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            การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้น
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ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบมาตราสวนประเมินคา( Rating  Scale )ทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย
รอยละ ( percentage) หาคาเฉลี่ย ( Mean )หาคาเบี่ยงเบนพื้นฐาน  ( S.D.)  และเปรียบเทียบความ
พึงพอใจเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาที  (t-test)สําหรับกลุมตัวอยาง  2 กลุม  และคาแอฟ(F-
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ของเชฟเฟ ( Scheffe’s  method  ) 
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               1. โดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่  3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  อยูในระดับมาก  ( X =4.01, S.D.=0.70) 
               2. นักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีเพศแตกตางกัน  มีความพึงพอใจในจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    
               3. นักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีโปรแกรมการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการจัด
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  The  purpose of  this  research  were  to  study  and  compare  the  satisfaction  of  
the third level students  with  recreation  activity  management  in  Benjamatheputit  School 
in Petchaburi province  with  sex, education  programe and education level students  in  
Benjamatheputit  School  in  Petchaburi  province. The research  instrument  used  for  
collecting  data  was  a  questionnaire  with  rating  scales  made  by  the  researcher. The  
data  were  analysis  by  using    the  SPSS  Program  to  percentage, mean, standard  
deviation, hypothesis  test  by  t-test, F-test  and  statistical  significant  difference  at  the  
level  of .05   by  Scheffe’s  method.  
 
  The result were as follows: 
      1.  As  a  whole, the satisfaction  of  the  third  level  students  with  recreation   
activity  management  in  Benjamatheputit  School  in  Petchaburi  province  were  at  high  
level. ( X =4.01, S.D.=0.70) 

     2. The satisfaction  of  the  third  level  students  with  different  sex  toward  
recreation   activity  management  in  Benjamatheputit  School in  Petchaburi  province was  
statistical  significant  difference  at  the  level  of .05 . 

     3. The satisfaction of  the  third  level  students  with  different  education  
programe toward  recreation activity management in Benjamatheputit School  in  Petchaburi   
province was  no  significant  

     4. The satisfaction  of  the  third  level  students  with  different  education  level 
toward  recreation activity management in Benjamatheputit School  in Petchaburi   province 
was  statistical  significant  difference  at  the  level  of .05 . 
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ี เสร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารยเทเวศร  พิริยะพฤนท ,ผูชวยศาสตราจารยกนกวดี  พ่ึงโพธิ์ทอง คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว  ณ ที่น้ี และขอกราบ
ขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารยชัยโรจน  สายพันธุ และรองศาสตราจารย  ดร.อารมณ  นาวา
กาญจน  กรรมการสอบปากเปลาที่แตงตั้งเพ่ิมเติม   เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
   ขอขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารยชัยโรจน  สายพันธุ, ดร. อุทิศ  รุงธีระ ,อาจารย
อัจฉรา   สุขารมณและ อาจารยชูศักดิ์  เพชรสวัสดิ์  ที่ใหความอนุเคราะหรับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือในการทําวิจัย  ใหคําแนะนําแกไขเพ่ือไปปรับปรุงเครื่องมือจนมีคุณภาพในการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดอยางสมบูรณ และขอขอบคุณ  คุณสมัคร  ภูมิเขต  (เจาหนาที่ภาควิชาสันทนาการ ) ที่
กรุณาชี้แนะเพ่ิมเติมในดานการเรียนและในดานการทําวิจัย 
   ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ที่ใหความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ีเปนอยางดี 
   ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสันทนาการทุกทานที่ใหความเอื้อเฟอชวยเหลือใน
การศึกษา   อาจารยผูสอนทุกทานที่ใหความรูจนผูวิจัยมีความรูเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
คณาจารยและบุคลากรคณะพละศึกษาทุก ๆ คน ที่ใหความชวยเหลือในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ
ลุลวง 
   ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  นอง ๆ ภาควิชานันทนาการ  ภาคพิเศษ รุนที่ 6 ทุกทาน  ที่
คอยใหกําลังในการเรียนและการทํางานวิจัยตลอดมา    
   ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอบรรลือ และ คุณแมสุรางค อวมเครือ ผูใหกําเนิดและดูแล
อยางดีตลอดมา คอยอบรมสั่งสอน คอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุนผูวิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณ
ครอบครัวของผูวิจัย  ไมวาจะเปนคุณสิตานัน  คุณศิระสิทธิ์ อวมเครือ ตลอดจนญาติพ่ีนองทุกทาน  
ที่คอยเปนกําลังใจใหเสมอมา 
   ประโยชนหรือคุณคาและความดีงามประการณใดจากปริญญานิพนธน้ีอันพึงมีแกผูอาน
และผูสนใจทั่วไป ผูวิจัยขอนอมนําเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา -  มารดา  ครู  อาจารย  ตลอดจนผูมี
พระคุณทุกทาน 
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บทที่   1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 
  นักเรียนและเยาวชนเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะสงเสริมและพัฒนาใหมี

คุณภาพ  เพราะนักเรียนและเยาวชนเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติสืบตอไปในภายภาค
หนา ดังน้ันการพัฒนานักเรียนและเยาวชนเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ และรวมถึงพัฒนาทางดานอารมณอีกดวย ดังน้ันการศึกษาจึงสําคัญยิ่งในการพัฒนาและสรรค
สรางใหบุคคลมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทั้งยังเปนกลไกในการสรางและปลูกฝงในเรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรม รวมไปถึงวิถีในการดํารงชีวิตของบุคคลเหลานี้ใหดํารงอยูในสังคมอยางสงบสุข
ตอไป 

   การจัดการศึกษาเปนกลไกอันหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนามนุษย เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ  จึงจําเปนที่จะตองพัฒนามนุษยใหเปนไปในลักษณะที่พึงปรารถนาของสังคม   
ดังน้ันรัฐบาลจึงไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 9  ป  ในป พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา  พ.ศ. 2545  และฉบับเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2545  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเด็กอายุระหวาง 6 – 17 ป ในฐานะเปน
องคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหแกพลเมืองของประเทศ 

   กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน” โดย
สนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เชนการออกกําลังกายและการเลน
กีฬาตลอดจนกิจกรรมทางเลือก เนนใหเด็กและเยาวชนไดรูจักเวลาวางไปในทางสรางสรรคและเปน
ประโยชนตอสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณและความ
สามัคคีในหมูคณะ ” ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2539: 9 – 22 )     

   โรงเรียนเปนหนวยงานการศึกษาที่มีหนาที่และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาอบรมสั่งสอน
นักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ   ศักยภาพ  เพ่ือตน  พัฒนาสังคมและเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงบรรจุกิจกรรม
นันทนาการลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กไดเรียนรู เชนกีฬากลางแจง กีฬาในรม  
ศิลปะปองกันตัว  หัตถศึกษา  การพักแรม  ดนตรี  นาฏศิลป  การแสดง  หองสมุด  การศึกษา
พิเศษ   การบําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมพิเศษ เปนตน  กิจกรรมนันทนาการเหลานี้จะเปนสื่อกลางที่
จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู  ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากประสบการณตรง ลดความเครียด
จากการเรียน  และเปนทางออกที่ดีในการชวยลดปญหาตาง  ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน
ได 
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  นันทนาการนับเปนปจจัยที่ทีความจําเปน และสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยเพราะ
เปนความตองการของรางกาย เพ่ือตอบสนองหรือชดเชยสิ่งที่ขาดไป อันเนื่องมาจากรางการตอง
ตรากตรําตอการดํารงชีวิตในแตละวัน ซ่ึงภาวะปจจุบันสภาพความเปนอยูในสังคมเต็มไปดวยการ
ตอสูด้ินรนเพื่อยังชีพ ทุกคนตองขวนขวายทุกวิถีทาง หากปญหาในสังคมมีความซับซอนมาก
เทาไหร  ยอมกระทบตอสภาพจิตใจและสังคมของมนุษยมากขึ้น กอใหเกิดความเครียดทวีคูณ ทําให
รางกายจําเปนตองแสวงหาหนทางมาแกไข  หนทางที่พึงประสงคซ่ึงจะเปนแนวทางโดยธรรมชาติ
คือ  กิจกรรมนันทนาการนั่น เอง  อาทิการออกกําลั งกาย  การเลน  การทองเที่ ยว  ฯลฯ    
( สมบัติ  กาญจนกิจ: 2520: 1 )การนํากิจกรรมนันทนาการเขามาเปนสื่อกลางในการพัฒนานักเรียน
และเยาวชนนั้น เปนตัวชวยที่สําคัญและเปนสื่อกลางที่เห็นจะเปนรูปธรรม สามารถเขาถึงและเขาใจ
งาย   อีกทั้งกิจกรรมนันทนาการยังสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ กิจกรรม
นันทนาการเปนการตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจของบุคคลและสังคมใหรูสึก
ผอนนคลาย  สดชื่น  และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ซ่ึงกิจกรรมนันทนาการที่เขารวมน้ัน
ตองเปนกิจกรรมที่นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมและกอเกิดประโยชน
สูงสุดไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือทางดานอารมณก็ตาม    

