นผูน้  า 
- วฒันธรรม  - ความสามารถเขา้ถึงทางสงัคม 
- การเลีย้งดแูละพืน้ฐาน  - นโยบายทางการเมือง 

ที่มา : สวุิมล  ตัง้สจัจพจน ์(2553, น.13-16) 
ชินะโอภาส  สะพานทอง (2554, น.3-7) ไดอ้ธิบายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ เป็น 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1. ดา้นบคุคล ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ บุคลิกภาพ อุปนิสัย อารมณ์ 2. ดา้นสังคม ประกอบดว้ย ชนชั้น เศรษฐกิจ สังคม เชื่อชาติ 
ชาติพนัธุ ์วฒันธรรม ซึ่งปัจจยัที่ส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการใชเ้วลาว่างและนนัทนาการสง่ผล
ต่อรูปแบบการใชเ้วลาว่างและนันทนาการและยังส่งผลต่อการใช้กิจกรรมการใช้เวลาว่างและ
นันทนาการตามล าดับ สรุปคือ การใชเ้วลาว่างและนันทนาการเป็นปรากฏการซับซอ้น และไม่
สามารถแยกออกจากสงัคม ดา้นบุคคล ดา้นสงัคม และดา้นครอบครวัมีอิทธิพลต่อการใชเ้วลาว่าง
และจัดการนันทนาการอย่างมาก องคก์ร หน่วยงานที่ด  าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการใชเ้วลาและนัท
นาการตอ้งศึกษาปัจจยัและเขา้ใจความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มสงัคม เพื่อความเหมาะสมใน
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การน าข้อมูลไปวางแผน จัดโปรแกรมและเลือกใช้กิจกรรม ซึ่งสรุปได้ว่า การใช้เวลาว่างและ
นันทนาการเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งกันไม่สามารถแยกออกจากสังคม โดยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ดา้นบุคคล และดา้นสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใชเ้วลาว่างและนันทนาการ ครอบครวัและ
องคก์รและหน่วยงานจะตอ้งศกึษาปัจจยัที่กลา่วมา เพื่อจดัการและใชเ้วลาว่างและนนัทนาการ 

เทพประสิทธิ์  กุลธวชัวิชยั (2556, น.169) สรุปว่า แรงกระตุน้ใหบ้คุคลสนใจกิจกรรม
นนัทนาการที่มีมากนอ้ยแตกต่างกนัไป เพื่ออิทธิพลจากสิ่งต่อไปนี ้

1. สิ่งแวดลอ้มภายในครอบครวัและชมุชน 
2. ภาวะของการเจรญิเติบโตของแต่ละบคุคล 
3. ความถนดัตามธรรมชาติ ทกัษะ ประสบการณ ์และทศันคติในกิจกรรมนัน้ ๆ 
4. อิทธิพลของเพื่อน ครู ผูน้  าของชมุชน ศาสนา 
5. คณุวฒุิหรือระดบัการศกึษา 
6. โอกาสที่จะเขา้ไปรว่มขึน้อยู่กบัชมุชน 
7. ฐานะทางเศรษฐกิจ 
8. สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
9. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม 

ณัฎฐพัชร ์ มณีวรรณ (2559 , น.19) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ  คือ 
ความรูส้ึกที่บุคคลมีต่อสิ่งนัน้ โดยความรูส้ึกนัน้มีทัง้ดีและไม่ดี ตามความเชื่อส่วนบคุคล ซึ่งอาจจะ
แสดงออกทางสีหนา้ แววตา หรือท่าทาง จากนัน้จะแสดงพฤติกรรมออกไป โดยที่พฤติกรรมนัน้ได้
ผ่านการ คาดคะเนถึงผลดีผลเสียของการกระท านัน้ ๆ 

ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ ์(2559, น.23-24) ไดอ้ธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
แบ่งได ้2 ประเภท ดงันี ้

1. ปัจจยัภายใน คือ ลกัษณะส่วนบุคคลที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการตดัสินใจ
ทกุขัน้ตอน โดยแต่ละคนมีการมองตนเองและโลกรอบขา้งจากทศันะสว่นบุคคล มีสว่นประกอบคือ 

1.1 กรอบของความคิด ได้แก่ การจัดระบบความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสม หรือการตีความหมายจากประสบการณ์ใหม่ เป็นกระบวนการใหค้วามหมายกับสิ่งเรา้
รบัรูด้ว้ยประสาท และความสามารถการรบัรูเ้กิดขึน้ไดใ้นขอบข่ายของขอ้มูลในกรอบการอา้งอิง
เท่านัน้ 

1.2 ค่านิยม ไดแ้ก่ มาตรฐานที่บุคคลใหค้วามส าคัญในการด าเนินชีวิตและ
ยดึถือเป็นสิ่งที่ชีน้  าแนวทางการด าเนินชีวิต โดยรูต้วัหรือไม่รูต้วัก็ตาม 
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1.3 ความรูส้กึนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self-concept) คือ ความคิดเห็นสว่นตวั
ที่ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจ ซึ่งแรงจูงใจที่ท าใหคิ้ดมาจากความตอ้งการพืน้ฐาน พัฒนา
และรกัษาความคิดจนเป็นสว่นตวัอย่างพงึพอใจ 

2. ปัจจยัภายนอก 
2.1 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยเก่ียวกับวิธีการจัดสรรการใชท้รพัยากร

ขององค์กรภายใต้สิ่ งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ เช่น  ประชากรศาสตร์ รายได้ประชาชาติ 
ทรพัยากรธรรมชาติ ค่าจา้งและเงินเดือน เป็นตน้ 

2.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดลอ้ม เป็นโครงสรา้งทางสังคมที่องคก์รจะต้องเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง เช่น ค่านิยม ความเชื่อ อาย ุระดบัการศกึษา วิถีชีวิต เป็นตน้ 

2.3 ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย เช่น รูปแบบการปกครอง ความมั่นคง
ของรฐับาล นโยบายของรฐั และกฎหมายของรฐับาลออกบงัคบัใช ้เป็นตน้ 

2.4 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี เป็นการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออกแบบสินคา้และ
บริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด การพัฒนาระบบการท างานใหม่ การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
คอมพิวเตอรม์าช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ 

ปรทิพย ์ ทองค า (2559, น.27-35) อธิบายปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภคไดว้่า เป็นลกัษณะกายภาพและสภาพแวดลอ้มแต่ละบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แตกต่างกนั ประกอบดว้ยปัจจยัภายในและภายนอก ดงันี ้

1. ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม (Cultural Factor) ก าหนดความต้องการพืน้ฐานและ
ก าหนดพฤติกรรม ซึ่งผ่านกระบวนทางสงัคมเก่ียวขอ้งกับครอบครวั และสถาบนัต่าง ๆ ทางสงัคม 
หากวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการเลือกที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
 3 ประเภท ดงันี ้

1.1 วัฒนธรรมพืน้ฐาน (Culture) หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการด าเนินชีวิต
สามารถเรียนรูถ้่ายทอดสืบต่อกันผ่านการฝึกอบรมและขัดเกลาทางสังคม จะก าหนดความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของบคุคล 

1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมที่มีรากฐานมาจากเชือ้
ชาติ สีผิว ศาสนา และภูมิภาคแตกต่างกนั ส่งผลใหข้อ้ปฏิบติัแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ส่งผลต่อความ
ตอ้งการ แบบแผนการบรโิภค พฤติกรรมการเลือกซือ้ที่แตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย 

1.2.1 เชื ้อชาติ (Nationality groups) เช่น ไทย จีน อเมริกัน อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เป็นตน้ แต่ละเชือ้ชาติมีการบรโิภคแตกต่างกนั 
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1.2.2 ศาสนา (Religious groups) ได้แก่  คริสต์ พุทธ อิสลาม และ
ศาสนาที่มีประเพณีและขอ้ตอ้งหา้มที่แตกต่างกนั สง่ผลใหท้ศันคติแตกต่างกนั 

1.2.3 สีผิว (Racial groups) ไดแ้ก่ ผิวด า ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มมี
วฒันธรรมต่างกนัสง่ผลต่อทศันคติต่างกนั 

1.2.4 พืน้ที่ทางภมูิศาสตร ์(Geographical areas) หรือทอ้งถิ่น (Region) 
พืน้ที่อยู่อาศยัแตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤติกรรมบริโภคแตกต่างกนั 

1.2.5 อาชีพ (Occupational) ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน นัก
ธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุม่วิชาชีพ เช่น แพทย ์ครู นกักฎหมาย 

1.2.6 อาย ุ(Age) เช่น ทารก เด็ก วยัรุน่ ผูใ้หญ่ วยัท างาน และผูส้งูอายุ 
1.2.7 เพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญิง 

1.3 ชนชัน้ทางสงัคม (Social Class) 
1.3.1 ชนชัน้สงู (Upper Class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย คือ 

1.3.1.1 ระดบัสงูอย่างสงู (Upper-upper class) ไดแ้ก่ ผูดี้เก่าที่ไดร้บั
มรดกจ านวนมาก มีก าลังซือ้พอเพียง สินค้าที่ เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สินค้า
ฟุ่ มเฟือย 

1.3.1.2 ระดับสงูอย่างต ่า (Lower-upper class) ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร
ระดับสูง หรือกลุ่มเศรษฐี สินค้าเป้าหมายคล้ายคลึงกลุ่มแรกแตกต่างที่ต้องการความยกย่อง
มากกว่า 

1.3.2 ชนชัน้กลาง (Middle class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย คือ 
1.3.2.1 ชนชั้นกลางอย่างสูง (Upper-middle class) ได้แก่ ผู ้ที่ ได้รับ

ความส าเร็จทางอาชีพ สินคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ บา้น เสือ้ผา้ รถยนต ์เฟอรน์ิเจอร ์และของใชใ้น
ครวัเรือน 

1.3.2.2 ชนชั้นกลางอย่างต ่า (Lower-middle class) ได้แก่ พนักงาน
ระดับปฏิบัติงานและขา้ราชการ สินคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  สินคา้ราคาปานกลาง สินคา้ที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1.3.3 ชนชัน้ลา่ง (Lower class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย คือ 
1.3.3.1 ชนชัน้ลา่งอย่างสงู (Upper-lower class) ไดแ้ก่ กลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน

และมีทกัษะพอสมควร สินคา้ของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สินคา้ที่จ  าเป็นต่อการครองชีพ และราคา
ประหยดั 
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1.3.3.2 ชนชั้นล่างอย่างต ่า (Lower-lower class) ได้แก่ กรรมกรที่มี
รายไดต้ ่า สินคา้ของกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ สินคา้ราคาประหยดัทกุชนิด 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factor) ประกอบดว้ย 
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่มีความเก่ียวข้องกัน และมี

อิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม ทั้งทางดา้นพฤติกรรม การด าเนินชีวิต ทัศนคติ และ
แนวความคิด เนื่องจากตอ้งการใหบ้คุคลยอมรบัและปฏิบติัตาม แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

2.1.1 ปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่ บุคคลภายในครอบครวั กลุ่มเพื่อน
สนิท และบคุคลใกลช้ิด 

2.1.2 ทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อ
รว่มอาชีพ รว่มสถาบนั บคุคลต่าง ๆ ในสงัคม 

2.1.3 ครอบครวั (Family) บุคคลในครอบครวัมีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ 
ความคิด และค่านิยมของบคุคล พฤติกรรมผูบ้รโิภคจึงมีเปา้หมายการตลาดที่ครอบครวัเป็นหลกั 

2.2 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) ผูบ้รโิภคจะมีสถานะและบทบาท
แตกต่างกนัไปแต่ละกลุม่ การตดัสินใจจึงสง่ผลต่อตนเองและผูอ่ื้น พิจารณาดงันี ้

2.2.1 ผูร้เิริ่ม (Initiator) คือ ผูร้เิริ่มการซือ้สินคา้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2.2.2 ผู้มี อิทธิพล (Influence) คือ ผู้ที่มีความคิดเห็นส่งอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซือ้ 
2.2.3 ผูต้ัดสินใจซือ้ (Decider) คือ ผูท้ี่มีอ  านาจและหน้าที่ตัดสินใจซือ้ ซือ้

สินคา้อะไร ซือ้อย่างไร และซือ้ที่ไหน 
2.2.4 ผูซ้ือ้ (Buyer) คือ ผูท้  าหนา้ที่ซือ้สินคา้ 
2.2.5 ผูใ้ช ้(User) คือ ผูท้ี่ท  าหนา้ที่บรโิภคหรือใชส้ินคา้และบรกิาร 

3. ปัจจยัดา้นบคุคล (Personal Factor) ประกอบดว้ย 
3.1 อาย ุ(Age) หากแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการต่างกนั 
3.2 วงจรชีวิตครอบครวั (Family life Cycle Stage) วงจรชีวิตครอบครวัแต่ละ

ขัน้ตอนสง่ผลท าใหก้ารบรโิภคและพฤติกรรมการบรโิภคแตกต่างกนั 
3.3 อาชีพ (Occupation) น าไปสูค่วามตอ้งการสินคา้และบรกิารท่ีแตกต่างกนั 
3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) 

กระทบต่อทศันคติการจ่ายและอ านาจการซือ้สง่ผลต่อการตดัสินใจ 
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3.5 การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาที่สูงมีแนวโน้มบริโภคสินค้าและ
บรกิารท่ีมีคณุภาพสงูกว่าผูม้ีระดบัการศกึษาต ่า 

3.6 ค่านิยม (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ส่งผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคเนื่องจากการนิยมหรือคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ  แสดงออกผ่านรูปแบบกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) 

4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological factor) ประกอบดว้ย 
4.1 การจงูใจ (Motivation) หมายถึง พลงัสิ่งกระตุน้ที่อยู่ภายในตวับคุคล กระตุน้

ให้ปฏิบัติ อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่มี เป้าหมาย เพื่อ
ตอบสนองหรือบ าบดัความตอ้งการของมนษุย ์

 4.2 การรบัรู ้(Perception) แต่ละบคุคลมีการรบัรูท้ี่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบั 
4.2.1 ลกัษณะกายภาพที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้เรา้ต่าง ๆ 
4.2.2 ความสมัพนัธข์องสิ่งกระตุน้เรา้ในขณะนัน้กบัสิ่งแวดลอ้ม 
4.2.3 เงื่อนไขแต่ละบคุคลมีความตอ้งการ ทศันคติ ค่านิยมแตกต่างกนั 

4.3 การเรียนรู ้(Learning) บุคคลเกิดการเรียนรูเ้มื่อรบัสิ่งกระตุ้นและเกิดการ
ตอบสนอง เป็นประสบการณแ์ละสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้

4.4  ความ เชื่ อ  (Beliefs) ความ คิดที่ ยึ ด ถือสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นผลมาจาก
ประสบการณใ์นอดีต 

4.5 ทศันคติ (Attitudes) ประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
4.5.1 ความเขา้ใจ (Cognitive Component) 
4.5.2 ความรูส้กึ (Affective Component) 
4.5.3 พฤติกรรม (Behavior Component) 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality) คือ รูปแบบลกัษณะบุคคลที่ก าหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง น าไปสูก่ารตอบสนองที่สม ่าเสมอและเกิดปฏิกิรยิาต่อสิ่งกระตุน้ 

4.7 แนวความคิดของตนเอง (Self-concept) แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 
4.7.1 แนวคิดตนเองที่แทจ้รงิ 
4.7.2 แนวคิดตนเองในอดุมคติ 
4.7.3 แนวคิดของตนเองที่คิดว่าบุคคลอ่ืนมองตวัเองที่แทจ้รงิ 
4.7.4 แนวคิดของตนเองที่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นคิดเก่ียวกบัตนเอง 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
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วิพงษ์ชัย  รอ้งขันแก้ว (2556 , น.280-285) ศึกษาการพัฒนารูปแบบเว็บเพจ
สารสนเทศด้านนันทนาการชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต อธิบายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้ง เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านสรา้งเนือ้หาและแบ่งปัน
ขอ้มลูง่ายขึน้ จากเดิมเป็นผูอ่้านอย่างเดิม ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเลือกท ากิจกรรมนนัทนาการเพื่อ
ความบนัเทิง สรา้งความสุข ความเพลิดเพลินในเวลาว่างเปลี่ยนแปลงไป สู่สงัคมดิจิตอล (Digital 
Society) โดยการใชป้ระโยชน์จากอินเตอรเ์น็ต (Internet) และสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) 
เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) กูเกิ ้ลพลัส (Google Plus) ทวิตเตอร ์(Twitter) กระดานแสดงความ
คิดเห็น  (Discussion Boards) เว็บบล็อก (Weblogs) วิกิ  (Wikis) เพจวิว (Page view) ยูทูบ 
(YouTube) เป็นตน้ ปัจจัยที่ช่วยผลักดันใหค้นไทยใชง้านอินเตอรเ์น็ตในเวลาว่างมากขึน้เพราะ 
อตัราค่าบรกิารอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูลดลง โครงข่ายในการใหบ้รกิารพฒันาครอบคลมุเกือบทั่ว
ประเทศ การเติบโตของการใช้สมารท์โฟน (Smartphone) ราคาลดลง ท าให้คนไทยเข้าถึง
อินเตอรเ์น็ตไดม้ากขึน้และสามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูค้นไดแ้ทบทุก
เรื่อง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งกิจกรรมนันทนาการเพื่อความ
บันเทิงในเวลาว่าง เป็นตน้ ทั้งนีส้ามารถสรุปขอ้ดี ข้อเสีย และปัจจัยเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้การเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. ขอ้ดีของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ้ละเผยแพร่ความรูท้าง
นันทนาการ เช่น สามารถติดต่อและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วไดท้ันทีและทุก
เวลา เรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ มี อิสระในการเข้าถึง การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ และน าเสนอขอ้มลูไดท้ั่วทุกมมุโลก ไรข้อ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานที่ในการเรียนรู ้เกิด
ความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา ช่วยสนบัสนุนผูเ้รียนใหถู้กกระตุน้และมีความกระตือรือรน้ในการ
เรียนรู ้เปิดโอกาสใหต้นเองแสดงผลงานสูส่ายตาผูอ่ื้นอย่างง่ายดาย 

2. ขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ้ละเผยแพร่ความรูท้าง
นนัทนาการ คือ ตอ้งพึ่งพาคอมพิวเตอร ์อปุกรณส์ื่อสาร และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ หาก
ไม่มีสิ่งเหล่านีจ้ะไม่สามารถเรียนรูแ้ละเผยแพรค่วามรูท้างนนัทนาการและขาดปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลอาจท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรือเขา้ใจไม่ตรงกนัได ้

3. ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ้ละการเรียน
การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ คือ ทัศนคติของผูเ้รียน เช่น ไม่เปิดรบัเทคโนโลยี จึงท าใหข้าดความ
พรอ้มทัง้ทางจิตใจและความรู ้ไม่ยอมเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไม่มีความกระตือรือรน้ ไม่ต่ืนตวั ไม่ใฝ่รู ้ไม่
กลา้แสดงความคิดเห็นและศกึษาความรูใ้หม่ ๆ ขาดความรบัผิดชอบ เป็นตน้ 
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จากปัจจัยต่างที่นักวิชาการได้อธิบายขา้งต้น ผูว้ิจัยอาจสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ ปัจจยัภานในและปัจจยัภายนอก 

ปัจจัยภายในคือ การตัดสินใจภายในของส่วนบุคคล เช่น อายุ วงจรชีวิตครอบครวั 
อาชีพ รายได ้การศึกษา อปุนิสยั อารมณ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้
ความเชื่อ ทัศคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ แนวความคิดของตนเอง ซึ่งส่งลต่อการตัดสินใจของแต่ละ
บคุคล 

ปัจจัยภายนอกคือ สิงที่เป็นปัจจัยที่มากระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการตัดสินใจเช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม กลุ่มอ้างอิง บทบาทและสถานะทางสังคม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
เช่น ชัน้ทางสงัคม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดลอ้ม และเทคโนโลยี 

ซึ่งผูว้ิจยัมุ่งศกึษาปัจจยัภานนอกในและ 4 ดา้นดงันี ้
1. ปัจจัยดา้นบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพผูป้กครอง ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา รายได ้อาชีพ สถานภาพทางครอบครวั ศาสนา 
2. ปัจจัยเศรษฐกิจ คือสถาพเศษฐิของบุคคลในครอบครวั เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน 

รายไดอ่ื้น ๆ ที่บุคคลสามารถหามาไดใ้นการใชจ้่ายในครอบครวัที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนใน
ครอบครวั สถานภาพการท างานของหวัหนา้ครอบครวั รายไดเ้ฉลี่ยรวมครวัเรือน จ านวนผูบ้คุคลใน
ครอบครวั ความเป็นอยู่ในครวัเรือน เป็นปัจจยัที่ชีว้ิธีการใชแ้ละจดัสรรทรพัยากรขององคก์รภายใต้
สิ่งแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ประชากร ทรพัยากรธรรมชาติ ปัจจยัรายไดป้ระชาชาติ ระดับ
ของค่าจา้งและเงินเดือน เป็นตน้ 

3. ปัจจยัดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั บุคคลที่มีอิทธิพลต่อทศันคติหรือพฤติกรรม 
บทบาททางสงัคม กลุม่อา้งอิง เขตที่อยู่อาศยั 

4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคลในการใชเ้ทคโนโลยี ความตัง้ใจ
ใชเ้ทคโนโลยี ทศันคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี 

2. ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการนันทนาการ/นันทนาการครอบครัว 
2.1 ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ 

ก าโชค  เผือกสวุรรณ (2559, น.65) ปรชัญานันทนาการ หมายถึง แนวความคิดหรือ
หลกัการและวิธีการที่ส่งเสริมใหบ้คุคลรว่มท ากิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงัสินจา้งรางวลัใด ๆ 
และเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจและร่างกาย เกิดความสนุกสนาน มีโอกาสแสดงออก
ในทางที่ถูกตอ้ง ใชก้ิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อกลางเพื่อสรา้งศักยภาพใหม่ทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 
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วรดนู  จีระเดชากุล (2551 , น.11-13)สรุปได้ว่า เวลา เวลาว่าง การเล่น และ
นนัทนาการ มีความสมัพันธเ์ก่ียวขอ้งกบัมนุษยต์ัง้แต่วัยเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ ดงันัน้จ าเป็นตอ้งรูจ้ัก
ความหมายและเขา้ในบทบาทต่าง ๆ อย่างชดัเจน เพื่อสามารถแนะน าและชกัชวนเด็กและเยาวชน
ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เขาตอ้งการและพอใจ เพื่อใหเ้กิดความประทับใจในกิจกรรม มี
ความร่างเรงิแจ่มใจ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และสถานการณท์ี่
คับขันได ้การเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการมีประโยชนต่์อครอบครวั ชุมชน ประเทศชาติ พัฒนา
ทรพัยากรบุคคลใหเ้จริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความเป็นผูม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติ กลวิธีที่ท าใหป้ระชาชนมีความมั่นคงสมบูรณ์
แข็งแรง ตอ้งส่งเสริมใหม้ีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางดา้น
ร่างกาย ส่วนดา้นจิตใจตอ้งสนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นผูม้ีจิตใจมั่นคง รูจ้ักมองโลกในแง่
สรา้งสรรค ์มีความรูส้ึกนกัคิดที่จะพฒันาตนเองและสงัคมใหเ้กิดความเจรญิกา้วหนา้อยู่เสมอ การ
ต่อสูดิ้น้รน ต่อสูก้บัปัญหาและอปุสรรคในชีวิตที่ควบคู่การความเจริญทางเทคโนโลยี มนุษยจ์ึงตอ้ง
มีสิ่งที่ช่วยใหค้ณุภาพที่ดี คือ การมีเวลาพกัผ่อนและเขา้ร่วมกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อใหร้ะบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายมีการผ่อนคลาย เตรียมพรอ้มเผชิญปัญหาและภารกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
สิ่งนีท้ี่กล่าวถึงคือ การได้เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ สรุปคือ มนุษย์ที่ฉลาดย่อมต้องการการ
พกัผ่อนหย่อนใจและตอ้งการเขา้รว่มกิจกรรมที่ตนเองพอใจ กิจกรรมนนัทนาการเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ที่สุดในการสนับสนุนสิ่งเสริมใหรู้จ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่าง
สมบรูณพ์นูสขุในสงัคมได ้

2.2 ความหมายกิจกรรมนันทนาการ 
Stuart J. Schleien (1995, p.13) กิจกรรมนันทนาการ คือ กิจกรรมที่เกิดขึน้อย่างมี

สว่นรว่ม โดยเกิดขึน้ทัง้ที่โรงเรียน ที่บา้น และชุมชน (โดยเฉพาะเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษมกัจะมี
กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้ในบา้น) มีความสะดวกและง่ายต่อการจดักิจกรรมและการจดัเตรียมจาก
สิ่งแวดลอ้มลอบตวัหรือจากแหล่งต่าง ๆ ใกลต้วั โดยวตัถปุระสงคข์องการด าเนินกิจกรรมนัน้จะไม่
ยึดกฎเกณฑแ์ละกติกาที่เคร่งครดัมากจนเกินไป มีเพียงความคาดหวังจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ตามผลประโยชนเ์ฉพาะรายบคุคลซึ่งแตกต่างกนัไป ในการด าเนินกิจกรรมนนัทนาการปัจจยัต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม ไดแ้ก่ 1) แหล่งนนัทนาการ เช่น พืน้ที่ การเงิน การเดินทาง เป็นตน้ 
2) แหล่งทรพัยากรบุคคลคือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนนัทนาการ 
และ 3) ค่านิยมของครอบครวัในการเลือกรูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่ชื่นชอบเฉพาะครอบครวั 
เช่น ความถ่ีในการเขา้รว่มกิจกรรม หรือการใหค้วามส าคัญแก่กิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนตอ้งการ
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เขา้รว่ม ปัจจยัที่กลา่วมานีจ้ะเปิดโอกาสใหค้รอบครวัเขา้มามีส่วนรว่มในกิจกรรมรว่มกนัดว้ยความ
สนกุสนานอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรูแ้ละกลายเป็นทกัษะของการท ากิจกรรมนนัทนาการต่อไป 

J. Robert  Rossman (2008, pp.10-11) กิจกรรมนนัทนาการ คือ การใชเ้วลาไปกับ
การด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคม โดยกิจกรรมนัน้จะตอ้ง
มีลักษณะที่เป็นความต้องการของสังคมและไม่ขัดต่อจริยธรรมโดยต้องสามารถแยะแยกสิ่งที่
ถูกต้องและสิ่งที่ผิดจากกิจกรรมที่ด  าเนินได้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ความสขุเมื่อเขา้รว่ม ท าใหผ้่อนคลายจากความเหนื่อยลา้จากการท างานและฟ้ืนฟูก าลงัขึน้มาใหม่ 
สามารถด าเนินกิจกรรมทัง้ระดับบุคคลและสงัคม เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อเกิดโทษหรือผลเสียหายต่อ
บคุคลและสงัคม แต่จะสง่ผลดีและเป็นประโยชนอี์กทัง้ยงัสรา้งผลลพัธท์างบวก ไดแ้ก่ ทศันคติและ
มมุมองทางบวก ความรูแ้ละพฤติกรรมที่สามารถพฒันาบุคคลและสงัคม สรา้งความรูส้ึกภายในที่
มีต่อประสบการณท์ี่ไดร้บัจากกิจกรรมนนัทนาการ 

เบญจ ์ เอกวิริยะเสถียร (2549, น.16-17) สรุปความหมายของกิจกรรมนันทนาการ
คือ กิจกรรมใด ๆ ที่ เลือกท าในเวลาว่าง และก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา เมื่อกระท ากิจกรรมนั้น ซึ่งมีปัจจัยในการด าเนินงานประกอบด้วย ก าลังเงิน 
ก าลังคน เวลา สถานที่  เครื่องอ านวยความสะดวก ผู้น ากิจกรรม และรูปแบบของกิจกรรม
นนัทนาการ 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2550 , น.3) อธิบายความหมายของ
นันทนาการ คือ ประสบการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มคนไดเ้ลือกสรรเขา้ร่วมโดย
สมัครใจ ปราศจากการถูกบังคับโดยทางตรงและทางอ้อม การกระท านั้นจะต้องกระท าใน  
เวลาว่างจากงานประจ า หรือภารกิจอ่ืน ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนรางวัลใด ๆ นอกจาก  
ความสนกุสนาน ความพงึพอใจ ความสขุใจที่ไดร้บัเท่านัน้ 

วรดนู  จีระเดชากลุ (2551, น.19) สรุปความหมายของนนัทนาการ จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัประการใดประการหนึ่ง ดงันี ้

1. นันทนาการ คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของมนุษย ์  
เกิดจากแรงจงูใจในยามว่าง 

2. นนัทนาการ คือ กระบวนการหรือสภาพการณท์ี่เกิดขึน้ มีความคาดหวงัว่าจะไดร้บั
ประสบการณท์ี่เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต เมื่อบคุคลเขา้รว่มกิจกรรม 

3. นนัทนาการ คือ สถาบนัทางสงัคม แหลง่แห่งวิชาความรู ้และแหลง่แห่งวิชาชีพ 
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4. นนัทนาการ คือ กิจกรรมที่มนุษยเ์ขา้ร่วมหรือกระท าในยามว่างดว้ยความสมคัรใจ 
ผลที่ไดร้บัคือ ความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม
และทอ้งถิ่น 

ธเนตร  ตัญญวงษ์ (2554, น.7) นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่มนุษยแ์ต่ละบุคคล
เข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่างโดยความสมัครใจ และก่อให้เกิดความสุข ความพึงพอใจ เกิด
ประโยชนต่์อตนเองและบุคคลรอบขา้ง ใหม้ีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งกิจกรรมที่เขา้ร่วม
ตอ้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมายบ้านเมือง รวมไปถึงสามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

ปฐมพร  บ าเรอ (2554, น.10) สรุปความหมายนันทนาการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่างด้วยความสมัครใจเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางกาย 
อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา และเป็นกิจกรรมที่สงัคมยอมรบั 

เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย (2556, น.168-179) อธิบายถึงการด าเนินกิจกรรม
นนัทนาการว่า เป็นกระบวนการหนึ่งที่บุคคล 3 ส่วน ไดแ้ก่  ผูท้ี่ก  าหนดนโยบาย ผูท้ี่ด  าเนินกิจกรรม 
และผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติผู้น ากิจกรรมซึ่งอยู่ในส่วนรับผิดชอบของผู้ด  าเนิน
กิจกรรมจะรบัผิดชอบโดยตรง ฉะนัน้การด าเนินกิจกรรมนนัทนาการใหถู้กตอ้งตามกระบวนการจะ
ประกอบดว้ยสิ่งต่อไปนี ้

1. จุดมุ่งหมายของกิจกรรม คือ ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของบุคคลหรือ
สมาชิก หรือองคก์รที่ตอ้งการน ากิจกรรมนนัทนาการมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด โดยใชก้ิจกรรมเป็น
เครื่องมือ และมีจดุมุ่งหมายเพื่อนนัทนาการที่แฝงดว้ยวตัถปุระสงคข์องผูจ้ดัหรือผูน้  าน ามาใช ้โดย
ตอ้งการใหผู้เ้ขา้รว่มไดร้บัคณุค่าและประโยชน ์เช่น 

1.1 เพื่อพฒันาบคุลากรตามลกัษณะของบคุคลต่าง ๆ 
1.2 เพื่อพฒันากลุม่บคุลหรือองคก์รดา้นต่าง ๆ 
1.3 เพื่อความบนัเทิงหรือเป็นนนัทนาการสง่ต่อความสขุทางใจ 
1.4 เพื่อการเรียนการสอนหรือดา้นการศกึษา 
1.5 เพื่อเป็นการอนรุกัษแ์ละถ่ายทอดประเพณี ศิลปวฒันธรรม 
1.6 เพื่อพฒันาดา้นกีฬาชนิดประเภทต่าง ๆ 
1.7 เพื่อการประกอบการธุรกิจการคา้หรืออาชีพ 
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2. การเลือกกิจกรรม คือ การเลือกกิจกรรมเพื่อน ามาใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงค ์หรือ
จุดมั่งหมายที่ตอ้งการใหผู้เ้ขา้ร่วมไดร้บั หนา้ที่ของผูน้  ากิจกรรมจะตอ้งเลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสม
และบรรลวุตัถ ุโดย 

2.1 เลือกใหเ้หมาะสมกบับคุคล ไดแ้ก่ เพศ-วยั ผูร้ว่ม 
2.2 เลือกใหเ้หมาะสมกบัสถานที่ อปุกรณท์ี่มีอยู่หรือสามารถจดัหาได ้
2.3 เลือกใหเ้หมาะกบัจ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
2.4 เลือกใหเ้หมาะกบัภูมิหลงัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเช่น ทักษะ กลุ่มบุคคลตาม

อาชีพต่าง ๆ 
2.5 เลือกใหเ้หมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศและทอ้งถิ่น 
2.6 เลือกใช้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วม และเป็น

อนัตรายต่อการเรียนรู ้
2.7 เลือกกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด และให้ความ

สนกุสนานเพลิดเพลิน 
2.8 เลือกตามความสนใจของบคุคลและชมุชน 

3. การเตรียมสถานที่และอปุกรณใ์นการด าเนินกิจกรรม คือ การเตรียมสถานที่และอุ
กรณซ์ึ่งเป็นหนา้ที่ของผูน้  ากิจกรรม มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การเตรียมสถานที่ เช่น ส ารวจสถานที่ว่ามีลักษณะใดเพื่อจัดกิจกรรมได้
เหมาะสม เลือกหาสถานที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วม ค านึงถึงความปลอดภัยต่อการร่วม
กิจกรรม เลือกสถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่ดีและเหมาะสม 

3.2 การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น ตรวจสอบสภาพอยู่
ในสภาพดีสามารถใชง้านได ้มีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการในการประกอบกิจกรรม เป็นตน้ 

4. วิธีด าเนินกิจกรรม คือ การด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ตน้จนจบขึน้อยู่กับทักษะ และ
เทคนิคของผูน้  าแต่ละคน ขอ้ระวงัคือ ตอ้งใหเ้กิดความพอใจต่อส่วนรวม เกิดความอยากและมีสว่น
รว่มอย่างทั่วถึงทกุคน และเป็นลกัษณะของนนัทนาการ 

5. ความปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรม คือ ความปลอดภัยที่ต้องค านึงในการ
ประกอบกิจกรรม ใด ๆ โดบเฉพาะการเล่นเกมที่มีลักษณะการแข่งขันและเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในขณะเล่น ผูเ้ขา้ร่วมมักลืมตัวขาดความระมัดระวัง อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น ฉะนัน้ผูน้  าหรือผูร้บัผิดชอบจะตอ้งปอ้งกนัไวก้่อน 
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6. การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นหรือท ากิจกรรม คือ การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากการเล่นหรือท ากิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของผู้น าที่ควรมีความรู้ สามารถจะ
ด าเนินการช่วยเหลือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมโดยเบือ้งตน้ และในขณะเดียวกนั ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย 

7. การสรุปและประเมินผลกิจกรรม คือ การสรุปผลและประเมินกิจกรรมว่าบรรลุ
วตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายการด าเนินกิจกรรมหรือไม่ โดยพิจารณาองคป์ระกอบคือ 

7.1 กระบวนการขณะจดัเตรียม 
7.2 วิธีด าเนินการ 
7.3 ผูน้  ากิจกรรม 
7.4 ผูร้ว่มกิจกรรม 
7.5 ความปลอดภยั 
7.6 วตัถปุระสงคอ่ื์น ๆ หรือประโยชนท์ี่ไดร้บั 
7.7 ขอ้เสนอแนะ 

คชัญศิลป์  บุญพิทกัษ์สกลุ (2558, น.10) กิจกรรมที่กระท าในเวลาว่างจาการท างาน
หรือภารกิจต่าง ๆ เขา้ร่วมด้วยความสมัครใจ ท าให้มีความรูส้ึกสดชื่นมีพลังงานเกิดขึน้ใหม่ มี
ความสุข กิจกรรมที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมาย เกิดการพัฒนา
หรือเจรญิงอกงามทางกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา 

ณัฐวฒุิ  เพชรคง (2558, น.8) นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่แต่ละบุคคลพึงพอใจ
กระท าในเวลาว่างที่นอกเหนือจากการท างานดว้ยความสมัครใจในเชิงสรา้งสรรค ์โดยไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมและกฎหมาย ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นรา่งกาย อารมณ ์และสงัคม 

ปริญญลกัษมิ์  ตระกูลตัง้จิตร (2558, น.9) นันทนาการ หมายถึง สถาบนัหรือแหล่ง
ศนูยก์ลางทางสงัคม ใหบุ้คคลหรือสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ก่อใหเ้กิดความเจริญงอก
งามทางร่างกายและพัฒนาทางดา้นอารมณ์ จิตใจ และสังคม อาทิเช่น สวนสาธารณะในเมือง 
สวนหย่อม ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดส าหรับประชาชน ดนตรีส  าหรบัประชาชน วนอุทยาน และ
อทุยานแห่งชาติ ซึ่งโดยปกติรฐัมีหนา้ที่จดัแหลง่นนัทนาการในรูปแบบต่าง ๆ นี ้

ก าโชค  เผือกสุวรรณ (2559, น.5) สรุปความหมายกิจกรรมนันทนาการไดว้่า เป็น
ระบบกิจกรรมมีกระบวนการจัดด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล สรา้งความสัมพันธ์หมู่
สมาชิกตามความสนใจ เปิดโอกาสใหแ้สดงออกความพึงพอใจตามควาตอ้งการ เสริมสรา้งความ
เจริญงอกงามในจิตใจ อารมณ ์สงัคม สติปัญญา รา่งกาย ใชก้ิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางที่น าไปสู่
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เป้าหมาย สรุปกิจกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมเบา ๆ (Passive Activities) เน้นพัฒนา
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ออกก าลังเพียงเบา ๆ เช่น เล่นเกม การฝีมือ วาดเขียน อ่าน
หนงัสือ ท าสวน เล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนาน ดนตรีและเพลง 2) กิจกรรมหนงั (Active Activities) 
เนน้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีเรื่องของน า้หนักร่างกายรวมอยู่ดว้ย เช่น 
เลน่กีฬาเพื่อการแข่งขนัตามวยั เดินทางท่องเที่ยว เตน้ร  า รอ้งเพลง เตน้แอโรบิก เป็นตน้ 

ประยูร วงศจ์นัทรา (2559, น.30) นนัทนาการ หมายถึง กระบวนการพฒันากิจกรรม
ที่เขา้ร่วมเพื่อก่อใหเ้กิดการพัฒนาอารมณ์สุขและสรา้งความภาคภูมิใจในตนเองโดยมีแรงจูงใจ
มากจากความพอใจหรือความสุขใจ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้เวลาว่างได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใชช้ีวิตรว่มกบัสงัคมอย่างสรา้งสรรคแ์ละมีความสขุ 

ภาวิณี   เลิศนวลจันทร ์(2559 , น.27) สรุปความหมายกิจกรรมนันทนาการคือ 
กิจกรรมที่ท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีการบงัคบั ท าในยามว่าง  ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ศีลธรรม 
และกฎหมาย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสติปัญญา ท าให้เกิด
ความสขุ ผ่อนคลาย เป็นอิสระ และตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของรา่งกาย จิตใจ 

อดิศัย  มัตเดช (2559, น.13) กล่าวโดยสรุปว่านันทนาการ (National Recreation 
and Park Association) หมายถึง กิจกรรมที่ท าในเวลาว่างจากงานประจ าเพื่อลดความตึงเครียด 
ท าใหเ้กิดความสนุกสนานรา่เริง ท าดว้ยความสมคัรใจตามประสบการณข์องแต่ละบุคคลโดยไม่มี
การบงัคบั และเกิดการพฒันาทางกาย จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี ้จะตอ้งไม่
ผิดกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณี เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยปรบัความสมดุลใหเ้ขา้กับ
คณุภาพชีวิต 

อมรนิทร ์ หตัถกิจ (2559, น.6)อมรนิทร ์ หตัถกิจ (2559 : 6) นนัทนาการคือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเจรญิงอกงามทัง้ทางกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ดว้ยวิธีการ
สรา้งความสัมพันธ์กับสภาวะหรือสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงออกซึ่ง
ความพงึพอใจตามความตอ้งการที่ขึน้อยู่กบัความสนใจและประสบการณข์องแต่ละบคุคล 

กรมพลศึกษา ส านักนันทนาการ (2560, น.6) นันทนาการ คือ กิจกรรมที่กระท าใน
ยามว่าง จากภารกิจงานประจ า เขา้ร่วมกระท าดว้ยความสมัครใจ เกิดความพึงพอใจ ความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมต้องไม่เกิดโทษ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม และกฎหมายบา้นเมือง 
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2.3 นันทนาการส าหรับครอบครัว 
ธวัช  เติมญวน (2553, น.44-45) สรุปความหมายนันทนาการส าหรบัครอบครวั คือ 

กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครวั มี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครวัไดร้บัความสุข สนุกสนาน สรา้งความรกั ความอบอุ่น คลายเครียด ใชก้ิจกรรมเป็นสื่อ 
การด าเนินกิจกรรมนันทนาการสามารถด าเนินโดยใครก็ได้เป็นผู้ริเริ่ม เช่น หัวหน้าครอบครัว 
สมาชิกในบา้น เป็นกิจกรรมส่งเสรมิเพื่อการเรียนรูท้กัษะพิเศษ เปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครวัมี
โอกาสใช้เวลาว่างเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในสงัคมไดอ้ย่าเหมาะสม เช่น การจดัการศึกษาส าหรบัเด็ก การจดักลุ่มสนใจ การ
เตน้ร  า การเย็บผา้ ตีกอลฟ์ วาดภาพ ดนตรี เซรามิค ปรุงอาหาร เป็นตน้ 

ธวชั  เติมญวน (2553, น.49) การใชเ้วลารว่มกนัในครอบครวั มีหลายรูปแบบ เช่น 
1. กิจกรรมในงานประจ าวัน คือ งานบ้านเป็นงานที่สมาชิกทุกคนควรมีส่วน