  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ
รัฐ  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดย
การจัดกิจกรรมตาง ๆ น้ัน มีเปาหมายที่จะเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนจึงจําเปนตองอาศัย
กิจกรรมที่ผสมผสาน และตองสัมพันธทั้งในหองเรียน  นอกหองเรียน ภาคชุมชน เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการคิด  และกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค   

  ทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ไดกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ไวอยางหลากหลายและครอบคลุมขอบขายของกิจกรรมนันทนาการอยางครบถวน ซ่ึง
สามารรถพัฒนาเสริมสรางความรู พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม  จริยธรรม และสงเสริมความรูทาง
วิชาการประกอบการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา 

   ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนจึงควรมีความ
หลากหลาย มีความนาสนใจและตรงกับความตองการของนักเรียน เพ่ือเปนการสนับสนุนและเปน
แรงจูงใจใหนักเรียนสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดสรรให แมวาในยุค
ปจจุบันทางโรงเรียนจะเล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน โดยสวนใหญทาง
โรงเรียนจะแบงกิจกรรมนันทนาการเปนหมวดหมูในรูปแบบของชมรมหรือชุมนุมน่ันเอง แตทวาหาก
กิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดสรรใหน้ันมิไดอยูในความพึงพอใจและสนใจของนักเรียน  
กิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดสรรใหกับนักเรียนนั้นก็คงไมสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนไดมากเทาที่ควร  
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ความมุงหมายในการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 

    2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ  
โปรแกรมการศึกษา และระดับการศึกษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ ของโรงเรียน 
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
 

ความสําคัญในการวิจัย 
    ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือนําขอมูลไปพิจารณาประกอบการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของ
นักเรียนที่ตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการที่ตนพึงพอใจ และเพื่อเปนสื่อกลางในการพัฒนาให
นักเรียนมีศักยภาพทางรางกาย  อารมณ และสังคมที่ดีตอไป   

 
ขอบเขตของการวิจัย    
      ประชากร 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียน  ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจม 
เทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี จํานวน  1,440   คน ( ฝายทะเบียน.2551: 1) 
 

     กลุมตัวอยาง 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียน  ชวงชั้นที่ 3  ของโรงเรียนเบญจม 
เทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
  
                 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
                   1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
                   1.1  เพศ 
                   1.2  โปรแกรมการศึกษา 
                   1.3  ระดับการศึกษา 
                    2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3    
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีทั้ง 5 ดาน 

              2.1  ดานเสริมสรางความรูทางวิชาการ 
                   2.2  ดานสถานที่   อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
                   2.3  ดานชุมชนและสังคม 
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                   2.4  ดานกิจกรรมนันทนาการ 
                       2.5  ดานการจัดกิจกรรม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

              1. ความพึงพอใจ   หมายถึง   ความรูสึกทางบวกหรือทางลบของนักเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การที่ทางโรงเรียนกําหนดและกิจกรรมทีนั่กเรียนเปนผูเลือก โดยแบงความพึงพอใจไว  5  ดานคือ 
       1.1  ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ  หมายถึง  การมีทักษะ  ความรูความเขาใจ
หรือคุณคาทางวิชาการจากการเขารวมกจิกรรม  ที่นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับความรู
ทางทฤษฎีม่ีไดจากการเรียนในหองเรียนเพ่ือนําไปใหเกิดประโยชนในชีวติประจําวนั 
                1.2  ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง สถานที่และดาน
อุปกรณในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในดานตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดสรรขึ้นเพ่ือใหนักเรียน
ไดใชหรือเขารวมกิจกรรมนันทนาการ เชน อุปกรณกีฬาตาง ๆ หองกิจกรรมชมรมตาง ๆ ลานกีฬา  
โรงยิมเนเซี่ยม  เปนตน    
                1.3  ดานชุมชนและสังคม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆทําใหนักเรียนเขาใจ
บริบทของชุมชนและสังคม ซ่ึงจะเปนแนวทางนําความรูไปพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและสังคมได
ในอนาคต 
                1.4  ดานกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการในดานตาง ๆ 
ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน  เพลิดเพลินมีความสุขสดชื่น มีอารมณแจมใสหลังจากการได
เขารวมกิจกรรมนันทนาการนั้น ๆ กิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ แบงออกเปน 11 ประเภท  
ไดแก 

             1.4.1 ประเภทเกมและกีฬา หมายถึง กิจกรรมดานรางกายที่ใชเกมและกีฬาเปน
สื่อที่จะทําใหเกิดความสนุกสนาน 
               1.4.2 ประเภทศิลปหัตถกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ทําหรือประดิษฐสิ่งของตาง ๆ 
ขึ้นดวยมือ เชน การปน การแกะสลัก วาดเขียน จักสาน การเย็บปกถักรอย  เปนตน 
                       1.4.3 ประเภทการเตนรํา ฟอนรํา และกิจกรรมเขาจังหวะ หมายถึง กิจกรรม
ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวโดยใชเสียงดนตรีเปนจังหวะ 

             1.4.4 ประเภทดนตรีและการรองเพลง หมายถึง กิจกรรมทางดนตรีทุกชนิดที่ให
ความบันเทิงแกผูเลนและผูฟง 

             1.4.5 ประเภทละครภาพยนตรและการแสดง หมายถึง กิจกรรมการแสดงตาง ๆ 
ที่เปนไปในแบบของการละครจะบนเวทีหรือไมก็ตามที่ทําใหผูเลน และผูดูไดรัยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
            1.4.6 ประเภทวรรณกรรม ( อาน พูด เขียน ) หมายถึง กิจกรรมที่ตองอาศัยการ
อาน การพูด การเขียน เปนหลัก   
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                       1.4.7 ประเภทอดิเรก  หมายถึง  กิจกรรมที่ทําขึ้นในเวลาวางเพือ่เปนการพักผอน
หยอนใจ 
                       1.4.8 ประเภทอาสาสมัคร หมายถึง  กิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
และเกิดขึ้นไดจากความพึงพอใจ  เปนการเสริมสรางทักษะและคุณภาพชีวิต 
                        1.4.9  ประเภทกิจกรรมพิเศษ  หมายถึง  กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษ 
                        1.4.10 ประเภทกิจกรรมทางสังคม หมายถึง  กิจกรรมที่ทําแลวกอใหเกิด
ประโยชนกับสังคม  ชวยสงเสริมโอกาส  สรางความเขาใจ มนุษยสัมพันธ ความสามัคคีของเพ่ือน
มนุษย 
                        1.4.11 ประเภทกิจกรรมกลางแจง นอกเมือง หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอก
สถานที่นอกสถานศึกษา 
                1.5 ดานการจัดกิจกรรม  หมายถึง กระบวนการจัดการ  การดําเนินงานดานกิจกรรม    
ตาง ๆ   ที่ทางโรงเรียนจัดใหนักเรียนอยางเหมาะสม  มีการอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมที่ทํา
ใหนักเรียนไดรับผลประโยชนอยางแทจริง 
             2. การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
จังหวัดเพชรบุรี หมายถึง กิจกรรมนันทนาการในดานตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
จังหวัดเพชรบุรีจัดใหกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
             3. งบประมาณ  หมายถึง  เงินสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียน  ในรูปแบบ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
             4. สถานที่  หมายถึง  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
             5. การจัดการ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบของชุมนุมตาง ๆ ของ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
             6. เพศ  หมายถึง   

        6.1  ชาย 
        6.2  หญิง 
   7. นักเรียนชวงชั้นที่  3 หมายถึง นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศกึษาอยูในระดบัชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยแบงดังน้ี 
        7.1  มัธยมศึกษาปที่ 1 
        7.2  มัธยมศึกษาปที่ 2 

                 7.3   มัธยมศึกษาปที่ 3 
            8. โปรแกรมการศึกษา  หมายถึง    

       8.1 การศึกษาตามแบบหลักสูตรกรมสามัญศึกษา  ซ่ึงเรียนโดยใชภาษาไทยเปนหลัก  
เรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรตามกรมสามัญการศึกษา   

       8.2 การศึกษาในรูปแบบการเรียนสองภาษา ( English  Program หรือ EP ) เนน
ภาษาอังกฤษเปนหลัก  ครูใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียน 
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กรอบและแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
                1. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการ  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 
               2. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 
               3. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 
 

เพศ 
โปรแกรมการศึกษา 
ระดับชั้นการศึกษา 
 

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการ  ของโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  ทั้ง 4 ดาน 

1. ดานเสริมสรางความรูทางวชิาการ 
2. ดานสถานที่  อุปกรณในการจัด

กิจกรรมนันทนาการ 
3. ดานชุมชนและสังคม 
4. ดานกิจกรรมนันทนาการ 
5. ดานการจัดกิจกรรม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
    ในการดําเนินการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย  ดังน้ี 
    1. แนวคิด  และหลักการนันทนาการ 
    2. องคประกอบเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
    3. หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
    4. ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
             5. สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรีงาน 
             6. วิจัยที่เกี่ยวของ 
              6.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
              6.2 งานวิจัยในประเทศ 
 

แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ 

     ความหมายของนันทนาการ 
          ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพนันทนาการ และการศึกษาทั่วไปไดใหความหมายเกี่ยวกับ
นันทนาการไวตาง ๆ ที่นาสนใจดังน้ี 
           จันทร  ผองศรี (2530: 6–7) กลาววานันทนาการเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลินใจ   
ไดสาระทางพัฒนาการทางอารมณ และทําใหคนมีสุขภาพจิตสมบูรณ  ไดดวย 
     ฟอง  เกิดแกว (2532: 14) กลาววา นันทนาการเปนกิจกรรมที่ทีความใกลชิดกับการพล
ศึกษามาก สามารถพัฒนามนุษยที่เลนนันทนาการใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจดีมี
ประสิทธิภาพดานการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน ผอนคลาย
ความตึงเครียดทั้งตนเองและเพื่อนรวมงานหรือผูรวมกิจกรรม  
     จรินทร  ธานีรัตน (2532: 18) กลาววานันทนาการเนนในเรื่องกิจกรรมกระทําในยามวาง   
โดยใชความสมัครใจเปนหลักไมมีการบังคับและตองไดรับความพึงพอใจเพลิดเพลินจากกิจกรรม
เปนหลักสําคัญ 
     บรรจง  คณะวรรณ ( 2532: 31) กลาววานันทนาการหมายถึงการเขารวมทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งในชวงเวลาวางจากงานประจํา หรือการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงที่ตนเองมีความ
สนใจในขณะเวลาวาง เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณและการเขาทํากิจกรรมนั้นก็เปนไปดวยความ
สมัครใจ เปนการทํางานที่มีอยูแลวใหดีขึ้นหรือสรางสรรคงานใหมขึ้นมาใหมหรือเปนการเขารวม
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กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือลดเวลาวางที่ตนเองมีอยูใหนอยลง กลับเปนคนใหมที่มีพลัง มีความสด
ชื่นที่เต็มไปดวยพลังพรอมที่จะทํางานหรือเผชิญโชคตอไป 
      สมบัติ  กาญจนกิจ (2544: 17 – 20) ไดใหความหมายของนันทนาการไวหลายลักษณะ  
สรุปไดดังน้ี 

1. นันทนาการ หมายถึง การทําใหสดชื่นหรือการสรางพลังขึ้นมาใหม 
     2.  นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย   การที่บุคคลไดมี

สวนรวมในกิจกรรมตามความสนใจของตนแลวกอใหเกิดผลการพัฒนาอารมณสุข   สนุกสนาน 
     3.  นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) ในการพัฒนาประสบการณหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคมโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการเปนสื่อชวงเวลาอิสระ  อยาง
สมัครใจ 

     4.  นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการทางสังคม (Social Welfare)ที่จัดบริการทางสังคม
ใหกับประชาชนโดยรัฐเชน จัดที่สถานพักผอนหยอนใจวนอุทยาน สวนสาธารณะเพื่อสราง
บรรยากาศของเมืองใหนาอยู 

      สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ( 2549:ออนไลน)  ไดสรุปความหมายของ
นันทนาการไวหลายความหมายดังน้ี 

      1. นันทนาการ  หมายถึง การทําใหชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสรางพลังงานขึ้นมาใหม  
หลังจากการที่รางกายใชพลังงานแลวเกิดความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลารางกายจิตใจและทางสมอง  
เม่ือบุคคลเขารวมกิจกรรมนันทนาการจะชวยขจัดหรือผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาทางดาน
รางกายและจิตใจ  นันทนาการจึงเปนการตอบสนองความตองการทางกายและจิตใจของบุคคลได
อยางแทจริง 

      2. นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม ( Activities ) ตาง ๆ ที่บุคคลเขารวมในชวงเวลาวาง
โดยไมมีการบังคับหรือเขารวมดวยความสมัครใจ มีผลกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนานหรื
ความสุขสงบ  และกิจกรรมนั้น ๆ จะตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย  เชน  กิจกรรมศิลปหัตถกรรม  การเขียน-อาน  กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม   
งานอดิเรก  เกม  กีฬา   การละคร  ดนตรี  กิจกรรมเขาจังหวะ  และนันทนาการกลางแจงนอกเมือง 

      3. นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณที่บุคคลไดรับโดย
อาศัยกิจกรรมนันทนาการในชวงเวลาวางเปนสื่อ  กอใหเกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทาง
กาย   อารมณ  สังคม  และสติปญญาของบุคคล 

      4. นันทนาการ หมายถึง เปนสถาบันทางสังคมหรือแหลงศูนยกลางของสังคมเพื่อให
บุคคลหรืสมาชิกเชารวมกิจกรรมนันทนาการแลวกอใหเกิดความเจริญงอกงามทางรางกาย พัฒนา
ทางดานอารมณ จิตใจ และสังคม  ซ่ึงโดยปกติรัฐมีหนาที่จัดแหลงนันทนาการในรูปแบบตาง ๆ  เชน  
สวนสาธารณะในเมือง สวนยอม  ศูนยเยาวชน หองสมุดสําหรับประชาชน ดนตรีสําหรับประชาชน 
วนอุทยาน  และอุทยานแหงชาติ 
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      กรรณิการ   ไวยสุรา (2549: 7-8)  ไดสรุปความหมายวา นันทนาการ คือ กิจกรรมที่
กระทําในเวลาวาง  โดยผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจและสมัครใจที่จะกระทํา  กอใหเกิดความ
สนุกสนานและผอนคลายจากสภาวะความเครียด   และกอใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย  
อารมณ  สติปญญาและสังคม   โดยที่ไมขัดตอกฎหมาย   ประเพณี  และวัฒนธรรม 

       จิรนัน  สีลม (2549: 10 ) นันทนาการหมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่บุคคลทําการกระทํา
ดวยความสมัครใจและความพึงพอใจเพื่อพักผอนยามวางและมีวัตถุประสงคเพ่ือความเพลิดเพลิน  
สนุกสนานบันเทิงใจ มิใชเพ่ือเปนอาชีพหรือเปนงานที่ทําอยูปกติ เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนและ
ชวยใหเกิดความสรางสรรค 
                 ซ่ึงความหมายสรุปขั้นตนไดวา นันทนาการ คือ เครื่องมือสําหรับใชในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยใชกิจกรรมเปนตัวเชื่อมเพ่ือให
มนุษยมีทั้งพลังใจและพลังกายขึ้นมาใหมหลังประสบกับสภาวะที่เหน็ดเหนื่อยทั้งรางกายและภายใน
จิตใจ  ทําใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข 
            คุณคาของกิจกรรมนันทนาการ 

    กิจกรรมนันทนาการ เปนกระบวนการหรือเครื่องมือในการกระทํากับสมาชิกที่เขารวม
กิจกรรม อันมีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูดําเนินการจะตองศึกษา และเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทาง
ธรรมชาติของกิจกรรมนั้นๆทั้งนี้เพ่ือจะไดเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือบุคคลที่พึง
ประสงคที่ตองการอยางแทจริง จึงจะเกิดประโยชนและมีคุณคากับการดําเนินการประกอบกิจกรรม
นันทนาการนั้น ๆ ซ่ึงแตละประเภทของแตละกิจกรรมนันทนาการจะมีคุณคาแตกตางกันออกไป  
ดังที่  ปรีชา อุทธิเสน ( 2544: 12 ) กลาววา ดนตรีและเพลงเปนกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งที่
ผูประกอบกิจกรรมหรือเขารวมแลวจะพัฒนาดานอารมณและจิตใจสูงกวากิจกรรมดานการละเลนที่
ตองเคลื่อนไหว  เชน  เลนกีฬา  หรือการวิ่งออกกําลังกายอื่น ๆ ดานกําโชค เผือกสุวรรณ 
( 2538 : 18 – 19 ) กลาววากิจกรรมนันทนาการ จะมีประโยชนและคุณคาอยูในตัวกิจกรรมนั้นๆ  
อยูแลว   เพียงแตผูสนใจปารถนาจะไปหยิบยกมาใชใหเปนประโยชนกับแตละบุคคลแลละในดานใด   
เชน  บุคคลหนึ่งทํางานเปนผูบริหาร ทํางานใชสมองทั้งวันเครียดเปนอยางมาก อารมณ หงุดหงิด  
ฉุนเฉียว เม่ือไดไปเตนรําหลังเลิกงาน บุคลิกลักษณะที่ปรากฏไมงดงามหายไป อยางปลิดทิ้งโดย
ทันที อันนี้เปนการตอบสนองความตองการของบุคคลนั้นที่จะเลือกกิจกรรมนันทนาการที่ตอบสนอง  
ผูบริหารบางคนที่มีอาการเครียด ก็สามารถระบายความเครียดหลังเลิกงานโดยการไปดูภาพยนตร
สนุก ๆ หรือดูการแสดงละคร  หรือทํางานอดิเรกอ่ืนๆ ก็ได  