รบัผิดชอบ 
2. กิจกรรมเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ตามความสนใจ ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การไปเที่ยว

พกัผ่อน เป็นตน้ 
3. กิจกรรมในโอกาสพิเศษ ไดแ้ก่ วนัสงกรานต ์วนัแม่ วนัเด็ก เป็นตน้ 
4. กิจกรรมส าคัญทางศาสนา ไดแ้ก่ การท าบุญตักบาตร เวียนเทียน ท าสมาธิ 

เป็นตน้ 
5. กิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกของครอบครวั ได้แก่ การเลีย้งสัตว ์การเล่นดนตรี 

เป็นตน้ 
จากความหมายของกิจกรรมนนัทนาการขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ากิจกรรมนนัทนาการ

คือ กิจกรรมที่ใชเ้ป็นสื่อในการเรียนรูห้รือสรา้งเสริมประสบการณก์ารเรียนรูใ้นทุกเวลาและสถานที่ 
ดว้ยความตอ้งการ ความสนใจ ความสมคัรใจ สรา้งความรูใ้หม่ เกิดความเพลิดเพลินและความพึง
พอใจของนักเรียน โดยผู้ปกครองเป็นผู้เลือกและเป็นผู้จัดการอ านวยความสะดวกให้ภายใต้
กระบวนการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ซึ่งยึดถือหลกัการ แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยมเฉพาะ
รายครอบครวั ท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและกฎหมายบา้นเมือง เป็นกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคก์ารเรียนที่ผูป้กครองก าหนด เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาหรือ
ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ ์สติปัญญา และสงัคม สามารถน าผลที่ไดจ้ากการเลือกเขา้
ร่วมกิจกรรมมาใชเ้ป็นร่องรอยการเรียนรู ้ผลงาน ใบงาน ใบประเมิน ใชว้ัดผลและประเมินผล
ทางการศกึษา 
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2.4 ความส าคัญ ประโยชนแ์ละคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ 
Human  Kinetics (2006, pp.8-14) จัดประเภทความส าคัญ ประโยชนแ์ละคุณค่า

ของกิจกรรมนันทนาการไว้ 3 แบบ คือ 1) สามารถพัฒนามนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงสรา้งเศรษฐกิจ ใหบ้รรลคุวามสมบูรณอ์ย่างมีคณุภาพ ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ที่กลา่วมาลว้นส่งผล
ต่อการพฒันา และมีความเก่ียวขอ้งกนัในระบบโครงสรา้ง ไดแ้ก่ คน สิ่งแวดลอ้ม สินคา้และบริการ 
โดยกิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาและเสริมสรา้งปัจจัยเหล่านีไ้ด้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2) สามารถป้องกนัความเสียหายจากผลกระทบดา้นปัจจยัที่เสื่อมถอย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึน้นัน้
ไม่ใช่ว่าจะเป็นปัจจยัที่เป็นประโยชนท์ัง้หมด นนัทนาการสามารถป้องกันและพฒันาสิ่งที่อาจเป็น
ปัจจยัและเป็นสาเหตทุี่จะท าลายมนุษย ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรือโครงสรา้งทางเศรษฐกิจได ้
3) สามารถเขา้ความเป็นตัวตนผ่านประสบการณ์ทางดา้นนันทนาการ เพราะมนุษยจ์ะแสวงหา
กิจกรรมที่ตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหต้นเองมีคุณค่า เช่น ต้องการผ่อนคลายความเครียด 
ความตอ้งการที่จะตอบสนองต่อประสาทสัมผัสต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และตอบสนองต่อ
จิตใจภายในตนเอง 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2549 , น.17-18) การจัดนันทนาการให้
เหมาะสมกบัวยัเด็กเล็กและเยาวชน สรุปไดว้่า เด็กเล็ก เนน้การเล่นเป็นสิ่งส  าคญั กิจกรรมการเล่น
ที่ควนจัดไดแ้ก่ เกมต่าง ๆ ที่ใชลู้กบอล รูปภาพ รถสามลอ้เล็ก ตุ๊กตา กองทราย เครื่องเล่นต่าง ๆ 
การเล่านิทานประกอบการเล่น ส่วนเยาวชน กิจกรรมนนัทนาการที่ควรจดัตอ้งใหค้วามสนุกสนาน 
ใชก้ าลงัมาก โลดโผน เช่น ฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล เป็นต้น และขอ้ควรจ าคือ ไม่ควรใหเ้ด็ก
อายุ 10 ปีขึน้ไป เล่นกีฬาประเภทเดียวเพื่อไม่ท าให้ร่างกายเจริญเฉพาะส่วน ควรมีกิจกรรม
นนัทนาการดา้นเย็บปักถกัรอ้ย วาดเขียน อ่านหนงัสือ รว่มดว้ยจะดีท่ีสดุ 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2550 , น.4-5) ความส าคัญของ
นันทนาการต่อครอบครัว ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันท าให้สมาชิกในครอบครวัขาดโอกาสและ
บรรยากาศที่จะได้อยู่ร่วมกันพรอ้มหน้าพรอ้มตา หรือมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นเหมือนใน
สมยัก่อน กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการเสริมสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความอบอุ่นในครอบครวั
ได ้ช่วยลดช่องว่างท าใหส้มาชิกในครอบครวั ไดรู้จ้กับทบาทและหนา้ที่รบัผิดชอบของตนเอง 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2550 , น.12) กิจกรรมนันทนาการมี
ความส าคัญ มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ช่วยพัฒนา
คณุภาพชีวิตใหเ้กิดประโยชนแ์ละคณุค่าจากการเขา้รว่มและประกอบกิจกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่  
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1. คณุค่าดา้นพฒันาการสขุภาพ 
2. คณุค่าดา้นพฒันาการมนษุยสมัพนัธ ์
3. คณุค่าดา้นพฒันาการบคุลิกภาพ 
4. คณุค่าดา้นการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

ก าโชค  เผือกสวุรรณ (2559, น.10-11) ไดก้ลา่วถึงประโยชนข์องนนัทนาการดงันี ้
1. ท าใหม้ีความสนุกสนาน มีความสขุในชีวิต รูจ้กัใชเ้วลาว่าง (Leisure Time) ให้

เกิดประโยชน ์
2. ท าให้มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ปราศจากความกังวล ปัญหาโรคจิตหมดไป 

เพราะปัจจบุนัปัญหาสงัคม ความวิตกกงัวลเป็นหนทางน าไปสูโ่รคจิตไดง้่าย 
3. สามารถลดปัญหาสงัคมดา้นอาชญากรรมและความประพฤติเกเรของเยาวชน 

เช่น ทะเลาะวิวาทเรื่องชูส้าว หนีโรงเรียน ยาเสพติด สาเหตุเกิดจากการไม่รูจ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์ควรจัดบริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกในทางที่ถูกตอ้ง จะเป็น
คณุค่าแก่ตนเองและสงัคม 

4. สามารถส่งเริมความเป็นพลเมืองดี รูจ้กับ ารุงรกัษาสขุภาพ ใชเ้วลาว่างในทาง
ถกูตอ้ง ไม่สรา้งความเดือดรอ้นแก่สงัคม เช่น เป็นผูน้  าอาสาสมคัร 

5. ฟ้ืนฟูอาการไข ้เนน้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีร่างกายแข็งแรง
สมบรูณป์กติเรว็ยิ่งขึน้ 

6. เป็นเครื่องมือสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในองคก์ร เพราะกิจกรรมนันทนาการตอ้ง
ปฏิบติัร่วมกนัเป็นทีม เกิดความสนุกสนาน ช่วยเหลือเกือ้กูล ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ท าใหส้งัคมมี
ความสขุ 

7. รูจ้ักสงวนทรพัยากรตามธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการจิตอาสาเป็นประเภท
หนึ่งที่ช่วยบ ารุงรกัษาพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และทรพัยากรธรรมชาติสรา้งความสวยงาม ดู
แลว้เกิดความเจริญใจ จึงควรจดัสรา้งสวนสาธารณะและวนอุทยานใหม้ีเพิ่มขึน้ คอยควบคมุดแูล
รกัษาเพื่อความสวยงาม และไม่ใหถ้กูท าลาย 

ส านกัส่งเสริมและพฒันานนัทนาการ (2550, น.23-24) ไดส้รุปประโยชนแ์ละคณุค่า
ของนนัทนาการดงันี ้

1. ช่วยใหบ้คุคลและชมุชนไดร้บัความสขุ สนกุสนาน 
2. ช่วยใหบ้คุคลและชมุชนพฒันาสขุภาพจิต และสมรรถภาพทางกาย 
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3. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและประพฤติเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์
ของเยาวชนและเด็ก 

4. สง่เสรมิความเป็นพลเมืองดี 
5. สง่เสรมิการพฒันาอารมณ ์
6. สง่เสรมิศิลปวฒันธรรมของชาติ 
7. สง่เสรมิการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
8. สง่เสรมิในเรื่องการบ าบดัรกัษา 
9. สง่เสรมิมนษุยสมัพนัธแ์ละการท างานเป็นทีม 
10. สง่เสรมิและบ ารุงขวญัทหาร ต ารวจ ซึ่งปฏิบติัหนา้ที่ตามชายแดน 

วรดนู  จีระเดชากุล (2551, น.69-70) สรุปได้ว่า นันทนาการมีความส าคัญต่อ
ครอบครวั ประชากรศาสตร ์ชมุชน และประเทศชาติ คือ 

1. ความส าคัญต่อครอบครวั ท าใหส้มาชิกในครอบครวัมีโอกาสอยู่ร่วมกนัอย่าง
พรอ้มหน้าพรอ้มตา มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และกิจกรรมนันทนาการสามารถเป็นสื่อในการ
เสรมิสรา้งบรรยากาศใหอ้บอุ่น สมาชิกรูจ้กัหนา้ที่และบทบาทของตนเอง 

2. ความส าคัญด้านประชากรศาสตร ์นันทนาการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความ
สมบูรณท์ัง้ร่างกาย จิตใจ สงัคม อารมณ ์และสติปัญญา เมื่อประชาชนเขา้ใจและตระหนกัถึงการ
ปฏิบัติตนในการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ สังคมจะเกิดความเขม้แข็ง ปลอดภัย น่าอยู่อาศัย 
สง่ผลถึงความมั่งคงของประเทศชาติ 

3. ความส าคญัดา้นชมุชน นนัทนาการช่วยพฒันาชมุชนในหลายดา้น ตวัอย่างเช่น 
1. ช่วยสรา้งคนใหม้ีเหตผุล รูจ้กัเสียสละและช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดอบายมุข แก้ไขพฤติกรรมหมกมุ่นกับสิ่งที่

สังคมไม่พึงประสงค์ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน มีการควบคุมดูแลและ
ช่วยเหลือเอาใจใสเ่อือ้อาทรกนัและกนั 

3. ช่วยสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่ดี จัดสภาพแวดลอ้มใหส้วยงาม ส่งเสริมและอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม ปอ้งกนัและแกไ้ขภาวะมลพิษ สง่เสรมิสมดลุแห่งธรรมชาติ 

4. ความส าคญัต่อประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมความรกั ความ
สามัคคี สรา้งความสงบสุขในชาติ เมื่อประชาชนมีโอกาสออกก าลังกายหรือเล่น ก็จะมีจิตใจ
แจ่มใส ปราศจากภาวะเครียด ปัญหาลดนอ้ยลง ประเทศสงบสขุ 
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วรดนู   จี ระเดชากุล (2551 , น.82-86) อธิบายความจ าเป็นของเด็กในด้าน
นันทนาการว่า ความส าคัญและประโยชน์ของนันทนาการก็ต่างตระหนักกันตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบนั ดงัประโยคอมตะที่ว่า จิตใจที่แจ่มใสมกัอยู่ในเรือนร่างที่สมบรูณ ์(A Sound Mind in 
A Sound Body) และปัจจุบนับุคคลทุกชนชัน้ทราบกันดีว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการน ามา
ซึ่งความสมดุลของชีวิต หรือ นันทนาการเพื่อคุณภาพของชีวิต (Recreation for the Quality of 
Life) การเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมที่เกิดขึน้ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเล่นของเด็ก เช่น อุปกรณ์ วิธีการเล่นมีการดัดแปลงไปตามลักษณะท้องถิ่นและ
กาลเวลา ถา้ไม่มีการดูแลอย่างรอบคอบก็อาจเกิดผลเสียแก่เด็กได ้การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่เด็กจึงเป็นการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ และวางกรอบความเจริญงอกงามที่ดี ดังนั้นสิ่ง
ต่อไปนีเ้ป็นเหตผุลว่าท าใมตอ้งมีการจดักิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่เด็ก 

1. สิ่งแวดลอ้ม การเติบโตของชุมชนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างยิ่ง อัตรา
การเพิ่มของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมส่งผลเสียต่อบรรยากาศ 
มลภาวะเป็นพิษ การอาศยัอยู่อย่างแอดอดัยดัเยียดในชุมชนก่อใหเ้กิดโรคภัยไขเ้จ็บ ขาดระเบียบ
วินยัและความเรียบรอ้ย ดงันัน้ เด็กที่เกิดในสิ่งแวดลอ้มเช่นนี ้จึงควรจะตอ้งไดร้บัความสนใจและ
ดูแลเป็นพิเศษ ควรได้รบัการบ าบัดและส่งเสริม โดยพิจารณาการจัดกิจกรรมนันทนาการและ
สิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัเขา 

2. ความยากจน ชุมชนที่มีกลุ่มคนยากจนอาศัยอยู่ เนื่องจากไม่มีงานท า ไม่มี
ความรูค้วามสามารถหารายไดม้าจุนเจือครอบครวั และค่าครองชีพที่เพิ่มขึน้สูงเรื่อย ๆ สภาพที่
ประชาชนตอ้งหาเชา้กินค ่า โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ วิธีแกไ้ขที่ทางการตอ้งยื่นมือเขา้ไปช่วยแกไ้ข
คือ กิจกรรมนนัทนาการเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาได ้เพราะขอบข่ายของนนัทนาการ
นัน้กวา้ง การส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกใหใ้ชเ้วลาว่างอย่างเกิดประโยชน ์หารา้ยไดเ้สริม เช่น งาน
อดิเรก เย็บปักถกัรอ้ย จกัรสาน อาจช่วยใหฐ้านะความเป็นอยู่ของประชาชนในชมุชนดีขึน้ 

3. ปัญหาชนกลุ่มนอ้ย ความเลื่อมล า้ทางเชือ้ชาติ ภาษา และที่อยู่อาศยัของกลุ่ม
ชนเหล่านีท้  าใหค้วามคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและนโยบายที่ขดัแยง้กนั กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นสื่อ
ประสาน กระตุ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มสังคมเหล่านี ้ร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ 
สามารถช่วยลดปัญหาดา้นความขดัแยง้ลงได ้ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทางรฐับาล 
ราชการ และหน่วยงานเอกชนรว่มมือกนั 

4. สภาพความไม่มั่นคงทางสงัคมและปัญหาอาชญากรรม จากการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสงัคมอตุสาหกรรมใหม่ในปัจจุบนั ท าใหเ้กิดช่องว่าง 
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คือ การปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนบางพวกที่ เห็นแก่ตัว ไม่
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ เกียจครา้นไม่สนใจที่จะปรบัปรุงตวัเองใหเ้ขา้กบัเหตกุารณ ์คิดแต่จะเอาเปรียบผูอ่ื้น
ตลอดเวลา มีความเป็นอยู่อย่างแรง้แคน้ ขดัสน คอยแต่จะก่อปัญหาใหเ้กิดขึน้และท าใหส้งัคมไม่
ปลอดภยั ซึ่งท าใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมตามมา การน าเอากิจกรรมนนัทนาการเป็นสื่อประสาน 
ส่งเสริมความรกัความสามคัคี สนบัสนุนแนะน าใหรู้จ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเอง และ
ครอบครวั จะช่วยเบาเทาปัญหาเหลา่นีเ้บาบางลง  

5. การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและจิตใจตอ้งไดร้บัการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี มีสิทธิเท่าเทียมกันกับเด็กปกติ หรืออาจมี
ความสามารถพิเศษที่เด็กปกติทั่วไปไม่มี ทางรฐับาลและเอกชนที่เก่ียวข้องตระหนักเข้าใจใน
ปัญหานี ้จึงด าเนินการจดักิจกรรมนนัทนาการและมีแนวโนม้ที่จะพฒันากิจกรรมดา้นนีเ้พิ่มขึน้แก่
เด็กพิเศษในอนาคต 

6. ปัญหาสภาพครอบครวัโดดเด่ียว เกิดจากสภาพครอบครวัอย่างรา้งกัน การ
แยกกนัอยู่ การทะเลาะเบาะแวง้ และความไม่เขา้ใจกนัในครอบครวั ส่งผลใหเ้ด็กเกิดความวา้เหว่ 
ขาดที่พึ่งทางใจ ขาดความอบอุ่น และขาดผูแ้นะน าทาง ท าใหเ้ด็กแกปั้ญหาในทางที่ผิด ประพฤติ
พาลเกเร ลกัขโมย หนัไปพึ่งยาเสพติด ไม่รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนใ์นทางที่ดีและสรา้งสรรค ์
กลายเป็นปัญหาสงัคม การส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี หรือร่วม
กิจกรรมท่องเที่ยว ศิลปหตัถกรรมต่าง ๆ ช่วยลดปัญหาทางครอบครวัของเด็กได ้

7. การกระตุน้และเผยแพร่ความรูท้างนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการเขา้มามี
ส่วนช่วยและเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและประสานความรกัความสามัคคีใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชนในชุมชน การใหค้วามรูแ้ละโอกาสแก่เด็กจะช่วยหันเหความคิดและทัศนคติจากความ
เขา้ใจผิด ๆ ดา้นนนัทนาการเดิม กลายเป็นสรา้งมิติใหม่และภาพลกัษณใ์หม่ เกิดความรูค้วามคิดที่
ดี สรา้งสรรค์ มุ่งเสาะหาความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง และยังเป็นวิถีทางอีกอย่างหนึ่งทาง
การศกึษาเพื่อใหเ้กิดศาสตรแ์ละปรชัญาใหม่ทางดา้นนนัทนาการอีกดว้ย 

ภาวิณี  เลิศนวลจนัทร ์(2559, น.37) กิจกรรมนนัทนาการเป็นความตอ้งการพืน้ฐาน
ของมนษุยท์ี่เลือกท าโดยความสมคัรใจ เพื่อใหเ้กิดความสขุ การพฒันาทางดา้น รา่งกายและจิตใจ 
โดยกิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งที่พื ้นฐานที่ทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุน จัดพืน้ที่ส  าหรับ
กิจกรรมนนัทนาการที่ก่อใหเ้กิดทางเลือกที่หลากหลายสรา้งแรงจูงใจสรา้งมาตรฐาน เก่ียวกบัพืน้ที่
ทางนันทนาการให้ เพื่อให้เกิดการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิด
ความสขุสรา้งคณุภาพชีวิตพืน้ฐานที่ดีใหก้บัประชาชนสง่ผลใหเ้กิดเป็นสงัคมคณุภาพต่อไป 
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ส านกันนัทนาการ กรมพลศกึษา (2561, น.6-7) เปา้หมายของนนัทนาการ 
1. เพื่อผ่อนคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์สุข เกิดความพึงพอใจ และความ

สนกุสนาน 
2. เพื่อเสริมสรา้งประสบการณใ์หม่ เช่น กิจกรรมอาสาสมคัร กิจกรรมท่องเที่ยว 

ทศันศกึษา เป็นตน้ 
3. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณแ์ละพฒันาทางดา้นอารมณ ์
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และความรบัผิดชอบทั้งต่อ

ตนเองและผูอ่ื้น 
5. เพื่อส่งเสรมิการแสดงออกแห่งตนในดา้นความรูส้กึนึกคิด ความคิดสรา้งสรรค ์

การเรียนรู ้สรา้งความมั่นใจ สง่เสรมิสขุภาพและบคุลิกภาพแก่ตนเอง 
7. เพื่อส่งเสรมิความเป็นมนุษยชาติโดยเกิดพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ ์

สงัคม สติปัญญา และจิตใจ 
8. เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดี รูจ้กัสิทธิหนา้ที่ ความรบับผิดชอบ มีระเบียบ

วินยั มีน า้ใจ ปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
2.5 ประเภทและกิจกรรมนันทนาการ 

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2549 , น.4-7) ประเภทของนันทนาการ 
แบ่งเป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. นนัทนาการในบา้น (Family Recreation) 
2. นนัทนาการในโรงเรียน (School Recreation) 
3. นนัทนาการสาธารณะ (Public Recreation) 
4. นนัทนาการเทศบาล (Municipal Recreation) 
5. นนัทนาการชมุชน (Community Recreation) 
6. นนัทนาการในชนบท (Rural Recreation) 
7. นนัทนาการในโรงงาน (Industrial Recreation) 
8. นนัทนาการในโรงพยาบาล (Hospital Recreation) 
9. นนัทนาการเก่ียวกบัการคา้ (Commercial Recreation) 
10. นนัทนาการอาสาสมคัร (Voluntary Recreation) 
11. นนัทนาการที่เป็นอาชีพ (Professional Recreation) 
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ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2550) ไดก้ าหนดกิจกรรมนันทนาการ
ออกเป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ศิลปหตัถกรรม (Art and Crafts) ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ งานดา้นศิลปะท าดว้ยมือ 
ท าในเวลาว่างไม่หวงัผลก าไรหรือท าเป็นอาชีพ เป็นกิจกรรมสง่เสริมทกัษะความสามารถการใชม้ือ 
สรา้งงานฝีมือแก่ชุมชน พัฒนาอารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ผูเ้ขา้ร่วมใชจ้ินตนาการของตนเอง
สรา้งสรรค์สิงใหม่ ๆ เป็นกิจกรรมค่าใช้จ่ายไม่สูง แสดงออกความเป็นตัวของตัวเอง สามารถ
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั สามารถน าของที่ใชแ้ลว้มาประดิษฐ์หรือสรา้งสรรคใ์หม่ให้
เกิดประโยชนอ์ย่างอ่ืนได ้เช่น เครื่องจกัสาน เย็บปักถกัรอ้ย เครื่องป้ันดินเผา การแกะสลกัไม ้การ
ท าร่ม การป้ัน (แป้งขนมปัง ดินน า้มัน ปูนปลาสเตอร)์ เครื่องเงิน เครื่องเขิน การทอเสื่อ การวาด
ภาพ ประดิษฐ์ดอกไม ้ท ารองเทา้ ท ากระเป๋า รอ้ยพวงมาลยั ซิลกส์กรีน (Silk Screen) พบักระดาษ 
จดัดอกไม ้การเป่าแกว้ ท าว่าว ฯลฯ 

2. เกมกีฬา (Games and Sports) กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
เคลื่อนไหว ความอดทน สติปัญญา และก าลังของร่างกายประกอบกิจกรรม บางกิจกรรมใช้
อปุกรณ ์เช่น ลกูบอล ไมตี้แรก็เกต ถุงมือ ฯลฯ มกัจดัในสถานที่บริเวณกวา้ง เช่น สนามหญา้ ลาน
กวา้ง โรงยิมเนเซียม เป็นตน้ การเล่นการแข่งขนัมีกฎ กติกาเฉพาะ เพื่อความเสมอภาค สนุก ทา้
ทาย เป็นกิจกรรมที่สนุก ต่ืนตา ทา้ทายความสามารถผูเ้ขา้ร่วม เหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั รวมทัง้ผู ้
พิการ การจดักิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมกีฬา ไดแ้ก่ เกมสรา้งสรรค ์เกมน าไปสูกี่ฬาใหญ่ เกม
การละเลน่พืน้เมือง เกมคอมพิวเตอรแ์ละไฟฟ้า เกมเบ็ดเตล็ด ในส่วนของกีฬา ไดแ้ก่ กีฬาประเภท
เด่ียว กีฬาประเภทคู่แข่งขัน กีฬาประเภททีม กีฬาทางน า้ กีฬาเสริมสมรรถภาพ กีฬาปะทะต่อสู ้
กีฬากึ่งนนัทนาการ 

3. การเต้นร  า (Dances) กิจกรรมแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวและการแสดง
ความสามารถทางอารมณ์ เช่น ความสุข ความรกั เสียใจ การบูชา สงคราม เป็นตน้ รูปแบบจัด
กิจกรรมนนัทนาการเตน้ร  า (Dances) เรียกว่า กิจกรรมเขา้จงัหวะ แต่ละกิจกรรมมอบคุณค่าและ
ความสนกุสนานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

3.1 การลีลาศ (Ballroom Dancing) ผูเ้ต้นออกก าลังประกอบดนตรี ท าให้
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สนุทรีย ์หรือการฝึกเพื่อแข่งขนั แบ่งตามจงัหวะดนตรีออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

3.1.1 ประเภทบอลรูม (Ballroom) สแตนดารด์ (Standard) 
3.1.2 ประเภทลาตินอเมรกินั (Latin American) 
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3.2 นาฏศิลป์สากล กิจกรรมการเตน้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเครื่องไหว ใช้
กลา้มเนือ้ลกัษณะต่าง ๆ ไดอ้ย่างสวยงาม ใชก้ารฟังและเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี อาจเตน้เดี่ยว 
คู่เตน้ หรือเตน้เป็นกลุ่ม มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั เช่น แจ๊ส บลัเล่ต ์โมเดอรด๊์านซ ์ครีเอทีฟมูฟ
เมนต ์แท็ป เป็นตน้ 

3.3 กิจกรรมการออกก าลังกายที่ใชจ้ังหวะเป็นองค์ประกอบ เช่น แอโรบิค
แด็นซ ์มวยไทย แอโรบิค  เชียรล์ีดดิง้ ปอม ปอมเชียร ์และการต่อตวัคู่ 

3.4 กิจกรรมชมการแสดงประเภทเตน้ร  า เช่น การชมการแสดงบัลเล่ต ์แจ๊ส ร  า
ประเภทต่าง ๆ ชม กาโชวล์ีลาศ เป็นตน้ 

4. ละครและการละคร (Drama) กิจกรรมแสดงออกทางอารมณ์ กิจกรรม
ประจ าวันสรา้งความรูส้ึกของการแสดงออกแห่งตน มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การละคร
ลักษณะเลียนแบบ การละครแบบสรา้งสรรค์ การละครเป็นพิธี ละครชาตรี ละครรอ้ง ละครร  า 
ละครพดู มโนราห ์อปุรากรหรือโอเปรา่ โขน หนงัตะลงุ หุ่นกระบอก 

5. งานอดิเรก (Hobby) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาคณุค่าชีวิตของทุกช่วงวยั 
สรา้งประสบการณ ์บ าบดักายและจิตใจ ส่งเสริมบุคคลใหม้ีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความสนใจ 
และสมัครใจ ดว้ยความเต็มใจช่วงเวลาอิสระ เวลาว่าง ไดแ้ก่ งานอดิเรกแสดง เช่น ประดิษฐ์ต่อ
เติม วาดภาพ งานอดิเรกสะสม เช่น สะสมแสตมป์ เหรียญที่ระลึก บัตรโทรศัพท์ งานอดิเรก
สรา้งสรรค ์เช่น แกะสลกั วาดภาพ ออกแบบ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์และ 4) งานอดิเรกประเภท
ศกึษาเรียนรู ้เช่น โหราศาสตร ์การดฮูวงจุย้ ไพ่ยิปซี เป็นตน้ 

6. ดนตรีและการร้องเพลง (Music and Singing) กิ จกรรมใช้ดนตรี เป็ น
ภาษากลางสื่อสาร ถ่ายทอดความรูส้ึก เป็นการระบายอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด จ าแนก
ตามลักษณะการเขา้ร่วม ดังนี ้การรอ้งเพลง การเล่นดนตรี การฟังดนตรี การสรา้งสรรคด์นตรี 
กิจกรรมดนตรีแบบผสม โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม ไดแ้ก่ ดนตรีเด็กและเยาวชน เช่น โรงเรียน
สอนดนตรี ดนตรีส  าหรบัเยาวชน การศึกษา การเล่น และการฟังดนตรี ดนตรีประชาชน การจัด
สวสัดิการดนตรีส  าหรบัประชาชนทั่วไป เช่น ศนูยส์งัคีต สงัคีตศาลา ศนูยว์ฒันธรรม คอนเสิรต์เพื่อ
ธุรกิจบนัเทิง ดนตรีผูส้งูวยั และ ดนตรีประชากรกลุม่พิเศษ 

7. กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor Recreation) กิจกรรมกลางแจ้งที่จัดขึน้นอก
สถานที่ เพื่อความเพลิดเพลิน รูจ้กัธรรมชาติ พกัผ่อน ใชช้ีวิตและศกึษารว่มกนั ไดแ้ก่ การท่องเที่ยว 
การอยู่ค่ายพกัแรม การตกปลา เป็นตน้ 
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8. วรรณกรรม การอ่าน พูด และเขียน (Reading, Speaking and Writing) 
กิจกรรมนนัทนาการส่งเสริมบุคคลทุกเพศทุกวยัพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถ ทุกระดับเขา้
ร่วมได้อย่างราคาประหยัด เกิดความสนุก เพลิดเพลิน แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนา
จินตนาการ รูปแบบการจดักิจกรรม ไดแ้ก่  

8.1 การอ่าน เช่น อ่านหนังสือประวัติศาสตรแ์ละบุคคลส าคัญ การฝึกจัดวิธี
อ่านอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อ่านพฒันาตนเอง อ่านหนงัสือพิมพ ์อ่านนวนิยาย อ่าน
เพื่อชมุชน (เสียงตามสาย) อ่านหนงัสือปรทิศัน ์และ อ่านหนงัสือวรรณกรรมชัน้เยี่ยม เป็นตน้ 

8.2 การเขียน เช่น เขียนจดหมายสงัคมธุรกิจ เขียนบทรอ้ยกรอง เขียนแบบ
สมัครเล่น เขียนบทรอ้ยแก้วเพื่อสื่อสารมวลชน เขียนคอลัมน์ เขียนพัฒนาทักษะภาษา เขียน
หนงัสือรายปักษ ์เป็นตน้ 

8.3 การพดู เช่น พดูโตว้าที พดูทางวิทย ุโทรทศัน ์การเล่านิทาน การอภิปราย 
ซกัถาม การจดัพบปะสภากาแฟ พดูในที่ชมุชน พดูในเชิงธุรกิจ พดูเชิงการทตู เป็นตน้ 

9. กิจกรรมทางสงัคม (Social Recreation) กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมโอกาส 
สรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ความเขา้ใจ ความสามคัคี โดยใชก้ิจจกรรมสอดแทรกเพื่อการสรา้งสรรคส์งัคม 
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาในแต่ละทอ้งถิ่น กิจกรรม
เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมในโอกาสส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

10. กิจกรรมพิเศษ (Special Events) กิจกรรมที่จดัขึน้เฉพาะ เป็นครัง้คราว ตาม
โอกาสอนัควร เพื่อเปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้มารว่มกิจกรรมเพื่ออนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งาม น าไปสู่ความรกัใคร่ ความสามัคคี ความเขม้แข็ง แก่ชุมชน เช่น งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ 
งานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจแก่ชุมชน การประกวดทักษะความสามารถดา้น
กิจกรรมนันทนาการ ทักษะความสามารถอ่ืน ๆ เทศกาลดนตรี เทศกาลเต้นร  า เทศกาลกีฬา
พืน้เมือง เทศกาลศิลปหตัถกรรม เป็นตน้ 

11. กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Service) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จรยิธรรม การใหแ้ละรบั การร่วมมือของชุมชน สง่เสริมทกัษะและการสรา้งคณุภาพชีวิต เกิดความ
พึงพอใจ การพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคม ปราศจากรางวัล น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ กิจกรรมที่จัดขึน้ดว้ยความสมัครใจ ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ มุ่ งหวังเพียงความ
พอใจจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ กระท าดว้ยความสมัครใจและพึงพอใจ เพื่อเกิดประโยชนต่์อ
ส่วนรวมหรือชุมชน ผูร้่วมกิจกรรมเกิดความสบายใจ เช่น งานอาสาสมัครตามโรงพยาบาล การ
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บ าเพ็ญประโยชนข์องชมรม สมาคม มลูนิธิต่าง ๆ งานยวุกาชาด และลกูเสือประชาสงเคราะห ์เป็น
ตน้ 

วรดนู  จีระเดชากุล (2551, น.104-106) แบ่งกิจกรรมนันทนาการที่เป็นสื่อในการ
พฒันาคณุภาพ ไดแ้ก่ 

1. ศิลปหตัถกรรม 
2. เกม กีฬา และกรีฑา 
3. เตน้ร  า ฟ้อนร  าพืน้เมือง 
4. ดนตรีและการรอ้งเพลง 
5. การอ่าน เขียน พดู 
6. ละครและการละเลน่พืน้เมือง 
7. กิจกรรมทางสงัคม 
8. กิจกรรมนอกเมืองหรือกิจกรรมกลางแจง้ 
9. งานอดิเรก ทัง้ประเภทเก็บสะสม และประดิษฐ์สรา้งสรรค ์
10. กิจกรรมประเภทอาสาสมคัรช่วยเหลือบรกิารชมุชน 
11. กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล งานฉลองและประเพณีของทอ้งถิ่น

ต่าง ๆ 
12. กิจกรรมนนัทนาการสขุสงบ เช่น สมาธิโยคะ การผ่อนคลาย 
13. การท่องเที่ยวทศันศกึษา 
14. กิจกรรมสขุภาพเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถภาพ 

ประยูร วงศจ์นัทรา (2559, น.52-53) นันทนาการสิ่งแวดลอ้ม สรุปความหมายไดว้่า 
กระบวนการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อประโยชนต่์อการอนุรกัษ์สิ่ งแวดลอ้ม เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตดา้นสขุภาพกายและสขุภาพจิตของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม แบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็นดงันี ้

1. กวีสิ่งแวดลอ้ม คือ การน าค าประพนัธห์รือเรียบเรียงเป็นบทกวี มีความหมาย
หรือเรื่องราวเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม สรา้งความรูส้กึนึกคิด หรือแรงบนัดาลใจแก่ผู้อ่านใหเ้กิดความรกั
หวนแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

2. ดนตรีสิ่งแวดล้อม คือ น าเสนอบทเพลงที่มีเนื ้อหาเก่ียวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหค้นฟังและอ่านเกิดความรกั ไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
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3. ค าขวญัสิ่งแวดลอ้ม คือ การน าถอ้ยค า ขอ้ความ หรือบทกลอนสัน้ ๆ เพื่อใหจ้ า
ไดง้่าย มีเนือ้หาหรือถ้อยค าสอดคลอ้งกับธรรมชาติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ แสดงอุดมคติ และ
เปา้หมายของกลุม่หรือองคก์รในการอนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

4. การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม คือ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ 
ชีวภาพ สงัคมหรือวฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในสงัคม  

5. แรลลี่สิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เสริมสรา้งความตระหนักและเห็นคุณค่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

6. ทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมเรียนรูน้อกห้องเรียน รับความรูจ้าก
ประสบการณต์รง ลงมือปฏิบติัจรงิ เรียนรูเ้ก่ียวกบัธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

7. ศิลปะสิ่งแวดลอ้ม คือ การน าเสนอผลงานที่แสดงออกของอารมณ์ ปัญญา 
และทศันคติเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม  

8. ค่ายสิ่งแวดล้อม คือ การอยู่ค่ายพักแรม สัมผัสกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่
เหมาะสมกบัทกุวยั ทกุอาชีพ เกิดความซาบซึง้และผ่อนคลาย  

9. เกมสิ่งแวดลอ้ม คือ เกมที่ใหผู้เ้ล่นเกิดความรู ้ความสนุกสนานผ่านการเล่น 
เพื่อใหต้ระหนกัต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา (2561, น.8-76) กิจกรรมนันทนาการ 11 ประเภท 
ประกอบดว้ย 

1. ศิลปหตัถกรรม ไดแ้ก่ การวดภาพระบายสี งานป้ัน งานเย็บปักถกัรอ้ย งานจกั
สาน งานไม ้งานแกะสลกั งานฝีมืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 

2. เกม และกีฬา  
2.1 เกม ไดแ้ก่ เกมเบ็ดเตล็ด เกมพืน้บา้น เกมประจ าถิ่น เกมน าไปสู่ทักษะ

กีฬา เกมที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นตน้ 
2.2 กีฬา ไดแ้ก่ กีฬาประเภทเด่ียว กีฬาประเภททีม การออกก าลงักาย เป็น

ตน้ 
3. การเตน้ร  า ไดแ้ก่ การเตน้ร  าพืน้เมือง นาฏศิลป์สากล การเตน้ลีลาศ การเตน้ร  า

สมยัใหม่ เป็นตน้ 
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4. ละคร และการแสดง ไดแ้ก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงพืน้บา้น 
การแสดงวฒันธรรมที่มาจากต่างชาติ การแสดงตลก การแสดงมายากล การแสดงร่วมสมยั ละคร
เวที ละครโทรทศัน ์และภาพยนตร ์การแสดงตามขา้งทางสญัจร เป็นตน้ 

5. งานอดิเรก ไดแ้ก่ งานสะสม งานประดิษฐ์และคิดคน้ การศึกษาเรียนรู ้อ่ืน ๆ 
เป็นตน้ 

6. ดนตรี และการรอ้งเพลง 
6.1 การเล่นดนตรี ไดแ้ก่ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพืน้เมือง เครื่องดนตรี

สากลและดนตรีคลาสิค เป็นตน้ 
6.2 การรอ้งเพลง ไดแ้ก่ รอ้งเพลงร่วมกบัวงดนตรี รอ้งเพลงคาราโอเกะ และ

รอ้งดว้ยแอพลิเคชนั ส าหรบัรอ้งเพลง เป็นตน้ 
6.3 การฟังเพลง ไดแ้ก่ ฟังเพื่อผ่อนคลาย ฟังเพื่อความสนุกสนาน ฟังเพื่อท า

ความเขา้ใจไปกบัเนือ้รอ้งท านอง เป็นตน้ 
6.4 การแต่งเพลง 

7. กิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง 
7.1 การท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมและวิถีชุมชน การท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษยส์รา้ง
ขึน้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

7.2 กิจกรรมผจญภัย ไดแ้ก่ การปีนเขา ปีนหน้าผาจ าลอง เดินป่า ล่องแก่ง 
กิจกรรมด าน า้ ป่ันจกัรบานท่องเที่ยว การแข่งแรลลี่ เป็นตน้ 

7.3 การเขา้ค่ายพักแรม ไดแ้ก่ การไปทัศนศึกษา การเขา้ค่าย การตัง้แคมป์
กลางป่า หรือรมิทะเล เป็นตน้ 

8. วรรณกรรม (อ่าน เขียน พดู) 
8.1 การอ่าน ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือพิมพ/์วารสาร/นิตยาสาร การอ่านหนงัสือ

การต์นู การอ่านหนงัสือนวนิยาย การอ่านขอ้มลูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส/์ออนไลน/์แอปพลิเคชนัต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

8.2 การเขียน ไดแ้ก่ การเขียนบนัทึกประจ าวนั (ไดอารี) การเขียนบทความ/
สาระความรู ้การเขี่ยนนิยาย นิทาน บทละคร การเขียนบนัทึกการท่องเที่ยว การแต่งโคลง กลอน 
เป็นตน้ 
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8.3 การพูด ไดแ้ก่ การเล่านิทาน การพูดในที่สาธารณะ การท าคลิปวิดีโอ 
เป็นตน้ 

9. กิจกรรมทางสังคม ไดแ้ก่ งานเลีย้งสังสรรค ์กิจกรรมของชุมชน การเขา้ร่วม
กลุม่หรือชมรมต่าง ๆ การพดูคยุผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์การนดัพบกนั เป็นตน้ 

10. กิจกรรมพิเศษ ไดแ้ก่ งานเทศกาลประจ าปีของชาติ งานเทศกาลประจ าถิ่น 
งานวนัส าคญัทางศาสนา งานประจ าปีของวดัต่าง ๆ งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ และงาน
ที่องคก์รของรฐัจดัขึน้ เทศกาลดนตรี 

11. กิจกรรมอาสาสมัคร ได้แก่ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมช่วยเหลือ
อบุติัภยั หรือภยัธรรมชาติ กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมสนบัสนนุการประชมุ มหกรรม งานกีฬาต่าง 
ๆ การเป็นสมาชิกของมลูนิธิต่าง ๆ การบริจาค การใชค้วามรูค้วามสามารถในอาชีพช่วยเหลือผูอ่ื้น
โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

2.6 องคก์ารนันทนาการ 
2.6.1 ประเภทขององคก์ารทางนันทนาการ 

John  Tribe (2011, pp.27-43) องค์การทางนันทนาการแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1. องคก์ารที่จัดการโดยภาครฐับาลทัง้ระดบัประเทศและระดับทอ้งถิ่น 2. องคก์ารที่จดัการ
โดยภาคเอกชน และ 3. องค์การที่จัดการโดยภาคเอกชนแบบไม่แสวงหาผลประโยชน์ อธิบาย
เพิ่มเติมไดด้งันี ้

1. องคก์ารที่จัดการโดยภาครฐับาลทัง้ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น 
ระดับประเทศได้แก่ กระทรวงที่ดูและเรื่องนันทนาการ กีฬา และการท่องเที่ยว สนามบินของ
ประเทศ อตุสาหกรรมและการบริการที่รฐับาลเป็นผูบ้ริหารจดัการ เป็นตน้ ส่วนระดบัทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ 
ศนูยน์ันทนาการและสระว่ายน า้ ลานกิจกรรมสาธารณะ หอ้งสมุดประชาชน ศนูยศิ์ลปวัฒนธรรม 
หอศิลป์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยว ศนูยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 
ที่กล่าวมานีจ้ะอยู่ในเขตพืน้ที่ที่แบ่งการปกครอง รบัผิดชอบ ดูแลและตรวจสอบ โดยจะใหบ้ริการ
แก่ประชนไม่เสียค่าใชจ้่าย แต่บางบริการอาจมีการเก็บค่าบริการ แต่จะไม่แพงมาก เพราะไดร้บั
เงินอุดหนุนจากภาครฐัซึ่งมาจากการเก็บภาษีของประชาชน ผลก าไรจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ หรือแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้มาเพื่อจัดบริการทางนันทนาการ โดย
เปา้หมายการใหบ้รกิารเป็นไปตามนโยบายของประเทศ 