    ดังน้ันโดยรวมแลวประโยชนและคุณคาของกิจกรรมนันทนาการ สามารถมองไดเปน 2 
ลักษณะคือ  ลักษณะแรกคือคุณคาโดยตรงทั่วไป ไมวาจะเปนกิจกรรมนันทนาการชนิดใด ลวน
แลวแตพัฒนาและเสริมสรางอารมณสุข สนุกสนานและเพลิดเพลินทั้งสิ้นสวนในลักษณะที่ 2 มีคุณคา
เฉพาะเปนการสนองความตองการของบุคคลนั้น ๆ เลือกเองตามความสมัครใจเพ่ือบําบัดและเติม
เต็มในสวนที่ขาดแคลนทั้งทางรางกายและจิตใจ 
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     ซ่ึงจากความหมายที่กลาวถึงขางตนสามารถสรุปไดวา นันทนาการเปนเครื่องมือหรือ
เปนสื่อกลางที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและดานจิตใจ   
โดยใชกิจกรรมนันทนาการเปนตัวเชื่อมเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีพลังกายและพลังใจขึ้นมาใหม
หลังจากที่ประสบกับความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาหรือจากสภาวะความเครียดจากภารกิจตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
     ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
    มีผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนันทนาการ ไดแบงประเภทของกิจกรรมนันทนาการไว ตาง ๆ  

หลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับกลุมเปนหมาย  โอกาส  ความเหมาะสมของปจจัย องคประกอบที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ที่สําคัญและนาสนใจ มีดังตอไปน้ี   

    สมบัติ  กาญจนกิจ (2544: 48 - 54 ) ไดจัดประเภทของกิจกรรมนันทนาการออกเปน      
15  ประเภท   คือ 

1. กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาและกีฬาเพื่อการแขงขัน 
2. กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม 
3. นันทนาการเตนรําและกิจกรรมเขาจังหวะ 
4. นันทนาการการละคร 
5. นันทนาการงานอดิเรก 
6. นันทนาการการดนตรีและการรองเพลง 
7. นันทนาการกลางแจงนอกเมือง 
8. นันทนาการทางสังคม 
9. นันทนาการพิเศษ 

                  10. นันทนาการวรรณกรรม 
                  11. นันทนาการบริการอาสาสมัคร 
                  12. นันทนาการทองเที่ยวทัศนศึกษา 
                  13. นันทนาการประเภทกลุมสัมพันธ   มนุษยสัมพันธ 
                  14. นันทนาการประเภทจิตใจ  และความสงบสุข 

    15. นันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ 
 
               บัทเลอร (Butler.1959: 237– 241) ไดแบงกิจกรรมนันทนาการออกเปน 
                    1. เกมและกีฬา 
                    2. กิจกรรมทางสังคม 
                    3. ดนตรี 
                    4. ศิลปหัตถกรรม 
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                    5. ละคร 
                    6. เตนรํา 
                    7. กิจกรรมทางธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจง 
                    8. กิจกรรมทางภาษา  วรรณกรรมและที่เกี่ยวของ 
                    9. สะสมของตาง ๆ  
                  10. กิจกรรมบริการ 

          
            ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ 

              กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลไดเกิดการพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ และความคิด นอกจากนั้นยังสงผลตอการพัฒนาสังคมดวย เม่ือบุคคลและ
ชุมชนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนันทนาการในชวงเวลาวางดวยความสมัครใจ ก็จะกอใหเกิดผลที่
ไดรับในเรื่องของคุณคาและประโยชนตาง ๆ ดังที่  สมบัติ กาญจนกิจ (2535: 41 – 43 ) ไดสรุปไว
ดังตอไปน้ี    

    1. ชวยใหบุคคลและชุมชนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขในชีวิตและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

    2. ชวยใหบุคคลและชุมชนพัฒนาสุขภาพจิตและสมรรถภาพที่ดี เกิดความสมดุลของชีวิต 
    3. ชวยปองกันอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไมพึงประสงคของเยาวชน

และเด็ก การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นับวาเปนวิ่งสําคัญในการเสริมสรางลักษณะนิสัย
ที่พึงประสงคและเปนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ชวย
ใหเด็กและเยาวชนสามารถเลือกไดตามความสนใจ และไดใชเวลาวางในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่
พึงประสงคได 

    4. สงเสริมความเปนพลเมืองดี การที่ชุมชนไดมีโอกาสใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดย
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ จะไดเรียนรูในเรื่องของหนาที่ความรับผิดชอบคุณคาทางสังคมเสรี
ประชาธิปไตย ลดความเห็นแกตัว สรางคุณคาและจริยธรรม ความมีนํ้าใจ การใหบริการรูจัก
อาสาสมัครชวยเหลือสังคม ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมของความเปนพลเมืองดีของประชาชาติ 

    5. สงเสริมพัฒนาอารมณสุข กิจกรรมนันทนาการชวยพัฒนาอารมณสุข รวมทั้งความ
สนุกสนาน เพ่ิมความสุข ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทําใหอารมณแจมใส และชวยสงเสริมให
รูจักพัฒนาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณและบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม 

    6. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการเชน การละเลนพ้ืนเมือง วิถีชีวิต
ประเพณีพ้ืนบาน  ตลอดจนแหลงนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ชวยสงเสริมศิลปะและวัฒนะธรรมของชาติ  สงเสริมการเรียนรูทัศนคติและเกิดความ
ซาบซึ้ง อันกอใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และเอกลักษณของชาติตอไป 
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    7. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจงและนอกเมือง
ไดแก  กิจกรรมการอยูคายพักแรม เดินปา ทัศนศึกษา ไตเขา เปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนี้ชวย
สงผลใหผูที่เขารวมกิจกรรมไดรูจักคุณคาของธรรมชาติเกิดความซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษ
ธรรมชาติอันจะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติตอไป 

    8. สงเสริมในเรื่องของการบําบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อบําบัดเปนกรรมวิถีและ
กิจกรรมที่จะชวยรักษาคนปวย ทั้งดานรางกายและจิตใจ เชนงานอดิเรก และชวยสงเสริมความ
คาดหวัง ความคิด และการใชเวลาวางแกคนปวยซึ่งกําลังตอสูกับความทุกขทางกายและจิตใจ  
กิจกรรมนันทนาการดานกีฬา นันทนาการชวยสงเสริมการพัฒนารางกาย กิจกรรมนันทนาการทาง
สังคมชวยสรางขวัญกําลังใจของคนปวย 

    9. สงเสริมมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีมกิจกรรมกลุมสัมพันธชวยใหบุคคลได
แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุม สรางเสริมคุณคาทางสังคม ฝกการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแขงขัน  สวนการอยูคายพักแรมชวยฝกการทํางานเปน
หมูคณะ   ลดความเห็นแกตัวเสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมูคณะ 

   10. สงเสริม บํารุงขวัญทหารและตํารวจ ที่ปฏิบัติหนาที่ตามชายแดน กิจกรรม
นันทนาการที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจของเหลาทหารและตํารวจตามชายแดนเปน
สิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการตอบแทน เปนการใหกําลังใจในกิจกรรมเวลาวางแกเหลาทหาร
และตํารวจตามชายแดน 

 

องคประกอบเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

              ความหมายของความพึงพอใจ 
              พจนานุกรมไทยฉบับใหม ( เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. 2544: 750,769 ) ไดใหความหมาย
ของคําวา “ พอใจ ”  และ  “ พึงใจ ”  ไวดังน้ี 
              “ พอใจ ” หมายถึง ชอบใจ,สมใจ,จุใจ  เชน ทุกคนพอใจในผลงานของเขามาก,ทั้งสอง
ฝายมีความพอใจตอผลของการเจรจา 
              “ พึงใจ ” หมายถึงชอบใจ,พอใจ เชน ทุกคนพึงใจในงานเขา,ผมรูสึกพึงใจพอสมควรที่
พวกคุณประสบความสําเร็จเบื้องตน,คําตอบของพวกเขาเปนที่นาพึงใจมาก,คุณรูสึกพึงพอใจตอ
คําตอบของผมไหม 
              ความพึงพอใจ ( Satisfaction ) มีความหมายที่ผูนิยามไวหลายความหมาย ซ่ึงพอจะสรุป
ในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งน้ี  ไดดังน้ี 
              มอรส ( Morse.1958: 55 ) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึงสิ่งใดก็
ตาม ที่สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดเหลานั้นมีผลมาจากความ
ตองการของมนุษย เม่ือมนุษยตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เม่ือใดความตองการไดรับการ
ตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะนอยลงหรือหมดไปทําใหเกิดความพึงพอใจ 
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              วรูม ( Vroom.1964: 99 ) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติและ
ความพึงพอใจในสิ่งที่สามารถใชแทนกันได  เพราะคําทั้งสองคํานี้หมายถึง  ผลที่ไดจากการที่บุคคล
เขาไปรวมในสิ่งน้ัน  ทัศนคติทางดานบวกจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น ๆ และ
ทัศนคติในดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจ 
              ล็อค( Locke. 1976: 130 ) กลาววาความพึงพอใจคือความรูสึกที่อยูในสภาวะของ
อารมณในลักษณะเชิงบวก  ซ่ึงเปนผลมาจากการที่บุคคลผู น้ันไดรับจากการทํางานหรือได
ประสบการณจากงานที่เขาทํา 
              โพเวลล ( Powell.1983: 17 -18 )  ไดนิยามความพึงพอใจคือ ความสุขจะเกิดขึ้นหาก
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองจนเกิดความสมดุล  เม่ือบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากบั
สิ่งแวดลอมไดดี  ดังน้ัน  ความพึงพอใจคือสภาพอารมณ  ความรูสึกดานบวกของบุคคล 
              โวลแมน ( Wolman. 1989: 283 ) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึกของ
บุคคลที่มีความสุข  ความอิ่มเอมใจ  เม่ือความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง 
              เชิดชัย  ศรีรัตน ( 2548: 8-9 ) สรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกสวนตัวของ
บุคคลที่มีตอปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับ  ซ่ึงเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ ความพึง
พอใจในทางบวกจะทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึกดี  สวนความพึงพอใจในทางลบซึ่งหมายถึงความไม
พึงพอใจก็จะมีผลในทางตรงกันขามทําใหไมมีความสุขตอสิ่งที่ไดประสบหรือไดรับจากสิ่งน้ัน 
              ปยะดา  สีทองคํา (2549: 7 ) ไดสรุปวาความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง  ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับในสิ่งที่ตองการหรือบรรลุเปาหมายในระดับ
หน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายน้ันไมไดรับการ
ตอบสนอง 
              ผูวิจัยขอสรุปความหมายของ “ ความพึงพอใจ ” จากผูรูและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดังที่
กลาวในขางตน พอสรุปใจความไดดังน้ี ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือจากการไดรับบริการ หรือจากความคาดหวังวาจะไดรับจากสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง  หรือไดรับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความตองการของตน ซ่ึงการตอบสนองนั้น
อาจเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็เปนได  ซ่ึงโดยมากบุคคลมีคาดหวังไวในทางบวก เพราะความ
พึงพอใจในทางบวกนั้นจะสามารถทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุข ทั้งทางกายและจิตใจ และความพึง
พอใจที่ไดรับจะสงผลตอการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จในภายภาคหนา 
             