2. องคก์ารที่จัดการโดยภาคเอกชน ซึ่งองคก์ารที่จัดการโดยภาคเอกชนแบบ
ไม่แสวงหาผลประโยชน ์ก็เป็นสว่นหนึ่งในรูปแบบนีเ้ช่นกนั แต่แตกต่างกนัที่เปา้หมายการใหบ้รกิาร 
การให้บริการส่วนใหญ่จะคาดหวังผลประกอบการโดยเน้นก าไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง โดยสินคา้และ
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บริการจะเป็นไปตามระบบกลไกของตลาด มีส่วนแบ่งทางการตลาด อุปประสงค ์อุปทาน และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง การบริหารจัดการจะไม่เก่ียวขอ้งกับรฐับาลโดยตรง แต่ผลกระทบ
ทางด้านนโยบายของรฐับาลจะส่งผลต่อการด าเนินกิจการ เช่น อัตราเงินแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ อัตราดอกเบีย้ กฎหมายเก่ียวกับการครอบครองสินทรพัย ์การก าหนดราคากลางสินคา้
และบริการ กฎหมายการพฒันาฝีมือแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับผูป้ระกอบการและสถานประกอบ
การณ์ เป็นต้น ตัวอย่างองค์การที่ให้บริการเช่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 
(Disneyland ,USA) เอมจีเอมรีสอรต์ ประเทศสหรฐัอเมริกา (MGM Resort ,USA) และ สายการ
บินควานตสั ประเทศออสเตรเรีย (Qantas airline ,Australia) เป็นตน้ 

3. องค์การที่จัดการโดยภาคเอกชนแบบไม่แสวงหาผลประโยชน ์ซึ่งความ
แตกต่างขององคก์รนีก้บัเอกชนแบบเชิงพานิชยแ์สวงหาผลก าไรสงูสดุ คือ ขนาดขององคก์ร ความ
สนใจเฉพาะทางของกลุ่มคนในองคก์ร มีการบริหารจัดการโดยผูเ้ชี่ยวชาญและมีความสามารถ
ที่มาจากทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเป้าหมายเพื่อด าเนินงานในลกัษณะอาสาสมคัร จิตอาสา หรือ
จดัตัง้เป็นมลูนิธิ สมาคม สโมสร เพื่อการแบ่งปัน การระดมทุน การบริจาคเพื่อสงัคมเป็นหลกั เช่น 
เดอะนิวยอร์ก  โรด รัน เนอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The New York Road Runners/NYC 
Marathon ,USA) องคก์ารที่จัดการโดยภาคเอกชนแบบไม่แสวงหาผลประโยชนท์ี่เป็นตัวแทนใน
การประชาสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนการใชกี้ฬาประเภทการวิ่งเป้าหมายเพื่อสขุภาพ การนนัทนาการ 
และการแข่งขัน โดยมีการจัดแข่งขันทั้งหมด 75 ครัง้ในรอบปี เป้าหมายการขับเคลื่อนของกลุ่ ม
อาสานีไ้ม่ไดม้ีผลประโยชนแ์ละก าไรเป็นแรงกระตุน้ 

อภิญญาวดี  สินทะเกิด (2559, น.71) ไดก้ล่าวว่า โอกาสทางการใชเ้วลาว่าง คือ 
การปฏิบติั การประสานงาน และการบรหิารจดัการโดยองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. องคก์รสาธารณะ 
2. องคก์รไม่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน 
3. องคก์รการเชิงพาณิชย ์

ระบบการใหบ้รกิารการนนัทนาการในชมุชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ระบบสาธารณะ ได้แก่ ฝ่ายนันทนาการและสวนสาธารณะในเมือง 

คณะกรรมการนนัทนาการในเมือง โรงเรียนสง่เสรมินนัทนาการ 
2. ระบบไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตวั ไดแ้ก่ YMCA สโมสรลกูเสือ โบสถท์ี่

สนบัสนนุนนัทนาการ หน่วยงสนทางสงัคมและพนัธมิตร 
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3. ระบบทางพาณิชย์ ได้แก่ สวนสนุก โรงภาพยนตร ์สนามกอลฟ์ สนาม
เทนนิส โรงแรม ที่พกัอาศยัต่าง ๆ  

2.6.2 หน้าทีส่ าคัญขององคก์รการ นันทนาการ 
วรดนู  จีระเดชากลุ (2551, น.112) อธิบายการเลือกกิจกรรมนนัทนาการของเด็ก

ยดึหลกัดงันี ้
1. กิจกรรมนัน้ควรเปิดโอกาสน าเสรมิทกัษะความคิดของเด็ก และสามารถใช้

เป็นกิจกรรมเสรมิทกัษะดา้นอ่ืนตามเปา้หมายของโครงการดว้ย 
2. กิจกรรมนัน้ตอ้งกระตุน้และส่งเสริมความกลา้แสดงออกของเด็กในทางที่

ถกูตอ้ง 
3. กิจกรรมนัน้ตอ้งส่งเสริมความฉับไวในการตดัสินใจเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
4. กิจกรรมนัน้จะตอ้งอยู่ในวิถีทางแห่งความมีระเบียบวินยัและสง่เสริมความ

รกัความสามคัคีในหมู่คณะ 
5. กิจกรรมนัน้ตอ้งส่งเสรมิความมีคณุธรรม รูจ้กัการปฏิบติัตามกฎแห่งสงัคม

ตามระบอบประชาธิปไตย 
อภิญญาวดี  สินทะเกิด (2559, น.71)อธิบายหนา้ที่ของสถาบนัสงัคมในกิจกรรม

การใชเ้วลาว่างที่ส  าคญั ดงันี ้
1. ผลิตสมาชิกใหม่ทางนนัทนาการใหแ้ก่สงัคม เพื่อทดแทนสมาชิกเก่า 
2. ควบคุมกิจกรรมนันทนาการ สรา้งพฤติกรรมของสมาชิกใหอ้ยู่ในระเบียบ

แบบแผนอนัดีงาม 
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความคิดทางนันทนาการและเพิ่มพูน

สติปัญญา 
4. จรรโลงรกัษาไวซ้ึ่งมรดกทางสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอนัดีงาม 
5. เพิ่มพูนปรบัปรุงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสมาชิกใหดี้ขึน้ ดว้ยการ

สง่เสรมิความเจรญิกา้วหนา้และความสะดวกสบายต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมความรักความสามัคคีของบุคคลให้สถาบัน ตลอดทั้งช่วยให้

สมาชิกแต่ละคนไดต้ระหนกัในสิทธิและหนา้ที่ของตน 
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7. ส่งเสริมให้มีการผลิตและแจกแจงเครื่องอุปโภคให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการของสมาชิกในสงัคมทางนนัทนาการ 

8. คุม้ครองปอ้งกนัสมาชิกในสงัคม 
9. ส่งเสริมใหส้มาชิกไดม้ีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ 

รวมทัง้สขุภาพที่สมบรูณแ์ข็งแรง 
องคก์รการใชเ้วลาว่าง เป็นสถาบนัทางสงัคมที่มีบทบาทและหนา้ที่ทางสถาบัน

ต่อบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เป็นสถานที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความคิดทาง
นันทนาการและเพิ่มพูนสติปัญญาส่งเสริมใหผู้เ้ขา้ร่วมไดม้ีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ทั้ง
กายและใจ รวมทัง้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไดร้บัความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ตอบสนอง
ความตอ้งการและความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างสมบรูณ ์

วรดน ู จีระเดชากลุ (2551, น.104-106) อธิบายภาพรวมและขอบข่ายของนนัทน
การ ดงันี ้

1.บุคคลและชุมชน นันทนาการเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพัฒนาคนทั้งด้าน
รา่งกายและจิตใจ สงัคมที่ดีจะตอ้งอาศยัสมาชิกทุกคนร่วมใจกนัปฏิบติัหนา้ที่ของตนและส่วนรวม 
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตอ้งอาศัยการพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญ กิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมที่พฒันาคนทกุเพศทกุวยั 

2. การจัดบริการทางสงัคม การจัดนันทนาการเพื่อบริการทางสงัคมนัน้ควร
เป็นเรื่องของภาครฐัที่ใหค้วามสนใจและรบัผิดชอบ แมปั้จจุบันมีภาคเอกชนหรือหน่วยงานทาง
การค้าร่วมด าเนินการบ้างแต่ไม่เป็นที่นิยมและประสบความส าเร็จมากนัก ควรกระตุ้นและให้
ความมั่นใจแก่เอกชน จัดหาแหล่งทุนเงินต่างประเทศเขา้มาด าเนินการ เพราะกิจการบริการทาง
สังคมถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้
เจรญิกา้วหนา้ การจดับรกิารทางสงัคมควรพิจารณา 2 ดา้น คือ 

2.1 ผูด้  าเนินกิจกรรมดา้นนนัทนาการหรือผูน้  าทางนนัทนาการ 
2.2 สถานที่ วสัดอุปุกรณต่์าง ๆ ส าหรบักิจกรรมนนัทนาการหรือที่เรียกว่า

แหลง่นนัทนาการ 
3. กิจกรรมนนัทนาการที่เป็นสื่อในการพฒันาคณุภาพ ไดแ้ก่ 

1. ศิลปหตัถกรรม 
2. เกม กีฬา และกรีฑา 
3. เตน้ร  า ฟ้อนร  าพืน้เมือง 
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4. ดนตรีและการรอ้งเพลง 
5. การอ่าน เขียน พดู 
6. ละครและการละเลน่พืน้เมือง 
7. กิจกรรมทางสงัคม 
8. กิจกรรมนอกเมืองหรือกิจกรรมกลางแจง้ 
9. งานอดิเรก ทัง้ประเภทเก็บสะสม และประดิษฐ์สรา้งสรรค ์
10. กิจกรรมประเภทอาสาสมคัรช่วยเหลือบรกิารชมุชน 
11. กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของ

ทอ้งถิ่นต่าง ๆ 
12. กิจกรรมนนัทนาการสขุสงบ เช่น สมาธิโยคะ การผ่อนคลาย 
13. การท่องเที่ยวทศันศกึษา 
14. กิจกรรมสขุภาพเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถภาพ 

เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย (2556, น126-127) สรุปข้อควรค านึงถึงในการจัด
กิจกรรมในโครงการนนัทนาการ ดงันี ้

1. เป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภยัทัง้รา่งกายและจิตใจ 
2. เป็นกิจกรรมที่มีคณุค่าและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการรว่มกิจกรรม 
3. เป็นกิจกรรมที่ไดร้บัความพงึพอใจ ความสนกุสนาน บนัเทิงใจ 
4. เป็นกิจกรรมที่สง่เสรมิพฒันาสขุภาพ รา่งกาย และจิตใจ 
5. เป็นกิจกรรมที่สง่เสรมิใหม้ีมนุษยสมัพนัธก์ารอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นสมาชิกที่

ดีของสงัคม 
6. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออก

ตามกาลเทศะ 
7. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รูจ้ักค้นควา้หาตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 
8. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสขุ 
9. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหม้ีความรูจ้ักภูมิใจที่ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม ใน

หน่วยงานหรือสถาบนัที่จดัด าเนินการ 
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10. เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามเสมอภาคของบุคคลที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ตอ้งปฏิบติั 
และเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรม 

11. เป็นกิจกรรมที่บุคคลทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เพื่อ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมที่มีคณุค่าและเหมาะสม 

2.7 แหล่งนันทนาการของกิจกรรมนันทนาการ 
ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนการ (2550 , น.63-67) ทรัพยากรทาง

นนัทนาการเป็นเครื่องมือ หรือสื่อ หรือวิถีทางที่จะท าใหบุ้คคลเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ การท า
กิจกรรมนนัทนาการหรือการสง่เสรมิกิจกรรมนนัทนาการที่จะท าใหม้นุษยเ์ขา้ถึงนนัทนาการไดต้าม
ตอ้งการดว้ยความพอใจและสมัครใจ จึงเป็นปัจจัยหลกัในการสรา้งกิจกรรมที่จะท าใหม้นุษยไ์ด้
เข้าถึงกิจกรรมนันทนาการอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของทรัพยากรทาง
นนัทนาการ ไดแ้ก่ 

1.สถานที่หรือแหล่งนนัทนาการ เช่น ป่าไม ้น า้ตก สตัวป่์า สถานที่พกัผ่อนหน่อน
ใจ อทุยานแห่งชาติ ศนูยเ์ยาวชน อทุยานประวติัศาสตร ์สวนสาธารณะ ค่ายลกูเสือ เป็นตน้ 

2.อปุกรณ์และสื่อทางนันทนาการ เช่น เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เรือ แพ ของเล่น 
การอ่านหนงัสือ ฟังวิทย ุดโูทรทศัน ์การใชม้ือเคาะจงัหวะ ผิวปากเป็นเพลง เป็นตน้ 

3.บุคลากรและองค์การทางนันทนาการ เช่น ผู้น ากลุ่ม หัวหน้าครอบครวั ผู้มี
ความรูค้วามสามารถในการสรา้งกิจกรรมนนัทนาการ ผูน้  าค่ายเยาวชน ศิลปิน มคัคเุทศก ์องคก์าร
สวนสตัว ์หน่วยงานราชการ/เอกชน ที่จดัด าเนินการดา้นนนัทนาการ เป็นตน้ 

4.กิจกรรมทางนันทนาการ เช่น การเล่นเกม การท่องเที่ยว การท ากิจกรรม
กลางแจง้ การท างานอดิเรก การสงัสรรค ์การเลน่กอลฟ์ เป็นตน้ 

5.การจัดการทางนันทนาการ เช่น โรงภาพยนตร ์รา้นคาราโอเกะ สถานบนัเทิง 
สวนสตัว ์การจดังานเทศกาล การแสดงมหรสพ เป็นตน้ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, น.18-19) อธิบายความหมายของแหล่ง
เรียนรู ้คือ สถานที่ที่ ให้ความรู ้ช่วยผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต มิใช่เพียงแต่ในโรงเรียน
เท่านัน้ ผูท้ี่ไม่ไดร้บัการศึกษาในระบบโรงเรียนดว้ยที่มีความสนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้แม้จะได้รับวุฒิการศึกษาหรือไม่ได้รบัเช่นกัน ตาม
(พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)  ก าหนด
ทรพัยากรที่มีอยู่ ทั้งสถานที่ บุคลากร งบประมาณมาใชเ้พื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการศึกษาอย่าง
เต็มที่ ทุกโอกาสตามความเหมาะสม โดยบญัญัติในมาตรา 25 ว่า รฐัตอ้งส่งเสริมการด าเนินงาน
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และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภัณฑสถาน สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ หอศิลป์ อุทยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สวนพฤกษศาสตร ์ศูนย์กีฬาและ
นนัทนาการ แหลง่ขอ้มลูและแหลง่การเรียนรูอ่ื้นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

เทพประสิทธิ์  กุลธวชัวิชยั (2556, น.79-81) อธิบายว่า แหล่งนันทนาการมี 2 แหล่ง 
คือ แหลง่นนัทนาการธรรมชาติ และ แหลง่นนัทนาการที่มนษุยส์รา้งขึน้ ดงันี ้

1. แหล่งนันทนาการธรรมชาติ หมายถึง สถานที่ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ที่
มนุษยใ์ชเ้ป็นแหล่งในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ตัวอย่างประเภทของแหล่งนันทนาการ
ธรรมชาติ เช่น ป่าดงดิบ อทุยานแห่งชาติ ภูเขา น า้ตก ชายหาด ทะเล และแม่น า้ล  าคลอง เป็นตน้ 
และประเภทแหลง่นนัทนาการธรรมชาติ มี 3 ประเภท คือ  

1) แหลง่นนัทนาการธรรมชาติทางบก  
1) แหลง่นนัทนาการธรรมชาติทางน า้ 
1) แหลง่นนัทนาการธรรมชาติทางอากาศ 

2. แหล่งนันทนาการที่มนุษย์สรา้งขึน้ คือ มนุษยใ์ชปั้ญญา ความฉลาด ความคิด
สรา้งแหล่งนนัทนาการขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ จึงคิดและสรา้งสรรคส์ถานที่ใหบ้ริการที่มี
คุณค่าและสรา้งความพอใจเพื่อส าหรบัท ากิจกรรมนันทนาการ เรียกว่า แหล่งนันทนาการ ถูก
ก าหนดประเภทและรูปแบบไวห้ลายรูปแบบ เช่น แหล่งนนัทนาการรฐัและนนัทนาการเอกชน หรือ
แบ่งตามลักษณะ เช่น แหล่งนันทนาการทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งนันทนาการเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า แหล่งนันทนาการกีฬา แหล่งนันทนาการกลางแจ้ง แหล่งนันทนาการในร่ม แหล่ง
นนัทนาการทางน า้ แหล่งนนัทนาการบนัเทิง แหล่งนันทนาการสาธารณะ แหล่งนันทนาการผจญ
ภยัทา้ทาย แหล่งนันทนาการเพื่อการอนุรกัษ์ และแหล่งนนัทนาการเพื่อสขุภาพ เป็นตน้ แบ่งตาม
สถานที่ เช่น สวนสาธารณะ หอสมดุและพิพิธภณัฑสถาน อทุยานประวติัศาสตร ์ศนูยป์ระชุมและ
ศูนย์การค้า ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและสถานออกก าลังกาย สถานที่ที่เป็นแหล่งบันเทิง ฯลฯ 
ทัง้หมดที่กลา่วมานีล้ว้นเป็นแหลง่นนัทนาการที่มนษุยส์รา้งขึน้ทัง้สิน้ 

วรดนู  จีระเดชากุล (2551) ไดเ้สนอแนะตัวอย่างของแหล่งนันทนาการตัง้แต่ขนาด
เล็กสดุไปจนถึงขนาดใหญ่ในศาสตรน์นัทนาการ คือ 

1. สวนหย่อม  
2. สวนดอกไมป้ระดบั 
3. สวนสาธารณะ 
4. อทุยานแห่งชาติ 
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5. สนามกีฬา 
6. ศนูยเ์ยาวชน 
7. พิพิธภณัฑ ์
8. โรงมหรสพ 
9. ชายหาด 
กรมพลศึกษา ส านักนันทนาการ (2560, น.22-25) เครือข่ายนัทนาการคือ กลุ่ม

บุคคลในชุมชนหรือทอ้งถิ่นต่าง ๆ ที่รวมตัวกนัเพื่อประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลากหลายกิจกรรมตามความสมคัรใจ โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานดา้นนนัทนาการ
อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนัก
คุณค่าการใช้เวลาว่างประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต ผ่านเครือข่าย
นันทนาการกรมพลศึกษา โดยกลุ่มเครือข่ายนันทนาการในชุมชนมีโครงสรา้งของเครือข่ายอย่าง
ชัดเจนตามที่กรมพลศึกษาก าหนด และบูรณาการงานดา้นนันทนาการกับกรมพลศึกษา โดยมี
วตัถปุระสงค ์เพื่อ 

1. สรา้งและพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายนนัทนาการ 
2. สนบัสนนุการด าเนินงานของเครือข่ายนนัทนาการ 
3. เผยแพรก่ิจกรรมของเครือข่ายนนัทนาการใหก้วา้งขวางและเกิดประโยชน ์ 

กรมพลศึกษา ส านักนันทนาการ (2560 , น.38-156) ข้อมูลติดต่อกลุ่มเครือข่าย
นนัทนาการ โดยเครือข่ายนนัทนาการกรมพลศกึษาประกอบดว้ย 

1. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการศิลปะปูนป้ันทองร่วงเอมโอษฐ คุณบุญเจือน  เอม
โอษฐ 1/1 ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบรุี 76000 มือถือ 090-447-0200 

2. กลุ่มเครือข่ายนนัทนาการลีลาศชาวจนัท ์คณุจ าเริญ  ตรีจนัทรท์อง 22/106 ม.
5 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบรุี 22000 มือถือ 081-865-3852 

3. กลุ่มเครือข่ายนนัทนาการแม่ครูบวัเรียว รตันมณีภรณ์ (เนน้การฟ้อนสตรีเพศ
พืน้เมืองลา้นนาโดยเฉพาะ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน และฟ้อนลา้นนาอ่ืน ๆ) 45/1 ม.11 
ชมุชนศรีทราบมลู (บา้นสาวไหม) ต.รอบ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 มือถือ 095-450-9530 

4. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการศิลปะการแสดงพืน้เมืองล้านนา (เน้นการแสดง
กลองลา้นนา ฟ้อนดาบและฟ้อนเชิง โดยอาจารยร์ตันะ  ตาแปง 75 ม.8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 57000 มือถือ 089-430-3298 
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5. กลุม่เครือข่ายนนัทนาการละครหุ่นคนบา้นลาด คณุอรวรรณ  ลีละกลุ (คณุแม่
เพทาย) 116/1 ม.7 ต.บา้นลาด อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี 76150 มือถือ 089 -818-4259 และ 084-
413-1839 Facebook : ละครหุ่นคนแม่เพทาย 

6. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการเสริมสรา้งกิจกรรมนันทนาการอ าเภองาว 98/3 ต.
หลวงใต ้อ.งาว จ.ล าปาง 52110 มือถือ 085-562-9005 และ 087-661-9496 

7. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการดนตรีไทยพืน้บา้นหมื่นปี บา้นไผ่ยอ้ย ต.น า้เลา อ.
รอ้งกวาง จ.แพร ่มือถือ 081-950-6592 และ 081-783-4297  

8. กลุ่มเครือข่ายนนัทนาการชมุชนจกัรยานรกัษ์คลองบางพระ 100/1 ถ.ธนเจริญ 
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 มือถือ 081-428-1909 

9. กลุ่มนันทนาการละครยามเชา้ ครูมานพ  พลับเที่ยง มือถือ 081-045-1508 
โรงเรียนหว้ยกรดวิทยา ติดต่อ 056-438-026 แฟกซ ์056-438-078 

10. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการผูสู้งอายุเทศบาลต าบลหนองเสือ 2 ม.2 ต.บึงบา 
อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี 12170 มือถือ 088-636-9852 และ 089-495-4675 

11. กลุ่มเครือข่ายนนัทนาการวฒันธรรมการละเล่นผีขนน า้ 153/1 ม.14 บา้นนา
ซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย มือถือ 088-548-1688 และ 082-343-3424 

12. กลุ่มเครือข่ายนันทนาการอาสาพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มและบ าเพ็ญประโยชน ์อ าเภอพรานกระต่าย คุณบุญช่วย  ถมทอง ประธานเครือข่าย 
10/1 ม.3 ต.หนองหวัววั อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร มือถือ 088-233-5201 

3. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool) 
3.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

3.1.1 ประวัติความเป็นมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย 
ขจรศกัดิ์  อินทรโสภา (2549, น.12) อธิบายว่า ในสมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 

สมัยอยุธยา และสมัยกรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ การจดัการศึกษาของไทยนั้นจะเป็นการถ่ายทอด
วิชาความรูข้องครอบครวัที่มีความช านาญแตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครวัที่มีความสามารถ 
สว่นใหญ่จะเป็นเรื่องวิชาการต่อสู ้การช่างฝีมือและการบวชเรียนกบัพระเพื่อไดร้บัการฝึกอ่านเขียน 
คณุธรรม จริยธรรมและวิชาสวดมนตต่์าง ๆ เห็นไดว้่าการจดัการศึกษาโดยครอบครวัเริ่มมีมาก่อน
หนา้นีแ้ลว้ จนมีบทบาทมากขึน้เมื่อรฐัเขา้มามีบทบาท จดัตัง้โรงเรียนและจดัการศึกษาเขา้สู่ระบบ 
การจดัการศกึษาโดยครอบครวัจึงไดเ้ริ่มหายไป 
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ผกาวรรณ  นันทวิชิต (2549, น.30) อธิบายว่า ในสังคมไทยมีการจัดการศึกษา
โดยครอบครวัที่พัฒนามายาวนาน อาจแบ่งได ้5 ช่วง ดังนี ้ช่วงที่ 1 เป็นกลุ่มที่ด  าเนินการก่อนปี 
พ.ศ. 2530 มีบุตรหลานพน้จากการศึกษาของครอบครวัแลว้ ช่วงที่ 2 เป็นกลุ่มที่ด  าเนินการหลงัปี 
2535 เป็นต้นมา และช่วงที่  3 เป็นกลุ่มที่ เริ่มต้นด าเนินการช่วงรอยต่อของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ช่วงที่ 4 หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติการศึกษาฯ และ ช่วง 
ที่ 5 หลงัการประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั 

สมจิตร ์ ย่ิงยงด ารงฤทธิ์ (2551, น.21-22) อธิบายว่า การจัดการศึกษาโดย
ครอบครวัไดร้บัการฟ้ืนคืนสิทธิของครอบครวักลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ในยุคการปฏิรูปการศึกษา 
โดยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ปรากฏในมาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจาก
รฐั เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหบุ้คคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง บุคคลและครอบครวัไดร้บัสิทธิและการมีส่วนรว่ม
ในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานด้วยตนเอง และกฎหมายเอือ้อ านวยต่อการส่งเสริมบทบาท
สังคมทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการศึกษา กลายเป็นระบบและรูปแบบการศึกษาที่มีความ
หลากหลายและสอดคลอ้งกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นจริงมากขึน้ ครอบครวัจ านวนมากจึงทยอย
ตดัสินใจเริ่มตน้การจดัการศกึษาโดยครอบครวั 

กรรณิการ ์ โชว์สูงเนิน (2554, น.11-12) อธิบายว่า ก่อนหน้าการประกาศใช้
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สงัคมไทยเริ่มตัง้ค าถามเก่ียวกบัความลม้เหลวของ
ระบบและโครงสรา้งต่าง ๆ ที่มาพรอ้มกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อเกิดกระแสการปฏิรูปการศึกษา 
การจดัการศกึษาโดยครอบครวัจึงเริ่มถกูพดูถึง และการรณรงคผ์ลกัดนัเรียกรอ้งใหพ้ระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติเปิดโอกาสใหส้ิทธิทางกฎหมายและการสนบัสนนุจากรฐัโดยครอบครวัจากกลุ่ม
พ่อแม่จ านวนหนึ่งซึ่งจัดการศึกษาโดยครอบครัวล่วงหน้าไปแล้ว ด้วยความต้องการที่จะให้
การศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการผลิตประชากรที่มีคณุภาพ มุ่งเนน้การพฒันาคน
ใหพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแทจ้ริงตามทรพัยากรและก าลงัที่มีอยู่ เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนและสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

โสวริทธิ์ธร  จนัทรแ์สงศรี (2559, น.19-20) อธิบายว่า ตัง้แต่สมยัโบราณประเทศ
ไทยมีพืน้ฐานการเรียนการสอนแบบการเรียนที่บา้นโดยผูใ้หญ่ เช่น ผูห้ญิงจะถูกสอนเรื่องการบา้น
การเรือน ผูช้ายจะถูกสอนเรื่องทักษะการท ามาหากินเลีย้งชีพ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยต้น
รตันโกสินทรย์ังไม่มีโรงเรียนจึงเรียนรูก้ันที่บา้นโดยพ่อแม่ ผูใ้หญ่เป็นผูส้อน เมื่อพระบาทสมเด็จ



  71 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งโรงเรียนท าให้การจัดการศึกษาในระบบชัดเจนขึน้  วัดเป็น
ศนูยก์ลางการศึกษาของเด็กชาย ส่วนเด็กหญิงรบัการศึกษาจากครอบครวั บทบาทครอบครวัที่จดั
การศึกษาจึงเกิดขึน้จากพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 มาตรา 10 บญัญัติว่า รฐัมนตรี
อาจยกเวน้เด็กไม่ตอ้งเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ถ้าบิดามารดาหรือผูป้กครองแจง้ว่าเด็กรบั
การศึกษาในครอบครวัแลว้ เด็กที่รบัการยกเวน้ตอ้งส่งใหศ้ึกษาธิการอ าเภอสอบไล่ปีละครัง้ และ
เพิ่มเติมในพระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2502 มาตรา 9 บญัญัติว่า การสอบไล่ความรูปี้ละ
ครัง้ ถา้เด็กมีความรูไ้ม่เพียงพอ ทางราชการอาจสั่งถอนการยกเวน้นัน้ จนมาถึงพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 มีการกล่าวเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น การจัดการศึกษาโดย
ครอบครวัจึงหายไป จนกระทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 การ
จดัการศึกษาโดยครอบครวัจึงฟ้ืนกลบัคืนมามีชีวิตอีกครัง้ เห็นไดก้ารจัดการศึกษาโดยครอบครวั
ของประเทศไทยนั้นมีการขยาบขอบเขตแบบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะผูป้กครองส่วนใหญ่ยังคง
ศรทัธาต่อระบบการศกึษาไทย และขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการศกึษาโดยครอบครวัยงัมีไม่มาก 

จากประวัติความเป็นมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยที่มี
นักวิชาการอธิบายไวข้า้งตน้ ผูว้ิจัยอาจสรุปไดว้่า การจัดการศึกษาโดยครอบครวัในประเทศไทย
เกิดขึน้ตัง้แต่สมยัก่อนประวติัศาสตรไ์ทยจนถึงสมยัตน้กรุงรตันโกสินทร ์ซึ่งพ่อแม่ หรือผูป้กครองมี
บทบาทในการจัดการศึกษาโดยครอบครวัแก่บุตรหลานโดยตรงภายในบา้น เพื่อวัตถุประสงคใ์ห้
สามารถพึ่งพาตนเองได ้ด ารงชีวิตได ้มีวิถีชีวิตด าเนินไปดว้ยการมีคณุธรรม จรยิธรรม แกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ไดแ้ละแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทัง้สมัยกลางกรุงรตันโกสินทรไ์ดจ้ดัตัง้โรงเรียน
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระราชบญัญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ที่บญัญัติขึน้ส  าหรบัเด็กชาย แต่ก็ไดร้บัการยกเวน้กรณีที่
มีการใหก้ารศึกษาโดยครอบครวั แต่จะตอ้งมีการสอบไล่รายปีจากศึกษาธิการอ าเภอ จนมาถึง
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2502 ที่เพิ่มเติมเรื่องการสอบไล่ ถา้เด็กไม่มีความรูเ้พียงพอ
อาจสั่ งถอนการยกเว้นได้ จากนั้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไม่ถูกกล่าวถึงเลยใน
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ซึ่งกล่าวเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น เป็น
ระยะเวลา 19 ปี ที่การจัดการศึกษาโดยครอบครวัไม่ถูกการรบัรองสิทธิ โอกาสและการสนับสนุน
ทางดา้นกฎหมาย จนเริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาไทย จึงเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจากรฐั เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหบุ้คคล 
ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอ่ืน มีสิทธิในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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บุคคลและครอบครวัไดร้บัสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่ลกูหลานดว้ยตนเอง และ
ที่ส  าคัญกฎหมายนีไ้ดเ้อือ้อ านวยต่อการส่งเสริมบทบาทสังคมในทุกส่วนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การศึกษา กลายเป็นระบบและรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคลอ้งกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นจริงมากขึน้ ครอบครวัจ านวนมากจึงทยอยตัดสินใจเริ่มตน้การจดัการศึกษาโดย
ครอบครวั การจัดการศึกษาโดยครอบครวัจึงเริ่มถูกพูดถึง และการรณรงค์ผลักดันเรียกรอ้งให้
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสใหส้ิทธิทางกฎหมายและการสนับสนุนจากรฐัโดย
ครอบครวัจากกลุ่มพ่อแม่จ านวนหนึ่งซึ่งจัดการศึกษาโดยครอบครวัล่วงหน้าไปแลว้ ด้วยความ
ต้องการที่จะให้การศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการผลิตประชากรที่มีคุณภาพ 
มุ่งเนน้การพฒันาคนใหพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแทจ้รงิตามทรพัยากรและก าลงัที่มีอยู่ เพื่อการพฒันา
ที่ยั่งยืนและสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยในสงัคมไทยมีการจดัการศึกษาโดยครอบครวั
ที่พัฒนามายาวนาน อาจแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นกลุ่มที่ด  าเนินการก่อนปี 2530 มีลูกพน้
จากการศึกษาของครอบครวัแลว้ ช่วงที่ 2 เป็นกลุ่มที่ด  าเนินการหลงัปี 2535 เป็นตน้มา และช่วงที่ 
3 เป็นกลุ่มที่เริ่มตน้ด าเนินการในช่วงรอยต่อของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ช่วงที่ 4 หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และช่วงที่ 5 หลงัการ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยครอบครัว จึงเกิดเป็นการจัด
การศกึษาโดยครอบครวัในประเทศไทยยุคปัจจุบนั 

3.1.2 ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
แสงเดือน  นนทเปารยะ (2547, น.36) การจัดการศึกษาโดยครอบครวั หมายถึง 

การจดัการเรียนการสอนโดยพ่อแม่หรือผูป้กครอง ซึ่งมีลกัษณะผสมผสานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศยั ค านึงถึงธรรมชาติ ความตอ้งการของเด็กเป็นส าคญั ตามทัศนคติ ความ
เชื่อ ปรชัญาการศึกษา ศาสนา หรือวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ทีความหลากหลาย เช่น 
การเรียนรูโ้ดยท าโครงงาน หรือโครงการ การทัศนศึกษา การจัดค่ายพักแรม การเขา้ร่วมกิจกรรม
ในเทศกาลประเพณี กิจกรรมเสรมิทกัษะดา้นกีฬา ภาษา ดนตรี กิจกรรมอาสาสมคัร งานบา้น เป็น
ตน้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นัน้ สามารถแสวงหาจากแหล่งความรูท้ี่อยู่รอบ ๆ ตัว อย่างมีการเทียบโอน
ผลการศึกษา โดยรูปแบบที่มีความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัการศึกษาแบบการจดัการศึกษา
โดยครอบครวั 

ผกาวรรณ  นันทวิชิต (2549, น.7) สรุปความหมายของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครวั คือ การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่พ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูจ้ัดการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลาน 
และดแูลรบัผิดชอบต่อการเรียนการสอนโดยตรงดว้ยการสอนเองหรือเป็นผูอ้  านวยการใหเ้กิดการ
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เรียนการสอน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการศึกษาโดยครอบครวั ลกัษณะการจดัการศึกษาโดยครอบครวั 
คณุลกัษณะของผูเ้รียนที่พึงประสงคข์องการจดัการศึกษาโดยครอบครวั และปัจจัยสนบัสนุนการ
จดัการศกึษาโดยครอบครวั 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, น.22-23) อธิบายเรื่อง การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครวั คือ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่บิดามารดา หรือผูป้กครองเป็นผูร้บัผิดชอบ
จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานโดยเป็นผู้สอนด้วยตนเองหรือเป็นผู้อ  านวยการให้ผู้เรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรูม้ีการวางแผนจัดการเรียนรูร้่วมกันกับบุคคลในครอบครวั โดยผูเ้รียนสามารถ
ก าหนดวิถีการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ใชว้ิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันมาบูรณาการเขา้กับหน่วยการ
เรียนรูใ้นหลกัสูตร โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั หลกัการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้และพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็ม
ตามศักยภาพ มีความหลากหลายในเรื่องปรชัญา ความคิด ทัศนะ ความเชื่อแต่ละครอบครวั โดย
จะตอ้งจัดตามหลกัการและแนวการจดัการศึกษาที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ข เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545  

สมจิตร ์ ย่ิงยงด ารงฤทธิ์ (2551, น.18) สรุปความหมายของการจดัการศกึษาโดย
ครอบครวั คือ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามสิทธิคุม้ครองของกฎหมาย ที่พ่อแม่หรือผูป้กครอง
จัดขึน้ มีการวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายให้แก่เด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครวัและพ่อแม่  หรือ
ผูป้กครองท าหนา้ที่สอนดว้ยตนเอง หรือผูอ้  านวยการเรียนรูผ้่านกิจกรรมภายในบา้นเป็นส่วนใหญ่ 

กรรณิการ ์ โชวส์ูงเนิน (2554, น.13) สรุปความหมายของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครวั คือ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามสิทธิคุม้ครองตามกฎหมายยึดธรรมชาติและความ
สนใจของเด็กในการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามความเชื่อทางปรชัญา ศาสนา หรือ
วัฒนธรรมชุมชนที่ครอบครวัพึงประสงคใ์นลักษณะผสมผสานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พ่อแม่หรือผู้ปกครองท าหน้าที่ รับผิดชอบจัด
กระบวนการเรียนรูใ้หล้กูหรือผูท้ี่อยู่ในความดูแลโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการจัดการศึกษาเองทัง้หมด 
หรือร่วมมือกันระหว่างครอบครวั หรือโดยมีขอ้ตกลงจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ผูป้กครอง
อาจเป็นผูส้อนโดยตรงหรืออ านวยการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้

กัญญาวีร ์ แก้วนุ้ย (2559, น.55) สรุปความหมายของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครวั คือ พ่อแม่เป็นผู้รบัผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเองแทนการส่งเข้า
โรงเรียน เป็นมิติหนึ่งของการศกึษาหลากหลายแตกต่าง จากการศึกษาในระบบโรงเรียน เนน้ความ
มีอิสระ ยืดหยุ่น ยอมรบัความแตกต่าง ของบุคคล ซึ่งก าเนิดมาจากประเทศตะวันตก การจดัการ
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ศึกษาโดยครอบครวัแตกต่างกันในวิธีการสรา้งการเรียนรูใ้หก้ับเด็ก แต่เป้าหมายเดียวกันคือมุ่ง
จดัการเรียนรูบ้นความแตกต่างของเด็กเป็นที่ตัง้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูไ้ปตามธรรมชาติของความเป็นเด็ก 

โสวริทธิ์ธร  จันทรแ์สงศรี (2559, น.17) สรุปความหมายของการจัดการศึกษา
โดยครอบครวั คือ การศึกษาที่ถูกจัดโดยพ่อแม่ซึ่งมีบทบาทเป็นผูส้อน ผูว้างแผนการสอน และ
ประเมินการเรียนการสอนเบือ้งตน้ สามารถเทียบโอนผลการเรียนไดก้บัโรงเรียนหรือศูนยต่์าง ๆ ที่
สนบัสนนุการจดัโฮมสคลู กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ไดเ้กิดขึน้ที่โรงเรียนแต่จะเกิดขึน้ที่บา้นและ
แหลง่เรียนรูต่้าง ๆ ตามที่พ่อแม่วางแผนไว ้

จากความหมายที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปความหมายของการจัดการศึกษา
โดยครอบครวัได้ว่า เป็นการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามสิทธิคุ้มครองของกฎหมายให้แก่บุตร
หลานเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ โดยยึดความสนใจและธรรมชาติความเป็นเด็ก มี
ความเป็นอิสระ ยืดหยุ่น เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยสามารถก าหนดวิถีการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองท าหน้าที่รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้ลูกหรือผู้ที่อยู่ในความดูแล
โดยตรง ซึ่งอาจเป็นการจัดการศึกษาเองทั้งหมด หรือร่วมมือกันระหว่างครอบครวั หรือโดยมี
ขอ้ตกลงจดัการศึกษารว่มกบัสถานศึกษา ผูป้กครองอาจเป็นผูส้อนโดยตรงหรืออ านวยการใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรูแ้ละประเมินผลเบือ้งตน้ โดยมีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความเชื่อทางปรชัญา ศาสนา หรือวฒันธรรมชุมชนที่ครอบครวัพึงประสงคใ์นลกัษณะผสมผสาน
การศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั สามารถเทียบโอนผลการเรียนกบัโรงเรียนหรือ
ศนูยก์ารเรียนรูท้ี่ใหก้ารสนบัสนุน เป้าหมายเดียวกนัแต่ละครอบครวัคือมุ่งจัดการเรียนรูบ้นความ
แตกต่างของเด็กเป็นที่ตัง้ แต่มีวิธีการสรา้งการเรียนรูใ้หก้บัเด็กแตกต่างกนัซึ่งกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะเกิดขึน้ภายในบา้นเป็นส่วนใหญ่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ทีความหลากหลาย เช่น การ
เรียนรูโ้ดยท าโครงงาน หรือโครงการ การทัศนศึกษา การจัดค่ายพักแรม การเขา้ร่วมกิจกรรมใน
เทศกาลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะดา้นกีฬา ภาษา ดนตรี กิจกรรมอาสาสมัคร งานบา้น เป็น
ตน้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นัน้ สามารถแสวงหาจากแหลง่ความรูท้ี่อยู่รอบ ๆ ตวั 

3.1.3 สาเหตุของการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย 
ขจรศกัดิ์  อินทรโสภา (2549, น.15-16) ไดส้รุปถึงมลูเหตสุ  าคญัของการตดัสินใจ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้ว่า 1) การศึกษาที่ โรงเรียนจัดเด็กทุกคนเหมือนกัน ซึ่งขัดกับ
พฒันาการเด็กตามธรรมชาติเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 2) ควรมีอิสระเลือกเรียนรูด้ว้ย
ตวัเองตามความสนใจ และเชื่อว่าสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนสอน 3) การศึกษาใน
ระบบเนน้การแข่งขนัมากกว่าการพฒันารายบุคคลตามศกัยภาพและความสามารถตามถนดั การ
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เรียนรูแ้ยกส่วนขาดความเชื่อมโยงสมัพนัธแ์บบองคร์วม ไม่สง่เสรมิเด็กใหม้ีความคิดแตกต่างอย่าง
สรา้งสรรค ์4) ระบบโรงเรียนท าใหเ้ด็กขาดโอกาสเรียนรู ้ปฏิบติัตามภูมิปัญญา ภมูิธรรมของชนเผ่า
หรือทอ้งถิ่น 5) สอนใหบุ้ตรหลานมีความเจริญงอกงามสอดคลอ้งกับหลกัธรรมและความเชื่อตาม
ศาสนา 6) อยากใหไ้ดร้บัการศึกษาเนน้ความสมดลุทัง้จริยธรรมและวิชาการ 7) อยากใหไ้ดเ้รียนรู้
ในสิ่งที่อยากเรียนรูไ้ด้ทุกโอกาส ทุกสถานที่  มีความสุข สนุกกับการเรียน 8) ไม่เชื่อมั่นต่อจิต
วิญญาณความเป็นครูของผูส้อนในปัจจบุนั 

ผกาวรรณ  นนัทวิชิต (2549, น.41) สรุปเหตผุลในการตดัสินใจจดัการศึกษาโดย
ครอบครวัในประเทศไทย คือ ความแตกต่างทางแนวความคิดของการศึกษาในระบบ มีความ
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานรบัการศึกษาพรอ้มกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเรียนรู้
อย่างมีความสขุ เปา้หมายเพื่อพฒันาบตุรหลานใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบรูณ ์  

ยุทธชัย  เฉลิมชัย (2549, น.27-29) อธิบายว่า สิ่งที่ เป็นแรงผลักดันให้พ่อแม่
ผูป้กครองตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครวัใหก้ับลูกแทนการส่งลูกเขา้สู่ระบบ โรงเรียน 
ดว้ยมีเหตผุลโดยพิจารณาจากปัจจยัภายในครอบครวัและภายนอกครอบครวัดงันี ้

1. พิจารณาจากปัจจัยภายในครอบครัว ส าหรับปัจจัยภายในครอบครัวมี
องคป์ระกอบคือผูป้กครอง ผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม และระบบ การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยหนุน
เสรมิคือ  

1.1ครอบครวัมีทัศนะแตกต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน มีศรทัธา
ทางธรรม และ ทัศนคติเชิงอุดมคติเป็นรากฐานความคิด ใหค้วามส าคัญทัง้ความรูแ้ละคุณธรรม 
ปฏิเสธการศกึษาแบบบรโิภคนิยมมุ่งแข่งขนัเอารดัเอาเปรียบกนั เป็นตน้ 

1.2 บุตรมีความตอ้งการ อาจมาจากเคยประสบปัญหาในโรงเรียน จากความ
รุนแรง ความไม่เป็นธรรมหรือดว้ยมีลกัษณะพิเศษซึ่งเป็นไปไดท้ัง้ดา้นที่เป็นความบกพรอ่งและดา้น
ที่มีมากกว่าเด็กทั่วไป การศึกษาอย่างในโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองและช่วยพัฒนาศักยภาพ
ตามความแตกต่างนีไ้ด ้

1.3 สภาพการณข์องครอบครวัไม่เอือ้อ านวย เช่น อยู่ในชนบทห่างไกล ขาด
โรงเรียนที่ ดี  หรือ ต้องใช้เวลาเดินทางมาก ครอบครัว ต้องย้ายภูมิล  าเนา ต้องเดินทางไป
ต่างประเทศอยู่บ่อย ๆ เป็นตน้   

2. พิจารณาจากปัจจัยภายนอกครอบครวั ส าหรบัปัจจัยภายนอกครอบครวัมี
องคป์ระกอบคือโลกยุคโลกาภิวัตนก์ารเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและระบบการจดัการศึกษาจะเป็น
ปัจจยัใหเ้กิดการจดัการศกึษาขึน้ในครอบครวัดงันี ้
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2.1 โลกในปัจจุบนัและอนาคตของยุคโลกาภิวตัน ์มีฐานขอ้มูล ข่าวสาร และ
ความรูใ้หม่ ๆ เกิด และเคลื่อนตัวไปอย่างซับซ้อนรวดเร็ว ขณะเดียวกัน สื่อ เทคโนโลยีที่พัฒนา
แพร่หลายท าใหม้ีความเป็นไปไดม้าก ขึน้ที่บุคคลสามารถเรียนรูเ้ขา้ถึงความรูต่้าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
มีอิสระหลุดจากขอ้จ ากัดของวิธีการเรียนแบบเดิมมาสู่การเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที่
บา้นจึงเป็นสถานที่แห่งการศึกษาเรียนรูไ้ด ้ไม่ต่างหรืออาจมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียน การ
เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของกระบวนทศันก์ารศึกษาในปัจจุบนั ส่งผลต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน 
องคค์วามรูแ้บบใหม่ที่เห็นทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงกนั และสอดแทรกอยู่ในกันและกนั การศึกษาเรื่อง
ใดก็ตามจะไม่ใช่การศกึษาเรื่องนัน้โดด ๆ ในหอ้งทดลอง ที่พยายามลดตวัแปรลงใหม้ากที่สดุเท่าที่ 
จะมากได ้แต่จะตอ้งศึกษาเรื่องราวหนึ่ง ๆ ในบริบทหรือในความสมัพนัธ์เชื่อมโยงต่อสิ่งแวดลอ้ม 
การเกิดใหม่ของข้อมูลที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาการและการแตกแขนงซอยย่อยของ
สาขาสหวิทยาการ และการเชื่อมโยง โลกของขอ้มูลเขา้ดว้ยกันผ่านอินเตอรเ์น็ต จึงเกิดเหตุผลถึง
องคค์วามรูพ้ืน้ฐานพอสังเขปอันที่จะใหเ้ด็กสามารถน าไปประยุกตใ์ชส้  าหรบัการด าเนินชีวิตได้
อย่างเขา้ใจโลก เปิดรบัโลก และพรอ้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกไดอ้ย่าง สรา้งสรรค ์อย่างชนิดที่
การปฏิสมัพนัธน์ัน้เป็นกระบวนการเรียนรูแ้บบต่อเนื่อง 

2.2 ปัญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องความแข็งตัวไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมที่เป็นจริงและปัญหาความไม่มีคุณภาพ ในขณะที่เรา
ก าลังตอ้งการวิถีการเรียนรูท้ี่ สอดรบักับการเคลื่อนตัวของความรูยุ้คใหม่ การศึกษาในโรงเรียน
กลบัเต็มไปดว้ยขอ้จ ากดัดา้นหลกัสตูร เนือ้หา เวลาเรียน การจดัการประเมินผล เป็นตน้ 

2.3 การเปลี่ยนแปลงที่ เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดความซับซ้อนและ
ขยายตัวอย่างมากมายของกิจกรรมทางสงัคม เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นทัง้ในทางปริมาณ
และความหลากมิติ ล  าพังการศึกษาในระบบ โรงเรียนไม่สามารถที่จะท าใหท้ั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นที่ตอ้งมีรูปแบบการศกึษาที่แตกต่างออกไป และการระดมความรว่มมือทกุภาคสว่นในสงัคม
มาช่วยกนั 

2.4 วิวัฒนาการของสงัคมของมนุษยก์ าลงัเคลื่อนตัวจากกระบวนทัศนแ์ละ
ระบบที่ผิดพลาดไปสู่การใหคุ้ณค่าความหมายอย่างใหม่ต่อชีวิต และระบบที่ผิดพลาดไปสู่การ
สรา้งสรรคอ์ารยธรรมอีกยุคสมยัเพื่อเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูด้ว้ยวิถีการเรียนรูท้ี่มีอิสระ บรูณาการ
เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพในการเรียนรูต้ามธรรมชาติของความเป็นมนุษย ์ซึ่งจะตอ้งพน้
จากพันธนาการของระบบการศึกษาที่มุ่งเพียงการพัฒนาทรพัยากรมนุษยส์ู่การศึกษา เพื่อพฒันา
ความเป็นมนษุยอ์ย่างสมบรูณอ์ย่างแทจ้รงิ 
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3.2 รูปแบบการด าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
Fergus  Bruce Norman (2005 น.35-39) แนวทางและรูปของการเรียนรูข้อง

การจดัการศึกษาโดยครอบครวัเกิดจาก พ่อแม่ของลูกที่เรียนในระบบโรงเรียนรูส้ึกว่ารูปแบบการ
เรียนของลูกนั้นไม่ได้รับการศึกษาที่ ดีพอ ความจ ากัดด้านการสอนที่ควรจะเน้นเรื่องความ
หลากหลายในเด็กนัน้เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบโรงเรียน ผูป้กครองเห็นดว้ยว่าจ านวนปริมาณ
ผูเ้รียน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รูปแบบการสอนที่ไม่ทันโลกปัจจุบันของโรงเรียนในระบบไม่
สามารถส่งเสริมเด็กใหฝึ้กปฏิบติั ทดลองเรียนรูไ้ดดี้ที่กบัการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ในระบบ
โรงเรียนที่เนน้เนือ้หาสาระการเรียนรูท้างดา้นวิทยาศาสตรห์รือภาษาศาสตรจ์ะตดัสินเด็กที่มีความ
เก่งและมีความสามารถทางดา้นดนตรีหรือพลศึกษาว่าไม่เก่งตามคุณลกัษณะที่โรงเรียนก าหนด 
ความตอ้งการของพ่อแม่ไม่ถูกตอบสนองจากระบบการศึกษาในโรงเรียน การสรา้งทัศนคติและ
ความแข็งแรงทางร่างกายไม่สามารถถูกสอนผ่านทางการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารและจาก
กระบวนการการคิดค านวณ การจัดการศึกษาโดยครอบครวัจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความ
ตอ้งการและเปิดโอกาศใหส้รา้งรูปแบบการเรียนรูท้ี่มีความหลากหลาย การส่งเสรมิและสนับสนุน
เพื่อลกูไดร้บัประสบการณท์ี่ดีที่เหมาะสมกับลกู ซึ่งโรงเรียนในระบบไม่สามารถตอบสนองและจัด
ใหไ้ด ้การเรียนรูม้ีความหลากหลาย และเด็กทุกคนไม่เหมือนกัน การสอนจึงไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน
เรื่องเกรดเฉลี่ย หรือแข่งขันเพื่อแย่งชิง แต่เป็นการสอนเพื่อให้ตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ ์

Kathi Moreau (2012 น .12) การศึกษาโดยครอบครัวเน้นการเรียนรู้และใช้
หลักสูตรที่เหมาะสมและตรงกับความตอ้งการ ความสนใจของลูกเป็นเฉพาะบุคคล การจัดการ
เรียนรูจ้ะประกอบไปดว้ย หลักสูตรที่จัดหามาโดยการซือ้ และหลักสูตรที่พ่อแม่ ผูป้กครองสรา้ง 
โดยรูปแบบการด าเนินการจดัมี 3 รูปแบบ คือ 1) แบบใชห้ลกัสตูรตามโรงเรียนในระบบแต่เรียนทัง้
ที่โรงเรียนและที่บ้าน 2) แบบจัดท าหลักสูตรขึน้ใช้เองและเรียนที่บ้าน 3) แบบผสมผสานทั้งใช้
หลกัสูตรตามโรงเรียนในระบบกับจัดท าหลกัสูตรขึน้ใชเ้อง ในการจัดและด าเนินการในรูปแบบที่
กล่าวนี ้พ่อแม่ ผูป้กครองอาจพาลกูไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะวิชาที่ตอ้งอาศยัสถานที่และครูผูส้อน
เฉพาะทางไดแ้ก่ วิชาพลศกึษา และวิชาศิลปศกึษา 

กรรณิการ ์ โชวส์ูงเนิน (2554, น.16); ขจรศักดิ์  อินทรโสภา (2549, น.19) สรุป
รูปแบบการด าเนินการจดัการศึกษาในลกัษณะที่ผสมผสานค่อนไปทางการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั เนน้ความหลากหลายในการเรียนรูคู้่ไปกบัการสมัผสัและด ารงชีวิตตามวิถี
ของแต่ละครอบครวั พ่อแม่มีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษาและท าหนา้ที่เป็นครูผูส้อน และมี
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ส่วนร่วมกับลูกในการออกแบบรูปแบบการเรียนรูข้องตนเอง มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ผู้ปกครองและชุมชนที่ เก่ียวข้องกับลูกจะสามารถตกลงจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การศกึษารว่มกนั 

ผกาวรรณ  นันทวิชิต (2549, น.57-58) อธิบายว่า ตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560) พ.ศ. 2545 ได ้เปิดโอกาสใหด้ าเนินการจดัการศึกษาโดย
ครอบครัวได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งมีทั้งที่เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบผสมผสาน 
กัน ซึ่งในสังคมส่วนใหญ่มีลักษณะผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส าหรบั รูปแบบการจดัการศึกษาโดยครอบครวัในสงัคมไทย และไดก้ล่าวถึง รูปแบบของ
การด าเนินการจดัการศกึษาโดยครอบครวัมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. รูปแบบการด าเนินการแบบจัดการศึกษาโดยครอบครวัเด่ียวในช่วงแรกๆ ที่
ผ่านมารูปแบบจะเป็นไปในลักษณะครอบครัวเด่ียว การด าเนินงานเป็นปัจเจกค่อนข้างสูง 
หลกัสตูร กระบวนการ เรียนการสอนเป็นไปตามวิถีสภาพแวดลอ้มของครอบครวั ความเชื่อ ความ
สนใจ ความคิดหลากหลายแตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวค่อนข้างสูง 
ขณะเดียวกนัก็มีสงัคมกลุม่เพื่อนมีความเชื่อมโยง เกิด กิจกรรมที่น าไปสูก่ารจดัการศกึษารว่มกนั 

2. รูปแบบการด าเนินการแบบจัดโดยกลุ่มครอบครวัเครือข่าย หลายครอบครวั
ร่วมกันด าเนินงานในบางกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีอิสระในวิถีของตัวเอง มีการจัด
การศึกษาที่บา้นของแต่ละครอบครวัพรอ้มไปกับการจัดการศึกษาร่วมกันของกลุ่มที่นัดหมาย มี
การบรหิารจดัการท่ีกระจายไปแต่ละครอบครวัมากกว่ารวมศนูยก์ารบรหิารที่เดียว 

3. รูปแบบการด าเนินการแบบจดัโดยกลุ่มครอบครวัแบบรวมศนูยจ์ดัการอยู่ในที่
เดียว ครอบครวัหลายครอบครัวรวมกนัจัดการศึกษาในที่แห่งหนึ่ง มีคณะครอบครวัท าหนา้ที่ เป็น
คณะกรรมการก ากับดแูลในเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการ การด าเนินงานมีการมอบหมาย
หรือจา้งคณะท างาน ท าหนา้ที่บรหิารจดัการ มีความแตกต่างจากโรงเรียนดงันี ้

3.1 โรงเรียนของครอบครัว ครอบครัวเป็นเจ้าของโดยมีแนวความเชื่อ 
จดุมุ่งหมายปรชัญาการศกึษา ยดึถือรว่มกนั 

3.2 โรงเรียนขนาดเล็กจดัใหเ้ฉพาะลกูหลานในกลุม่ในปรมิาณไม่มากนกั 
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3.3 โรงเรียนแบบการกศุล ไม่มุ่งแสวงหาก าไร รูปแบบนีแ้ต่ละครอบครวัยงัไม่ 
พรอ้มที่จะจดัการศกึษาดว้ยตนเองไดท้ัง้หมด เช่น สถาบนัปัญโญทยั โดยนายแพทย์พร พนัธุโ์อสถ 
เป็นแกน บา้นเรียนดวงตะวนั โดยนายแพทยเ์กรียงศกัดิ ์ลาภจตัรุพิธ เป็นแกน เป็นตน้ 

4. รูปแบบการด าเนินการมีข้อตกลงร่วมกันกับทางโรงเรียนครอบครัวได้จัด
การศึกษาโดยมีขอ้ตกลงร่วมกนักบัทางโรงเรียนดา้นการบริหารจดัการหลกัสตูรการเรียนการสอน
เป็นบทบาทของครอบครวั การวัดประเมินผลร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับครอบครวัโดย โรงเรียน
ออกใบรบัรองใหก้ับผูเ้รียน อนุญาตใหใ้ชส้ถานที่หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การ
จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนใชส้ถานที่ในการพบปะสังสรรค ์มีกิจกรรมสังคมร่วมกับ
คณะอาจารย ์และนักเรียนในโรงเรียน ด าเนินงานโดยครอบครวัและโรงเรียนไดม้ีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนการเรียนรูด้ว้ยกนั 

จากทัง้สี่รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครวันัน้ ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ในปัจจุบนัคือในรูป ของเครือข่ายครอบครวั ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายส าหรบัการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดย ครอบครวั โดยการรวมตัวกันของครอบครวัหลายๆครอบครัว 
ส าหรบัการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออส่งเสริมสนับสนุนลูก
และรว่มกนัแบ่งปันทรพัยากรเพื่อการศกึษา 

3.3 บทบาทของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, น.39-45) กล่าวถึงบทบาทครอบครวั 

ตอ้งเป็นแบบอย่างและสรา้งสรรค์การเรียนรู ้บทบาทหลักของครอบครวัคือ การเป็นแบบอย่าง
ให้กับลูก และบทบาทในการ สรา้งสรรค์วิถีการเรียนรู้ โดยมีบทบาทของพ่อแม่หน้าที่ตาม
กฎระเบียบราชการ เมื่อพิจารณาตามขอ้ก าหนดกฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐานโดยครอบครวั พ.ศ. 2547 และตามเอกสารประกอบ 2 ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติการจัด
การศกึษาทางเลือกที่จดั โดยครอบครวั (พ.ศ. 2548) และคู่มือการด าเนินงานการจดัการศกึษาโดย
ครอบครัวส านักงานเขตพื ้นที่  การศึกษา (พ.ศ. 2549) ซึ่งเป็นเอกสารทางการของส านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใชก้ ากบับทบาทหนา้ที่ของครอบครวัไวด้งันี ้

1. เป็นผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา แจ้งความประสงค์จัดการศึกษา
พรอ้ม แสดงรายละเอียดประกอบค าขออนุญาต อาทิ แผนการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ยื่นต่อ
ส านักงานเขตพื ้นที่  การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล  าเนาอยู่  ในเอกสารคู่มือการด าเนินการจัด
การศึกษาโดยครอบครวัมีขอ้แนะน าเพิ่มเติม ใหค้รอบครวัมีการวิเคราะหต์นเองเก่ียวกับเหตุผลที่
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ครอบครวัตอ้งจัดการศึกษาเองแทนการส่งบุตรเขา้โรงเรียน ปรชัญาแนวคิดในการจัดการศึกษา
โดยครอบครวั ความคาดหวงัที่มีต่อผูเ้รียนและความพรอ้มของครอบครวัดว้ย 

2. ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวใน 
เอกสารคู่มือการด าเนินการจดัการศึกษาโดยครอบครวัมีขอ้แนะน าเพิ่มเติมใหค้รอบครวัระบุความ
ประสงคท์ี่จะจดัการศึกษาในรูปแบบใด เช่น จดัแบบมีขอ้ตกลงร่วมกบัโรงเรียน จดัแบบครอบครวั
เดี่ยว จดัแบบรวมกลุม่ครอบครวัที่ มีแนวคิดคลา้ย ๆ กนั จดัแบบศนูยก์ารเรียน เป็นตน้ 

3. ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูผู้ ้เรียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการวดัผลหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยประเมินจากพฒันาการ ปฏิบติักิจกรรมดว้ยวิธีการ
ที่หลากหลาย พฤติกรรม ผลงาน เน้นการประเมินพรอ้มกับการปฏิบัติกิจกรรม ปรบัปรุงแก้ไขไป
พรอ้มกับการจัดกิจกรรม มีการปรบักิจกรรม เนือ้หาสาระ กระบวนการเรียนรูไ้ปตามพัฒนาการ
ผูเ้รียน 

4. จัดท ารายงานการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เอกสาร 
หลกัฐาน ที่แสดงรอ่งรอยพฒันาการของผูเ้รียน การจดักาเรียนการสอนและสภาพปัญหาเก่ียวกับ
การจดัการศกึษาตามที่ส  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาก าหนด อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

5. ปรบัปรุงผลการเรียนรูข้องผู้เรียนตามที่ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
เสนอแนะความส าเร็จของการจดัการศึกษาโดยครอบครวั นอกจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ ขา้งตน้แลว้ ท่ีเป็นหวัใจส าคญัน่าจะอยู่ตรงคณุลกัษณะของพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแง่ของการเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าใหแ้ก่ลูกได ้และความมุ่งมั่นที่จะสรา้งสรรค์กระบวนการ
เรียนรูท้ี่มีชีวิตชีวาใหเ้กิดพัฒนาการในตัวลูกอย่าง สอดคลอ้งกับธรรมชาติของตัวเด็ก บทบาทใน
การเป็นแบบอย่างให้กับลูก ปัจจัยส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครวั เป็นครอบครวัที่มี
ความปรองดองใชเ้หตผุลต่อกนัและใหค้วามส าคญัในหนา้ที่ความรบัผิดชอบสมาชิกครอบครวัจน
เป็นนิสยั การท่ีพ่อแม่เป็นผูท่ี้มีทศันคติต่อชีวิตอย่างถกูตอ้งความเป็นผูน้  าหรืออาญาสิทธิ์ของความ
เป็นพ่อแม่อย่างยังคงเคารพในความตอ้งการและความคิดเห็นของลูกดว้ย ทัง้หมดนัน้เป็นปัจจัย
ส าคญัยิ่งที่ ช่วยสนบัสนนุสรา้งความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาโดยครอบครวั เขา้ท านองท าใหด้อูยู่
ใหเ้ห็น เพราะลกูจะเป็นอย่าง ที่พ่อแม่เป็นไม่ใช่อย่างที่พ่อแม่พร  ่าสอน  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 , น.38-43) อธิบายว่า ครอบครวัมี
บทบาทหลักคือ บทบาทหน้าที่ตามระเบียบราชการ บทบาทในการเป็นแบบอย่างใหแ้ก่ลูก และ
บทบาทในการสรา้งสรรคว์ิธีการเรียนรู ้ซึ่งขยายความในแต่ละบทบาท ดงันี ้  
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1. บทบาทหนา้ที่ตามระเบียบราชการ ประกอบดว้ย 
1.1 เป็นผูย้ื่นค าขออนญุาตจดัการศกึษา 
1.2 ด าเนินการจดัการศกึษาตามแผนการจดัการศกึษาของครอบครวั 
1.3 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

วดัผลของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1.4 จดัท ารายงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
1.5 ปรบัปรุงผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามที่ส  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

เสนอแนะ 
2. บทบาทในการเป็นแบบอย่างใหล้กู ปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุคือความสมัพันธท์ี่

ดีในครอบครวั คุณลกัษณะของตัวพ่อแม่เป็นทัง้แบบอย่างและผูน้  าแก่ลูก โดยพ่อแม่ตอ้งมีความ
มุ่งมั่นที่จะสรา้งสรรคก์ระบวนการเรียนรูท้ี่มีชีวิตชีวาใหเ้กิดการพฒันาสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
เด็ก พ่อแม่ตอ้งมีทศันคติต่อชีวิตที่ถูกตอ้ง มีความชดัเจนมั่นคงไม่ลงัเล เคารพในความตอ้งการและ
ความคิดเห็นของลกู เพราะลกูจะเป็นอย่างที่พ่อแม่เป็น ไม่ใช่อย่างที่พ่อแม่พร  ่าสอน 

3. บทบาทในการสรา้งสรรคก์ระบวนการเรียนรู ้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครอบครวับา้นเรียนจะมีลกัษณะอ่อนตัวเลื่อนไหลไปตามธรรมชาติของวิถีชีวิตประจ าวันของ
ครอบครวั ยึดเอาความสนใจของลกูเป็นหลกั พ่อแม่จดัสภาพแวดลอ้มหาสื่อและสิ่งสนบัสนุนช่วย
เอือ้อ านวยมุ่งให้ลูกเกิดการพัฒนาในการเป็นนักค้นควา้ รูว้ิธีการเรียนรู ้สามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ย
ตนเองเป็นหลกั และก าหนดอตัราความเรว็ในการเรียนรไ็ดด้ว้ยตนเอง 

สมจิตร์  ย่ิงยงด ารงฤทธิ์  (2551 , บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการจัดเนื ้อหาหลักสูตรที่ มี
ลกัษณะเฉพาะเป็นของตวัเอง แยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1 การจัดโดยอิงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ยึดมาตรฐานการ
เรียนรู ้8 กลุม่สาระเป็นแนวทาง และ  

2. การจัดโดยไม่อิงตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยึดสาระการ
เรียนรูต้ามหลกัธรรมทางศาสนา วิถีธรรมชาติ และการกีฬาเป็นแนวทาง ซึ่งทัง้ 2 ลกัษณะมีการจดั
เนือ้หาที่มีกระบวนการเรียนรูบู้รณาการเขา้กับวิถีชีวิตประจ าวัน และประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจรงิ 

ดังนั้นผูว้ิจัยสรุปไดว้่า บทบาทของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครวัคือพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองซึ่งมีหนา้ที่ตามกฎระเบียบราชการ คือ 
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1. เป็นผูย้ื่นค าขออนญุาตจดัการศึกษา 
2. ด าเนินการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการศึกษาของครอบครวั 
3. ด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามหลกัเกณฑแ์ละ

การวดัผลของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4. จัดท ารายงานการจัดและประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียน เอกสาร/ 

หลกัฐาน ที่แสดงร่องรอยพฒันาการการเรียนรูร้วมทัง้การจดัการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาตามที่ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาก าหนด 

5. ปรบัปรุงผลการเรียนรูข้องผู้เรียนตามที่ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
เสนอแนะความส าเรจ็ของการจดัการศกึษาโดยครอบครวั 

3.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553) ก าหนดหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรูคุ้ณธรรมมี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ มีความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน เจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการศกึษาตลอดชีวิตที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ โดยมีหลกัการที่ส  าคญัซึ่งสามารถสรุปได้
คือ หลกัสตูรมีความเป็นเอกภาพ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันา
เด็กและเยาวชนใหม้ีความรูท้ักษะเจตคติและคุณธรรมบนพืน้ฐานความเป็นไทยควบคู่กับความ
เป็นสากล ใหทุ้กคนมีโอกาสรบัการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ การกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น  มีโครงสรา้ง
ยืดหยุ่นทางดา้นสาระการเรียนรูเ้วลาและการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทัง้การศึกษา
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ ในส่วน
ของจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพได ้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมศาสนาที่ตนนบัถือ ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูอ้นัเป็น
สากล มีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรกัการออกก าลังกาย มีจิตส านึกอนุรกัษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์ และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสขุ 
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3.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพสนะอันพึงประสงคใ์ห้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง  มี

ความสขุเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความรกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสตัยส์จุรติ มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 

3.4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียนให้สมดุลโดยค านึงถึงพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา  ศิลปะ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และ ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระได้ระบุสิ่งที่พึงรูแ้ละ
ปฏิบติั ไดแ้ก่ มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียนเมื่อจบการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

3.4.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มุ่งพัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบดา้น เพื่อความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายสติปัญญา

อารมณ์ และสังคม เสริมสรา้งศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝัง และสรา้งจิตส านึกท า
ประโยชนเ์พื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได ้และอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข แบ่งกิจกรรม
เป็น 3 ลักษณะดังนี ้ 1. กิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนใหรู้จ้ักตนเอง สามารถคิด
ตดัสินใจ รูร้กัษส์ิ่งแวดลอ้ม คิดแกปั้ญหาก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทัง้ดา้นการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจผู้อ่ืน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่
ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 2. กิจกรรมนักเรียนที่มุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั การ
รูจ้ักแก้ปัญหา ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การตัดสินใจที่เหมาะสม ความรบัผิดชอบการท างาน
รว่มกนั มีเหตผุลช่วยเหลือแบ่งปัน เอือ้อาทรและสมานฉนัท ์สอดคลอ้งกบัความสามารถและความ
สนใจ ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะหว์างแผนปฏิบติัตามแผน ประเมิน
และปรบัปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับ
วฒุิภาวะของผูเ้รียน บริบทของ สถานศึกษาและทอ้งถิ่นกิจกรรมนักเรียน ประกอบดว้ย กิจกรรม
ลกูเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์และนกัศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมชน ชมรม  และ 
3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชนส์่งเสรมิใหบ้ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคมชุมชน
และทอ้งถิ่นตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
สรา้งเสรมิสงัคม กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  
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3.4.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรูส้ะทอ้นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ ใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูล
และสาระสนเทศที่แสดงความส าเร็จทางการเรียน ความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียน 
ตลอดจนขอ้มูลเป็นประโยชนต่์อการส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาและเรียนรูอ้ย่างเต็มตามศักยภาพ 
โดยเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนระดบัประถมศึกษา (ในระบบ) สามารถสรุปได ้ดงันี ้

3.4.4.1. การตดัสินผลการเรียน ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพัฒนาแต่ละคนเป็น
หลกัและตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้ง
สอนซ่อมเสรมิผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเต็มศกัยภาพ เกณฑ ์คือ  

1) เวลาเรียนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
2) ตอ้งมกีารประเมินทกุตวัชีว้ดัและผ่านตามเกณฑส์ถานศกึษาก าหนด 
3) ตอ้งไดร้บัการตดัสินผลการเรียนทุกวิชา 
4) ต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด คือ การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และ คุณลกัษณะอัน
พงึประสงค ์

3.4.4.2 การพิจารณาเลื่อนชั้นระดับประถมศึกษา ถ้าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่อง
เล็กน้อยและสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมไดใ้ห้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่ผ่อนผันให้
เลื่อนชัน้ได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโนม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับชัน้ที่สูงขึน้สถานศึกษา อาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ า้ชัน้ได้โดยค านึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.4.4.3 การให้ระดับผลการเรียนสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คณุภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นระบบตวัเลขระบบตวัอกัษรระบบรอ้ยละหรือระบบที่ใชค้  าส าคญั
สะทอ้นมาตรฐาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาทัง้เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑก์ าหนดและใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน การประเมินการอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียนและคณุลกัษณะอนัพึงประสงคน์ัน้ใหม้ี
ระดบัผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีผ่านและไม่ผ่าน 

3.4.4.4 การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้
ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนซึ่งสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการ
ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคละ 1 ครัง้  
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การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู ้

3.4.4.5 ส่วนเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษาโดย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อธิบายว่า การ
ด าเนินการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยประเมินจากพัฒนาการ พฤติกรรม ผลงานจาก
การปฏิบติักิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เนน้การประเมินไปพรอ้มกบัการปฏิบติักิจกรรม มีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขไปพรอ้มกับการจดักิจกรรม มีการปรบักิจกรรม เนือ้หาสาระ กระบวนการเรียนรูไ้ป
ตามพัฒนาการผูเ้รียน การจดัท ารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน รวมทัง้การ
จัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่ เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การปรบัปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน ตามที่ส  านกังานเสนอแนะ 
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548)  

ยุทธชัย  เฉลิมชัย (2549 , น.81-82,119-120) สรุปแนวทางการประเมินผล
การศึกษาของการศึกษาโดยครอบครวัได้ ประกอบดว้ย มุ่งใหเ้ห็นพัฒนาการเพื่อใหเ้ด็กไดค้น้พบ
วิถีทางของการพัฒนาตนเองอย่างแทจ้ริง เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมการประเมินผลตัวเองดว้ย  
มีความต่อเนื่องตลอดกระบวนการมากกว่าดูเพียงชิ ้นงานที่ เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย  มีความ
หลากหลายในวิธีการทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเนื่องจากทุกการเรียนรูส้ามารถใชเ้ป็น
ประจกัษ์พยานแสดงผลของการเรียนรูไ้ด ้โดยหลกัฐานที่เป็นรูปธรรมครอบครวัสามารถใชแ้สดงผล
การศึกษา ซึ่งหลักฐานเพื่อใชป้ระเมิน ประกอบไปด้วย ส่วนที่พ่อแม่จัดเตรียม เช่น สมุดบันทึก 
แฟ้มสะสมงานเพื่อแสดงปัญหา การแกปั้ญหา การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้พัฒนาการ
ของบุตรหลาน ส่วนที่เป็นผลงานการเรียนของบุตรหลาน เช่น แฟ้มสะสมงานแสดงประสบการณ์
และเนือ้หาความรู ้สมุดบันทึกที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนรูป้ระจ าวัน เช่น บันทึกส่วนตัว บันทึกการ
เรียนรูจ้ากการเดินทาง ทัศนศึกษา สมุดภาพ และ ผลงานในลกัษณะโครงงาน ทัง้โดยบุคคลและ
โดยกลุม่การเรียนรู ้
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนกับการจัดการศึกษาโดยครอบครวั ตาม
แนวคิดส าคญัและหวัขอ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษาของครอบครวั 

องคป์ระกอบ โรงเรียน การจดัการศกึษาโดยครอบครวั 
1. หลกัสตูร หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของกระทรวงศกึษาธิการ 
สามารถเลือกสรรผสมผสานจาก
หลักสูตรหลาย ๆ ที่  หรือสิ่งที่ เป็น
นวตักรรมทางการศึกษาที่อาจยงัไม่
มีอยู่ ในหลักสูตรใด ๆ อย่างเป็น
ทางการโดยไม่ขัดแย้งกับความมุ่ง
ห ม ายหลัก ก าร  แน วท างตาม
กฎหมายการศกึษาของชาติ 

2. แผนการเรียนการสอน เป็นแผนการเรียนการสอน
ส าหรับผู้เรียนจ านวนมากทั้ง
ชัน้เรียน 

เป็นแผนการเรียนรูเ้ฉพาะบคุคล บน
พัฒนาการธรรมชาตินิสัยในการ
เรียนรู ้ความถนัด ความสนใจ และ
ระยะเวลาในการเรียน รู้ของตัว
ผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

3. วัตถุประสงค์ของการ
เรียน 

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธิการ 

ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา หรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ หรือเป็นมาตรฐานการ
เรียนรูท้างใดทางหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งทาง หากก าหนดเป็นมาตรฐาน
การเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน ซึ่งสามารถ
ปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม การ
ป รั บ ใ ช้ ก็ เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง
ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของตวัผูเ้รียนรายบคุคล 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

องคป์ระกอบ โรงเรียน การจดัการศกึษาโดยครอบครวั 
4. เนือ้หาความรู ้ ก าหนดตาม 8 กลุ่มสาระการ

เรียนนรู ้หลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

ก าหนดเป็นกรอบจัดเนื ้อหา หรือ
สาระ หรือความ รู้ ที่ ตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ ของตวัผูเ้รียนรายบคุคล 

5. ลักษณะการเรียนการ
สอน 

จดัตารางเรียนเป็นแต่ละสาระ
วิชา ค รูมีบทบาทหลัก เป็น
ผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ และ
เรี ย น รู้ใน ส ถ าน ก า รณ์ ใน
หอ้งเรียนเป็นสว่นใหญ่ 

เป็นการบรูณาการการเรียนรูจ้ากวิถี
ชีวิตจริง จากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชี วิตป ระจ าวัน  เน้น ให้ผู ้ เรียน รู้
วิ ธี การเรียน รู้ได้ด้วยตน เอง  ใน
สถานการณท์ี่มีความหลากหลาย 

6. การวดัและประเมินผล ก าหนดตามเกณฑ์การผ่าน
ช่วงชั้นและการจบหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น 
กระทรวงศกึษาธิการ 

ก า ห น ด ต า ม จุ ด มุ่ ง ห ม า ย
คุณลักษณะและมาตรฐานการ
เรียนนรูท้ี่มีการปรับใช้ในแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามพฒันาการ
ตามสภาพจรงิของผูเ้รียน 

7. โครงสรา้งโดยรวม มี ห ลั ก เกณ ฑ์  ข้ อ ก า ห น ด 
เงื่อนไข ระยะเวลาที่แน่นอน
ตายตวั 

มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง
พัฒนาให้เป็นไปตามสภาพการ
เป ลี่ ย น แป ล งขอ งผู้ เรี ย น แล ะ
ครอบครวั โดยสาระยังอยู่ในกรอบ
แนวทางที่ขออนญุาตไว ้

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547 : 17-19) 
จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะอิงหลักสูตรแกนกลางฯ ในการจัด

การศกึษาโดยครอบครวั สามารถท าได ้3 รูปแบบ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน

บางส่วน หมายถึง ครอบครวัและโรงเรียนอาจจะมีส่วนรว่มไดท้ัง้กิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน 
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2. ท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างครอบครวักบัโรงเรียน หมายถึง ครอบครวัเพิ่ม
บทบาทมาเป็นผูจ้ดัการการศึกษาในระดบัหนึ่งภายใตข้อ้ตกลงระหว่างครอบครวักบัโรงเรียนอย่าง
เป็นทางการ การมีส่วนร่วมในรูปแบบนีจ้ึงตอ้งมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าฝ่ายไหนจะรบัผิดชอบเรื่อง
อะไรบา้ง 

3. การมีส่วนร่วมโดยครอบครัวจัดการศึกษาเอง หมายถึง ครอบครัวจะ
รบัผิดชอบในการจดัการศกึษาทัง้หมดโดยไม่ตอ้งไปเรียนที่โรงเรียน 

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
4.1 วิจัยต่างประเทศ 

Marina  Videnovic (2010) ได้ศึกษาเรื่องการเวลาว่างของคนหนุ่ มสาว ผล
การศึกษาพบว่า ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัเวลาว่างของคนหนุ่มสาวมีมาก
ขึน้เรื่อย ๆ ในการศึกษาจ านวนมากที่เจาะลึกเรื่องนีผ้ลชีไ้ปที่ความสมัพันธ์ระหว่างวิธีที่วัยรุ่นใช้
เวลาว่างกับเพศ ในการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเซอรเ์บีย ส ารวจกลุ่มวัยรุ่น 922 คน 
จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 อายุ 15-19 ปี จาก 9 เมืองของเซอรเ์บีย พบว่า มีการเขา้ร่วม
กิจกรรม ไดแ้ก่ กีฬา การศึกษา การใชค้อมพิวเตอร ์การใชเ้วลาอยู่ที่บา้นของเพื่อน ไม่พบความ
แตกต่างทางเพศในการท ากิจกิรรม 

Susan  Hutchinson (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่องใช้เวลาว่างเพื่อการ
พักผ่อนในแคนาดา ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์จากการพักผ่อนหรือการหาโอกาสในการ
พกัผ่อนหย่อนใจในชุมชนไม่สามารถท าไดเ้นื่องจากขาดความรูด้า้นนนัทนาการ ความรู้ ทกัษะ จึง
ต้องมีการการศึกษาด้านนันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิต และ ความ
ตอ้งการคณุภาพขีวิตที่ดีของบคุคล 

Grontved  Anders (2015) ได้ศึกษาเรื่อง สถานะภาพผู้ปกครองเลี ้ยงเด่ียวกับ
กิจกรรมการออกก าลงักายของเด็ก พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครวัที่มีผูป้กครองคนเดียวเมื่อ
เปรียบเทียบกบัเด็กที่อาศยัอยู่กบัผูป้กครองสองคน ไม่มีความแตกต่างเก่ียวกบักิจกรรมออกก าลงั
กาย เพียงแต่เด็ก ๆ ในครอบครวัที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวมีความตอ้งการพิเศษมากกว่าในเรื่องการ
สนบัสนบัมาตรการพิเศษหรือสวสัดิการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้รว่มกิจกรรมทางกาย 

Aafid Gulam (2016) ไดศ้ึกษาเรื่องความตอ้งการและความส าคัญของนันทนาการ
ในยุคสมยัใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมนนัทนาการเป็นกิจกรรมของร่างกายและจิตใจซึ่ง
ช่วยบรรเทาความตึงเครียดและความเหนื่อยลา้  เมื่อเรายงัคงท างานหรือท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาหลายชั่วโมงมนัจะท าใหร้า่งกายและจิตใจของเราอ่อนลา้และเครียด กิจกรรมนนัทนาการ
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ช่วยใหเ้รารูส้ึกถึงความเหนื่อยลา้ฟ้ืนฟูพลังงานของเราและส่งเสริมความสุข หากปราศจากการ
นนัทนาการชีวิตจะน่าเบื่อและน่าสงัเวช  เวลาว่างคือเวลาที่มนุษยไ์ดม้าเพื่อตนเองซึ่งเขามีอิสระที่
จะท าตามที่เขาพอใจ จะต้องมีการศึกษาที่ จะใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ นันทนาการ
หมายถึงกิจกรรมยามว่างที่เลือกโดยบุคคลเพื่อจุดประสงคใ์นการพัฒนาชีวิตและการใชช้ีวิตของ
เขา กิจกรรมเหล่านีม้ีลกัษณะที่สรา้งสรรค์ ไม่เสียเวลา แต่ใชเ้วลา พวกเขามีสขุภาพร่างกายจิตใจ
และสงัคม 

Holland De Graaf  Jacobien (2018) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
พฤติกรรมการเลีย้งดขูองพ่อและแม่ ผลการศกึษาพบว่า พฤติกรรมการอบรมเลีย้งดขูองพ่อและแม่
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยของผูป้กครอง เช่น อายุ และ อาฃีพ ในส่วนปัจจัยเด็ก เช่น อายุ เพศ 
รวมทัง้การสนับสนุนทางสงัคม ผูป้กครองมีการเลีย้งดูที่หลากหลาย มีการใหค้วามรกั ความเป็น
อิสระ การสนับสนุน การให้รางวัล และ การลงโทษ ข้อมูลท าการส ารวจที่เนเธอรแ์ลนด์โดยแม่ 
1197 คน และ พ่อ 903 คน วิเคราะห์การถดถอย ผลทดสอบพบว่า พฤติกรรมพ่อแม่ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะของพ่อแม่ ลกัษณะของเด็ก และ การสนบัสนนุทางสงัคม โดยมีความคาดหวงัรวมอยู่ดว้ย 

4.2 วิจัยในประเทศ 
สุวิมล  ตัง้สจัจพจน ์(2553) ศึกษาการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในกิจกรรมกลางแจง้

และพัฒนาทางสงัคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเชิงส ารวจมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
1) ศึกษาอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 2) จ าแนกประเภทของกิจกรรม
กลางแจ้ง และ 3) ศึกษารูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งกับการพัฒนาทางสังคมของ
ประชาชนในกรุงเทพฯ พบว่า 1) อปุสรรคที่ขดัขวางการเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้ของประชาชนใน
กรุงเทพฯ สามอนัดบัแรกคือ ไม่มีเวลา (64.1%) รองลงมาคือ ครอบครวั (20.4%) และ ขาดโอกาส 
(14.3%) 2) ประเภทของกิจกรรมกลางแจง้ที่ประชาชนในกรุงเทพฯ เขา้ร่วม (วนัละครัง้) มากที่สุด
สามอันดับแรก คือ การเดิน (42.3%) รองลงมาคือ วิ่งเหยาะ ๆ (21.3%) และขี่จักรยาน (8.6%) 
และ 3) รูปแบบการเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้มากที่สดุ คือ ไปกับเพื่อน (41.2%) รองลงมาไปกับ
สมาชิกครอบครวั (35.3%) ลกัษณะการเขา้ร่วมมี 14 รายการที่มีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมกบับุคคล
อ่ืน คิดเป็นรอ้ยละ 82.4 และอีก 3 รายการไปโดยล าพงั คิดเป็นรอ้ยละ 17.6 