                 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
              แซนดรา( สิริพงศ  สิริกุลสิงห.2546: 17-18;อางอิงจาก Sandra.1977: 182-188 ) ได
เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไดชัดเจนวา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพสามารถศึกษาไดชัดเจนเมื่อแยกออกเปนการตอบรับ ( Response )และปฏิกิ ริยา               
( Reaction) ของมนุษยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอม หมายถึง   
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การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพหรือสรีระ  ซ่ึงสามารถวัดไดงาย  เชน การเปลี่ยนแปลงทางอัตราการ
เตนของหัวใจอุณหภูมิของรางกาย ฯลฯ ในขณะที่การตอบรับ หมายถึง การรับรู ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งรวมเรียกวาการตอบรับทางสังคม-จิตวิทยา และพฤติกรรม(Social-
Psychological and Behavioral Response) ปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดการตอบรับในสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ  มีดังน้ี  
                   1. ลักษณะของบุคคลผูตอบรับสภาพแวดลอม 
                   2. ลักษณะทางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหเกิดการตอบรับ 
                   3. การรับรูของบุคคล 
                   4. การประเมินสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น 
              ปจจัย  2  ขอแรก  เปนสิ่งที่ปอนเขาระบบโดยลักษณะของบุคคล รวมถึงปจจัยตางๆ  
เชน ดานประชากรศาสตร พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ สวนปจจัย 2 ขอหลัง เปนผลที่สงออกมาจาก
ระบบนี้ การที่บุคคลจะรับรูสภาพแวดลอมใด ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพและมาตรฐานของ
บุคคลนั้น ๆ การประเมินและความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของบุคคลก็เกิดตามมา
จากการรับรูพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลก็เกิดตามมาจากการรับรู การประเมินผล  
การแสดงออกนี้จะสะทอนวา บุคคลนั้นมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นหรือไม 
              ทฤษฎีแสวงหาความพึงพอใจ(สมัคร  ภูมิเขต.2551: 16; อางอิงจาก ศิริโสภาคย บูรพา
เดชะ.2528: 156-157 )ทฤษฎีน้ีกลาววา บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใด ๆ ที่ใหความสุขและจะหลีกเลี่ยง
ไมกระทําสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกขหรือความลําบาก  อาจแบงประเภทความพอใจกรณีน้ีได  3  
ประเภท คือ 
                   1. ความพอใจในดานจิตวิทยา (Psychological  hedonism) เปนทรรศนะของความ
พอใจวา  มนุษยโดยธรรมชาติแลวตองแสวงหาความสุขสวนตัว  หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใด ๆ  
                   2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistical  hedonism)  เปนทรรศนะของความพึง
พอใจวา   มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว   แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขจะตอง
เปนธรรมชาติของมนุษยเสมอไป 
                   3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม  (Ethical  hedonism) ทรรศนะนี้ถือวามนุษย
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกยู และจะเปนผูไดรับ
ผลประโยชนน้ีผูหน่ึงดวย 
              นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีน้ี  กลาววา  คนถูกจูงใจใหกระทําเนื่องมาจากการกระทํา
น้ัน ๆ จะทําใหคนไดรับความพึงพอใจและอารมณจึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรม    
              จากทฤษฎีความพึงพอใจที่ผูรูไดกลาวถึงไวขางตน   จึงพอสรุปไดวา   มีองคประกอบ
หลายอยางที่มีสวนทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ   ไดแก 
                   1. ตนเอง  คือ  ผูแสวงหาสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ตนตองการ 
                   2. ความคาดหวังที่กําหนดไวเปนเปาหมายในการแสวงหาความพึงพอใจวาจะเกิด
ขึ้นกับตนเอง 
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                   3. สภาพแวดลอมซ่ึงตนเองอาศัยหรือดํารงอยูในขณะที่แสวงหาสิ่งที่ตองการ 
                   4.ประสบการณในการแสวงหาและการรับรูสิ่งยอนกลับวา สิ่งน้ันคือสิ่งที่ตนเอง
ตองการและใชสิ่งที่ทําใหตนไดรับความพึงพอใจหรือไม 
                   5. ความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
                   6. ความสามารถในการแสวงหาหรือคนหาชองทางเพื่อจะไปถึงสิ่งที่ตนตองการ 
                   7. ความสามารถในการวิเคราะหหรือสังเคราะหสิ่งยอนกลับ 
                   8. การยอมรับผลที่ไดจากการแสวงหาของตน ซ่ึงอาจเปนไปในทางตรงกันขามกับที่
คาดหวังไว  และถาหากตนเองสามารถยอมรับไดก็จะทําใหไดรับความพึงพอใจในระดับหน่ึง และ
สามารถนําผลลัพธในครั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหาสิ่งที่ตนตองการหรือพึงพอใจในโอกาส
ตอไป 
 

หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการโรงเรียน 
      ความหมายของการจัดการ  (  Management ) 

    การจัดการ หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัย
ตางๆ ซ่ึงไดแก คน เงิน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และวิธีการดําเนินงานการจัดการ  
(Management)มีผูใหความหมายดังน้ี ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน.2541:76– 82; อางอิงจาก  
อเนก หงสทองคํา . 2531: 6 – 7)   
                1. เปนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการรวมกัน 

       2. เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับทุกกิจกรรมที่สัมพันธกับการตัดสินใจ  การประสบ
ความพยายามของกลุมและภาวะผูนํา 
                 3. เปนการรวมคน  วัสดุ  เงิน  วิธีปฏิบัติงาน  เครื่องจักร ขวัญและกําลังใจ เพ่ือ
วัตถุประสงคขององคการ    

       4. เปนศิลปะที่เกี่ยวของกับบุคคลเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
       5. เปนกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร  และงานอื่น ๆ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค    
           
        การจัดการนันทนาการ 

                การจัดผูนํานันทนาการ ( Planning  for  Leadership ) ผูนํานันทนาการเปนหัวใจของ
นันทนาการ  ในอันที่จะแนะนําวางโครงการ  (Guiding  and  planning )สําหรับประชาชนหนาที่
สําคัญที่สุดของผูนํานันทนาการคือตองใหบุคคลและชุมชนไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ การจัดผูนํา
นันทนาการควรมีลักษณะดังน้ี 

         1. ผูนํานันทนาการ ตองเปนผูที่มีประสบการณและฝกฝนทางนันทนาการมาแลวจึง
จะสามารทําหนาที่น้ีไดดี 
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         2. ผูนํานันทนาการตองเปนผูที่ไดรับทําการผานการคัดเลือกมาแลว และไดผลเปนที่
พึงพอใจทั้งการสอบขอเขียน  ปฏิบัติ  และการสัมภาษณ 