สุวรรณี  ยหะกร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
ครอบครวัส าหรบัเด็กในช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 ผลการศึกษามีดงันี ้1) สภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยครอบครวัครอบคลุมองคป์ระกอบส าคัญที่ครอบครวัน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน คือ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ปรชัญา หลกัสตูร ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนที่
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บ้าน สื่อการเรียน และการจัดสภาพแวดล้อมที่บ้าน ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ การประเมินผล และ
คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องนักเรียน 2) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ (1) บิดามารดา
ขาดความรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไม่
เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนการสอนโดยครอบครวั (3) บิดามารดายังขาดความรูใ้นเรื่องเนือ้หา
และการจัดกิจกรรมการสอน (4) สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีจ  านวนนอ้ย นักเรียนบา้นมีปัญหาในดา้น
การเขา้สงัคมกบัเพื่อนวยัเดียวกนั การจดัสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบันกัเรียน (7) การประเมิน
ไม่ตรงตามระบบของโรงเรียน 3) ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนโดยครอบครวั ไดแ้ก่ (1) 
บิดามารดาตอ้งการรบัการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยครอบครวั หลักสูตรควรถูก
ก าหนดโดยบิดามารดา (3) บิดามารดาตอ้งการความช่วยเหลือจากโรงเรียนในเรื่องเนือ้หาสาระ
และกิจกรรม (4) ควรใหบ้ิดามารดายืมสื่อจากแหล่งต่าง ๆ ได ้นักเรียนบา้นตอ้งการที่จะไดร้บัการ
พฒันาทกุดา้น บิดามารดาตอ้งการใชแ้หล่งเรียนรูอ่ื้น ๆ และ (7) การประเมินการเรียนควรก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการและกระบวนการที่ยอมรบัได ้4) ระบบการเรียนการสอนโดยครอบครวัส าหรบั
เด็กในช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 ประกอบดว้ย 10 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ที่ 1 ก าหนดปรชัญาและวิสยัทศัน ์ขัน้ที่ 
2 ก าหนดเป้าหมายและจดุประสงค ์ขัน้ที่ 3 วิเคราะหห์ลักสตูรเนือ้หาสาระและประสบการณ ์ขัน้ที่ 
4 ก าหนดวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน ขัน้ที่ 5 ก าหนดสื่อการสอน ขัน้ที่ 6 จดัสภาพแวดลอ้ม 
ขัน้ที่ 7 จัดการเรียนการสอนที่บา้น ขัน้ที่ 8 ด าเนินการเรียนการสอน ขัน้ที่ 9 ประเมินและติดตาม
การเรียนการสอน ขัน้ที่ 10 เทียบโอนเขา้สู่ระบบ ซึ่งระบบการเรียนการสอนโดยครอบครวัไดผ้่าน
การประเมินของผูท้รงคณุวฒุิอยู่ในระดบัดี  

ศักดิภัทร ์ เฉลิมพุฒิพงศ ์(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการใชเ้วลาว่างเพื่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาดังนี ้การศึกษานีม้ีเป้าหมายเพื่ออธิบายถึงการศึกษาการใช้
เวลาว่าง และแหลง่การเรียนรูใ้นการใชเ้วลาว่าง ที่มีบทบาทต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต ทัง้นีผู้เ้รียบ
เรียงได้เสนอเป็น 4 องค์ประกอบของแหล่งเรียนรูใ้นการใช้เวลาว่างที่มีความสัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งไดแ้ก่ การเรียนรูข้องแต่ละบุคคลในการใชเ้วลาว่าง สถาบนัครอบครวักับ
การศึกษาการใชเ้วลาว่าง สถาบันการศึกษากับการศึกษาการใชเ้วลาว่างและสถาบันสังคมกับ
การศึกษาการใชเ้วลาว่าง โดยทกุแหล่งองคป์ระกอบในการใชเ้วลาว่าง เป็นกระบวนการเสรมิสรา้ง
ความรู้ ทักษะ รวมถึงมวลประสบการณ์ซึ่ งสิ่ งเหล่านี ้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และเสริมสรา้งการมีคณุภาพชีวิตที่ดีอีกทัง้ถา้บุคคลใดตระหนกัรูใ้นการใชเ้วลาว่าง
นบัไดว้่าบคุคลผูน้ัน้มีเครื่องมือที่ดีที่จะสง่เสรมิการมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
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ชินะโอภาส  สะพานทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง ผลการศึกษาดังนี ้ การศึกษานี ้เป้าหมายเพื่ออธิบายถึง บทบาท
ความส าคญัของเวลาว่างที่มีต่อวิถีชีวิตมนษุย ์และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการใช้
เวลาว่างและนันทนาการ ทั้งนีผู้เ้รียบเรียงไดเ้สนอเป็น 2 ปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ ดา้นบุคคลและดา้น
สังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการใช้เวลาว่างและการจัดการนันทนาการเป็นอย่างมาก 
องคก์ร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ด  าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการใหบ้ริการการใชเ้วลาว่างและการจัดการ
นนัทนาการตอ้งศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นประเด็นพรอ้มที่จะเขา้ใจความแตกต่างของบุคคล รวมไปถึง
กลุม่สงัคมต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มลูไปวางแผนวางโปรแกรมและเลือกใชก้ิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 

รุจนี  เอง้ฉว้น (2558) ศกึษาเรื่อง การจดักระบวนการเรียนรูแ้บบโฮมสคลู กรณีศกึษา
ครอบครวัในภาคใต ้สรุปการศึกษาคือ การวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดั
กระบวนการเรียนรูข้องผูจ้ดัการศึกษาโดยครอบครวั จาก 4 กรณีศึกษาในภาคใตข้องประเทศไทย 
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย คือ ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับ ประถมศึกษา จ านวน  
4 ครอบครัว ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้ปกครอง ผู้เรียน  
และ ครูผู้สอน จ านวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจัยในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้พบว่า หลกัสตูรที่ครอบครวัเลือกใชแ้บ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลกัสูตรโฮมสคูลของต่างประเทศ เป็นการปรบัใช้
แบบบรูณาการใหส้อดคลอ้งกับ ความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของครอบครวั 
สว่นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนสามารถแบ่งออกได ้2 แบบ ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาตามกลุ่ม
สาระร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณแ์ละการจดัการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ ์ทุกครอบครวัมี
การจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ร่วมด้วย โดยต่างกันที่เทคนิค และสัดส่วนในการจัด
การศึกษาของแต่ละครอบครวั รวมถึงการที่ครอบครวัตอ้งเรียนรูไ้ปพรอ้มกับผูเ้รียนอยู่เสมอ และ
แต่ละขัน้ตอนสามารถปรบั เปลี่ยนไดอ้ย่างยืดหยุ่น นอกจากนี ้ครอบครวัใชส้ื่อและแหล่งเรียนรูท้ัง้
ภายในและภายนอกบา้นอย่างคุม้ค่า เหมาะกับวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน โดยพ่อ และแม่
ถือเป็นสื่อที่ส  าคัญที่สดุในทุกครอบครวัส่วนการประเมินผลการเรียนรู ้ครอบครวัเน้นการประเมิน
ตามสภาพจรงิบนพืน้ฐานความเขา้ใจที่ตรงกนัของครอบครวัและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

จันทรดี์  ปราณี และ ปิตยานนท์  ทวีวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และ
นโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาดังนี ้การวิจัยนีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตาม
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อดุมการณแ์ละนโยบายความมั่นคงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(3) ก าหนดกลยุทธก์ารจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน และ (4) ประเมินกลยทุธก์ารจดักิจกรรม
พฒันาเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหาร และ
ครู โรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนใต ้จ านวน 830 ตัวอย่าง จากจ านวนโรงเรียน  
1,011 โรงเรียน  โดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาก าหนดกลยุทธ์การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี แล้ว น ากลยุทธ์ที่ ได้ไปท าการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดกิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3) ปัจจัย
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนในภาพรวมได ้(4) 
การประเมินกลยุทธ์ในประเด็นของความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงโดยผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 12 คนโดยคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งสี่ดา้นเท่ากับ 9.23 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 7.3 คะแนนการประเมินของ
ผูท้รงคณุวฒุิมีความสอดคลอ้งกนั (W=0.716) และมี ความน่าเชื่อถือได ้เท่ากบั0.914 ซึ่งมากกว่า
เกณฑม์าตรฐานคือ 0.90 

น า้ผึง้  มีศิล (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง กระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครวั
แบบเสริมสรา้งทักษะชีวิต และการท างานในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาดังนี ้การวิจัยครัง้นีม้ี
วัตถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจกระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครวัแบบเสริมสรา้ง
ทักษะชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครวัตน้แบบที่มีแนวปฏิบติัที่ดี  
จ านวน 9 ครอบครวัซึ่งมีคณุสมบติัครบถว้นตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ซึ่งพิจารณาจากผูป้กครองที่ไม่เคย
ส่งบุตรเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นอันดับแรก โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ครัง้นี ้คือ การสมัภาษณเ์ชิงลึก การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
เอกสารหลกัฐาน เช่น แผนและแบบประเมินผลการ จัดการศึกษา บกัทึกขอ้ความในเฟสบุค เป็น
ตน้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพรอ้มทั้งสังเกตพฤติกรรมและความสัมพันธ์ใน
ครอบครวัของผูใ้หข้อ้มลู ทัง้นีไ้ดท้า้การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อหาข้อสรุปและ
ตีความจากขอ้มูลที่เกิดขึน้จริง ผลการวิจยั พบว่า ผูป้กครองตน้แบบมีวิธีการในการจดัการศึกษา
โดยครอบครวัที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
6 ขัน้ตอน คือ 1.) ศึกษาสภาพของผูเ้รียนและความพรอ้มของครอบครวั ประกอบดว้ย การสงัเกต
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ผูเ้รียนและการสรา้งขอ้ตกลงร่วมกันในครอบครวั 2.) การวางแผนการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
การวางแผนการจดทะเบียน การจดัการศกึษาโดยครอบครวัและการวางแผนทางการจดัการศกึษา 
3.) การคน้ควา้หาขอ้มลู ประกอบดว้ย การคน้หาจากสื่อและการคน้หาจากผูรู้/้ผูเ้ชี่ยวชาญ 4.) การ
ด าเนินการจัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ยการสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่บุตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้5.) การประเมินผล ประกอบดว้ย การประเมินภายในและการประเมินภายนอกและ 6.) การ
ปรบัปรุงการเรียนรู ้ประกอบดว้ยการสรา้งขอ้ตกลงรว่มและการเชื่อมโยงต่อยอดการเรียนรู ้ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการท างานมีความซับซ้อนใน
องคป์ระกอบและเงื่อนไขที่แตกต่างกนัไปในแต่ละครอบครวั ชุมชนและบรบิททางสงัคม วฒันธรรม
ที่รายลอ้มอยู่ รอบครอบครวั ผูป้กครองจึงตอ้งเรียนรูท้ี่จะแปรเปลี่ยนความซบัซอ้นใหก้ลายมาเป็น
ปัจจยัผลกัดนัใหส้ามารถ เสรมิสรา้งทกัษะชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้  



 
 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครอง
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยก าหนด
วิธีการและอุปกรณ์ที่จะใชใ้นการวิจัย ซึ่งประกอบดว้ย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งไดม้ีรายละเอียดการด าเนินการ
ดงันี ้

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชาการและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยครอบครวั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 131 ครอบครวั (ศนูยก์ารเรียนและการ
จดัการศกึษาโดยครอบครวั, 2551สืบคน้เมื่อ 31 มกราคม 2562) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด

การศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 53 ครอบครวั รวม
ทัง้สิน้ 53 คน โดยผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชร้อ้ยละของจ านวนประชากร ใช้
เกณฑใ์นการพิจารณา คือ ถา้มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนหลักรอ้ย ใหใ้ชจ้  านวนกลุ่มตัวอย่าง
รอ้ยละ 25 (บญุชม  ศรีสะอาด, 2535, น.38) 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-End response question) 
และเป็นค าถามชนิดปลายเปิด (Open-End response question) ซึ่งผูว้ิจยัออกแบบและสรา้งขึน้
จากการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
โดยท าการด าเนินการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาเอกสารข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์มีขอ้ค าถามเก่ียวกับ

ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคล ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-End response question) และแบบค าตอบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choices) โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว มีจ านวน 14 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่  

1. สถานะภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. ระดบัการศกึษา  
5. อาชีพ 
6. ศาสนา 
7. ที่อยู่อาศยั 
8. จ านวนสมาชิกในครอบครวั 
9. ต าแหน่ง/หนา้ที่(อาสาสมคัร) 
10. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 
11. สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั 



  96 

12. อาชีพของหวัหนา้ครอบครวั 
13. จ านวนบตุรหลานที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั 
14. จ านวนบตุรหลานในระดบัประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั 

โดยในแต่ละขอ้ค าถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู 3 ประเภท ดงันี ้
1. ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) จ านวน 

9 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ศาสนา ที่อยู่อาศยั 
ต าแหน่ง/หนา้ที่(อาสาสมคัร) สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั และอาชีพของหวัหนา้ครอบครวั 

2. ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 2 
ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ อาย ุและรายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 

3. ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) 
จ านวน 3 ข้อค าถาม ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครอบครวั จ านวนบุตรหลานที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครวั และจ านวนบตุรหลานในระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถาม ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยดา้นบุคคล ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นสังคม 
และปัจจัยดา้นเทคโนโลยี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ และขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะและอ่ืน ๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) เพื่อใหผู้ ้
กรอกแบบสอบถามไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการท่ีตอ้งการ 

2.2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้คือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมี

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้
1. ผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูลเบือ้งตน้ เอกสาร ต าราและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวขอ้ง

กับตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร ์ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ที่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยศึกษาค้นควา้ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เก่ียวกับ
กิจกรรมนนัทนาการและการเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่
จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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2. ผูว้ิจยัรวบรวมสาระ และเนือ้หาต่าง ๆ ที่ไดจ้ากเอกสาร งานวิจยั เพื่อน ามาก าหนด
ขอบเขตและโครงสรา้งของแบบสอบถามเพื่อใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ซึ่งในการวิจยั
ครั้งนี ้ผู ้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
เทคโนโลยี และศึกษาษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนท่ีจดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม (ฉบบัร่าง) โดยอาศยักรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามฉบับร่างแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 14 ขอ้ 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานครมีทัง้สิน้ 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล จ านวน 17 ขอ้ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 8 ขอ้ ปัจจยัดา้นสงัคม จ านวน 
17 ขอ้ และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี จ านวน 11 ขอ้ 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ จ านวน 3 ขอ้ 
4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม(ฉบับร่าง) ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปรญิญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้เพื่อใหค้ าถาม
อ่านแลว้มีความเขา้ใจง่าย ชดัเจน และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ ์เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และความเที่ยงตรงตาม
เนือ้หา การใชส้  านวนภาษา และเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 

6. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้จึงน าเสนอกับอาจารยท์ี่ปรกึษาอีกครัง้ เพื่อปรบัปรุงใหม้ีความชดัเจนถูกตอ้ง 
ครัง้สดุทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้

2.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

พิจารณารายขอ้ค าถาม แลว้น าไปตรวจสอบความถูกตอ้งโดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ผูว้ิจยัก าหนดการเลือกผูเ้ชี่ยวชาญดงันี ้
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1) ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการศึกษาแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครวั 2 ท่าน 
โดยมีคุณสมบัติคือ อยู่ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่มี
ความรูใ้นดา้นการจดัการศึกษาโดยครอบครวั หรือเป็นนกัวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
โดยครอบครวั 

2) ผูเ้ชี่ยวชาญ อาจารย ์หรือนกัวิชาการทางดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 2 ท่าน โดย
มีคณุสมบติัคือ อยู่ในต าแหน่งอาจารย ์นกัวิชาการดา้นนนัทนาการ 

3) ผูป้กครองนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั 1 ท่าน โดยมีคุณสมบัติคือ 
เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีจดัการศกึษาโดยครอบครวั 

3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัด
กรุงเทพมหานครจากผูเ้ชี่ยวชาญมาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามและวัตถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index : IOC) (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2560, 
น.20-21) 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบหรือข้อค าถามแต่ละข้อวัดเนื ้อหาหรือ
จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ากนอ้ยเพียงใดโดยใชเ้กณฑป์ระเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

ใหค้ะแนน  1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่วดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
แลว้น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้

ค าถามแตล่ะขอ้กบัจดุประสงค ์หรือ เนือ้หา โดยค านวณจากสตูร 

 
ขอ้ค าถามที่ใชไ้ด ้คือ ขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบรอ้ยแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out)  

กับประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน ์
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา 

(-Coefficient) ของครอนบาค 
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6. น าแบบสอบถามเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวัดกรุงเทพมหานครไปใช้
กบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

7. ผูว้ิจัยจัดท าแบบสอบถามเป็นรูปแบบออนไลน ์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามขัน้ตอนของการวิจยัต่อไป 

2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว น าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ ไม่ใช่ตัว

ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (Coeffcient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่า
แอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค่าความเชื่อมั่นที่

ยอมรบัไดจ้ะมีค่าระหว่าง 0<α<1 โดยค่าที่ใกลเ้คียง 1 มากแสดงถึงความเชื่อมั่นที่สูง โดยค่าที่
ยอมรบัไดจ้ะตอ้งมีค่าเกิน .80 จะสามารถน าไปใชไ้ด้ ซึ่งแบบสอบถามทัง้ฉบบัครัง้นี ้เท่ากับ .908 
มีความเชื่อมั่นสงู 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศกึษา
โดยครอบครวั จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยท าการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ มา
จากแหลง่ขอ้มลู 2 แหลง่ คือ 

3.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ได้รบัการตรวจสอบ

คุณภาพ และปรบัปรุงจนสมบูรณ์แลว้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 คน  เพื่อทราบถึงปัจจัยดา้น
บุคคล ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นสังคม และปัจจัยดา้นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรัองจริยธรรมจากบัณฑิ ตมหาวิทยาลัย  โดย
โครงการวิจัยครั้งนี ้ เป็นโครงการวิจัยที่ เข้าข่ายยกเว้น  (Research with Expemption from 
SWUEC) รหัสโครงการวิจัย คือ SWUEC-G-060/2563X ยืนยันโดยคณะกรรมการจริยธรรม
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ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 18 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2563 และออกหนงัสือใหว้นัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 

2. ผูว้ิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ น าไปเสนอเพื่อขออนุญาตผูป้กครองนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 56 ครอบครวั โดยเก็บข้อมูลจากครอบครวัละ 1 คน รวมทั้งสิน้ 56 คน เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการท าวิจยั โดยแจกแบบสอบถามออนไลน ์ 

3. ผูว้ิจัยติดต่อกับผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครวั เพื่อขอนดัหมายวนั เวลาที่ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถามออนไลน ์สรา้งลิงก ์และคิวอารโ์คค้เพื่อเขา้สู่
แบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่างในวนัตามที่นดัหมาย 

5. ผูว้ิจยัชีแ้จงเพื่อลดความตึงเครียดใหก้ลุ่มตัวอย่างเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
การเก็บขอ้มลู เพื่อใหก้ลุม่ตวัอย่างวางใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตวัผูป้กครอง และจะไม่น าขอ้มลูที่
ไดไ้ปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีหรือท าใหเ้กิดความเสียหาย และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามดว้ยตัว
ผูว้ิจัยเอง หรือผ่านทางโทรศัพท ์หรือทางสื่อสงัคมออนไลนก์่อนใหผู้ต้อบแบบสอบถามเริ่มตน้ท า 
จากนัน้จึงแจกแบบสอบถามออนไลนผ์่านลิงก์ หรือคิวอารโ์คด้ เพื่อเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ทันที  เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามท าเสร็จ ข้อมูลที่ เก็บได้จะถูกเก็บไว้ในระบบฐาน
ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์

6. ผู้วิจัยท าการลงรหัสและจัดระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไป 

3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถอา้งอิงได ้โดยแหล่งขอ้มลู

ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ ์
รายงานและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต โดยผูว้ิจยัรวบรวม
ขอ้มลูและตวัอย่างแบบสอบถามที่มีอยู่ จากนัน้ท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที่รวบรวม
มาได ้เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความมุ่งหมาย
ในการวิจยัในครัง้นี ้



  101 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
4.1 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

4.1.1 การจัดกระท าข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดจ้ดักระท าขอ้มลูโดยไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณข์อง
แบบสอบถามที่กลุม่ตวัอย่างท าการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. ท าการลงรหัส  (Coding) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบรอ้ยมาลงรหสัตามที่ก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

3. การประมวลผลข้อมูล  (Evaluate) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาท าการ
บนัทกึและประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอรซ์ึ่งเป็นโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For Windows Version 11 เพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร ์เพื่อท าการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

4. เกณฑก์ารใหค้ะแนนและแปลความหมาย 
เกณฑ์ในการประเมินผลระดับการศึกษาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั 
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ช่วง และก าหนดน า้หนกัของค่าคะแนน ดงันี ้

ระดบั คะแนน ความหมาย 

มากที่สดุ 5 สง่ผลต่อการตดัสินใจมากที่สดุ 

มาก 4 สง่ผลต่อการตดัสินใจมาก 

ปานกลาง 3 สง่ผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
นอ้ย 2 สง่ผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

นอ้ยที่สดุ 1 สง่ผลต่อการตดัสินใจนอ้ยที่สดุ 

น าระดับศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร มา
แปลความหมายเป็นค่าเฉลี่ยรายขอ้และรายปัจจยั ดงันี ้



  102 

4.1.2 การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ ออธิบายข้อมูล

เบือ้งตน้เก่ียวกบักลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
1.1 วิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผูป้กครองนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ใชก้ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่ เป็นอิสระต่อกัน หรือหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชดุ เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1-4 (อนวุติั  คณูแกว้, 2560) 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการวิจยั ใชส้ถิติดงันี ้
5.1 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

5.5.1 แจกแจงความถ่ี (Frequency) 
5.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
5.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
5.1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหค์ุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
5.2.1 การค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค ์( Item-

Objective Congruence Index : IOC) 
ให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบหรือข้อค าถามแต่ละข้อวัดเนื ้อหาหรือ

จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ากนอ้ยเพียงใดโดยใชเ้กณฑป์ระเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 
ใหค้ะแนน   1   หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน   -1   หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่วดัจดุประสงค/์เนือ้หานัน้ 
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แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงค ์หรือ เนือ้หาโดยค านวณจากสตูร 

 
ขอ้ค าถามที่ใชไ้ด ้คือ ขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 

5.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัโดยน าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ข แลว้ไปใชก้ับ
ผูป้กครองนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครวั     
จ านวน 30 ครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha-
coefficient) ของครอนบาค ดงันี ้

 
เกณฑ์การแปลผล ถ้าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามากว่า .80 ถือว่าเคร่ืองมือมี

ความน่าเชื่อถือ 
5.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

5.3.1 วิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้น

เทคโนโลยีกับการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ที่
จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์โดยใช้
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (อนุวติั  คณู
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แกว้, 2560) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1-4 โดยใชเ้กณฑแ์บ่งระดับความสมัพันธ์ดังนี ้(พวงรตัน ์ 
ทวีรตัน,์ 2540) 

ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์  .81 ขึน้ไป  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์  .61 - .80  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสงู 
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์  .41 - .60  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์  .20 - .41  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์ ต ่ากว่า  .20 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครอง
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของ ดงัต่อไปนี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการใชแ้บบสอบถาม 

ถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

X แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
P แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 สว่น ตามล าดบั ดงันี  ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับประชากรศาสตรข์องผูป้กครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานะภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ที่อยู่อาศยั จ านวนสมาชิกในครอบครวัที่
อยู่ในความดแูล รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี จ านวนบตุรหลานที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหปั์จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย4 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นบุคคล ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นสงัคม ปัจจัยดา้น
เทคโนโลยี 

สว่นที่ 3 การวิเคราะหก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
สว่นที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่  1 ปัจจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีมีความสมัพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ปกครองนักเรียน

ระดับประถมศึกษาทีจ่ัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่

จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สถานะภาพผูต้อบแบบสอบถาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ที่อยู่อาศัย จ านวนสมาชิกในครอบครวัที่อยู่ในความดูแล 
รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี จ านวนบุตรหลานที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั อธิบายตามตาราง 
3 – 16 ดงันี ้
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัสถานะภาพของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่
จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

สถานะภาพ จ านวน รอ้ยละ 

พ่อ 9 17.0 

แม่ 44 83.0 

ปู่ /ย่า/ตา/ยาย 0 0.0 

ลงุ/ปา้/นา้/อา 0 0.0 

อื่น ๆ 0 0.0 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสถานะภาพของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อ จ านวน 9 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 17 และกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นแม่ จ านวน 44 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 83  
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับอายุของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด
การศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 
31-35 ปี 8 15.1 
36-40 ปี 17 32.1 
41-45 ปี 22 41.5 

45 ปี ขึน้ไป 6 11.3 
รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอายุของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
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สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 31-35 ปี จ านวน 8 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 อาย ุ
36-40 ปี จ านวน 17 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 32.1 อายุ 41-45 ปี จ านวน 22 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 41.5 และ อาย ุ45 ปี ขึน้ไป จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 
 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกับระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 9 17.0 
ปรญิญาตร ี 33 62.3 
ปรญิญาโท 11 20.8 
ปรญิญาเอก 0 0 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผูป้กครองนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 9 ครอบครวั คิด
เป็นรอ้ยละ 17 ปริญญาตรี จ านวน 33 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 62.3 ปริญญาโท จ านวน 11 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 20.8  
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ตาราง 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับอาชีพของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด
การศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

อาชีพ จ านวน รอ้ยละ 

ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบรษิัทเอกชน 1 1.9 

นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์ 3 5.7 

ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 0 0.0 
เสมียน/พนกังานบญัชี/นกัสถิติ 3 5.7 
ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตัถกรรม 1 1.9 
รบัจา้ง/พนกังานโรงแรม/พนกังานขนส่ง 3 5.7 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/การใหบ้รกิาร/ทหาร ต ารวจ 21 39.6 
พนกังานบรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานบรกิารดา้นรกัษาความปลอดภยั 1 1.9 
อื่น ๆ ประกอบดว้ย พนกังานของรฐั อาชีพอิสระ นกัเขียนอิสระ นกัเทรนสมอง 
นกัแปล ผลิตรายการโทรทศัน ์ครูสอนพิเศษ อาจารยส์อนศาสนา และแม่บา้น 

20 37.7 

รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่  6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพขา้ราชการระดับอาวุโส/ผูจ้ัดการบริษัทเอกชน 
จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 5.7 เสมียน/พนักงานบัญชี/นักสถิติ จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ช่างฝีมือ/ช่าง
ก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตัถกรรม จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 รบัจา้ง/พนกังานโรงแรม/
พนกังานขนส่ง จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร 
ต ารวจ จ านวน 21 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 39.6 พนักงานบริการ/ศิลปิน/พนักงานขาย/งาน
บรกิารดา้นรกัษาความปลอดภัย จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 และ อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 
พนักงานของรฐั อาชีพอิสระ นกัเขียนอิสระ นักเทรนสมอง นกัแปล ผลิตรายการโทรทัศน ์ครูสอน
พิเศษ อาจารยส์อนศาสนา และแม่บา้น จ านวน 20 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 37.7  
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ตาราง 7 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับศาสนาของผูป้กครองนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด
การศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

ศาสนา จ านวน รอ้ยละ 

พทุธ 35 66.0 

ครสิต ์ 5 9.4 

อิสลาม 13 24.5 

อื่น ๆ 0 0.0 

รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่  7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศาสนาของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 35 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 66 
ศาสนาคริสต ์จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ศาสนาอิสลาม จ านวน 13 ครอบครบั คิด
เป็นรอ้ยละ 24.5 
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ตาราง 8 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับที่อยู่อาศยัของผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาที่
จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

ที่อยู่อาศยั (เขต) จ านวน รอ้ยละ 

มีนบรุ ี 6 11.3 

คลองสาน 1 1.9 

คลองสามวา 1 1.9 

คนันายาว 1 1.9 

จอมทอง 1 2 

ดสิุต 1 1.9 

ตลิ่งชนั 1 1.9 

ทวีวฒันา 2 3.8 

บางกะปิ 5 9.4 

บางเขน 2 3.8 

บางแค 3 5.7 

บางซื่อ 1 1.9 

บางนา 2 3.8 

บางพลดั 3 5.7 

บงึกุ่ม 3 5.7 

ประเวศ 3 5.7 

ป้อมปราบศตัรูผ่าย 1 1.9 

พระโขนง 1 1.9 

พฒันาการ 1 1.9 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

ที่อยู่อาศยั (เขต) จ านวน รอ้ยละ 

ภาษีเจรญิ 2 3.8 

ลาดกระบงั 1 1.9 

ลาดพรา้ว 2 3.8 

วฒันา 2 3.8 

สวนหลวง 1 1.9 

สะพานสงู 2 3.8 

สาธร 1 1.9 

หนองจอก 2 3.8 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีเขตที่อยู่อาศยัในเขต มีนบุรี จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 11.3 คลองสาน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 คลองสามวา จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 1.9 คันนายาว จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 จอมทอง จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 1.9 ดสุิต จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ตลิ่งชนั จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 1.9 ทวีวัฒนา จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 บางกะปิ จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 9.4 บางเขน จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 บางแค จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 5.7 บางซื่อ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 บางนา จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 3.8 บางพลดั จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 บึงกุ่ม จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 5.7 ประเวศ จ านวน 3 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ป้อมปราบศัตรูผ่าย จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 พระโขนง จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 พัฒนาการ 
จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 พัฒนาการ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ภาษี
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เจริญ จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 ลาดกระบงั จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 
ลาดพรา้ว จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 วฒันา จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 
สวนหลวง จ านวน 1 ครอบครงั คิดเป็นร้อยละ 1.9 สะพานสงู จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 
3.8 สาธร จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 และ หนองจอก 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 
 
ตาราง 9 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกในครอบครวัของผูป้กครองนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

จ านวนสมาชิกในครอบครวั (คน) จ านวน รอ้ยละ 
3 16 30.2 

4 13 24.5 

5 14 26.4 

6 4 7.5 

7 4 7.5 

8 2 3.8 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับจ านวนสมาชิกในครอบครวัของผูป้กครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 
ครอบครวั สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง  มีสมาชิกในครอบครวัทั้งสิน้ 3 คน จ านวน 16 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 30.2 มีสมาชิกในครอบครวัทั้งสิน้ 4 คน จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 24.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครวัทัง้สิน้ 5 คน จ านวน 14 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 
มีจ านวนสมาชิกในครอบครวัทัง้สิน้ 6 คน จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 มีจ านวนสมาชิก
ในครอบครวัทั้งสิน้ 7 คน จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั
ทัง้สิน้ 8 คน จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8  
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ตาราง 10 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับรายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปีของผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

รายไดเ้ฉล่ียของครอบครวัต่อปี จ านวน รอ้ยละ 

ต ่ากว่า 150,000 บาท 5 9.4 

150,001-300,000 บาท 16 30.2 

300,001-500,000 บาท 11 20.8 

500,001-750,000 บาท 8 15.1 

750,001-1,000,000 บาท 5 9.4 

1,000,001-2,000,000 บาท 6 11.3 

2,000,001-5,000,000 บาท 2 3.8 

5,000,001 บาท ขึน้ไป 0 0.0 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปีของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 50 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่าง มีรายได ้ต ่ากว่า 150,000 บาท จ านวน 
5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 รายได ้150,001-300,000 บาท จ านวน 16 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 30.2 รายได้ 300,001-500,000 บาท จ านวน 11 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 รายได ้
500,001-750,000 บาท จ านวน 8 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 รายได ้750,001-1,000,000 
บาท จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท จ านวน 6 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 รายได ้2,000,001-5,000,000 บาท จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 3.8  
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ตาราง 11 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัการเขา้รว่มจิตอาสา/อาสาสมคัรของผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

การเขา้รว่มจิตอาสา/อาสาสมคัร จ านวน รอ้ยละ 

ไม่ใช่ 35 66.0 

ใช่ 17 32.1 

ก าลงัตดัสินใจเขา้รว่ม 1 1.9 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 11 ผลวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการเขา้รว่มจิตอาสา/อาสาสมคัรของผูป้กครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 
ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุม่ตวัอย่าง ไม่ใช่จิตอาสา/อาสาสมคัร จ านวน 35 ครอบครวั คิด
เป็นรอ้ยละ 66 เป็นจิตอาสา/อาสาสมัคร จ านวน 17 ครอบครวั รอ้ยละ 32.1 และ ก าลงัตัดสินใจ
เขา้รว่มจิตอาสา/อาสาสมคัร จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9  
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ตาราง 12 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัสถานภาพของหวัหนา้ครอบครวัของผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั จ านวน รอ้ยละ 

พ่อ 38 71.7 

แม่ 15 28.3 

รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของหัวหน้าครอบครวัของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง มีพ่อเป็นหัวหนา้ครอบครวั จ านวน 38 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 71.7 และ มีแม่เป็นหัวหนา้ครอบครวั จ านวน 15 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 28.3  



  117 

 
ตาราง 13 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับอาชีพของหัวหน้าครอบครวัของผู้ปกครองนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

อาชีพของหวัหนา้ครอบครวั จ านวน รอ้ยละ 

ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบรษิัทเอกชน 8 15.1 

นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์ 1 1.9 

ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 4 7.5 

รบัจา้ง/พนกังานโรงแรม/พนกังานขนสง่ 6 11.3 

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร ต ารวจ 22 41.5 

พนักงานบริการ/ศิลปิน/พนักงานขาย/งานบริการด้านรักษาความ

ปลอดภยั 

5 9.4 

อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย อาชีพอิสระ พนักงานดา้นไอที คา้ขาย นายหน้า

อสงัหาริมทรพัย ์พนักงานราชการ ครูสอนพิเศษ อาจารยส์อนศาสนา 

แม่บา้น 

7 13.2 

รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่  13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพของหัวหน้าครอบครัวของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 53 ครอบครัว สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ประกอบข้าราชการระดับอาวุโส/
ผูจ้ดัการบริษัทเอกชน จ านวน 8 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 7.5 รบัจา้ง/พนักงานโรงแรม/พนักงานขนส่ง จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ธุรกิจ
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ส่วนตัว/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร ต ารวจ จ านวน 22 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 พนักงาน
บรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานบรกิารดา้นรกัษาความปลอดภยั จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 9.4 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย อาชีพอิสระ พนักงานดา้นไอที คา้ขาย นายหน้า
อสงัหารมิทรพัย ์พนกังานราชการ ครูสอนพิเศษ อาจารยส์อนศาสนา แม่บา้น จ านวน 7 ครอบครวั 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.2 
 
ตาราง 14 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกับจ านวนบุตรหลานที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 53 ครอบครวั 
 

จ านวนบุตรหลานที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จ านวน รอ้ยละ 

1 27 50.9 

2 12 22.6 

3 9 17 

4 5 9.4 

รวม 53 100.0 

 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับจ านวนบุตรหลานที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครัวของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 ครอบครวั สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง  จัดการศึกษาโดย
ครอบครวัใหแ้ก่บุตร 1 คน จ านวน 27 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 จดัใหบุ้ตร 2 คน จ านวน 12 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 22.6 จัดใหบุ้ตร 3 คน จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 และจัด
ใหแ้ก่บตุร 4 คน จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 
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ตาราง 15 แสดงจ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ
ของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 53 ครอบครวั 
 

ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน รอ้ยละ 

ดา้นบคุคล 28 52.8 

ดา้นเศรษฐกิจ 9 17 

ดา้นสงัคม 13 24.5 

ดา้นเทคโนโลย ี 3 5.7 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุม่ตวัอย่าง ปัจจยัดา้นบุคคลส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 28 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 52.8 ปัจจัยดา้น
เศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 
ปัจจยัดา้นสงัคมส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.5 และ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 3 คน 
คิดเปน้รอ้ยละ 5.7  
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ตาราง 16 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกับบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

บคุคลที่มีสว่นในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน รอ้ยละ 

บตุรหลาน 36 67.9 

ตวัท่านเอง 8 15.1 

คู่สมรส 8 15.1 

ทกุคนในครอบครวัมีสว่นรว่ม 1 1.9 

รวม 53 100.0 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือก

กิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง บุตรหลานมี
สว่นในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.9 ตวัเองมีส่วนใน
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 คู่สมรสมีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 และ ทุกคนในครอบครวัมี
สว่นรว่มในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหปั์จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ

ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครอง
นกัเรียนระดับประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี  อธิบายตามตาราง 
17 – 20 ดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 17 การวิเคราะหปั์จจัยดา้นบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นบุคคล X SD ระดบั ล าดบั 

เชื่อว่ากิจกรรมนนัทนาการมีความจ าเป็น 4.64 .591 มากที่สดุ 5 

พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการบุตรหลาน 4.38 .686 มากที่สดุ 11 

พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการผูป้กครอง 3.17 .893 ปานกลาง 17 

ช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจต่ออาชีพในฝันของบุตรหลาน 4.17 .893 มาก 13 

ตอ้งการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะอาชีพบตุรหลาน 4.36 .787 มากที่สดุ 12 

ตอ้งการสง่เสรมิพฒันาทางดา้นรา่งกาย 4.68 .613 มากที่สดุ 3 

ตอ้งการสง่เสรมิพฒันาทางดา้นจิตใจ 4.68 .644 มากที่สดุ 2 

ตอ้งการสง่เสรมิพฒันาทางดา้นอารมณ ์ 4.72 .632 มากที่สดุ 1 

ตอ้งการสง่เสรมิพฒันาทางดา้นสงัคม 4.64 .736 มากที่สดุ 7 

ตอ้งการสง่เสรมิพฒันาทางดา้นสติปัญญา 4.57 .665 มากที่สดุ 9 

ความเชื่อทางศาสนาสง่ผลต่อการเลือกกิจกรรม 3.36 1.545 ปานกลาง 16 

พิจารณาเลือกกิจกรรมจากลกัษณะอปุนิสยับุตรหลาน 4.45 .722 มากที่สดุ 10 

ตระหนกัว่าจะตอ้งใหเ้ขา้รว่มอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 4.57 .694 มากที่สดุ 8 

ตระหนักว่ากิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

4.66 .649 มากที่สดุ 4 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นบุคคล X SD ระดบั ล าดบั 

ใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรูส้  าหรับการศึกษาโดย

ครอบครวั 

4.64 .591 มากที่สดุ 6 

เลือกกิจกรรมจากประสบการณ์ของผูป้กครองที่เคย

เขา้รว่ม 

3.81 1.057 มาก 14 

เลือกจากกิจกรรมนันทนาการที่ผู ้ปกครองก าลังเข้า

รว่มอยู่ 

3.79 .988 มาก 15 

ปัจจยัดา้นบุคคลโดยรวม 4.31 .787 มากที่สดุ 
 

 

จากตาราง 17 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั อยู่ในระดับ โดย เชื่อว่ากิจกรรมนันทนาการมีความจ าเป็นแก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .591อยู่ในระดบัมากที่สุด พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความ
ตอ้งการของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .686 อยู่ในระดับ
มากที่สุด พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการของตัวท่านเอง/ผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .893 อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมนันทนาการที่เลือกช่วย
สรา้งแรงบนัดาลใจต่ออาชีพในฝันของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .893 อยู่ในระดบัมาก กิจกรรมนนัทนาการช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะทางอาชีพแก่บุตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .787 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือก
กิจกรรมเพราะตอ้งการสง่เสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกายของบตุรหลาน มีเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.613 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางดา้นจิตใจของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .644 อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นอารมณข์องบุตรหลาน มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .632 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรม
เพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางสงัคมของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .736 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางดา้นสติปัญญาของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .665 อยู่
ในระดับมากที่สุด ความเชื่อทางศาสนาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหบุ้ตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.545 อยู่ในระดับปานกลาง 
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .722 อยู่ในระดับมากที่สุด ตระหนักว่าบุตรหลาน
จะตอ้งมีกิจกรรมนนัทนาการอย่างนอ้ย 1 อย่างเขา้รว่ม เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก และอ่ืน 
ๆ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .694 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตระหนักว่ากิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุตรหลานใหดี้ยิ่งขึน้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 649 อยู่ในระดับมากที่สุด ตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการเรียนรูส้  าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครวั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .591 อยู่ในระดับมากที่สุด ประสบการณ์ที่
เคยเขา้ร่วมกิจกรรมในอดีตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.057 อยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่ก าลงัเขา้
ร่วมอยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.79 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .988 อยู่ในระดบัมาก  
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ตาราง 18 การวิเคราะหปั์จจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ X SD ระดบั ล าดบั 

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศสง่ผลต่อการตดัสินใจ 3.92 1.035 มาก 1 

พิจารณาจากรายรบัของครอบครวั 3.75 1.175 มาก 3 

พิจารณาจากค่าใชจ้่ายในการเขา้รว่มกิจกรรมของบตุร

หลาน 

3.75 1.223 มาก 2 

พิจารณาจากค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 3.55 1.294 มาก 5 