         3. ผูนําที่จะจัดเขาทํางานในกิจกรรมนันทนาการดานใดดานหนึ่ง ตองเปนผูที่มีทักษะ
ในดานนั้นๆ เชนผูนําทางกีฬาฟุตบอล ผูนําเกม ผูนําคายพักแรม   
          4. ผูนํานันทนาการ  ควรจะแบงงานเปนแผนก เชน เกมกีฬา แผนกศิลปะ แผนก
ดอกไมแผนกงานชาง ฯลฯ 
          5. การจัดผูนํา ตองจัดใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนและประเภทของเด็ก  
เยาวชนและผูใชบริการ 
          6. ผูนําอาสาสมัครในกิจกรรมนับเปนสวนสําคัญ ฉะน้ันการจัดหาผูนํานันทนาการ
ประเภทอาสาสมัครรวมในโครงการนันทนาการ จําเปนตองมอบหมายงานที่เหมาะสมและใหบริการ
เปนอยางดีแกผูเขารวมเปนอาสาสมัคร  เพราะเขาเขามาชวยดวยความสมัครใจ 
          7. ตองกําหนดหนาที่ของผูนําใหแนนอนวาหนาที่โดยเฉพาะมีอะไรบาง  และหนาที่
พิเศษมีอะไรบาง 
          8. ตองจัดใหมีการประชุม พบปะอบรมอยูเสมอเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
เห็นตาง ๆ ซ่ึงกันและกันในดานการบริหารงานและความรูดานนั้น 
         การจัดการการเงิน  ( Financial  Planning ) การเงินนับเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในเรื่องกิจกรรมนันทนาการ 

         1. รัฐตองรับผิดชอบ ในดานการบริการนันทนาการสําหรับประชาชน โดยรัฐตอง
จัดหางบประมาณในการนี้ไว โดยเก็บภาษีจากประชาชน และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดนันทนาการ
สาธารณะ 

         2. ถาอยูในโครงการเขตเทศบาล  เทศบาลจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ 
         3. ควรจัดโครงการรวมกัน  ระหวางนันทนาการสาธารณะกับหนวยงานนันทนาการ

อาสาสมัครเอกชน เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในดานการเงิน 
         4. รายจายตาง ๆ ตองทํารายการไว 
          5. โดยทั่วไปกิจกรรมนันทนาการ บริการแบบใหเปลาสําหรบัประชาชน แตกิจกรรม

พิเศษบางประเภทตองเรียนเก็บคาบริการจากผูเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
         การจัดสถานที่และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนันทนาการใน

โรงเรียน ( จรินทร  ธานีรัตน .2527: 188 – 195 )ในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนนั้น
ยอมมีความจําเปนเกี่ยวกับสถานที่และเครื่องอํานวยความสะดวกทางนันทนาการอันพึงมีดังเชน 

 1. บริเวณและสถานที่ โรงเรียนควรมีบริเวณและสถานที่ใหนักเรียนไดน่ังเลน
พักผอนหยอนใจ มีมานั่ง มีรมไม จัดทิวทัศนรอบโรงเรียนใหสวยงามสดชื่น นาเบิกบานใจ มีไม
ดอกไมประดับเพ่ือความสวยงาม จัดบริเวณสถานที่ใหมีการระบายน้ําไดสะดวกไมขังเฉอะแฉะ 
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          2. สนามเด็กเลน ในบริเวณโรงเรียนควรจัดใหมีสนามเด็กเลนเพราะสนามเด็กเลน
นับเลนหองปฏิบัติการ  ของกิจกรรมพลศึกษาหรือนันทนาการ เชนเดียวกับหองปฏิบัติการในวิชา
วิทยาศาสตร    

          3. หองฝกพลศึกษาและหองนันทนาการ ทุกโรงเรียน จําเปนตองมีโรงฝกพลศึกษา  
หองนันทนาการและหองกีฬาในรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนไดเลนกีฬา และไดเขารวมกิจกรรม
นันทนาการอื่น ๆ  

          4.หองสมุด หองสมุดเปนสถานที่ที่จําเปนมากในโรงเรียน เพราะเปนสถานที่สงเสริม
ใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทําใหนักเรียนรักการอาน รูจักการคนควา ทําใหมีความรู
ขวางขวางมากทันเหตุการณโลกยิ่งขึ้น ไมคอยรับแตความรูจากครูเพียงฝายเดียว ครูบรรณารักษมี
หนาที่สนับสนุน จูงใจใหนักเรียนรักการอาน รักการเขาหองสมุด โดยการจัดนิทรรศการหรือประกวด
การอานบทความ  เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กนักเรียนอยากเขาใชบริการหองสมุด 

          5. หองประชุมและเวทีการแสดง หองประชุมเปนสถานที่พบปะเด็กนักเรียนและเปน
สถานที่ใหนักเรียนไดมีการอภิปราย โตวาทีหรือเชิญวิทยากรอภิปรายก็ได และยังเปนสถานที่จัด
กิจกรรมการแสดงและการจัดงานตาง ๆ ในทางนันทนาการไดดวย เชน งานเปดภาคเรียน งานป
ใหม  เปนตน 

 6. หองการฝมือ หรือ หองศิลปะ ในโรงเรียนควรมีหองการฝมือ หองศิลปไวให
นักเรียนโดยเฉพาะ เชนวิชาชีพตาง ๆ พวกวิชาไมจักสาน การปน การแกะสลัก  ฯลฯ    

         จรินทร  ธานีรัตน (2527: 188 -195 ) ไดกลาวสรุป การจัดการนันทนาการโรงเรียน
ไววาการใหการศึกษาเด็กหรือเยาวชนนั้นหาไดเพียงแตใหเด็กไดมีความรูสึกดีทางสมองแตอยาง
เดียว ไมแตการใหการศึกษาแกเด็กนั้นเพ่ือตองการใหเด็กไดพัฒนาการตนเองทุกดานตามควรแก
อัตภาพทั้งทางความรูสึกสติปญญา ทางรางกาย ทางสังคม และทางจิตใจดวยพัฒนาการตาง ๆ 
ดังกลาว หาใชเด็กจะรับเต็มที่ในชั่วโมงเรียนที่มีไวในตารางสอนเพียงเทานั้น เพราะตามตารางสอน
ที่กําหนดเวลานั้น ชั่วโมงนั้น ตองเรียนวิชาวิทยาศาสตร พลศึกษาหรือวิชาศิลปะ เปนตน แตเวลา
เหลานั้นหาเพียงพอแกความตองการของเด็กในอันที่จะพัฒนาการตนเองในทุกดานไม  ซํ้ารายวิชา
พลศึกษาที่เด็กตองการที่จะพัฒนาการทางรางกายมักมีนอย เพียงสัปดาหละ 1-2 ชั่วโมงเทานั้น   
ในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง  ไมใหความหมายแกเด็กเลยเพราะเด็กมีจํานวนมากเครื่องอํานวยความ
สะดวก สนาม อุปกรณ  ตลอดจนครูผูสอนมีไมมากพอกับความตองการ เด็กตองจําใจเลน  เรียน  
ไปอยางผิด ๆถูก ๆ ดวยเหตุน้ีการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน ในเวลากอนเขาเรียน  
ระหวางพักกลางวันและหลังเลิกเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับเด็กทุกคน เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนาการ
ตนเองทุกดาน นอกจากนั้นยังเปนการฝกฝนสรางนิสัยใหรักและรูจักใชเวลาวางไดเกิดประโยชนอีก
โสตหนึ่งดวย 
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 กิจกรรมนันทนาการที่ควรจัดข้ึนในโรงเรียน 
           กิจกรรมนันทนาการที่ควรจัดขึ้นในโรงเรียนนั้น มีมากมายหลายอยางเพื่อใหเด็กใชเวลาให
เกิดประโยชนอยางแทจริง แตตองคํานึงถึงวาเด็กตองไดเขารวมทุกคนหรือใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได ทั้งเพศหญิงและเพศชาย กิจกรรมตาง ๆ ที่เสนอเปนตัวอยางดังตอไปน้ี   

         1. กิจกรรมนันทนาการกีฬาและกีฑา การกิจกรรมนันทนาการกีฬาและกีฑาขึ้น
ภายในโรงเรียนนั้นเปนกิจกรรมที่นอกเหนือจากเวลาเรียน ตามปกติแลวทางโรงเรียนควรนําระบบสี   
มาใชโดยการแบงนักเรียนออกเปนสี  อาจเปน  4 – 5  สี  แตละสีอาจเรียกชื่อเปนคณะสีก็ได 

         2. กิจกรรมประเภทโตวาทีและการประกวดอื่นๆ การประกวดอานโครงฉันท  กาพย 
กลอน  ประกวดรองเพลง เตนรํา กายบริหาร วาดภาพระบายสี  เปนตน 

         3. กิจกรรมการทัศนาจรและการทัศนศึกษานอกสถานที่ ทางโรงเรียนอาจจัดนักเรียน
เที่ยวทัศนาจรศึกษานอกสถานที่ เชนการชมธรรมชาติ การเกษตรกรรม โบราณวัตถุ นํ้าตก  
ชายทะเล  ฯลฯ  ซ่ึงกิจกรรมทัศนาจรนี้มิไดเพียงแคสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงเทานั้น  
แตยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนรักการทองเที่ยวในเชงิสรางสรรค และยังเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนอีกดวย 

         4. กิจกรรมงานรื่นเริงตาง ๆ งานตางๆ  ที่จัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน ใหนักเรียนได
มีกิจกรรมในวันสําคัญหรือเทศกาลตาง ๆ เชน วันไหวครู วันเกิดโรงเรียนวันขึ้นปใหม วันปดภาค
เรียน  วันนองสงพ่ี  วันสําคัญทางศาสนา  วันชาติของหมวดภาษาตาง ๆ เปนตน 

         5. กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมพิเศษที่
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรักการบริการชุมชน ชวยเหลือสังคมดวย
ความสมัครใจโดยไมหวังผลตอบแทน ฝกความอดทน การเอาตัวรอดไมวาจะเปนในชุมชนเมืองหรือ
ในปาใหญและการอยูอยางพอเพียง 

         6. กิจกรรมอยูคายพักแรม ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมอยูคายพักแรมอยางนอยป
การศึกษาละหนึ่งครั้ง อาจจัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดก็ได หรือ
นําไปจัดอยูในชมรมตางๆ ของโรงเรียนเชนคายอิงลิชแคมป คายวิทยาศาสตร คายเด็กศลิป เปนตน 

         7. กิจกรรมประเภทเกษตรกรรม  เชนการปลูกตนไม ทําสวนผัก กิจกรรมเหลานี้จะ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนปลูกดอกไมและพืชผักสวนครัวเปน ทั้งกิจกรรมนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมสามารถหาทุนทรัพยจากการขายไมดอก ไมประดับและพืชผักสวนครัวเปนรายได   
ซ่ึงจะสรางความภาคภูมิใจใหกับนักเรียนไดไมนอย ดังน้ันทางโรงเรียนควรจัดสถานที่ใหนักเรียนได
ทํากิจกรรม อาจเปนสนามหลังโรงเรียนก็ได 

         8.  กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน กิจกรรมประเภทคหกรรม หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน   
ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้เปนกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนและ
ชุมชนสามารถสงเสริมพัฒนากิจกรรมใหมีความนาสนใจ ตามความสนใจของนักเรียน 
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 แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
   โดยทั่วไปบุคคลจะใชเวลาในการทํางานหรือศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติหนาที่ประจําวัน    

รับประทานอาหารและพักผอนประมาณวันละ  20 ชั่วโมง ดังนั้นบุคคลจะมีเวลาวางประมาณ 2-4  
ชั่วโมง ตอวัน ซ่ึงในชวงเวลานี้บุคคลตองการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงพบวาแรงจูงใจที่ทําให
บุคคลเขารวมกิจกรรมนันทนาการพอสรุปไดเปน 7 ประเภท ดังน้ี (รชพร จันทรสวาง.2545:58- 59 ) 

         1. พฤติกรรมพื้นฐานทางสังคม บุคคลมีความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม   
กิจกรรมนันทนาการหลายประเภทชวยสงเสริมกิจกรรมกลุม ทั้งยังเสริมสรางมนุษยสัมพันธในกลุม
หรือในชุมชน   บุคคลจึงประกอบกิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม 

         2. พฤติกรรมเกี่ยวของผูกพัน นอกเหนือจากบุคคลตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม
แลว บุคคลยังตองผูกพันกันเปนกลุมยอย กิจกรรมนันทนาการจะชวยสงเสริมใหสมาชิกในกลุมยอย
มีความผูกพันกัน เน่ืองจากมีความสนใจคลายคลึงกัน 

         3. พฤติกรรมเชิงแขงขัน โดยธรรมชาติของบุคคลชอบประกวดหรือทดสอบ
ความสามารถหรือชอบกิจกรรมทาทายความสามารถ จึงเกิดแรงจูงใจทําใหบุคคลเขารวมกิจกรรมที่
ทาทาย 

         4. พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายทาทายความสามารถ บุคคลบางกลุมมีความตองการ
กิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายและทาทายความสามารถหรือพิสูจนความสามารถเพื่อความเปนเลิศ     

         5. พฤติกรรมบุกเบิกคนหา บุคคลบางตองการคนพบสิ่งแปลกใหม หรือบุกเบิกเพื่อ
คนหาประสบการณ จึงเกิดแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรม 

         6. พฤติกรรมทดแทนหรือเสริมสราง บุคคลมีความตองการเสริมสรางประสบการณ
และความรูสึกทดแทนในสิ่งที่ตนเองไมสามารถกระทําหรือมีโอกาสกระทําการทํากิจกรรม
นันทนาการประเภท  อาน   พูด  เขียน  หรือดานวรรณกรรมอื่น ๆ จะชวยเสริมสรางความรูสึก
ทดแทนได 

         7. สิ่งกระตุนทางประสาทสัมผัส บุคคลมีความตองการความสุข ความสนุกสนาน   
และบางครั้งตองการสิ่งกระตุนประสาทสัมผัสตาง ๆ จึงเกิดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการที่สงเสริมโอกาสสรางสรรค   เฉลิมฉลองความสนุกสนาน 

 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
          ความเปนมาของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญของจังหวัด
เพชรบุรี จากแจงความกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2464 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 38 
ไดแจงความไววา “ดวยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เรี่ยไรเงินราษฎร ไดเงิน 2,700 บาท จัดการ
สรางโรงเรียนสตรีขึ้น ที่จังหวัดเพชรบุรี การกอสรางแลวเสร็จบริจาคทรัพยพรอมใจกันอุทิศสวนกุศล
นอมเกลา ฯ ถวายแด พระพุทธเจาหลวง ปยมหาราช”ตามแจงความกระทรวงศึกษาดังกลาวนี้ เปน
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การเริ่มตนในการจัดสรางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศในครั้งแรก ในสมัยที่มหาอํามาตยตรีพระยา
เพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ เปนผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เม่ือสรางโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดแลวเสร็จ 
กระทรวงศึกษาธิการไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ขอ
พระราชทานนามโรงเรียน และพระองคทรงโปรดเกลาพระราชทานนามวา “เบญจมเทพอุทิศ”     
             โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบญจมเทพอุทิศเริ่มเปดทําการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2460 
ในครั้งแรกนี้ นักเรียนทั้งหญิงและชายไมทราบจํานวนแนนอนและไมทราบชื่อครูใหญ ในสมัยแรก ๆ 
น้ันมีชุดนักเรียนของนักเรียนหญิงเปนเสื้อปกแบบทหารเรือสวมหัวสีขาว นุงผาถุงสีกรมทาหรือสีนํ้า
เงินบาง นักเรียนชายแตงกายกางเกงขาสั้น เสื้อสีขาว หรือตามแตจะหาได สวนรองเทาเปนผาใบสี
ขาวหรืออาจ ไมไดใสรองเทาก็มี สําหรับครูในสมัยแรกก็ใชเสื้อปกทหารเรือผาหนามีกระดุมสองแถว 
นุงผาถุง ใสรองเทาผาใบสีขาว มีอาคารเรียนหลังแรกเปนอาคารรูปทรงปนหยา มี 3 หองเรียน มี
หนามุขเปนหองครูใหญ  1 หอง หลังคามุงดวยกระเบื้อง ฝาเปนแผงไมสานป พ.ศ.2473 ทาน
อํามาตยเอกพระยาจินดารักษ ขาหลวงประจําจังหวัดเพชรบุรีในสมัยตอมา ไดเห็นวามีนักเรียน
จํานวนมากขึ้น อาคารเรียนไมเพียงพอ ไมเหมาะสมกับที่เปนโรงเรียนสตรีประจํา จังหวัด จึงได
กราบทูลสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ขอ พระราชทาน
เงินสวนพระองคสรางอาคารเรียนขึ้นใหม สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินทร ทานเห็นชอบดวยจึงประทานเงิน 6,000 บาท ใหร้ือถอนอาคารเรียนเดิมและ 
ปลูกสรางใหมในที่ดินของวัดชีสระอินทร โดยไดรับการสนับสนุนจาก พระครูสังครักษ (กิ่ง สุวัณโณ) 
เจาอธิการวัดชีสระอินทร ไดอาคารเรียนหลังใหม รูปทรงปนหยา 2 ชั้น   ชั้นลางยกพื้นสูง 1 เมตร  
มี 8 หองเรียน การปลูกสรางแลวเสร็จในป 2474 สมเด็จพระพ่ีนางเธอ   เจาฟาวไลยอลงกรณ กรม
หลวงเพชรบุรี ราชสิรินทร ทรงประทานเงินอีก 2,000 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียน  
            พระวรวงศเธอพระองคเจา ธานีนิวัติ กรมหม่ืนพิทยาลาภพฤติยากร ไดเสด็จมาทําพิธีเปด
ปายเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2475ป พ.ศ.2498 จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น บริเวณโรงเรียนเดิมคับ
แคบ และไมสามารถขยายตอไป ไดอีก จึงไดยายมาสรางอาคารเรียนใหม ณ ที่ตั้งปจจุบัน ซ่ึงเปน
ที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แปลง ที่ 1 เน้ือที่ 38 ไร 3 งาน 76 ตารางวา เริ่มเปดทําการสอน
เม่ือ 17 พฤษภาคม 2499 เปนตนมา และใน พ.ศ. 2499 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี” 

         ป  พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญเขตตรวจ
ราชการที่ 4 เปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรีที่ไดรับรางวัลเปนครั้งที่ 5 และไดรับรางวัลน้ี
เปนครั้งที่ 3 ภายในระยะเวลา 10 ป  

         ป  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546  เขาโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานคณิตศาสตรเขาโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร 
                   ป  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนในกํากับ   