แหลง่นนัทนาการตัง้อยู่ย่านธุรกิจการคา้/ใจกลางเมือง 3.21 1.246 ปานกลาง 7 

แหลง่นนัทนาการตัง้อยู่เขตชานเมืองและปรมิลฑล 3.42 1.167 มาก 6 

เลือกกิจกรรมนนัทนาการที่ไม่เสียค่าใชจ้่ายก่อนอนัดบั

แรก 

3.70 1.280 มาก 4 

เลือกกิจกรรมที่มีค่าใชจ้่ายสูงหากส่งเสริมพัฒนาการ

ทกุดา้น 

2.81 1.178 ปานกลาง 8 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจโดยรวม 3.51 1.200 มาก 
 

 
จากตาราง 18 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

กิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่ในระดับ โดย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.035 อยู่ในระดบัมาก ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณา
จากรายรบัของครอบครวั 3.75 1.175 มาก ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณา
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จากค่าใชจ้่ายของกิจกรรมที่บุตรหลานจะเขา้ร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.223 อยู่ในระดับมาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.294 อยู่ใน
ระดับมาก แหล่งนันทนาการที่ตัง้อยู่ย่านธุรกิจ/ใจกลางเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.246 อยู่ใน
ระดับมาก แหล่งนันทนาการตั้งอยู่เขตชานเมือง/ปริมลฑลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.167 อยู่ใน
ระดับมาก ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.280 อยู่ในระดับมาก ตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เสียค่าใชจ้่ายสูงหากช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญาของบตุรหลาน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั
1.178 อยู่ในระดบัปานกลาง  
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ตาราง 19 การวิเคราะห์ปัจจัยดา้นสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นสงัคม X SD ระดบั ล าดบั 

เลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/เชิญชวนกลุ่มเพื่อน

ผูป้กครอง 

3.28 .885 ปานกลาง 7 

เลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/เชิญชวนกลุม่เพื่อนบตุร

หลาน 

3.08 .997 ปานกลาง 8 

กิจกรรมช่วยสรา้งปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนใหม่แก่

บตุรหลาน 

4.06 .864 มาก 2 

เลือกตามกลุม่เพื่อนผูป้กครองที่อาชีพใกลเ้คียงกนั 2.62 1.274 ปานกลาง 15 

เลือกตามกลุ่มเพื่อนผู้ปกครองที่ระดับการศึกษา

ใกลเ้คียงกนั 

2.55 1.170 นอ้ย 16 

กิจกรรมจะช่วยสรา้งชื่อเสียงและการยอมรบัทาง

สงัคม 

2.51 .973 นอ้ย 17 

พิจารณาจากองคก์ารภาครฐัเป็นผูใ้หบ้รกิาร 2.98 1.083 ปานกลาง 9 

พิจารณาจากองคก์ารภาคเอกชนเป็นผูใ้หบ้ริการ 2.94 .908 ปานกลาง 11 

เลือกกิจกรรมจากแหลง่นนัทนาการที่ภาครฐับริการ 3.62 .965 มาก 4 

ค านึ งความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่ง

นนัทนาการเพื่อเขา้รว่มกิจกรรม 

4.49 .750 มากที่สดุ 1 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นสงัคม X SD ระดบั ล าดบั 

ชุมชนที่อาศัยมีความปลอดภัยและเอือ้อ านวยดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

3.92 1.158 มาก 3 

ทราบนโยบายภาครฐั/หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ในการ

ส่ ง เส ริม แล ะสนั บ สนุ น ก าร เข้า ร่ วม กิ จ ก รรม

นนัทนาการแก่บตุรหลาน 

2.94 1.392 ปานกลาง 10 

ทราบถึงสวัสดิการจากภาครฐัที่ดูแลและใหบ้ริการ 

ดา้นนนัทนาการครอบครวั 

2.77 1.296 ปานกลาง 14 

รูจ้กัชื่อองคก์ารหรือหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่

ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านนันทนาการ

ครอบครวั 

2.91 1.131 ปานกลาง 12 

ทราบนโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน 

และบรกิารดา้นนนัทนาการแก่บตุรหลานเพื่อเขา้รว่ม

เป็นวิถีชีวิต 

2.87 1.287 ปานกลาง 13 

ทราบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พ.ศ. 2551ใชก้ิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อการเรียนรู้

เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

3.58 1.365 มาก 5 

ท ราบถึ งแน วทางการปฏิ รูป การศึ กษ าที่ น า

นนัทนาการเป็นเครื่องมือพฒันาศกัยภาพมนษุยแ์ละ

สรา้งคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องเด็กนกัเรียน/บุตร

หลาน 

3.40 1.214 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นสงัคมโดยรวม 3.21 1.101 ปานกลาง 
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จากตาราง 19 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นสงัคมที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจยัดา้นสงัคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่ในระดับ โดย ตัดสินใจเลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/ 
เชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนผู้ปกครองของเพื่อนบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .885 อยู่ในระดับปานกลาง ตัดสินเลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/เชิญชวนจาก
กลุ่มเพื่อนของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .997 อยู่ในระดับ
ปานกลาง กิจกรรมที่เลือกให้บุตรหลานเข้าร่วมจะช่วยสรา้งปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนใหม่  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .864 อยู่ในระดับมาก อาชีพของเพื่อน
ผูป้กครองใกลเ้คียงกันหรือเหมือนกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.274 อยู่ในระดับปานกลาง ระดับ
การศึกษาของเพื่อนผู้ปกครองใกล้เคียงกันหรือ เท่ากันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.170 อยุ่ใน
ระดับนอ้ย กิจกรรมนันทนาการที่ท่านเลือกจะช่วยสรา้งชื่อเสียงและการยอมรบัทางสังคมใหแ้ก่
บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .973 อยู่ในระดับน้อย ท่านเลือก
กิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจากศนูยบ์ริการที่องคก์รหรือหน่วยงานภาครฐัเป็นผูใ้หบ้ริการ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.083 อยู่ในระดบัปานกลาง เลือกกิจกรรม
นันทนาการโดยพิจารณาจากศูนย์บริการที่องคก์รหรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .908 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกกิจกรรม
ให้แก่บุตรหลานจากแหล่งนันทนาการที่รฐับาลจัดเตรียม เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สวนหย่อม ลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ศนูยเ์ยาวชน เป็นตน้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .965 อยู่ในระดับมาก ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่ง
นันทนาการเพื่อพาบุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .750 อยู่ในระดับมากที่สุด แหล่งชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความปลอดภัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และเอือ้อ านวยต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหก้บับุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.158 อยู่ในระดับมาก การทราบถึงนโยบายของรฐับาลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.392 อยู่ในระดับปานกลาง การ
ทราบว่ามีสวสัดิการจากภาครฐับาลที่ใหก้ารดูแลและใหบ้ริการดา้นนันทนาการส าหรบัครอบครวั  
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.296 อยู่ในระดับนอ้ย การรูจ้ักชื่อองคก์ร
หรือหน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชนที่มีส่วนส าคญัในการส่งเสริม สนับสนุน และบริการ
ดา้นนนัทนาการแก่ครอบครวั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.131 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง การทราบถึงนโยบายดา้นการศึกษาที่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัเรียน/บุตรหลาน
เขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.287 อยู่ในระดับน้อย การทราบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการ
ส่งเสริมการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.365 อยู่ในระดับมาก การทราบถึงทิศทางการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาดา้นทรพัยากรมนุษยโ์ดยน ากีฬาและนันทนาการมาใชเ้ป็นสื่อเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพและสรา้งคุณลกัษณะที่พึงประสงคแ์ก่เด็กนกัเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.365 อยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ตาราง 20 การวิเคราะหปั์จจยัดา้นเทคโนโลยีที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี X SD ระดบั ล าดบั 

รบัขอ้มลูดา้นนนัทนาการจากสื่อเทคโนโลยีหลากหลาย 4.21 .906 มากที่สดุ 4 

ศึกษาข้อมูลด้านนันทนาการจากสื่ อ เทคโน โลยี

หลากหลาย 

4.38 .790 มากที่สดุ 2 

ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาในการวางแผนก่อนตัดสินใจเลือก

กิจกรรม 

3.96 1.018 มาก 5 

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจ

เลือก 

3.92 .937 มาก 7 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี X SD ระดบั ล าดบั 

คิดว่าเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

เลือก 

3.77 1.068 มาก 10 

เทคโนโลยีช่วยประเมินความตอ้งการเพื่อการตัดสินใจ

เลือก 

3.60 1.166 มาก 11 

รบัค าแนะน าผูเ้ชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยีหลากหลาย 3.83 .995 มาก 9 

ช่วยใหเ้ขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูดา้นนนัทนาการโดยตรง 4.38 .765 มากที่สดุ 1 

ศึกษาแหล่งนันทนาการผ่านสื่อออนไลนข์องหน่วยงาน 

ที่ใหบ้รกิารโดยตรง 

3.83 1.014 มาก 8 

แลกเปลี่ยนข้อมูลดา้นแหล่งนันทนาการผ่านสื่อสังคม

ออนไลน ์

3.96 1.091 มาก 6 

สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทส าคัญต่อการแลกเปลี่ยน

ขอ้มลู 

4.23 .912 มากที่สดุ 3 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีโดยรวม 4.01 .969 มาก 
 

 
จากตาราง 20 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยดา้นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

กิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 53 ครอบครัว สามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั อยู่ในระดบั โดย การรบัขอ้มลูข่าวสาร
เก่ียวกบันนัทนาการจากสื่อทางเทคโนโลยีแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต ์เฟสบุค วิกิพีเดีย อินสตารแ์ก
รม ไลน ์ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .906 อยู่ในระดบัมาก ศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมที่สนใจจากแหล่งเทคโนโลยีที่หลากหลาย ก่อนการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
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นันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .790 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ก่อนการตดัสินใจเลือกกิจกรรม ท่านมีการวางแผนโดยใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลาย
เขา้มาช่วย มีค่าเฉลี่ยเท่กับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.018 อยู่ในระดับมาก การใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .937 อยู่ใน
ระดบัมาก การคิดว่าเทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.068 อยู่ใน
ระดบัมาก การคิดว่าเทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยท่านประเมินความตอ้งการเพื่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.60 สว่นเบี่ยงเบียนมาตรฐานเท่ากบั 
1.166 อยุ่ในระดับมาก ค าแนะน าของผูข้องเชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .995 อยู่ในระดับมาก เทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยท่านเข้าถึงข้อมูลด้านแหล่งทาง
นนัทนาการไดโ้ดยตรง เช่น เฟสบุค อินเตอรเ์น็ต อินสตารแ์กรม ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .765 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ศึกษาขอ้มูลดา้นแหล่งทางนนัทนาการผ่าน
สื่อประชาสมัพันธ์ออนไลนจ์ากหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบโดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.014 อยู่ในระดับมาก การแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นแหล่งนันทนาการ
ระหว่างกลุม่เพื่อนผูป้กครองผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.091 อยู่ในระดับมาก สื่อสังคมออนไลนม์ีบทบาทส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้น
นนัทนาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.12 อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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ส่วนที ่3 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ตาราง 21 จ านวนและรอ้ยละของการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั 
 

การตดัสินใจ 

เลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

จ านวนผูต้อบ (รอ้ยละ) 
รวม 

ระดบัความคดิเห็น 

มี ไม่แน่ใจ ไม่มี มี ไม่แน่ใจ ไม่มี 

มีความรูท้ี่ถูกต้องเก่ียวกับ

นนัทนาการส าหรบัเด็ก 

36 13 4 53 ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

(67.9) (24.5) (7.5) (100.0) 

มี ค ว าม เข้ า ใจ ที่ ถู ก ต้ อ ง

เก่ียวกับนันทนาการส าหรับ

เด็ก 

33 16 4 53 
ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย 

(62.3) (30.2) (7.5) (100.0) 

มีความสามารถแสวงหา

ข้อมูลด้านนันทนาการด้วย

ตนเอง 

48 4 1 53 

มาก นอ้ย นอ้ย 
(90.6) (7.5) (1.9) (100.0) 

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก

กิจกรรมที่เหมาะสมแก่บุตร

หลาน 

49 3 1 53 

มาก นอ้ย นอ้ย 
(92.5) (5.7) (1.9) (100.0) 

มีความสามารถจัดการดา้น

นนัทนาการแก่บตุรหลาน 

48 1 4 53 
มาก นอ้ย นอ้ย 

(90.6) (1.9) (7.5) (100.0) 

มีความสามารถประเมินผล

การเขา้ร่วมกิจกรรมของบุตร

หลาน 

49 2 2 53 

มาก นอ้ย นอ้ย 
(92.5) (3.8) (3.8) (100.0) 

ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้ขา้

ร่วมกิ จกรรมนันทนาการ

อย่างนอ้ย 1 ประเภท 

52 1 0 53 

มาก นอ้ย - 
(98.1) (1.9) (0.0) (100.0) 
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จากตาราง 21 การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและรอ้ยละของการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า การตัดสินใจโดยมีความรูท้ี่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก โดยเลือกตอบมี จ านวน 36 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 67.9 อยู่ใน
ระดับปานกลาง เลือกตอบไม่มี  จ านวน 4 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.5 อยู่ในระดับน้อย 
เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นจึงแปล
ความหมายไดว้่าผูป้กครองมีความรูท้ี่ถกูตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็กอยู่ในระดบัปานกลาง 

การตัดสินใจโดยมีความเข้าใจถูกต้องเก่ียวนันทนาการส าหรับเด็ก โดยเลือกตอบมี 
จ านวน 33 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 62.3 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกตอบไม่มี จ านวน 4 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดับน้อย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 16 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 30.2 อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นจึงแปลผลได้ว่าผูป้กครองมีความเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
นันทนาการส าหรบัเด็กอยู่ในระดับปานกลาง ท่านมีความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับ
นนัทนาการโดยตนเอง โดยเลือกตอบมี จ านวน 48 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 90.6 อยู่ในระดบัมาก 
เลือกตอบไม่มี จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดบันอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 
4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดบันอ้ย ดังนัน้จึงแปลผลไดว้่าผูป้กครองมีความสามารถ
ในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับนันทนาการโดยตนเองอยู่ในระดับมาก ท่านมีความสามารถเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสม โดยเลือกตอบมี จ านวน 49 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 92.5 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดับ
นอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นจึงแปล
ผลไดว้่าผูป้กครองมีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ท่านมีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน โดยเลือกตอบมี 
จ านวน 48 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 90.6 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ ารนวน 4 ครอบครวั 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดบันอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่
ในระดบันอ้ย ดงันัน้จึงแปลไดว้่าผูป้กครองมีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่
บุตรหลานอยู่ในระดับมาก ท่านมีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของ
บุตรหลาน โดยเลือกตอบมี จ านวน 49 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 92.5 อยู่ในระดบัมาก เลือกตอบ
ไม่มี จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 อยู่ในระดับ
นอ้ย ดงันัน้จึงแปลผลไดว้่า ผูป้กครองมีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
ของบุตรหลาน อยู่ในระดับมาก การส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ร่วมกิจกรรม
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นนัทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภท โดยเลือกตอบมี จ านวน 52 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 98.1 อยู่ใน
ระดับมาก เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดับนอ้ย ดังนัน้จึง
แปลผลไดว้่าผูป้กครองมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้ตรหลานมีการเขา้ร่วมกิจกรรมนัทนาการ
อย่างนอ้ย 1 ประเภท อยู่ในระดบัมาก 

ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
เทคโนโลยี กบัการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่
จดัการศกึษาโดยครอบครวั 
 

ปัจจยัที่สง่ผล 
การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

P Sig ความสมัพนัธ ์ ทิศทาง ระดบั 
ปัจจยัดา้นบุคคล .0764 .5866 ไม่ม ี - - 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ -.2743* .0469 ม ี ตรงกนัขา้ม ค่อนขา้งต ่า 
ปัจจยัดา้นสงัคม .3054* .0262 ม ี เดียวกนั ค่อนขา้งต ่า 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี .3641* .0074 ม ี เดียวกนั ค่อนขา้งต ่า 

*. ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 22 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นบุคคล ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 

และด้านเทคโนโลยี กับการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั ผูว้ิจยัพบว่า การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ มี
ความสมัพันธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า ในทิศทางเดียวกนั ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 คือ ปัจจัยดา้น
เทคโนโลยี (P = .3641) และ ปัจจัยด้านสังคม (P = .3054) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (P = -.2743)  
มีความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า ในทิศทางตรงกนัขา้ม ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และปัจจัย
ดา้นบคุล ไม่มีความสมัพนัธก์บั การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยรวม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 



  135 

H0 ปัจจัยด้านบุคคลไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

H1 ปัจจยัดา้นบคุคลมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครอง
นกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นบุคคลมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ไดค่้า P > .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยดา้น
บุคคลมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร หากพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาทางดา้นจิตใจ และ ดา้นอารมณ ์มี
ความสมัพันธ์กับ มีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มระดับค่อนขา้งต ่า และ 
เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับค่อนข้างต ่า ในส่วนเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาทางด้านจิตใจ และ ด้านอารมณ์ กับ ตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยของบุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถประเมินผลการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดบัค่อนขา้ง 

สมมติฐานที ่2 
สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

H0 ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

H1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ได้ค่า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณารายข้อ 
ผู้วิจัยพบว่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากรายรับของครอบครัว มี
ความสมัพนัธก์บั มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระดับค่อนขา้งต ่า แหล่งนนัทนาการที่ตัง้อยู่
ย่านธุรกิจหรือใจกลางเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มี
ความสมัพนัธก์บั มีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับค่อนข้างต ่า 
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสียค่าใชจ้่ายก่อนเป็นอันดับแรก มีความสัมพันธ์กับ มี
ความรูท้ี่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก มีความสัมพันธ์กับ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการ
ส าหรบัเด็กอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระดับ
ค่อนข้างต ่ า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก มี
ความสมัพนัธก์บั มีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดบัค่อนขา้งต ่า 

สมมติฐานที ่3 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดา้นสงัคมมีความสมัพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ

ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
H0 ปัจจัยด้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
H1 ปัจจยัดา้นสงัคมมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นสังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
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กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ได้ค่า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
สังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า แหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยดา้นสิ่งแวดลอ้มและเอือ้อ านวยต่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
นันทนาการส าหรับเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง และ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมตามค าแนะน าหรือค าเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อผู้ปกครองของเพื่ อบุตรหลาน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า และ มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถประเมินผลการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมตาม
ค าแนะน าหรือค าเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนของบุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถ
ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตรหลานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า อาชีพของเพื่อนผูป้กครองใกลเ้คียงกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่
ถูกตอ้งเก่ียวกับนนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ระดับการศึกษาของเพื่อนผูป้กครองใกลเ้คียงกันหรือเท่ากัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่
ถูกตอ้งเก่ียวกับนนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า ทราบถึงนโยบายของภาครฐัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในดา้น
การสง่เสริมและสนบัสนนุการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลาน และ ทราบว่ามีสวสัดิการ
จากภาครฐับาลที่ใหก้ารดแูลและใหบ้รกิารดา้นนนัทนาการส าหรบัครอบครวั มีความสมัพนัธก์บั มี
ความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็ก และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการ
ส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนขา้งต ่า รูจ้ักชื่อองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครฐับาลและภาคเอกชนที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และบริการดา้นนนัทนาการแก่ครอบครวั มีความสมัพนัธก์บั มีความรูท้ี่ถูกตอ้ง
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เก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็กอย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า ทราบถึง
นโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนหรือบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการเป็นวิถีชีวิต มีความสมัพนัธก์บั มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ
ทราบถึงทิศทางการจดัการศึกษาในประเทศไทยเพื่อพัฒนาดา้นทรพัยากรมนุษย ์โดยน ากีฬาและ
นนัทนาการมาใชเ้ป็นสื่อเพื่อพฒันาศกัยภาพและสรา้งคณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องเด็กนักเรียน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรู้ และ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็ก มี
ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับนันทนาการด้วยตนเอง และ มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหบ้ตุรหลานเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า 

สมมติฐานที ่4 
สมมติฐานที่  4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

H0 ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

H1 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นสังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ได้ค่า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
สังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมที่สนใจจากแหล่งเทคโนโลยีที่หลากหลายก่อนการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถในการแสวงหา
ขอ้มลูเก่ียวกบันนัทนาการดว้ยตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์น
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ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า ก่อนการตดัสินใจเลือกกิจกรรม มีการวางแผนโดยใชเ้ทคโนโลยีที่
หลากหลายเข้ามาช่วย มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของบุตรหลานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรู ้และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก และมีความสามารถเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานได้
เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนข้างต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยประเมินความต้องการเพื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีความสมัพันธ์กับ มีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่
บุตรหลานได้เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพัน ธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง และ มีความสัมพันธ์กับ มีความรู ้และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
นันทนาการส าหรบัเด็ก มีความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับนันทนาการดว้ยตนเอง มี
ความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญผ่าน
เทคโนโลยีที่หลากหลายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ มีความสมัพนัธก์บั มีความ
เขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันันทนาการส าหรบัเด็ก และ มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเขา้
ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 ประเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยเขา้ถึงขอ้มูลดา้น
แหล่งนนัทนาการไดโ้ดยตรง มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการ
ใหแ้ก่บตุรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
ค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีรูปแบบสื่อสังคมออนไลนม์ีบทบาทส าคัญในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้าน
นนัทนาการ มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า 



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครอง
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร สรุปผล 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้น
เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
สงัคม และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี กบัการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลสถานะภาพ 
ข้อมูลสถานะภาพของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเป็น
พ่อ จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 และกลุ่มตวัอย่างเป็นแม่ จ านวน 44 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 83 

ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ 
ขอ้มูลเก่ียวกับอายุของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่างอาย ุ
31-35 ปี จ านวน 8 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 อายุ 36-40 ปี จ านวน 17 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 32.1 อายุ 41-45 ปี จ านวน 22 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 และ อายุ 45 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3  
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ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา 
ข้อมูลเก่ียวกับระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัด

การศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 ปริญญาตรี 
จ านวน 33 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 62.3 ปรญิญาโท จ านวน 11 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
ขอ้มูลเก่ียวกับอาชีพของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบอาชีพขา้ราชการระดบัอาวุโส/ผูจ้ัดการบริษัทเอกชน จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 
1.9 นักวิชาการ/ครู อาจารย ์จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 เสมียน/พนักงานบัญชี/นัก
สถิติ จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหัตถกรรม 
จ านวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.9 รับจ้าง/พนักงานโรงแรม/พนักงานขนส่ง จ านวน 3 
ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/การให้บริการ/ทหาร ต ารวจ  จ านวน 21 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 39.6 พนักงานบริการ/ศิลปิน/พนักงานขาย/งานบริการดา้นรกัษาความ
ปลอดภยั จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 และ อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย พนกังานของรฐั อาชีพ
อิสระ นักเขียนอิสระ นักเทรนสมอง นักแปล ผลิตรายการโทรทัศน์ ครูสอนพิเศษ อาจารย์สอน
ศาสนา และแม่บา้น จ านวน 20 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 37.7 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 
ขอ้มูลเก่ียวกับศาสนาของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง นับ
ถือศาสนาพทุธ จ านวน 35 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 66 ศาสนาคริสต ์จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 9.4 ศาสนาอิสลาม จ านวน 13 ครอบครบั คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 

ข้อมูลเกี่ยวกับทีอ่ยู่อาศัย 
ขอ้มูลเก่ียวกับที่อยู่อาศัยของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษา

โดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า กลุม่ตวัอย่างมี
เขตที่อยู่อาศยัในเขต มีนบุรี จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 คลองสาน 1 ครอบครวั คิด
เป็นรอ้ยละ 1.9 คลองสามวา จ านวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.9 คันนายาว จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 จอมทอง จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ดุสิต จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ตลิ่งชนั จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ทวีวฒันา จ านวน 2 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 บางกะปิ จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 บางเขน จ านวน 2 
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ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 บางแค จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 บางซื่อ จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 บางนา จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 บางพลดั จ านวน 3 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 บึงกุ่ม จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ประเวศ จ านวน 3 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ป้อมปราบศัตรูผ่าย จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 พระ
โขนง จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 พฒันาการ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 
พฒันาการ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ภาษีเจริญ จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 
3.8 ลาดกระบัง จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ลาดพรา้ว จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 3.8 วฒันา จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 สวนหลวง จ านวน 1 ครอบครงั คิดเป็น
รอ้ยละ 1.9 สะพานสูง จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 สาธร จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 1.9 และ หนองจอก 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกในครอบครวัของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีสมาชิกในครอบครวัทั้งสิน้ 3 คน จ านวน 16 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 30.2 มี
สมาชิกในครอบครวัทั้งสิน้ 4 คน จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครวัทั้งสิน้ 5 คน จ านวน 14 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั
ทั้งสิน้ 6 คน จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครวัทั้งสิน้ 7 คน 
จ านวน 4 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิน้ 8 คน จ านวน 2 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ 
ข้อมูลเก่ียวกับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปีของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง มีรายได ้ต ่ากว่า 150,000 บาท จ านวน 5 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 9.4 รายได้ 150,001-300,000 บาท จ านวน 16 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 30.2 รายได ้
300,001-500,000 บาท จ านวน 11 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 รายได้ 500,001-750,000 
บาท จ านวน 8 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 รายได้ 750,001-1,000,000 บาท จ านวน 5 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 รายได ้1,000,001-2,000,000 บาท จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 11.3 รายได ้2,000,001-5,000,000 บาท จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8  
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมจิตอาสา/อาสาสมัคร 
ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าร่วมจิตอาสา/อาสาสมัครของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่จิตอาสา/อาสาสมัคร จ านวน 35 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 66 เป็นจิตอาสา/อาสาสมคัร จ านวน 17 ครอบครวั รอ้ยละ 32.1 และ ก าลงัตดัสินใจเขา้รว่มจิต
อาสา/อาสาสมคัร จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของหัวหน้าครอบครัว 
ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของหัวหน้าครอบครัวของผู้ปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครัว 
สามารถอธิบายไดว้่า กลุ่มตัวอย่าง มีพ่อเป็นหัวหนา้ครอบครวั จ านวน 38 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 71.7 และ มีแม่เป็นหวัหนา้ครอบครวั จ านวน 15 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 28.3 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพของหวัหนา้ครอบครวัของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า 
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบริษัทเอกชน จ านวน 8 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 15.1 นักวิชาการ/ครู อาจารย์ จ านวน 1 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ช่างเทคนิค/
นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 รบัจา้ง/พนกังานโรงแรม/พนกังาน
ขนส่ง จ านวน 6 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร ต ารวจ 
จ านวน 22 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 พนักงานบริการ/ศิลปิน/พนักงานขาย/งานบริการดา้น
รักษาความปลอดภัย  จ านวน 5 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 9 .4 และประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย อาชีพอิสระ พนักงานดา้นไอที คา้ขาย นายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์พนักงานราชการ 
ครูสอนพิเศษ อาจารยส์อนศาสนา แม่บา้น จ านวน 7 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 13.2 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนบุตรหลานทีจ่ัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนบุตรหลานที่จดัการศึกษาโดยครอบครวัของผูป้กครองนกัเรียน

ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 ครอบครวั 
สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง  จัดการศึกษาโดยครอบครวัให้แก่บุตร 1 คน จ านวน 27 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 จัดใหบุ้ตร 2 คน จ านวน 12 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 22.6 จัดให้
บตุร 3 คน จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 และจดัใหแ้ก่บุตร 4 คน จ านวน 5 ครอบครวั คิด
เป็นรอ้ยละ 9.4  
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 
ครอบครัว สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 28 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 52.8 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 9 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 17 ปัจจัยดา้นสงัคมส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 และ ปัจจัย
ดา้นเทคโนโลยีสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 3 คน คิดเปน้รอ้ยละ 5.7 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีม่ีส่วนในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลที่มีส่วนในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 
ครอบครวั สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง บุตรหลานมีส่วนในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.9 ตัวเองมีส่วนในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 คู่สมรสมีส่วนในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.1 และ ทุกคนในครอบครวัมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 

ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ อยู่ใน
ระดับ โดย เชื่อว่ากิจกรรมนันทนาการมีความจ าเป็นแก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .591อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการ
ของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .686 อยู่ในระดับมากที่สุด 
พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการของตัวท่านเอง/ผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .893 อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมนันทนาการที่เลือกช่วยสรา้งแรง
บันดาลใจต่ออาชีพในฝันของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.893 อยู่ในระดบัมาก กิจกรรมนนัทนาการช่วยสง่เสรมิและพฒันาทกัษะทางอาชีพแก่บตุรหลาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .787 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรม
เพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของบุตรหลาน มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.613 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการ
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ทางดา้นจิตใจของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .644 อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นอารมณข์องบุตรหลาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .632 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรม
เพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางสงัคมของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .736 อยู่ในระดับมากที่สุด เลือกกิจกรรมเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางดา้นสติปัญญาของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .665 อยู่
ในระดับมากที่สุด ความเชื่อทางศาสนาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหบุ้ตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.545 อยู่ในระดับปานกลาง 
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .722 อยู่ในระดับมากที่สุด ตระหนักว่าบุตรหลาน
จะตอ้งมีกิจกรรมนนัทนาการอย่างนอ้ย 1 อย่างเขา้รว่ม เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก และอ่ืน 
ๆ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .694 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตระหนักว่ากิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุตรหลานใหดี้ยิ่งขึน้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 649 อยู่ในระดับมากที่สุด ตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการเรียนรูส้  าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครวั  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .591 อยู่ในระดับมากที่สุด ประสบการณ์ที่
เคยเขา้ร่วมกิจกรรมในอดีตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.057 อยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่ก าลงัเข้า
ร่วมอยู่ในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.79 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .988 อยู่ในระดบัมาก 

ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่ในระดับ โดย สภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.035 อยู่ในระดบัมาก ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจากรายรบัของครอบครวั 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.175 อยู่ในระดับมาก ตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากค่าใชจ้่ายของกิจกรรมที่บุตรหลานจะเขา้ร่วม  มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.223 อยู่ในระดบัมาก ค่าใชจ้่ายในการเดินทางสง่ผล
ต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.294 อยู่ในระดบัมาก แหล่งนันทนาการที่ตัง้อยู่ย่านธุรกิจ/ใจกลางเมืองส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.246 อยู่ในระดบัมาก แหล่งนนัทนาการตัง้อยู่เขตชานเมือง/ปริมลฑลส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.167 อยู่ในระดบัมาก ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการที่ไม่เสียค่าใชจ้่ายก่อน
เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.280 อยู่ในระดับมาก 
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการที่เสียค่าใชจ้่ายสูงหากช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุตรหลาน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั1.178 อยู่ในระดบัปานกลาง 

ข้อมูลปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ข้อมูลปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมปัจจัยด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่ในระดบั โดย ตดัสินใจเลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/ เชิญชวนจาก
กลุ่มเพื่อนผูป้กครองของเพื่อนบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.885 อยู่ในระดับปานกลาง ตัดสินเลือกกิจกรรมตามค าแนะน า/เชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนของบุตร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .997 อยู่ในระดบัปานกลาง กิจกรรม
ที่เลือกใหบุ้ตรหลานเขา้ร่วมจะช่วยสรา้งปฏิสมัพนัธก์บักลุม่เพื่อนใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .864 อยู่ในระดับมาก อาชีพของเพื่อนผู้ปกครองใกล้เคียงกันหรือ
เหมือนกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.62 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.274 อยู่ในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาของเพื่อนผูป้กครอง
ใกลเ้คียงกนัหรือเท่ากนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.170 อยุ่ในระดับนอ้ย กิจกรรมนันทนาการที่ท่าน
เลือกจะช่วยสรา้งชื่อเสียงและการยอมรบัทางสงัคมใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .973 อยู่ในระดับน้อย ท่านเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจาก
ศูนยบ์ริการที่องคก์รหรือหน่วยงานภาครฐัเป็นผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.083 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจาก
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ศูนย์บริการที่องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .908 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกกิจกรรมใหแ้ก่บุตรหลานจากแหล่ง
นันทนาการที่รัฐบาลจัดเตรียม เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ลานกิจกรรม
เอนกประสงค ์ศูนยเ์ยาวชน เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .965 
อยู่ในระดบัมาก ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งนนัทนาการเพื่อพาบุตรหลานเขา้
ร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .750 อยู่ในระดับมากที่สุด 
แหล่งชุมชนที่ท่านอาศยัอยู่มีความปลอดภยัดา้นสิ่งแวดลอ้มและเอือ้อ านวยต่อการตดัสินใจเลือก
กิจกรรมนนัทนาการใหก้บับตุรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.158 
อยู่ในระดบัมาก การทราบถึงนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในดา้นการสง่เสรมิและ
สนับสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.392 อยู่ในระดับปานกลาง การทราบว่ามีสวสัดิการจากภาครฐับาลที่ใหก้าร
ดูแลและให้บริการด้านนันทนาการส าหรับครอบครัว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.296 อยู่ในระดับน้อย การรูจ้ักชื่อองคก์รหรือหน่วยงานทั้งภาครฐับาลและ
ภาคเอกชนที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และบริการดา้นนันทนาการแก่ครอบครวั  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.131 อยู่ในระดับปานกลาง การทราบถึง
นโยบายดา้นการศึกษาที่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ักเรียน/บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ
เป็นวิถีชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.287 อยู่ในระดับน้อย การ
ทราบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 มีการส่งเสริมการเรียนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนาผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.365 อยู่ในระดับมาก การทราบถึงทิศทางการจัดการศึกษาในประเทศไทยเพื่อพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยน ากีฬาและนันทนาการมาใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรา้ง
คุณลกัษณะที่พึงประสงคแ์ก่เด็กนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.365 อยู่ในระดบัปานกลาง 

ข้อมูลปัจจัยด้านเทคโนโลยีทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มูลปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 53 ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า ภาพรวมปัจจยัดา้นเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ อยู่ในระดบั โดย การรบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันนัทนาการจากสื่อทาง
เทคโนโลยีแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต ์เฟสบุค วิกิพีเดีย อินสตารแ์กรม ไลน ์ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .906 อยู่ในระดับมาก ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมที่สนใจ
จากแหล่งเทคโนโลยีที่หลากหลาย ก่อนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .790 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ก่อนการตดัสินใจ
เลือกกิจกรรม ท่านมีการวางแผนโดยใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลายเขา้มาช่วย มีค่าเฉลี่ยเท่กับ 3.96 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.018 อยู่ในระดับมาก การใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลายเขา้มาช่วย
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .937 อยู่ในระดับมาก การคิดว่าเทคโนโลยีที่
หลากหลายจะช่วยวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.068 อยู่ในระดบัมาก การคิดว่าเทคโนโลยีที่
หลากหลายจะช่วยท่านประเมินความตอ้งการเพื่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุร
หลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.60 ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเท่ากบั 1.166 อยุ่ในระดบัมาก ค าแนะน า
ของผูข้องเชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่บุตรหลาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .995 อยู่ในระดับมาก 
เทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยท่านเขา้ถึงขอ้มูลดา้นแหล่งทางนันทนาการไดโ้ดยตรง เช่น เฟสบุค 
อินเตอรเ์น็ต อินสตารแ์กรม ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .765 อยู่
ในระดับมากที่สุด ศึกษาข้อมูลด้านแหล่งทางนันทนาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จาก
หน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบโดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.014 
อยู่ในระดบัมาก การแลกเปลี่ยนขอ้มลูดา้นแหล่งนันทนาการระหว่างกลุ่มเพื่อนผูป้กครองผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.091 อยู่ในระดับมาก สื่อ
สงัคมออนไลนม์ีบทบาทส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นนันทนาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.12 อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มูลจ านวนและรอ้ยละของการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 53 
ครอบครวั สามารถอธิบายไดว้่า  

การตัดสินใจโดยมีความรูท้ี่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็ก โดยเลือกตอบมี 
จ านวน 36 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 67.9 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกตอบไม่มี จ านวน 4 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดับน้อย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 13 ครอบครวั คิดเป็น
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รอ้ยละ 24.5 อยู่ในระดบันอ้ย ดังนัน้จึงแปลความหมายไดว้่าผูป้กครองมีความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
นนัทนาการส าหรบัเด็กอยู่ในระดบัปานกลาง 

การตัดสินใจโดยมีความเข้าใจถูกต้องเก่ียวนันทนาการส าหรับเด็ก โดยเลือกตอบมี 
จ านวน 33 ครอบครัว คิดเป็นรอ้ยละ 62.3 อยู่ในระดับปานกลาง เลือกตอบไม่มี จ านวน 4 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดับน้อย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 16 ครอบครวั คิดเป็น
รอ้ยละ 30.2 อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นจึงแปลผลได้ว่าผูป้กครองมีความเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
นนัทนาการส าหรบัเด็กอยู่ในระดบัปานกลาง 

ท่านมีความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบันนัทนาการโดยตนเอง โดยเลือกตอบ
มี จ านวน 48 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 90.6 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ านวน 1 ครอบครวั 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดบันอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 4 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่
ในระดับน้อย ดังนั้นจึงแปลผลได้ว่าผู้ปกครองมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับ
นนัทนาการโดยตนเองอยู่ในระดบัมาก 

ท่านมีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลานได้เหมาะสม  โดย
เลือกตอบมี จ านวน 49 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 92.5 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ านวน 1 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดบันอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 3 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ย
ละ 5.7 อยู่ในระดบันอ้ย ดงันัน้จึงแปลผลไดว้่าผูป้กครองมีความสามารถเลือกกิจกรรมนนัทนาการ
ใหแ้ก่บตุรหลานไดเ้หมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

ท่านมีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน โดยเลือกตอบมี 
จ านวน 48 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 90.6 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ ารนวน 4 ครอบครวั 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 อยู่ในระดบันอ้ย เลือกตอบไม่แน่ใจ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่
ในระดบันอ้ย ดงันัน้จึงแปลไดว้่าผูป้กครองมีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่
บตุรหลานอยู่ในระดบัมาก 

ท่านมีความสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตรหลาน โดย
เลือกตอบมี จ านวน 49 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 92.5 อยู่ในระดับมาก เลือกตอบไม่มี จ านวน 2 
ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 จ านวน 2 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 อยู่ในระดับนอ้ย ดังนัน้จึง
แปลผลไดว้่า ผูป้กครองมีความสามารถประเมินผลการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลาน 
อยู่ในระดบัมาก 

การสง่เสริมและสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอย่างนอ้ย 1 
ประเภท โดยเลือกตอบมี จ านวน 52 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 98.1 อยู่ในระดบัมาก เลือกตอบไม่
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แน่ใจ จ านวน 1 ครอบครวั คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 อยู่ในระดบันอ้ย ดังนัน้จึงแปลผลไดว้่าผูป้กครองมี
การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบ้ตุรหลานมีการเขา้ร่วมกิจกรรมนทันาการอย่างนอ้ย 1 ประเภท อยู่ใน
ระดบัมาก 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นบคุคลมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรม

นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ไดค่้า P > .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
บุคคลมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร หากพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาทางดา้นจิตใจ และ ดา้นอารมณ ์มี
ความสมัพันธ์กับ มีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มระดับค่อนขา้งต ่า และ 
เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับค่อนข้างต ่า ในส่วนเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาทางด้านจิตใจ และ ด้านอารมณ์ กับ ตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยของบุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถประเมินผลการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดบัค่อนขา้ง 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสมัพันธเ์พียรส์นั ไดค่้า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความสมัพันธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณารายขอ้ 
ผู้วิจัยพบว่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากรายรับของครอบครัว มี
ความสมัพนัธก์บั มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกันขา้มระดบัค่อนขา้งต ่า แหล่งนันทนาการที่ตัง้อยู่
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ย่านธุรกิจหรือใจกลางเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มี
ความสมัพนัธก์บั มีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับค่อนข้างต ่า 
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสียค่าใชจ้่ายก่อนเป็นอันดับแรก มีความสัมพันธ์กับ มี
ความรูท้ี่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก มีความสัมพันธ์กับ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการ
ส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระดับ
ค่อนข้างต ่ า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก มี
ความสมัพนัธก์บั มีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มระดบัค่อนขา้งต ่า 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นสงัคมมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ได้ค่า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
สังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า แหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยดา้นสิ่งแวดลอ้มและเอือ้อ านวยต่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
นันทนาการส าหรับเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง และ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมตามค าแนะน าหรือค าเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อผู้ปกครองของเพื่อบุตรหลาน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า และ มีความสัมพันธ์กับ มี
ความสามารถประเมินผลการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ตัดสินใจเลือกกิจกรรมตาม
ค าแนะน าหรือค าเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนของบุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถ
ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตรหลานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า อาชีพของเพื่อนผูป้กครองใกลเ้คียงกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่
ถูกตอ้งเก่ียวกับนนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า ระดับการศึกษาของเพื่อนผูป้กครองใกลเ้คียงกันหรือเท่ากัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่
ถูกตอ้งเก่ียวกับนนัทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์
ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า ทราบถึงนโยบายของภาครฐัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในดา้น
การสง่เสริมและสนบัสนนุการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลาน และ ทราบว่ามีสวสัดิการ
จากภาครฐับาลที่ใหก้ารดแูลและใหบ้รกิารดา้นนนัทนาการส าหรบัครอบครวั มีความสมัพนัธก์บั มี
ความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็ก และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการ
ส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนขา้งต ่า รูจ้ักชื่อองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครฐับาลและภาคเอกชนที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และบริการดา้นนนัทนาการแก่ครอบครวั มีความสมัพนัธก์บั มีความรูท้ี่ ถูกตอ้ง
เก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็กอย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า ทราบถึง
นโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนหรือบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการเป็นวิถีชีวิต มีความสมัพนัธก์บั มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ
ทราบถึงทิศทางการจดัการศึกษาในประเทศไทยเพื่อพัฒนาดา้นทรพัยากรมนุษย ์โดยน ากีฬาและ
นนัทนาการมาใชเ้ป็นสื่อเพื่อพฒันาศกัยภาพและสรา้งคณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องเด็กนกัเรียน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรู้ และ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็ก มี
ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับนันทนาการด้วยตนเอง และ มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหบ้ตุรหลานเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นสงัคมมีความสมัพนัธก์ารตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยในสถิติสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ได้ค่า P < .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Holland De Graaf  Jacobien,  #65) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัดา้น
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สังคมมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพิจารณารายขอ้ ผูว้ิจัย
พบว่า ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมที่สนใจจากแหล่งเทคโนโลยีที่หลากหลายก่อนการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถในการแสวงหา
ขอ้มลูเก่ียวกบันนัทนาการดว้ยตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า ก่อนการตดัสินใจเลือกกิจกรรม มีการวางแผนโดยใชเ้ทคโนโลยีที่
หลากหลายเข้ามาช่วย มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของบุตรหลานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยวิเคราะหข์อ้มูลเพื่ อการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มีความสัมพันธ์กับ มีความรู ้และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก และมีความสามารถเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานได้
เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนข้างต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยประเมินความต้องการเพื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน มีความสมัพันธ์กับ มีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่
บุตรหลานได้เหมาะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง และ มีความสัมพันธ์กับ มีความรู ้และ มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับ
นันทนาการส าหรบัเด็ก มีความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับนันทนาการดว้ยตนเอง มี
ความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญผ่าน
เทคโนโลยีที่หลากหลายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน มี
ความสัมพันธ์กับ มีความรูท้ี่ถูกตอ้งเก่ียวกับนันทนาการส าหรบัเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า และ มีความสมัพนัธก์บั มีความ
เขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบันันทนาการส าหรบัเด็ก และ มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเขา้
ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 ประเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันระดับค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยเขา้ถึงขอ้มูลดา้น
แหล่งนนัทนาการไดโ้ดยตรง มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการ
ใหแ้ก่บตุรหลานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบั
ค่อนขา้งต ่า เทคโนโลยีรูปแบบสื่อสังคมออนไลนม์ีบทบาทส าคัญในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้าน
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นนัทนาการ มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถในการจดัการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า 

อภปิรายผล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

ขอ้มูลทั่วไปของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั 
ประกอบด้วย สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ที่อยู่อาศัย จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาและอาสาสมัคร 
สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั อาชีพของหวัหนา้ครอบครวั จ านวนบุตรหลานที่จดัการศกึษาโดย
ครอบครวั ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ และ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ จากผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

สถานภาพของผูป้กครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแม่ รอ้ย
ละ 83 ส่วนพ่อเป็นผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 17 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัสถานภาพของหัวหน้า
ครอบครวัที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ่อ รอ้ยละ 71.7 ส่วนเป็นแม่ รอ้ยละ 
28.3 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแม่มากกว่าพ่อ และ สถานภาพของหัวหน้า
ครอบครวัเป็นพ่อมากกว่า และเมื่อส ารวจขอ้มูลอาชีพทั้งของผู้ตอบแบบสอบถามและหัวหน้า
ครอบครวั พบว่า อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามและหัวหนา้ครอบครวัมีลกัษณะอาชีพที่ใกลเ้คียง
กันอาจ คือ ครอบครวัที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในกลุ่มของธุรกิจ
ส่วนตัว คา้ขาย การบริการ ทหาร ต าตรวจ พนักงานของรฐั ผลิตรายการโทรทัศน ์ครูสอนพิเศษ 
อาจารยส์อนศาสนา แม่บา้น นกัแปล นกัเขียนอิสระ นกัเทรนสมอง และอาชีพอิสระทั่วไป คิดเป็น
รอ้ยละ 77.1 ส่วนในกลุ่มอาชีพลกัษระที่กล่าวมาขา้งตน้ซึ่งหัวหนา้ครอบครวัประกอบอยู่ คิดเป็น
รอ้ยละ 54.7 จากขอ้มูลการส ารวจพบอาชีพเก่ียวกบั พนักงานดา้นไอที นายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์
พนกังานราชการ เพิ่มเติมในส่วนการประกอบอาชีพของหวัหนา้ครอบครวั ในส่วนกลุ่มอาชีพที่พบ 
เช่น ขา้ราชการระดบัอาวโุส ผูจ้ดัการบริษัทเอกชน หักวิชาการ ครูอาจารย ์เสมียน พนักงานบญัชี 
นักสถิติ ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร ์วิศวกร ช่างฝีมือ ช่างก่อสรา้ง ช่างโลหะ ช่างหัตถกรรม 
พนักงานโรงแรม พนักงานขนส่ง และรับจ้างทั่ วไป มีสัดส่วนที่ ไม่แตกต่างกันทั้งของผู้ตอบ
แบบสอบถามและหัวหนา้ครอบครวั และขอ้มูลระดับการศึกษาของผูป้กครอง พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาปรญิญาตรีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 83 ส่วนที่ต  ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 
17 และขอ้มูลรายไดข้องครอบครวัเฉลี่ยต่อปี พบว่า ในช่วงรายตัง้แต่ต ่ากว่า 150,000 บาท จนถึง 
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5,000,000 บาท พบครอบครวัที่มีรายไดข้องครอบครวัเฉลี่ยต่อปี ทุกช่วงรายได ้แต่ครอบครวัส่วน
ใหญ่ รอ้ยละ 61 จะมีรายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปีอยู่ในช่วง 150,000 – 500,000 บาท ซึ่งผูว้ิจยั
สรุปไดว้่า อาชีพ ระดบัการศึกษา และ รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี มีความสอดคลอ้งกัน และ 
ครอบครวัที่จัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรรณิการ ์ โชวส์ูงเนิน (2554); อมรวิชช ์ นาครทรรพ (2543) อธิบายว่า ครอบครวัที่จดัการศึกษา
โดยครอบครวัอาจถูกเรียกว่าชนกลุ่มนอ้ยในสงัคม เมื่อศึกษาภูมิหลงัของครอบครวั พบว่า ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดเป็นกลุ่มคนทั่วไป โดยสภาพโดยรวมจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง ทั้ง
อาชีพ รายได้ และ ระดับการศึกษา ส่วนกลุ่มคนที่ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จะมี
ประสบการณ์ชีวิตที่สูง นั่นคือ ระดับการศึกษาและแปรผันกับประสบการณ์ชีวิต และเมื่อส ารวจ
ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับ ศาสนา และ ที่อยู่อาศัย พบว่า ครอบครวัที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ รอ้ยละ 66 รองลงมารบัถือศาสนาอิสลามและครสิต ์รอ้ยละ 24.5 และ 9.4 
ตามล าดับ ส าหรบัขอ้มูลที่อยู่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยแบ่งเขตตามที่ตัง้ของพืน้ที่ 
พบว่า ครอบครวัที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัส่วนใหญ่ คิดเป็นรอ้ยละ 61 มีที่อยู่อาศยัในเขตชัน้
กลางของกรุงเทพมหานคร โดยเขตที่อาศยัอยู่ ไดแ้ก่ บางเขน บางกะปิ พระโขนง ภาษีเจริญ บาง
พลัด บึงกุ่ม ประเวศ สวนหลวง จอมทอง ลาดพรา้ว บางแค คันนายาว สะพานสูง และ บางนา 
รองลงมาคือ เขตชัน้นอก คิดเป็นรอ้ยละ 26 ไดแ้ก่ หนองจอก มีนบุรี ลาดกะบงั ตลิ่งชนั คลองสาม
วา และ ทวีวัฒนา ในส่วนของเขตชัน้ใน คิดเป็นรอ้ยละ 13 ไดแ้ก่ ดุสิต ป้อมปราบศตัรูพ่าย คลอง
สาน สาทร บางซื่อ และ วฒันา จากผลวิจยัที่พบ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าเขตที่ครอบครวัอาศัยอยู่นัน้ลว้น
เป็นพืน้ที่ที่มีความเป็นศูนยก์ลางดา้นต่าง ๆ ที่หลากหลาย บางพืน้ที่มีความแอดอัด บางพืน้ที่มี
ความจ าเป็นที่ตอ้งอาศัยเวลาการดินทาง และพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา การ
ท างาน และการค้า จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกับ 
รุ่งเรือง  สุขาภิรมย์ (2562) พบว่า เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครวั คือ ข้อจ ากัดด้าน
การจราจรติดขดั ตอ้งการหลีกเลี่ยงปัญหาดา้นสขุภาพ โรงเรียนที่ดีมีคณุภาพในละแวกที่อยู่อาศยั
มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และ ต้องการสรา้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดของครอบครัว และหากพิจารณา
ผลการวิจัยเก่ียวกับ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครวั จ านวนบุตรที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั 
พบว่า ของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 41.5 มีช่วงอายุ 41 – 45 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรรณิการ ์ โชวส์ูงเนิน (2554) พบว่า อายุของผูป้กครองนักเรียน หรือ พ่อและแม่ 
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 15 ปี ต่อมาในส่วนของขอ้มลูจ านวนสมาชิกในครอบครวั พบว่า 
จ านวนสมาชิกโดยเฉลี่ยของครอบครวั เท่ากับ 5 คน โดยครอบครวัที่มีสมาชิกสงูสดุ เท่ากบั 8 คน 
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และ ต ่าสุด เท่ากับ 3 คน ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ครอบครวัส่วนใหญ่อันดับ 1คิดเป็นรอ้ยละ 30.2 มี
จ านวนสมาชิกอยู่ที่ 3 คน รองลงมาอันดับ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 มีจ านวนสมาชิกอยู่ที่ 5 คน 
ต่อมาคืออนัดบั 3 คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 มีจ านวนสมาชิก 4 คน และครอบครวัส่วนนอ้ย รอ้ยละ 3.8 
ของครอบครวัที่มีจ านวนสมาชิกรวม 8 คน ส่วนจ านวนบุตรหลานที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั ผล
วิจยัพบว่า ครอบครวัส่วนใหญ่ที่จดัการศึกษาโดยครอบครวัแก่บุตรหลานโดยเฉลี่ย จ านวน 2 คน 
ผูว้ิจัยจึงอภิปรายไดว้่า จ านวนสมาชิกของครอบครวั และจ านวนบุตรหลานที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครวั มีความสมัพันธ์กันกับอาชีพ รายได ้และระดับการศึกษา และที่อยู่อาศยั ซึ่งสอดคลอ้ง
กับผลวิจัยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยครอบครัวของ 
กรรณิการ ์ โชวส์ูงเนิน (2554) พบว่า ค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ประกอบดว้ย 
ขอ้ที่ 1. ค่าใชจ้่ายทางตรง ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศกึษา และ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 
2) ค่าใชจ้่ายส่วนตัว ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าพาหนะหรือค่าเดินทาง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเครื่ องแต่งกาย 
ค่าใชจ้่ายประจ าวันของเด็ก ๆ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ และขอ้ที่ 2 ค่าใชจ้่ายทางออ้ม ไดแ้ก่ ค่าเสีย
โอกาสต่าง ๆ ส าหรบัผลการวิจัยในส่วนของขอ้มูลการเขา้ร่วมจิตอาสาและอาสาสมัคร พบว่า 
ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 66 ไม่ใช่ผูท้ี่เขา้ร่วมจิตอาสาและอาสาสมัคร แต่มีผูป้กครอง
นกัเรียนที่ก าลงัตดัสินใจเขา้ร่วม รอ้ยละ 1.9 และ ผูป้กครองนักเรียนรอ้ยละ 32.1 เป็นผูท้ี่เขา้ร่วม
จิตอาสาและอาสาสมัคร และผลการวิจัยจากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ 
รอ้ยละ 52.8 เห็นด้วยว่า อันดับ 1 คือ ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานหรือนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั อันดับ 2 คือ ปัจจัยด้าน
สังคม คือเป็นรอ้ยละ 24.5 ตามด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี คิดเป็นรอ้ยละ 17 และ 5.7 ตามล าดบั และความคิดเห็นเก่ียวกบับุคคลที่มีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ ผลการวิจัยพบว่า ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่ใหบุ้ตรหลานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม รอ้ยละ 67.9 ส าหรบัตนเองและค่ามรสมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเท่ากนักนั และใหทุ้กคนในครอบครวัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ
เป็นอันดับสุดทา้ย ผูว้ิจัยจึงสรุปไดว้่า สาเหตุที่ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมจิตอาสา
และอาสาสมัครเพราะเวลาในการจัดการศึกษาผูป้กครองกับนักเรียนหรือบุตรหลานจะใชเ้วลา
รว่มกนัเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัเพื่อการเรียนรู ้หรือเพื่อพฒันาบุตรหลาน ทัง้ในช่วง
เวลาเรียน และนอกเหนือเวลาเรียน เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนที่ผูป้กครองจัดเตรียมให ้จึงมาจาก
ความต้องการของบุตรหลานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม เป็นอันดับแรก ส่วน
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ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ ผู้ปกครองเลือก
ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นอนัดบัแรก เพราะผูป้กครองมีหนา้ที่จดัการศกึษาใหแ้ก่นกัเรียนหรือบตุรหลาน
โดยตรง ดังนั้นการตัดสินใจเลือกกิจกรรมจึงต้องสัมพันธ์กันกับนักเรียนหรือบุตรหลาน และ
ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั นอกจากนั้นยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปรชัญา
การศกึษา รูปแบบการจดัการศกึษา ผลส าเรจ็ทางการเรียนรู ้ความรูค้วามเขา้ใจของผูจ้ดัการศกึษา 
และภูมิหลังครอบครวัในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งเชื่อมโยงกัน สอดคลอ้งกับ รุ่งเรือง  สุขา
ภิรมย ์(2562); สมจิตร ์ ย่ิงยงด ารงฤทธิ์ (2551); สมพร  พึ่งอดุม (2545) พบว่า กิจกรรมที่เลือกเพื่อ
รูปแบบการเรียนรูต้อ้งพัฒนาทกัษะ ความสามารถ ความถนัด และความชอบ ความสนใจ ความ
ต้องการเฉพาะของบุคคลได้อย่างเต็มที่  เพื่อให้เกิดความประทับใจ แรงบันดาลใจ ความสุข 
ส าหรบัผูป้กครองที่เห็นดว้ยว่าปัจจยัดา้นสงัคมเป็นอันดับรอง เนื่องดว้ยเหตุผลดา้นนโยบายทาง
การศึกษา สิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยต่อการจัดรูปแบบการเลือกกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้เครือข่าย
ของกลุ่มครอบครวัที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดใหผู้ป้กครองตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กัญญาวีร ์ แกว้นุย้ (2559) พบว่า รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครวันอกจากที่พ่อแม่หรือผูป้กครองมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกกิจกรรม
เพื่อเรียนรูใ้หก้บับุตรหลานแลว้ ยงัมีเรื่องของนโยบายทางการศึกษาที่เป็นขอ้บงัคบัในส่วนของการ
ประเมินผลเลื่อนชั้นเรียนเป็นตัวก าหนด ท าให้การเลือกกิจกรรมจึงต้องค าถึงถึงปัจจัยด้านนี ้
ประกอบควบคู่กับปัจจัยด้านบุคคล ส าหรบัปัจจัยด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครอง ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองนักเรียนอยู่มีความ
คิดเห็นว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นล าดับทา้ย เนื่องจากรูปแบบในการจัดการเรียนรูข้อง
ครอบครวัมีความเฉพาะเจาะจง ผูป้กครองสามารถเลือกใชบ้ริการและเขา้ถึงไดอ้ย่างหลากหลาย
เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่แตกต่างกัน การน าปัจจัยด้านเทคโนโลยี หรือ ผลกระทบทาง
ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจจึงสามารถปรบัตามสภาพจริง มีความยืดหยุ่นในการปรบัเนือ้หาที่จะไดร้บั
จากกิจกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกับ Ken Robinson (2015); ยุทธชัย  เฉลิมชัย (2550) อธิบายว่า การ
จดัท าแผนการศึกษาครอบครวัมีความหลากหลายและยืดหยุ่นสงู เป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู ้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามลักษณะผูเ้รียน บูรณาการเรียนรูท้ี่
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากวิถีชีวิตจริงทุกสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบติัในชีวิตประจ าวัน 
และอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนให้ผูเ้รียนไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการและประสบความส าเรจ็ 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ขอ้มลูปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียน

ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยภาพรวม ผูป้กครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยดา้น
บุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาเป็นอันดับสอง คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก และ อันดบัสุดทา้ย คือ ปัจจัยด้านสงัคม อยู่ในระดับปานกลาง ผูว้ิจัย
อภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

ปัจจัยดา้นบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ จากผลการวิจัย
พบว่าการตัดสินใจเลือกกิจกรรมเนื่องจาก ผูป้กครองนักเรียนตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจาก 
เลือกกิจกรรมเพราะต้องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของบุตรหลานเป็นอันดับแรก 
รองลงมาอนัดบัสอง คือ เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกายของบุตร
หลาน อนัดบัสาม คือ เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการสง่เสรมิพฒันาการทางดา้นจิตใจของบุตรหลาน 
ซึ่งสามล าดับแรกมีความเก่ียวขอ้งกบัพัฒนาการดา้นอารมณ ์ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับ
พฒันาการและการเจริญเติบโตของบุตรหลาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั ส านกันันทนาการ กรมพลศึกษา 
(2561) สรุปความส าคัญ ประโยชน์ และคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการว่า เป็นกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทางด้านอารมณ์ และส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติโดยเกิด
พัฒนาการทางดา้นร่างกาย และจิตใจ จะเห็นไดว้่าผูป้กครองนักเรียนมุ่งเน้นการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมที่พฒันาการทางดา้นอารมณเ์ป็นส าคญั ซึ่งจะน าไปสูก่ารมีอารมณส์ขุและเป็นสิ่งที่กระตุน้
ให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูต้ามความต้องการของบุตรหลานและเกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาไปพรอ้มกัน สอดคล้องกับ วิศิษฐ์  วังวิญญู (2558) อธิบายว่า การจัดประสบการณ์
เรียนรูแ้ละการใหบ้ตุรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรูเ้นน้ความสขุเป็นส าคญั ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion 
Intelligence) ต่อมาอันดับสี่ คือ ตระหนักว่ากิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุตรหลานใหดี้ยิ่งขึน้ โดยเชื่อว่ากิจกรรมนันทนาการมีความจ าเป็นแก่บุตรหลานเป็นอันดับที่หา้
และ เลือกกิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของบุตรหลาน  เป็นอันดับหก ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้กครองมีความตระหนกัต่อการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งสู่การมีคณุภาพชีวิตดีของบุตร
หลานโดยมีความเชื่อว่ากิจกรรมนันทนาการมีความจ าเป็นและเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
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พัฒนาการด้านสังคม สอดคล้องกับ วรดนู  จีระเดชากุล (2551) กล่าวว่า การเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตเพื่อน าไปสู่ความเป็นผูม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติ 
และ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขในสังคม ในดา้นของการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพื่อใชเ้ป็นสื่อในการส่งเสริมการเรียนรูส้  าหรบัการจัดการศึกษาโดยครอบครวั  เลือก
กิจกรรมเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของบุตรหลาน  ตระหนักว่าบุตร
หลานจะตอ้งมีกิจกรรมนันทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภท ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดย
พิจารณาจากลกัษณะอุปนิสัยของบุตรหลาน และพิจารณาเลือกกิจกรรมจากความตอ้งการของ
บตุรหลาน ตามล าดบั เห็นไดว้่าผูป้กครองเป็นผูจ้ดัการเรียนรูโ้ดยน ากิจกรรมนนัทนาการมาใชเ้ป็น
สื่อสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพฒันาผูเ้รียน โดยเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีสามารถสง่เสรมิพฒันาการ
ดา้นสติปัญญา ซึ่งจะมีการตัดสินใจเลือกกิจกรรมอย่างน้อย 1 ประเภท ใหบุ้ตรหลานไดเ้ขา้ร่วม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้และ เป็นกิจกรรมที่ผู ้ปกครองพิจารณาความเหมาะสมจากลักษณะ
อปุนิสยัและเป็นความตอ้งการของบุตรหลาน ซึ่งการศึกษาโดยครอบครวัจะเนน้ที่ผูเ้รียนหรือบุตร
หลานเป็นส าคัญ สอดคลอ้งกับ ธวัช  เติมญวน (2553) อธิบายว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะพิเศษ และ เพิ่มพูนทักษะความรูค้วามสามารถ เช่น การจัดการศึกษา
ส าหรบัเด็ก และ การจัดเพื่อกลุ่มที่มีความสนใจในประเภทกิจกรรมเดียวกัน  และ สอดคลอ้งกับ 
ยุทธชยั  เฉลิมชัย (2549) สรุปลกัษณะการสอนของผูป้กครองที่จดัการเรียนรูใ้หแ้ก่บุตรหลานโดย
เนน้การบูรณาการการเรียนรูจ้ากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั เนน้ใหผุ้เ้รียนรูว้ิธีการเรียนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง ในสถาณการณท์ี่มีความหลากหลาย และประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน คือ การเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทกัษะทางอาชีพแก่บุตรหลาน และเป็นกิจกรรมที่เลือกช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจต่ออาชีพในฝันของ
บุตรหลาน โดยพิจารณาจากประสบการณท์ี่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมในอดีต และ กิจกรรมที่ก าลงัเขา้
ร่วมอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูป้กครองจะเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมใหบุ้ตรหลานสามารถ
เรียนรู้และสรา้งประสบการณ์เพื่อให้บุตรหลานสามารถด ารงชีวิตชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั เทพประสิทธิ์  กุลธวชัวิชยั (2556) อธิบายว่า ความตอ้งการหรือวัตถุประสงคข์องผู้
จดัตอ้งการน ากิจกรรมนนัทนาการมาใชเ้พื่อเป็นเครื่องมือและมีจุดมุ่งหมายเพื่อนันทนาการที่แฝง
เพื่อการประกอบอาชีพ โดยค านึงถึงความเหมาะกบัภูมิหลงั และค านึงถึงความปลอดภยัในการเขา้
ร่วมประกอบกิจกรรม และอันดับทา้ยรองลงมา คือ ความเชื่อทางศาสนาส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้บุตรหลาน  และ พิจารณาเลือกกิจกรรมจากความต้องการของ
ผูป้กครองเอง เนื่องจากผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัมีความแตกต่างกันทางแนวคิด
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ทางการศึกษาและความศรทัธาทางศาสนา ซึ่งสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมใหแ้ก่บตุรหลาน 
โดยค านึงถึงความตอ้งการของบุตรหลานก่อนที่จ  าค านึงถึงความตอ้งการของผูป้กครองเอง ซึง
สอดคลอ้งกับ ยุทธชัย  เฉลิมชัย (2549) อธิบายว่า ความเชื่อทางศาสนาและความตอ้งการของ
ผูป้กครองเป็นปัจจัยภายในของครอบครวัที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรูใ้หแ้ก่บุตรหลาน ดังนั้นจึง
สรุปไดว้่าปัจจัยดา้นบุคคลของผูป้กครองนักเรียนจะมีการใหค้วามส าคัญเก่ียวกับความตอ้งการ 
ความจ าเป็น แรงจงูใจ บุคลิกภาพ ประสบการณ ์และ ทศันคติ สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่นกัเรียนที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั ส าหรบัปัจจยัดา้นเทคโนโลยี เมื่อพิจารณา
ดา้นภาพรวมของระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
สามารถสรุประดับความส าคัญโดยเรียงตามล าดับเป็นรายขอ้ได ้คือ 1. เทคโนโลยีที่หลากหลาย
ช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลดา้นแหล่งทางนันทนาการไดโ้ดยตรง 2. ศึกษาขอ้มูลก่อนการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมให้แก่บุตรหลาน  3. สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นันทนาการ 4. มีการรบัข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนันทนาการจากสื่อทางเทคโนโลยีแหล่งต่าง ๆ  
5. ก่อนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมมีการวางแผนโดยใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลายเขา้มาช่วยในการ
ตัดสินใจ 6. แลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นแหล่งนันทนาการระหว่างกลุ่มเพื่อนผูป้กครองผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน ์7. การใชเ้ทคโนโลยีที่หลากหลายเขา้มาช่วยในการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุตรหลาน  8. ค าแนะน าของผู้ของเชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยีที่
หลากหลายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน 9. ศึกษาขอ้มูลดา้น
แหล่งทางนันทนาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จากหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบโดยตรง   
10. เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ใหแ้ก่บุตรหลาน และ 11. เทคโนโลยีที่หลากหลายจะช่วยประเมินความตอ้งการเพื่อการตดัสินใจ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน ซึ่งจะเห็นไดว้่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยีมีความส าคญัและ
เป็นสิ่งสนบัสนนุในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกในดา้นแหลง่ขอ้มลูและ
การเข้าถึงข้อมูลด้านนันทนาการ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิพงษ์ชัย  รอ้งขันแก้ว (2556) อธิบายว่า 
เทคโนโลยีดา้นสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเลือกท ากิจกรรม
นนัทนาการ และสอดคลอ้งกบั ณฏัฐ์วิกร หรรษาพนัธุ ์(2559) อธิบายเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
มีความเก่ียวขอ้งกับการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพัฒนาดา้นบริการหรือระบบการท างานและการ
ผลิตสินคา้หรือกิจกรรมที่ใชเ้ครื่องมือและคอมพิวเตอรม์าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
การตดัสินใจเลือก และอีกปัจจยัที่มีระดบัความส าคญัควบคู่กนักบัปัจจยัดา้นเทคโนโลยี คือ ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ โดยผูป้กครองนักเรียนตัดสินใจเลือกกิจกรรมใหแ้ก่บุตรหลานโดยพิจารณาจาก 
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สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นอนัดบัแรก และ พิจารณาจากรายรบัของครอบครวั ค่าใชจ้่ายของ
กิจกรรมที่บุตรหลานจะเขา้ร่วม ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง โดยเรียงตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
รตันากร  ลีล้ะไกรวรรณ (2552); สมบติั  กาญจนกิจ (2542); สวุิมล  ตัง้สจัจพจน ์(2553) อธิบาย
โดยสรุปในประเด็นของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รายรบัของครอบครวั ค่าใชจ้่ายในการเขา้
ร่วมกิจกรรม และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกและเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ หรือเป็นเหตุใหม้ีการน ามาพิจารณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจ และนอกจากนั้น 
กิจกรรมนันทนาการที่ไม่เสียค่าใชจ้่ายถูกพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเลือก และ
เมื่อพิจารณาแหล่งนันทนาการตัง้อยู่เขตชานเมืองหรือปริมลฑกับแหล่งนันทนาการที่ตั้งอยู่ย่าน
ธุรกิจหรือใจกลางเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตรหลานมีระดับ
ความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยผูป้กครองนักเรียนจะเลือกแหล่งที่อยู่นอกเมือง
มากกว่าในเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาค่าใช้จ่าย แต่หากว่ากิจกรรมนันทนาการที่ เสีย
ค่าใชจ้่ายสูงจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญาของ
บุตรหลานก็ยังตัดสินใจเลือก ซึ่งสอดคลอ้งกับ รุ่งเรือง  สุขาภิรมย ์(2562) อธิบายว่า ผูป้กครอง
นักเรียนต้องการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความถนัด ความชอบเฉพาะทางอย่างเต็มที่ ให้
เรียนรูต้ามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งขอ้จ ากัดดา้นจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุในการตัดสินใจด้วยเหตุผล
ตอ้งการหลีกเลี่ยงปัญหาดา้นสขุภาพ จะเห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ค่าใชจ้่ายในการเขา้รว่มกิจกรรม รายรบัของครอบครวั และค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปเขา้ร่วมกิจกรรม จะเป็นสิ่งที่ผูป้กครองจะน ามีพิจารณาเพื่อตดัสินใจ โดยผูป้กครองจะ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใชจ้่าย แต่ถา้หากกิจกรรมที่มีค่าใชจ้่ายสูงสามารถพัฒนาบุตร
หลานก็อาจจะพิจารณาตัดสินใจเลือก โดยแหล่งเรียนรูม้ักจะเลือกนอกเมืองมากกว่าในเมือง 
เพราะค านึงถึงความตอ้งการของบุตรหลานที่มีความเฉพาะ และตอ้งการหลีกเลี่ยงปัญหาดา้น
สุขภาพของบุตรหลาน และระดับความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมที่จะน ามาพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจจะเก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานชุมชน การใหบ้ริการดา้นนันทนาการโดยองคก์ารทาง
นันทนาการ นโยบายดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ และกลุ่มอา้งอิง โดยผู้วิจัยพบว่า ความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งนันทนาการ เป็นขอ้พิจารณาอันดับแรก และ มีความคาดหวัง
กิจกรรมที่เลือกใหบ้ตุรหลานเขา้รว่มจะช่วยสรา้งปฏิสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อนใหม่ ในดา้นแหล่งชุมชน
ที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยดา้นสิ่งแวดลอ้มและเอือ้อ านวยเป็นอีกเหตผุลส าคัญต่อการตัดสินใจ 
และเลือกกิจกรรมใหแ้ก่บุตรหลานจากแหล่งนนัทนาการที่รฐับาลจดัเตรียม ปัจจยัเหล่านีล้ว้นเป็น
สิ่งที่รฐับาลควรจดัวางเพื่อสง่เสรมิและสนบัเพื่อการตดัสินใจเลือกและเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ
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ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิณี  เอ่ียมตระกูล (2555) อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐานชุมชนว่า โครงสรา้งพืน้ฐานจะมีเรื่องของเศรษฐกิจ การศึกษา ความ
ปลอดภยั ประชากร สงัคมและการเมือง หากสภาพการณใ์นปัจจบุนัเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็น
เหตุใหม้ีการทบทวน การเปลี่ยนแปลงความคิดในการวางแผน และการบริหารจัดการโครงสรา้ง
พืน้ฐานชุมชนเมืองเพื่อตอบสนองการใชช้ีวิตและส่งเสริมคณุภาพชีวิต เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน โดย
ให้ความส าคัญในมิติทางสังคมด้านคมนาคมเป็นอันดับแรก คือ การเชื่อมต่อชุมชนกับแหล่ง
บริการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกก่อใหเ้กิดการเดินทางไปยังวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้เช่น การ
เดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ และแมแ้ต่ในชมุชนก็ควรมีการสรา้งพืน้ที่ใหส้ามารถเชื่อมต่อกบัพืน้ที่
นันทนาการอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจะช่วยสรา้งคุณค่าและการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน อนัดบัของความส าคญัของเหตผุลที่ตดัสินใจเลือกกิจกรรมต่อมาคือ หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มีการส่งเสริมการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมนนัทนาการเป็นสื่อในการ
พฒันาผูเ้รียน และทิศทางการจดัการศึกษาในประเทศไทยเพื่อพฒันาดา้นทรพัยากรมนุษยโ์ดยน า
กีฬาและนันทนาการมาใชเ้ป็นสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรา้งคุณลกัษณะที่พึงประสงคแ์ก่เด็ก
นักเรียน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความส าคัญพบว่า ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกกิจกรรม
เพราะทราบว่าหลกัสตูรแกนกลางฯ มีการก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างชดัเจน เมื่อผูป้กครอง
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครวัจัดท าแผนการจัดการศึกษาจึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคับที่ก าหนดไว ้
ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธชัย  เฉลิมชัย (2550) อธิบายว่า การจัดท าและพิจารณาแผนการจัด
การศึกษาของครอบครวัตอ้งไม่ขดัแยง้กับความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวทางตามกฎหมายว่า
ดว้ยการศึกษาของชาติ มีแผนการศึกษาที่ยืดหยุ่นปรบัไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บน
พัฒนาการเป็นจริงของตัวผูเ้รียน การเรียนรูม้ีมิติทางสังคมจากการเขา้ร่วมกลุ่ม เช่น การเรียนรู้
จากสื่อ แหล่งเรียนรู ้การเดินทาง การสงัสรรค ์สนัทนาการ กิจกรรมอาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชน ์
และงานอดิเรก นอกจากนี ้กลุ่มอ้างอิงมีส่วนในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือก เนื่องจาก 
ผูป้กครองตัดสินใจเลือกกิจกรรมตามค าแนะน าเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนผูป้กครองของเพื่อนบุตร
หลาน และ ตดัสินเลือกกิจกรรมตามค าแนะน าหรือเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนของบุตรหลาน จะเห็น
ไดว้่าเพื่อนผูป้กครองและเพื่อของบุตรหลานเป็นอีกปัจจยัที่ส่งต่อการตดัสินใจเลือกเพื่อเป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจ และเมื่อผูป้กครองพิจารณาดา้นแหล่งบริการโดยองค์การดา้นนันทนาการ พบว่า 
เลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากศูนย์บริการที่องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้
ให้บริการ และ ทราบถึงนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในด้านการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบุตรหลาน ก่อนที่จะพิจารณาองคก์รหรือหน่วยงาน
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ภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการ แต่เมื่อพิจารณาระดับความรู้เก่ียวกับชื่อองค์กรหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครฐับาลและภาคเอกชนที่มีส่วนส าคญัในการส่งเสรมิ สนบัสนุน และบรกิารดา้นนนัทนาการแก่
ครอบครัว พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูด้้า น
นันทนาการแก่ครอบครวัมากขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับ กรมพลศึกษา (2562) สรุปนโยบายของ
แผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไว ้8 ขอ้ ดงันี ้1. พฒันาคนและสรา้ง
สมัพนัธภาพในชมุชน 2. พฒันาแกนหลกัของสงัคมและท าใหเ้กิดความตระหนกัในการใชก้ิจกรรม
นันทนาการ โดยมุ่งเน้นที่  คน ครอบครัว ชุมชน และ สังคม 3. บริหารจัดการและเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพการบริการในการประกอบธุรกิจ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สรา้งเครือข่าย การ
บริหารจดัการนันทนาการเพื่อการพานิชย ์และมาตรฐานระดับนานาชาติ 5. สรา้งนักนันทนาการ
ใหแ้พร่หลายเพื่อขบัเคลื่อนสงัคมอย่างกลมกลืนกบักระแสนนัทนาการยคุใหม่ 7. พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นนนัทนาการใหม้ีคณุภาพและปลอดภัย 7. ส่งเสรมิประชาชนประกอบนนัทนาการเพื่อ
สิ่งแวดลอ้ม และ 8. สรา้งและพฒันามาตรฐานนนัทนาการแห่งชาติ ในสว่นอนัดบัรองทา้ยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือก ได้แก่ อาชีพ และ ระดับการศึกษาของเพื่อนผู้ปกครองใกล้เคียงกันหรือ
เท่ากนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน และ กิจกรรมนนัทนาการที่
ท่านเลือกจะช่วยสรา้งชื่อเสียงและการยอมรบัทางสังคมใหแ้ก่บุตรหลาน  มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากผูป้กครองมีอาชีพ และ และ
ระดับการศึกษาไม่แตกต่างก็ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตามกลุ่มอ้างอิง สอดคล้องกับ 
รตันากร  ลีล้ะไกรวรรณ (2552) กลุ่มอ้างอิงที่เป็นกลุ่มมิตรภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แต่
ส าหรบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีจดัการศกึษาโดยครอบครวัอยู่ในระดบันอ้ยถึงปานกลาง 

ส่วนที ่3 การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียน พิจารณาจาก ส่งเสริม

และสนับสนุนใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างนอ้ย 1 ประเภท  สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Grontved  Anders (2015) Aafid Gulam (2016) พบว่า ผู้ปกครองแบบเลีย้ง
เดียว หรือครอบครวัที่มีพ่อและแม่ ต่างใหค้วามส าคัญและมีความตอ้งการที่จะส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย กิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บัตรหลาน ส าหรบัความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสม สอกคลอ้งกับงานวิจัยของ รุจนี  เอง้ฉ้วน (2558) พบว่า ผูป้กครอง
นกัเรียนปรบัใชรู้ปแบบการเรียนรูอ้ย่างบรูณาการใหส้อดคลอ้งกับ ความสนใจของผูเ้รียน รวมถึง
แนวคิดและวิถีชีวิตของ โดยมีการจดัการศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณ์และ
การจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ ทุกครอบครวัมีการจัดการศึกษาต่างกันที่เทคนิค และ
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สัดส่วนในการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครวั รวมถึงการที่ครอบครวัต้องเรียนรูไ้ปพรอ้มกับ
ผูเ้รียนอยู่เสมอ และแต่ละขัน้ตอนสามารถปรบั เปลี่ยนไดอ้ย่างยืดหยุ่น นอกจากนี ้ครอบครวัใชส้ื่อ
และแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกบ้านอย่างคุ้มค่า เหมาะกับวัยและความต้องการของ
ผู้เรียน  ในส่วนความสามารถในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับนันทนาการโดยตนเอง  และ 
ความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุตรหลาน  และ ความสามารถใน
การจัดการกิจกรรมนนัทนาการให้แก่บุตรหลานของผูป้กครองนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ จันทรดี์  ปราณี และ ปิตยานนท ์ ทวีวัฒน ์(2559) พบว่า สภาพการจัดกิจกรรม
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ น า้ผึง้  มีศิล (2559) พบว่า 
ผูป้กครองตน้แบบมีวิธีการในการจดัการศึกษาโดยครอบครวัที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะชีวิตและการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย ศึกษาสภาพของผูเ้รียนและความพรอ้มของครอบครวั การ
วางแผนการจัดการศึกษา การคน้หาจากสื่อและการคน้หาจากผู้รู/้ผูเ้ชี่ยวชาญ การด าเนินการ
จัดการเรียนรูด้้วยการสรา้งแรงบันดาลใจให้แก่บุตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้แก่ผู ้เรียน   
มีความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับนันทนาการส าหรับเด็กอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สวุรรณี  ยหะกร (2553) พบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ 
พ่อแม่หรือผูป้กครองขาดความรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการไม่เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนการสอนโดยครอบครวั อีกทัง้ยงัขาดความรู้
ในเรื่องเนือ้หาและการจดักิจกรรมการสอน 

ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ

ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั จังหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั
สรุปไดด้งันี ้1.1 ปัจจยัดา้นบุคล ไม่มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครบั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชินะโอภาส  สะพานทอง (2554); ศกัดิภทัร ์ เฉลิมพฒุิพงศ ์(2554b); 
สุวิมล  ตั้งสจัพจน ์(2553) ที่อธิบายว่า ปัจจัยดา้นบุคคลมีความสมัพันธ์กับการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการในเวลาว่าง แต่เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะตอ้งการ
ส่งเสริมพฒันาทางดา้นจิตใจ และ ดา้นอารมณ ์มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถเลือกกิจกรรม
นนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลานไดเ้หมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกันขา้มระดับค่อนข้างต ่า และ เลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะต้องการส่งเสริม
พัฒนาทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ มีความสามารถเลือกกิจกรรมนันทนาการใหแ้ก่บุตร
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หลานไดเ้หมาะสมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม
ระดับค่อนขา้งต ่า ในส่วนเลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะตอ้งการส่งเสริมพัฒนาทางดา้นจิตใจ 
และ ดา้นอารมณ์ กับ ตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจากลกัษณะอุปนิสยัของ
บตุรหลาน มีความสมัพนัธก์บั มีความสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการของบตุร
หลานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับ
ค่อนข้าง สอดคล้องกับทฤษฎีเก่ียวกับนันทนาการของ (J. Robert  Rossman, 2008; Stuart J. 
Schleien, 1995; ก าโชค  เผือกสุวรรณ, 2559; วรดนู  จีระเดชากุล, 2551) ที่อธิบายว่า กิจกรรม
นนัทนาการช่วยพฒันาทางดา้นจิตใจ อารมณ ์ของผูเ้ขา้รว่ม เป็นกิจกรรมที่เลือกเขา้รว่มตามความ
สนใจ ความพึงพอใจ และตามความชื่นชอบสว่นบคุคล และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาที่อธิบายว่า 
เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ควรมีโอกาสเลือกไดอ้ย่างอิสระดว้ยตนเองดว้ยความสนใจเรียนรู้
ในสิ่งที่อยากเรียนรูไ้ดทุ้กโอกาศ ทุกสถานที่ มีความสขุ สนุกกบัการเรียน เพื่อพัฒนาบุตรหลานให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Susan  Hutchinson, 2012); ขจรศักดิ์  อินทรโสภา (2549); (ผกาวรรณ  
นันทวิชิต , 2549) 1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครบั จังหวัด
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกันข้าม
ระดับค่อนขา้งต ่า สอดคลอ้งกับ ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์ (2559) อธิบายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ ในเรื่องของปัจจยัภายนอก ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัที่ชีถ้ึงวิธีการจดัสรรการใช้
ทรพัยากรขององคก์รภายใตส้ิ่งแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ประชากร ปัจจัยรายไดป้ระชากร 
ทรพัยากรธรรมชาติ ระดบัค่าจา้ง และ เงินเดือน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่องความตอ้งการและ
ความส าคัญของนันทนาการในยุคสมัยใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมจะต้องมีลักษณะ
สรา้งสรรคส์ามารถพัฒนาชีวิตได ้(Aafid Gulam, 2016) 1.3 ปัจจยัดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์ับ
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษา
โดยครอบครบั จงัหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า สอดคลอ้งกบังานวรรณกรรมที่สรุปชดัเจนว่าปัจจยัทางสงัคม
ที่ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง แหลง่ที่อยู่อาศยั องคก์ารทางนนัทนาการ นโยบายที่ภาครฐัก าหนดขึน้
เพื่อใหบ้ริการดา้นสวสัดิการแก่ภาคประชาชนทุกมิติ (J. Robert Rossman และ Barbara Elwood 
Schlatter, 2008; Stuart J. Schleien, 1995; เทพประสิทธิ์  กุลธวชัวิชัย, 2556; ปรทิพย ์ ทองค า, 
2559; ภณิษา  พรมโน, 2551; วรดนู  จีระเดชากุล, 2551; สมบติั  กาญจนกิจ, 2542) 1.4 ปัจจัย
ดา้นเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของผูป้กครองนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครบั จังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า สอดคลอ้งกับ ส านัก
นันทนาการ กรมพลศึกษา (2560, 2561) สรุปผลการศึกษาได้ว่า ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถติดต่อและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วไดท้ันทีทุกสถานที่ทุก
ช่วงเวลา มีอิสระในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารความรูท้างพนนัทนาการ สง่ผลใหก้ารเลือกท ากิจกรรม
นนัทนาการเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สงัคมยคุดิจิตอล และเทคโนโลยีมีอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงบทบาท
การเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการอย่างยิ่ง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลเป็นปัจจัยหลักของผู้ปกครองนักเรียนที่จัด

การศึกษาโดยครอบครวั เมื่อไม่มีความสมัพันธก์ันกบัการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ สิ่งที่
ตอ้งท าความเขา้ใจคือ การศึกษาถึงปรชัญาการศึกษา วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ และปัจจยัชีว้ดั
ความส าเร็จของรูปแบบการเรียนรูโ้ดยครอบครวัเป็นผู้จัดการศึกษา เนื่องจากแนวคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ ความเข้าใจ และความต้องการเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของ
ผูป้กครองนักเรียนจะเกิดขึน้ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลาน โดยมิใช่เลือกเพื่อเขา้
รว่มในเวลาว่าง เนื่องดว้ยเหตผุลที่ผูป้กครองนกัเรียนมีหลกัการการเรียนรูต้ลอดชีวิต ทกุที่ ทุกเวลา 
และทุกสถานที่  ดังนั้นองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องจึงควรท าความเข้าใจใน
ลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนหรือบุตรหลานที่จดัการศึกษา
โดยครอบครัว องค์การทางด้านนันทนาการผู้ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย จัดการกิจกรรม และ
ประเมินผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ควรมีหนา้ที่ส่งเสริมสนับสนุนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ สรา้ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงได้อย่างเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการ แนะแนวทางการจัดการ และการประเมินผลการเขา้ร่วม เพื่อใหค้รอบครวัตะหนักใน
การเขา้ร่วมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตและยังบูรณาการกับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครวั
อย่างยั่งยืน โดยผูว้ิจยัสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้ดงันี ้

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษา
โดยครอบครวัดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบันนัทนาการส าหรบัเด็ก โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นสื่อ
เพื่อใหค้วามรู ้ประชาสมัพันธ์ และเป็นศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือดูแลเก่ียวกับขอ้มูลที่เป็นประโยชน์
ดา้นนนัทนาการ 

2. ปัจจยัดา้นบคุคลมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการมากที่สดุ 
เพื่อพฒันาดา้นอารมณ ์โดยการน ากิจกรรมนนัทนาการเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู ้เพื่อพฒันาคณุภาพ
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ชีวิต และสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจหรือความมุ่งมั่นในอนาคตของบุตรหลาน ดังนัน้ทุกสถาบนั
ทางสังคม องคก์รทุกภาคส่วน หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งควรสนับสนุนผูป้กครองที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครวัในทุกมิติ ทุกกระบวน ทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนและบรรลุวิสยัทัศนข์องการ
พัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพทุนมนุษยโ์ดยเฉพาะเด็กในวันเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่จัด
การศกึษาโดยครอบครวั 

3. กิจกรรมนันทนาการที่ใชเ้ป็นเครื่องมือพัฒนาผูเ้รียนของการศึกษาโดยครอบครวั
ควรมีการพฒันารูปแบบที่มีความเฉพาะตวั เหมาะสมกบัความตอ้งการ และเนน้ความส าคัญของ
การด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะอย่างอิสระ บรูณาการ และเป็นองคร์วม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนันทนาการที่ใชเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนในการศึกษา

โดยครอบครวัที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งในระดับครอบครวั ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมนนัทนาการควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง ๆ ของรูปแบบอ่ืน 
ๆ ที่เป็นการศกึษานอกระบบ หรือศึกษาครอบครวัที่จดัการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบดู
ความสมัพนัธก์นั 

3. ควรมีการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียนที่จดัการศึกษาโดยครอบครวัใน
ระดบัปฐมวยั ระดบัมธัยม หรือสายอาชีพ 



 
 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Aafid Gulam. (2016). Recreation- Need and importance in modern society.  Retrieved from 

http://www.journalofsports.com/pdf/2016/vol1issue2/PartC/1-2-38-552.pdf 
Grontved  Anders. (2015). A prospective study of screen time in adolescence and 

depression symptoms in young adulthood. Preventive Medicine, 81, 108-113. 
Holland De Graaf  Jacobien. (2018). Socio-demographic Correlates of Fathers' and 

Mothers’ Parenting Behaviors. Journal of Child and Family Studies, 27(7), 2315-
2327. 

Human  Kinetics. (2006). Introduction to recreation and leisure: Champaign, IL : Human 
Kinetics.  

J. Robert  Rossman. (2008). Recreation programming : designing leisure experiences (5th 
ed..): Champaign : Sagamore Publishing.  

J. Robert Rossman, และ Barbara Elwood Schlatter. (2008). Recreation Programming : 
Designing Leisure Experiences. the United States: Sagamore Publishing, L.L.C.  

John  Tribe. (2011). The economics of recreation, leisure and tourism (4th ed..): Oxford : 
Butterworth-Heinemann.  

Ken Robinson. (2015). Creative Schools Revolutionizing Education from the Ground Up. 
Great Britain: Clays Ltd.  

Marina  Videnovic. (2010). Young people's leisure time: Gender differences. Psihologija, 
43(2), 199-214. 

National Recreation and Park Association. (2005). Management Park and Recreation 
Agencies. VA: NRPA.  

Stuart J. Schleien. (1995). Lifelong leisure skills and lifestyles for persons with 
developmental disabilities: Baltimore : Paul H. Brookes.  

Susan  Hutchinson. (2012). Educación para el Ocio: Ha llegado la hora de un nuevo 
objetivo para una vieja idea. Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria(19), 127-
139. 

กรมพลศกึษา. (2562). ผลการวิจยัเรื่องชมุชนตน้แบบของการจดักิจกรรมนนัทนาการ เพื่อสง่เสรมิ

 

http://www.journalofsports.com/pdf/2016/vol1issue2/PartC/1-2-38-552.pdf


  169 

 

เศรษฐกิจและการอนรุกัษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีไทย ในภมูิภาคและทอ้งถิ่นในกลุม่จงัหวดั
ภาคกลางตอนลา่ง (พิมพค์รัง้ที่ 1..). กรุงเทพฯ: ส านกันนัทนาการ กรมพลศึกษา.  

กรมพลศกึษา ส านกันนัทนาการ. (2560). สดุยอดเครือข่ายนนัทนาการ. กรุงเทพฯ: บรษิัท ซนั 
แพคเกจจิง้ (2014) จ ากดั.  

กรรณิการ ์ โชวส์งูเนิน. (2554). การศกึษาสภาพเศรษฐสงัคม และค่าใชจ้่ายของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั. (ปรญิญานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต (Master's 
thesis)). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

กฤติณภทัร  สขุเจรญิ. (2561). พฤติกรรมปัญหา สมรรถภาพทางกายภาพและผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนวิชา พลศึกษา. KASEM BUNDIT JOURNAL. 

กญัญาวีร ์ แกว้นุย้. (2559). การสรา้งตวัตนคนเป็นพ่อแม่ในการจดัการศกึษาโดยครอบครวัดว้ย
ปฏิบติัการคอนเฟสชั่น. (ปริญญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ.  

ก าโชค  เผือกสวุรรณ. (2559). ผูน้  านนัทนาการ = Recreation leader (พิมพค์รัง้ที่ 1..): กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ขจรศกัดิ ์ อินทรโสภา. (2549). การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดย
ครอบครวั. (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

คชัญศิลป์  บญุพิทกัษส์กลุ. (2558). สภาพปัญหา และความตอ้งการการพฒันาพืน้ที่นนัทนาการของ
ชมุชนกบูแดงรว่มใจพฒันา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. (ปรญิญานิพนธม์หาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

จนัทรดี์  ปราณี, และ ปิตยานนท ์ ทวีวฒัน.์ (2559). กลยุทธก์ารจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั
ประถมศึกษาเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดีตามอดุมการณแ์ละนโยบายความมั่นคงใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย. EAU Heritage Journal:Social Science and 
Humanities; Vol 6 No 1 (2016): Januari-April; 161-171. 

ชินะโอภาส  สะพานทอง. (2554). การใชเ้วลาว่างกบัการเปลี่ยนแปลง. วารสารคณะพลศกึษา ปีที่ 
14, ฉบบัพิเศษ (ธ.ค. 2554), หนา้ 87-93. 

ชินะโอภาส  สะพานทอง. (2555, ธันวาคม). ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเขา้รว่มกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง. 
15(พิเศษ), 503-508. 

ณฎัฐพชัร ์ มณีวรรณ. (2559). แนวทางสง่เสรมิการตดัสินใจเลื่อกศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ. ปรญิญานิพนธ ์(กศ.ม. (การบรหิารและการจดัการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลยัศรี

 



  170 

 

นครนิทรวิโรฒ, 2559.  
ณฏัฐ์วิกร หรรษาพนัธุ.์ (2559). การตดัสินใจของผูป้กครองในการสง่บตุรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

อนบุาลมารีนิรมล จงัหวดัจนัทบรุี. (ปรญิญานิพนธม์หาบณัฑิต). มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรุี.  
ณฐัวฒุิ  เพชรคง. (2558). ผลของโปรแกรมนนัทนาการที่มีต่อคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุนชมรม

ผูส้งูอายโุรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบรุี. ปรญิญานิพนธ ์(ศศ.ม. (การกีฬา 
นนัทนาการและการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2558.  

ทศันา  แสวงศกัดิ.์ (2545). การจดัการศกึษาโดยครอบครวั (Home school). วารสารบรหิาร
การศึกษา มศว, 1(1), 28-31. 

เทพประสิทธิ์  กลุธวชัวิชยั. (2556). การนนัทนาการ (พิมพค์รัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: บรษิัท วี.พริน้ท ์
(1991) จ ากดั.  

ธเนตร  ตญัญวงษ์. (2554). ผลของกิจกรรมนนัทนาการเพื่อเสรมิสรา้งการเห็นคณุค่าในตนเองของ
เด็กก าพรา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากเอดส ์บา้นแกรด์า้ จงัหวดัลพบรุี. ปรญิญานิพนธ ์(วท.ม. 
(การจดัการนนัทนาการ)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.  

ธวชั  เติมญวน. (2553). มีความสขุทกุครอบครวั ดว้ยนนัทนาการ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบ์วัเงิน.  
น า้ผึง้  มีศิล. (2559). การจดัการศึกษาโดยครอบครวัแบบเสรมิสรา้งทกัษะชีวิตและการท างานใน

ศตวรรษที่ 21. ปรญิญานิพนธ ์(ปร.ด. (การวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต)์) -- มหาวิทยาลยั
ศรนีครนิทรวิโรฒ, 2559.  

บญุชม  ศรีสะอาด. (2535). หลกัการวิจยัเบือ้งตน้ (พิมพค์รัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: สวุีรยิาสาสน.์  
เบญจ ์ เอกวิรยิะเสถียร. (2549). ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ ของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัปทมุธานี. ปริญญานิพนธ ์(วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)) -- มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ, 2549.  

ปฐมพร  บ าเรอ. (2554). ผลการจดัโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนการ
เรียนที่มีต่อทกัษะบลัเล่ตใ์นเด็กช่วงอาย ุ7 - 10 ปี ของสถาบนับางกอกแดนซ.์ ปรญิญา
นิพนธ ์(วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2554.  

ปรทิพย ์ ทองค า. (2559). ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตแบบสมทรพัยข์องธนาคาร
กรุงเทพฯในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์(บท.ม.(การตลาด)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิ
โรฒ, 2559.  

ประยรู วงศจ์นัทรา. (2559). นนัทนาการสิ่งแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ: บรษิัท โรงพิมพเ์ดือนตลุา จ ากดั.  
ปรญิญลกัษมิ์  ตระกลูตัง้จิตร. (2558). สภาพและความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการส าหรบัผูส้งูอายุ

 



  171 

 

ในเขตเทศบาลเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท. ปรญิญานิพนธ ์(วท.ม. (การจดัการ
นนัทนาการ)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2558.  

ผกาวรรณ  นนัทวิชิต. (2549). การพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการศกึษาโดยครอบครวั. (ปริญญานิพนธ์
ดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

พระราชบญัญัติสง่เสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560. (2560, 13 
มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 134 ตอนที่ 63ก, น.2).  สืบคน้จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/063/1.PDF 

พวงรตัน ์ ทวีรตัน.์ (2540). วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ส านกั
ทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร.  

ภณิษา  พรมโน. (2551). การศกึษาปัจจยัที่สง่ผมต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการเลือก
และไม่เลือกโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กส าหรบับตุรหลาน. (ปรญิญานิพนธ์
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ภาวิณี  เลิศนวลจนัทร.์ (2559). แนวทางการพฒันาพืน้ที่นนัทนาการของกรมการทหารสื่อสาร. 
ปรญิญานิพนธ ์(ศศ.ม. (การกีฬานนัทนาการและการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ, 2559.  

ภาวิณี  เอี่ยมตระกลู. (2555). การวางแผนและการบริหารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานชมุชนเมือง 
(Urban infrastructure planning and management) (พิมพค์รัง้ที่ 2). ปทมุธานี: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต.  

ยทุธชยั  เฉลิมชยั. (2549). คู่มือครอบครวั กา้วแรกสูบ่า้นเรียน : หลกัคิดและกระบวนการเขา้สู่
การศึกษาโดยครอบครวั ( Home school). กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  

ยทุธชยั  เฉลิมชยั. (2550). ภาคีบา้นเรียน : การจดัการศกึษารว่มกนัระหว่างครอบครวั ส านกังาน
เขตพื่นที่การศกึษา และเครือข่าย รายงานการวิจยั (พิมพค์รัง้ที่ 1..). กรุงเทพฯ: บรษิัท พรกิ
หวานกราฟฟิค จ ากดั.  

รตันากร  ลีล้ะไกรวรรณ. (2552). ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการรา้นซิ
เมนต์ไ์ทยโฮมมารท์ แม็กซ ์ในกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์(บธ.ม. (การตลาด)) -- 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.  

รุง่เรือง  สขุาภิรมย.์ (2562). การศึกษาสภาพและรูปแบบของการจดัการศกึษาส าหรบักลุม่ที่มี
ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย กรณีศึกษาผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (การจดัการศกึษาโดยครอบครวั) (เอกสารประกอบการประชมุ). กรุงเทพฯ: สมาคม

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/063/1.PDF


  172 

 

พฒันาศกัยภาพและอจัรยิภาพ.  
รุจนี  เอง้ฉว้น. (2558). การจดักระบวนการเรียนรูแ้บบโฮมสคลู: กรณีศึกษาครอบครวัในภาคใต.้ In: 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. 
วรดน ู จีระเดชากลุ. (2551). นนัทนาการส าหรบัเด็ก   (5). บริษัท วี. พริน้ท ์(1991) จ ากดั: 2551. 

(ส านกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 
วิพงษช์ยั  รอ้งขนัแกว้. (2556). นนัทนาการและการบริการชมุชน. กรุงเทพฯ: วิพงษช์ยั  รอ้งขนัแกว้.  
วิศิษฐ์  วงัวิญญ.ู (2558). โรงเรียนท าเอง = Home-made school (พิมพค์รัง้ที่ 1..). กรุงเทพฯ: ฟรี

มายด ์พบัลิชชิ่ง.  
วิสตูร  โพธิ์เงิน. (2560). ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดบัประถมศึกษา. วารสาร

สงัคมศาสตร ์มศว, 20, 246-256.  สืบคน้จาก 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view/9516/8122 

ศกัดิภทัร ์ เฉลิมพฒุิพงศ.์ (2554a). การศึกษาการใชเ้วลาว่างเพื่อการสง่เสรมิคณุภาพชีวิต: วารสาร
คณะพลศกึษา.  

ศกัดิภทัร ์ เฉลิมพฒุิพงศ.์ (2554b). การศกึษาการใชเ้วลาว่างเพื่อการสง่เสรมิคณุภาพชีวิต. วารสาร
คณะพลศกึษา ปีที่ 14, เลม่ที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554), หนา้ 10-21. 

ศนูยก์ารเรียนและการจดัการศกึษาโดยครอบครวั. (2551). ระบบจดัเก็บขอ้มลูนกัเรียนรายบุคคล
ส าหรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  สืบคน้จาก 
http://203.159.169.41/homeschool/tbstudentinfo_Report4_report.php คน้เมื่อ 31 
มกราคม 2526 

สมจิตร ์ ย่ิงยงด ารงฤทธิ์. (2551). การจดักระบวนการเรียนรูข้องกลุม่ผูจ้ดัการศกึษาโดยครอบครวั
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (ปริญญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต 
(Master's thesis)). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สมบติั  กาญจนกิจ. (2542). นนัทนาการชมุชนและโรงเรียน (พิมพค์รัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

สมพร  พึ่งอดุม. (2545). เรียนรูก้บัลกูรกัดว้ยวิธีโฮมสคลู : เรียนท่ีบา้น เลม่ 1 (พิมพค์รัง้ที่ 5..). 
กรุงเทพฯ: สามลดา.  

สมาคมกมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย. (2560). คู่มือส าหรบัพ่อแม่ 

เพื่อเผยแพรค่วามรูด้า้นการดแูลและพฒันาเด็ก.  สืบคน้จาก 
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf 

 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view/9516/8122
http://203.159.169.41/homeschool/tbstudentinfo_Report4_report.php
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf


  173 

 

สราวธุ  ชยัวิชิต. (2555). รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศกึษา ปีที่ 15, ฉบบัพิเศษ (ธันวาคม, 2555), หนา้ 526-
539. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2553). [เอกสารประกอบหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551] (พิมพค์รัง้ที่ 2..). กรุงเทพฯ: ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2561). ยทุธศาสตรช์าติ พ.ศ.
2561-2580 (พิมพค์รัง้ที่ 2.): กรุงเทพฯ : ส านกังาน.  

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2548). แนวปฏิบติัในการจดัการศกึษาทางเลือกที่จดัโดย
ครอบครวัและสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว.  

ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนการ. (2549). สนุกดว้ยนนัทนาการ (พิมพค์รัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.  

ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนการ. (2550). ชีวิตสขุสนัตด์ว้ยนนัทนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.  

ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ. (2550). คู่มือการจดักิจกรรมนนัทนาการ (พิมพค์รัง้ที่ 1..): 
กรุงเทพฯ : ส านกั.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2546). คู่มือการจดัการศึกษาเชิงสรา้งสรรค ์(พิมพค์รัง้ที่ 2). 
กรุงเทพฯ: บรษิัท 21 เซ็นจูรี่ จ  ากดั.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2549). สมรรถนะการศกึษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2549 (พิมพ์
ครัง้ที่ 1..): กรุงเทพฯ : ศนูยก์ารศกึษาเปรียบเทียบ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2550). แนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั: 
กรุงเทพฯ : กลุม่สง่เสรมินวตักรรมการเรียนรูข้องครูและบุคลากรทางการศกึษา ส านกั
มาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรียนรู.้  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2559). รายงานการวิจยัเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายการ
พฒันาการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง (พิมพค์รัง้ที่ 1..): กรุงเทพฯ : ส านกังาน.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2560). แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579): กรุงเทพฯ.  
ส านกันนัทนาการ กรมพลศึกษา. (2560). สดุยอดเครือข่ายนนัทนาการ. กรุงเทพฯ: บรษิัท ซนั 

แพคเกจจิง้ (2014) จ ากดั.  
ส านกันนัทนาการ กรมพลศึกษา. (2561). นนัทนาการอย่างสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์ซนั 

 



  174 

 

แพคเกจจิง้ (2014) จ ากดั.  
ส านกัสง่เสรมิและพฒันานนัทนาการ. (2550). คู่มือการจดักิจกรรมนนัทนาการ (พิมพค์รัง้ที่ 1..): 

กรุงเทพฯ : ส านกั.  
สภุาภร  ขวญัยืน. (2555). การตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการสง่บตุรหลานเขา้ศกึษาต่อระดบั

ประถมศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี. (ปรญิญา
นิพนธม์หาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สวุรรณี  ยหะกร. (2553). การพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยครอบครวัส าหรบัเด็กในช่วงชัน้ที่ 1 
และ 2 (ฉบบัย่อ) = Development of an Instruction by family system for children in 
the first and second levels: นนทบรุี : สถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

สวุิมล  ตัง้สจัจพจน.์ (2553). การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในกิจกรรมกลางแจง้และการพฒันาทาง
สงัคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

สวุิมล  ตัง้สจัพจน.์ (2553). การเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างในกิจกรรมกลางแจง้และการพฒันาทางสงัคม
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

แสงเดือน  นนทเปารยะ. (2547). การจดัการศึกษาแบบโรงเรียนบา้นส าหรบัเด็กอายุ 3-6 ปี ใน
สงัคมไทย. ปรญิญานิพนธ ์(กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 
2547.  

โสวรทิธิ์ธร  จนัทรแ์สงศรี. (2559). การถ่ายทอดทางสงัคมและการธ ารงอตัลกัษณข์องผูป้กครองที่จดั
โฮมสคลูในประเทศไทย : กรณีศกึษากลุม่เรียนบา้นเฟิรน์. ปรญิญานิพนธ ์(ปร.ด. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต)์) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2559.  

อดิศยั  มตัเดช. (2559). การค านวณปรมิาณการใชพ้ืน้ที่ดา้นนนัทนาการส าหรบันกัท่องเที่ยวในเขต
อทุยานแห่งชาติ. ปรญิญานิพนธ ์(ปร.ด. (กีฬา นนัทนาการและการท่องเที่ยว)) -- 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.  

อนวุติั  คณูแกว้. (2560). สถิติเพื่อการวิจยั (พิมพค์รัง้ที่ 1..): เพชรบรูณ ์: อนวุติั.  
อภิญญาวดี  สินทะเกิด. (2559). การมีสว่นรว่มของคณะกรรมการชมุชนในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน

พิการในเขตเทศบาลนครสมทุรสาคร. (ปรญิญานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต (Master's 
thesis)). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

อมรวิชช ์ นาครทรรพ. (2543). รายงานการวิจยัการจดัการศกึษาโดยครอบครวั : ประสบการณข์อง
นานาประเทศ = Home School. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  

 



  175 

 

อมรนิทร ์ หตัถกิจ. (2559). ปัจจยัในการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการประเภทการท่องเที่ยวของ
นกัศกึษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชมุพร. ปริญญานิพนธ ์(ศศ.ม. (การกีฬา
นนัทนาการและการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2559.  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
1. รองศาสตราจารยส์มควร  โพธิ์ทอง ขา้ราชการบ านาญ สังกัดภาควิชาสันทนาการ 

คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เชี่ยวชาญ ดา้นนนัทนาการ 
2. อาจารย ์ดร.สิทธิพร  เอ่ียมเสน คณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
3. อาจารยณ์ภทัร  ใจกลา้ ศกึษานิเทศกช์ านาญการ 
4. อาจารยธ์รรณพร  คชรตัน ์ สบายใจ รองเลขาธิการ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก

ไทย เครือข่ายบา้นเรียน 
5. อาจารยช์วนัลกัษณ ์ เกรียงปริญญากิจ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ (บา้นเรียน) ศนูยป์ระสาน

สิทธิการศกึษาบา้นเรียนและศนูยก์ารเรียนไทย สมาคมสภาการศกึษาทางเลือกไทย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกกิจกรรมนันทนาการของผู้ปกครองนักเรียนระดบั

ประถมศึกษาทีจั่ดการศึกษาโดยครอบครัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นแบบสอบถามที่ตอ้งการทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม

นนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงันี ้

  ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ขอ้มลูปัจจยัที่ส่งผมต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการของผูป้กครองนกัเรียน

ระดบัประถมศกึษาที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั 

  ตอนที่ 3 ขอ้มลูขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 

 3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทกุขอ้ เพื่อน าขอ้มลูไปวิเคราะหป์ระกอบกบัการใชข้อ้มลูในการจดั

การศกึษาโดยครอบครวั 

 4. การตอบแบบสอบถามนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านหรือบตุรหลานของท่าน เนื่องจากแบบสอบถาม

นีใ้ชเ้พื่อการวิจยัเท่านัน้ 

ขอขอบคณุท่านที่กรุณาใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 

นายธัชชยั  นสุญา 

นิสิตปรญิญาโท สาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ขอ้ที่ 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภท
นามบญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 5 สถานภาพ ดงันี ้

1. พ่อ 
2. แม่ 
3. ปู่ /ย่า/ตา/ยาย 
4. ลงุ/ปา้/นา้/อา 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ................................ 

ข้อที่  2 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ (Nominal 
Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 เพศ ดงันี ้

1. ชาย 
2. หญิง 

ขอ้ที่ 3 อายุ เป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงอาย ุดงันี ้

1. 31-35 ปี 
2. 36-40 ปี 
3. 41-45 ปี 
4. 45 ขึน้ไป 

ข้อที่  4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 4 ระดบัการศกึษา ดงันี ้

1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ี
3. ปรญิญาโท 
4. ปรญิญาเอก 

ข้อที่  5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 9 กลุม่อาชีพ ดงันี ้

1. ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบริษัทเอกชน 
2. นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์
3. ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 
4. เสมียน/พนกังานบญัชี/นกัสถิติ 
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5. ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตักรรม 
6. รบัจา้ง/พนกังานโรงงาน/พนกังานขนสง่ 
7. ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร ต ารวจ 
8. พนกังานบรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานรกัษาความปลอดภยั 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ..................................................................... 

ขอ้ที่ 6 ศาสนา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 4 ศาสนา ดงันี ้

1. ครสิต ์
2. อิสลาม 
3. พทุธ 
4. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .............................................. 

ขอ้ที่ 7 ที่อยู่อาศยั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้ผูต้อบแบบสอบถามจะเขียนระบเุขตที่อยู่อาศยั ดงันี ้

1. ที่อยู่อาศยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบ)ุ..................... 
ขอ้ที่ 8 จ านวนสมาชิกในครอบครวั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตร

วัดอัตราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งการวิจัยครัง้นีผู้ต้อบแบบสอบถามจะเขียนระบุจ านวนสมาชิกใน
ครอบครวัซึ่งรวมตวัท่านเองและบคุคลที่อยู่ในความดแูล ดงันี ้

1. จ านวนสมาชิกในครอบครวัซึ่งรวมตัวท่านเองและบุคคลที่อยู่ใน
ความดแูลของท่าน (โปรดระบ)ุ..............คน 

ขอ้ที่ 9 ต าแหน่ง/หนา้ที่(อาสาสมคัร) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 3 ตวัเลือก ดงันี ้

1. ไม่ใช่ 
2. ใช่ ต าแหน่ง (โปรดระบ)ุ ............................................................ 
3. ก าลงัตดัสินใจจะเขา้รว่ม 

ขอ้ที่ 10 รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี เป็นระดับการวัดขอ้มลูประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงรายไดเ้ฉลี่ยครอบครวัต่อปี ดงันี ้

1. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี ต ่ากว่า 150,000 บาท 
2. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 150,001-300,000 บาท 
3. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 300,001-500,000 บาท 
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4. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 500,001-750,000 บาท 
5. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 750,001-1,000,000 บาท 
6. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท 
7. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท 
8. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี 5,000,001 บาทขึน้ไป 

 ขอ้ที่ 11 สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท
นามบญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 3 สถานภาพ ดงันี ้  

1. พ่อ 
2. แม่ 
3. ผูป้กครอง (โปรดระบ)ุ................................................................ 

ขอ้ที่ 12 อาชีพของหวัหนา้ครอบครวั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 9 กลุม่อาชีพ ดงันี ้

1. ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบริษัทเอกชน 
2. นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์
3. ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 
4. เสมียน/พนกังานบญัชี/นกัสถิติ 
5. ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตักรรม 
6. รบัจา้ง/พนกังานโรงงาน/พนกังานขนสง่ 
7. ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย/การใหบ้ริการ/ทหาร ต ารวจ 
8. พนกังานบรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานรกัษาความปลอดภยั 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................... 

 ขอ้ที่ 13 จ านวนบตุรหลานที่จดัการศึกษาโดยครอบครวั เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทมาตรวดัอตัราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งการวิจยัครัง้นีผู้ต้อบแบบสอบถามจะเขียนระบุ
จ านวนบตุรหลานที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั ดงันี ้

1. จ านวนบตุรหลานที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั (โปรดระบ)ุ.....คน 
 ข้อที่  14 จ านวนบุตรหลานในระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย

ครอบครัว เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งการวิจัยครัง้นี ้
ผู ้ตอบแบบสอบถามจะเขียนระบุจ านวนบุตรหลานที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับ
ประถมศกึษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้
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1. ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ จ านวน (โปรดระบ)ุ.....คน 
2. ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย จ านวน (โปรดระบ)ุ.....คน 

1. แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่เป็น

จรงิมากท่ีสดุ 
1. สถานะภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

( ) พ่อ 
( ) แม่ 
( ) ปู่ /ย่า/ตา/ยาย 
( ) ลงุ/ปา้/นา้/อา 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ................................ 

2. เพศ 
( ) ชาย 
( ) หญิง 

3. อาย ุ
( ) 31-35 ปี 
( ) 36-40 ปี 
( ) 41-45 ปี 
( ) 45 ขึน้ไป 

4. ระดบัการศกึษา 
( ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
( ) ปรญิญาตร ี
( ) ปรญิญาโท 
( ) ปรญิญาเอก 

5. อาชีพ 
( ) ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบรษิัทเอกชน 
( ) นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์
( ) ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 
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( ) เสมียน/พนกังานบญัชี/นกัสถิติ 
( ) ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตักรรม 
( ) รบัจา้ง/พนกังานโรงงาน/พนกังานขนสง่ 
( ) ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย/การใหบ้รกิาร/ทหาร ต ารวจ 
( ) พนกังานบรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานรกัษาความปลอดภยั 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................... 

6. ศาสนา 
( ) ครสิต ์
( ) อิสลาม 
( ) พทุธ 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ................. 

7. ที่อยู่อาศยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบ)ุ ............................... 
8. จ านวนสมาชิกในครอบครวัซึ่งรวมตวัท่านเองและบุคคลที่อยู่ในความดแูล

ของท่าน (โปรดระบ)ุ .............. คน 
9. ท่านมีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ที่/อาสาสมคัร/สมาชิกในเครือข่าย/มลูนิธิ/สโม

รสร/ชมรม/กลุม่ต่าง ๆ ในปัจจบุนั 
 ( ) ไม่ใช่  
( ) ใช่ ต าแหน่ง (โปรดระบ)ุ ................................................................. 
( ) ก าลงัตดัสินใจจะเขา้รว่ม 

10. รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัต่อปี  
( ) ต ่ากว่า 150,000 บาท 
( ) 150,001-300,000 บาท 
( ) 300,001-500,000 บาท 
( ) 500,001-750,000 บาท 
( ) 750,001-1,000,000 บาท 
( ) 1,000,001-2,000,000 บาท 
( ) 2,000,001-5,000,000 บาท 
( ) 5,000,001 บาทขึน้ไป 

11. สถานภาพของหวัหนา้ครอบครวั  
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( ) พ่อ 
( ) แม่ 
( ) ผูป้กครอง (โปรดระบ)ุ............................................................. 

12. อาชีพของหวัหนา้ครอบครวั 
( ) ขา้ราชการระดบัอาวโุส/ผูจ้ดัการบรษิัทเอกชน 
( ) นกัวิชาการ/ครู อาจารย ์
( ) ช่างเทคนิค/นกัวิทยาศาสตร/์วิศวกร 
( ) เสมียน/พนกังานบญัชี/นกัสถิติ 
( ) ช่างฝีมือ/ช่างก่อสรา้ง/ช่างโลหะ/ช่างหตักรรม 
( ) รบัจา้ง/พนกังานโรงงาน/พนกังานขนสง่ 
( ) ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย/การใหบ้รกิาร/ทหาร ต ารวจ 
( ) พนกังานบรกิาร/ศิลปิน/พนกังานขาย/งานรกัษาความปลอดภยั 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................... 

13. จ านวนบตุรหลานที่จดัการศกึษาโดยครอบครวั (โปรดระบ)ุ................คน 
14. จ านวนบุตรหลานในระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครวั

(โปรดระบ)ุ..........คน 
 ( ) ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ จ านวน (โปรดระบ)ุ .................... คน 
 ( ) ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย จ านวน (โปรดระบ)ุ ................. คน 

2. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
ตอนที ่2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการตัดสินใจเลือกกิจกรรม

นนัทนาการ ตามความเป็นจรงิมากท่ีสดุ ขอ้ละ 1 ระดบัเท่านัน้ 

ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ปัจจัยดา้นบุคคล      
1.1 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะเชื่อว่ามี

ความจ าเป็นแก่บตุรหลาน 
     

1.2 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน
โดยพิจารณาจากความตอ้งการของบตุรหลาน 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1.3 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บุตรหลาน
โดยพิจารณาจากความตอ้งการของตวัเอง/ผูป้กครอง 

     

1.4 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจต่ออาชีพในฝันของบตุรหลาน 

     

1.5 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะทางอาชีพของบตุรหลาน 

     

1.6 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานเพื่อ
พฒันาการทางดา้นรา่งกาย 

     

1.7 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานเพื่อ
พฒันาการทางดา้นจิตใจ 

     

1.8 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานเพื่อ
พฒันาการทางดา้นอารมณ ์

     

1.9. ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานเพื่อ
พฒันาการทางสงัคม 

     

1.10 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานเพื่อ
พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 

     

1.11 ความเชื่อทางศาสนาของท่านมีผลต่อการตดสินใจเลือก
กิจกรรมนนัทนาการใหบ้ตุรหลาน  

     

1.12 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจาก
ลกัษณะอปุนิสยัของบตุรหลาน 

     

1.13 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการด้วยความ
ตระหนักว่าบุตรหลานตอ้งมีกิจกรรมอย่างนอ้ย  1 อย่าง
เขา้รว่ม เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก และอื่น ๆ 

     

1.14 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเพราะคิดว่าจะ
ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของบตุรหลานท่านใหด้ียิ่งขึน้ 
 

     

1.15 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อใช้เป็นส่ือ
ส่งเสรมิการเรียนรูส้  าหรบัการจดัการศกึษาโดยครอบครวั 
 

     

1.16 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานโดย      
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ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

พิจารณาจากประสบการณท์ี่เคยเขา้รว่ม 
 

1.17 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหบุ้ตรหลานโดย
พิจารณาจากกิจกรรมที่ท่านก าลงัเขา้รว่มอยู่ในปัจจบุนั 
 

     

2. ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ      
2.1 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

กิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน 
 

     

2.2 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจาก
รายรบัของครอบครวั 
 

     

2.3 ท่านตดัสินใจลือกกิจกรรมนันทนาการโดยพิจารณาจาก
ค่าใชจ้่ายของกิจกรรมที่บตุรหลานจะเขา้รว่ม 
 

     

2.4 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปเขา้ร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน 
 

     

2.5 แหล่งนนัทนาการตัง้อยู่ย่านธุรกิจ/ใจกลางเมืองส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน 

     

2.6 แหล่งนนัทนาการตัง้อยู่เขตชานเมือง/ปริมลฑลส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน 
 

     

2.7 ท ่านต ัดส ิน ใจ เล ือกก ิจกรรมน ันทนาการที ่ไม ่เส ีย
ค่าใชจ้่ายก่อนเป็นอันดับแรก 
 

     

2.8 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเสียค่าใชจ้่ายสงู
หากช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
สงัคม และสติปัญญาของบตุรหลาน 

     

3. ปัจจัยดา้นสังคม      



  194 

ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

3.1 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการจากค าแนะน า/ 
เชิญชวนจากกลุ่มเพื่อนผูป้กครองของเพื่อนบตุรหลาน 
 

     

3.2 ท่านตดัสินเลือกกิจกรรมนนัทนาการจากค าแนะน า/เชิญ
ชวนจากกลุ่มเพื่อนของบตุรหลาน 

     

3.3 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการเพื่อใหบุ้ตรหลาน
ไดพ้บเจอและสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนกลุ่มใหม่ 
 

     

3.4 ท่านตัด สินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการตามกลุ่ ม
ผู้ปกครองของเพื่อนบุตรหลานที่ประกอบอาชีพตาม
ลกัษณะงาน/กลุ่มอาชีพเดียวกนั 

     

3.5 ท่านตัด สินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการตามกลุ่ ม
ผู้ปกครองของเพื่ อนบุตรหลานที่มี ระดับการศึกษา
ใกลเ้คียงกนั 

     

3.6 ท่านตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยคาดหวังว่า
บตุรหลานจะไดร้บัการยอมรบัและมีชื่อเสียงในสงัคม 
 

     

3.7 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจาก
ศนูยบ์รกิารท่ีใหบ้รกิารโดยองคก์รหรือหน่วยงานภาครฐั 

     

3.8 ท่านตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการโดยพิจารณาจาก
ศูนย์บริการที่ ให้บ ริการโดยองค์กรหรือหน่ วยงาน
ภาคเอกชน 

     

3.9 ท่านเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยใช้แหล่งที่ รัฐบาล
จดัเตรียม เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนหย่อม 
ลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ศนูยเ์ยาวชน เป็นตน้ 

     

3.10 ท่านเลือกกิจกรรมนันทนาการโดยค านึงถึงการเดินทาง
พาบุตรหลานไปแหล่งนันทนาการเพื่อเข้าร่วมไดอ้ย่าง
สะดวก 

     

3.11 แหล่งชุมชนที่ ท่ านอาศัยอยู่มีความปลอดภัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมและเอื ้ออ านวยต่อการเลือกกิ จกรรม
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ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

นนัทนาการใหก้บับตุรหลาน 
3.12 ท่านทราบว่ามีแผน นโยบายที่ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

เลือกกิจกรรมนนัทนาการแก่บตุรหลาน 
     

3.13 ท่านทราบว่ามีสวสัดิการทางสงัคมที่ใหด้แูลและใหบ้รกิาร
แก่ครอบครวั 

     

3.14 ท่านทราบถึงองคก์ร หน่วยงาน ที่มีส่วนในการส่งเสริม 
สนบัสนนุ และบรกิารดา้นนนัทนาการแก่ครอบครวั 
 

     

3.15 ท่านทราบถึงนโยบายทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ส่งเสริม
และสนับสนุนใหน้ักเรียน บุตรหลานรบัเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ 

     

3.16 ทราบถึงการส่งเสริมการเรียนรูข้องหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางผ่านกิจกรรมการเรียน รู ้โดยใช้กิจกรรม
นนัทนาการเป็นส่ือพฒันาผูเ้รียนในเวลาว่าง  

     

3.17 ทราบถึงทิศทางในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดย
ใช้กีฬาและนันทนาการเป็นส่ือเพื่อพัฒนาและสรา้ง
คณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ 

     

4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี      
4.1 ท่านไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับนันทนาการจากส่ือทาง

เทคโนโลยีแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต ์เฟสบุค วิกิพีเดีย อิน
สตารแ์กรม ฯลฯ 

     

4.2 ท่านศึกษาข้อมูลจากแหล่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
 

     

4.3 ท่านวางแผนก่อนการตดัสินในเลือกกิจกรรมนนัทนาการ
จากเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 

     

4.4 ท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้มลูก่อนการตดัสินใจเลือกกิจกรรม
นนัทนาการจากขอ้มลูทางเทคโนโลยี 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

4.5 ท่านวิเคราะหข์อ้มลูจากเทคโนโลยีก่อนการตดัสินใจเลือก
กิจกรรมนนัทนากร 
 

     

4.6 ท่านไดป้ระเมินผลจากการใชเ้ทคโนโลยีที่ไดร้บัก่อนการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 
 

     

4.7 ท่านเลือกกิจกรรมนันทนาการจากค าแนะน าจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ/ใหบ้รกิารค าปรกึษาจากเทคโนโลยี 
 

     

4.8 ท่านศึกษาขอ้มลูจากแหล่งทางนันทนาการโดยตรง เช่น 
เฟสบคุ อินเตอรเ์น็ต อินสตารแ์กรม ฯลฯ 
 

     

4.9 ท่านศึกษาขอ้มูลจากแหล่งทางนันทนาการโดยผ่านส่ือ
ประชาสมัพนัธอ์อนไลน ์

     

4.10 ท่านแลกเปล่ียนขอ้มูลแหล่งทางนันทนาการกันระหว่าง
กลุ่มเพื่อนของผูป้กครองทางออนไลน ์

     

4.11 ท่านรบัรูข้อ้มลูแหล่งทางนนัทนาการจากบุตรหลานผ่าน
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
 

     

16. ปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุที่ท าใหท้่านตดัสินใจเลือกกิจจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่
บตุรหลาน 

 ( ) ปัจจยัดา้นบคุคล 
( ) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
( ) ปัจจยัดา้นสงัคม 
( ) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

17. บคุคลที่มีสว่นในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่บตุรหลาน 
( ) บตุรหลาน 
( ) เพื่อนผูป้กครอง 
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( ) เพื่อนบตุรหลาน 
( ) คู่สมรส 
( ) ญาติพี่นอ้ง 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................... 

3. แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ เก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือก
กิจกรรมนนัทนาการ 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 
1. ท่านทราบถึงการด าเนินงานขององคก์ารนนัทนาการ และภาคีเครือข่าย 

( ) ไม่ทราบ  
( ) ทราบ (โปรดระบ)ุ.....…………………………………….………….. 

2. ท่านต้องการให้องค์กรของภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริม/
สนับสนุน/ควบคุม/ป้องกัน/สื่อสารประชาสัมพันธ์ และมุ่งด าเนินการทางนันทนาการเพื่อเป็น
ประโยชนต่์อการจดัการศกึษาโดยครอบครวัอย่างไร (โปรดระบ)ุ 

3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดา้นอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธัชชยั  นสุญา 
วัน เดือน ปี เกิด 30 ตลุาคม 2528 
สถานทีเ่กิด สโุขทยั 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 3/142 หมู่9 ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 64000   
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