         ป  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546  ไดรับคัดเลือกเขาโครงการจัดการเรียนการสอนเตรียม
ความพรอมโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (Mini English Program)   
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         ป   พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 ไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดนระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของกรมสามัญศึกษา   

         ป  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545  เปนโรงเรียนนํารองการปฏิรูปหลักสูตร ของกรมสามัญ
ศึกษา    
                   ป พ.ศ. 2543-พ.ศ.2544 เปนโรงเรียนนํารองดานการปฏิรูปการเรียนรูของกรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ   
                   ป  พ.ศ. 2542 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพดีเดนของจังหวัดเพชรบุรี   

         ป  พ.ศ. 2542 ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่จัด
จริยธรรมศึกษาดีเดน  

         ป พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน เปนศูนยและสนามสอบเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  
         ป พ.ศ. 2541 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญเขตการศึกษา 5 ครั้งที่ 4 

เปนโรงเรียนแหงแรก ของจังหวัดเพชรบุรีที่ไดรับรางวัลเปนครั้งที่ 4  
         ป พ.ศ. 2541รับโลเกียรติยศสถานศึกษาดีเดนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน

มัธยมศึกษา  
         ป พ.ศ. 2539 ไดรับคัดเลือกจัดหองสมุดกาญจนาภิเษก  ของกรมสามัญศึกษา   
         ป พ.ศ. 2537 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญเขตการศึกษา 5 ครั้งที่ 3 

เปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรีที่ไดรับรางวัลเปนครั้งที่ 3 
         ป พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการจัดกิจกรรมรณรงคและรักษา

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา   
         ป พ.ศ . 2536 -พ.ศ . 2539 เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่ มี

ความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) ของกรมสามัญศึกษา     
         ป  พ.ศ. 2536  เปนโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ   
         ป  พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน  เปนศูนยสอบโควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร  

                   ป  พ.ศ. 2535  เปนโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแมดีเดนของสภาสังคมสงเคราะห แหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2     
                   ป พ.ศ. 2533 - ปจจุบัน เปนโรงเรียนรวมพัฒนาหลักสูตร 

         ป พ.ศ. 2532  เปนโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแมดีเดนของสภาสังคมสงเคราะห แหง
ประเทศไทย  

         ป พ.ศ.2530 -ปจจุบัน เปนโรงเรียนรวมปฏิบตัิการใชหลักสตูรป  
พ.ศ. 2529  – ปจจุบัน  เปนโรงเรียนผูนําการใชหลักสตูร 

         ป พ.ศ. 2527 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญเขตการศึกษา 5 ครั้งที่ 2 
เปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรีที่ไดรับรางวัลเปนครั้งที่ 2 

         ป  พ .ศ . 2524 -ป จ จุบั น  เป ดศูนยบ ริการการศึกษาจั งหวัด เพชรบุ รี  ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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        ป พ.ศ. 2522 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ เขตการศึกษา 5 เปน
โรงเรียนแหงแรกของจังหวัดเพชรบุรี  

        ป พ.ศ. 2518 เขารวมโครงการ “ คมภ. 1”  รุนที่ 2   
        ป พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2540  เปดโรงเรียนผูใหญเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เปด

สอนเฉพาะระดับที่ 5(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
        ป พ.ศ. 2507 – ปจจุบัน เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ปจจุบันโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเปดสอนตัง้แตชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

ถึงชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ระดับชั้นละ 13 หอง รวม  78  หองเรียน  มีนักเรียนประมาณ    
2,710  คน จํานวนครู 270 คน  เจาหนาที่  นักการ  ภารโรง  คนงาน คนครัวและลูกจาง       
17 คน 

 
          ที่ตั้ง 
        ตั้งอยู เลขที่ 184/2   ถ.คีรีรัฐยา   ต.คลองกระแชง    อ.เมือง   จ.เพชรบุรี    76000  

โทร. 0-3242-5404 (ประชาสัมพันธ) 
 

         วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ 
                       วิสัยทัศน  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (VISION) โรงเรียนเปน
ผูนําแหงการปฏิรูปการศึกษา มุงม่ันพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุขตามวิถไีทย เพ่ือกาวไกลสูสากล ประสานชุมชนรวมพัฒนา 
              ภารกิจ ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (MISSION) 1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2. สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามมาตรฐาน การศึกษา และวิถีชีวิตไทยในสังคมโลก ( IT ) 3. ชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนองคกรแหงการเรียนรู ปลอดสิ่งเสพติด 

       พันธกิจ   ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (COMMITMENT)  
              1. บุคลากรหลักของโรงเรียนมีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู     
              2. นักเรียนเปนคนเกง คนดี หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา สามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตอยูใน สังคมโลกไดอยางมีความสุข 
3. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีศรัทธาเชื่อม่ัน และพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนปรัชญา 
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         ปรัชญา 
         ซ่ือสัตย   กตัญู    รูนาที่   มีนํ้าใจ 
          
         สีประจําโรงเรียน 
           กรมทา – ขาว 
         สีกรมทา หมายถึง  พระมหากษัตริย  อันเนื่องมาจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  

จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเงินสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการกอสรางโรงเรียน 

         สีขาว  หมายถึง  ในสมัยเริ่มแรกโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  เปน
โรงเรียนสตรีลวน ดังน้ันสีขาวจึงหมายความสะอาด  บริสุทธิ์  ของเด็กผูหญิง 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา 
 
               สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  3  โรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
            กิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
เปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาแกนักเรียน โรงเรียนไดจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความสนใจ  ความถนัดของตนเองออกมาอยางแทจริง  ซ่ึงกิจกรรมนันทนาการนั้นเปนสวนหนึ่งที่
ชวยขัดเกลาใหนักเรียนรูจักการปรับตัวดําเนินชีวิตในการเรียน หารทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักการแบง
หนาที่  มีความรับผิดชอบและมีการเสียสละเพื่อสวนรวม ทั้งยังเปนการฝกใหรูจักการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี เสริมสรางเจตคติ พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ได  ซํ้ายังปลูกฝงนิสัยที่พึงประสงคใหแกนักเรียนอีกดวย 
            ทั้งน้ีทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนันทนาการทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อเปนการสงเสริม  
ปลูกฝงนิสัยที่พึงประสงคและกระตุนความสามารถ ความสนใจและความกลาแสดงออกของนักเรียน  
ซ่ึงในหลักสูตรนั้นกําหนดไวในวิชาพลศึกษา ซ่ึงมีเพียงสัปดาหละหนึ่งคาบ สวนนอกหลักสูตรนั้นจัด
ในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ  ดังน้ี 
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กิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สถานที่การจดักิจกรรมนันทนาการ 
1.กิจกรรมออกกําลังกาย  (กําหนดไวในวชิาพลศึกษา  ) โรงยิม,สนามกีฬาภายในโรงเรียน 
  1.1 การแขงขันกีฬาส ี สนามกีฬาภายในโรงเรียน 
  1.2 การสงเสริมสมรรถภาพทางกาย โรงยิม,สนามกีฬาภายในโรงเรียน 
2.กิจกรรมการอาน  พูด    และการเขยีน  
  1.1 โครงการพี่นองรวมใจฝกใชภาษาจนี   หองภาษาตางประเทศ 
  1.2 ประกวดเรียงความ  แตงกลอน   และคําขวัญในวัน  
       สําคัญทางภาษาไทย  เชน  วันสุนทรภู   
       (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

หองกลุมสาระภาษาไทย 

  1.3 ประกวดเรียงความ   แตงกลอนภาษาอังกฤษ 
 (กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 

หองภาษาตางประเทศ 

  1.4 ตอบปญหาชิงรางวัลในวันสําคัญตาง ๆ  เชน              
       วันคริสตมาส  วันสุนทรภู  เปนตน 

หองกลุมสาระการเรียนรูดานภาษา 

 กิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สถานที่การจดักิจกรรมนันทนาการ 
  1.5 โครงการหมอภาษา                                         

 ( กลุมสาระการเรียนภาษาไทย ) 
หองหมอภาษา  

2.กิจกรรมทางศิลปหัตถกรรม  
   2.1 การจัดแขงขันการวาดภาพ หองกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
3.กิจกรรมนอกสถานที ่  
   3.1 การออกคายพักแรมลูกเสือ   เนตรนารี              
        ยุวกาชาด 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    พักแรม
ภายในบริเวณโรงเรียนเบญจมมเทพ
อุทิศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พักแรมที่คาย
ทหาร แกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  พักแรมที่คาย
ทหารมฤคทายวัน  จังหวัดเพชรบุรี   

   3.2 English  Camp   
  (กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ) 

ชายหาดชะอํา 

   3.3 คายเรียนรูภาษาอังกฤษจากธรรมชาต ิ บริเวณภายในและรอบโรงเรียน  
เบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
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กิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สถานที่การจดักิจกรรมนันทนาการ 
     3.4 ทัศนศึกษานอกสถานที่  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 เที่ยววัดชมวัง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 เที่ยว 
วังบานปนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
เที่ยวกรุงเทพ  

4. กิจกรรมทางสังคม  
4.1 การจัดพิธีการในวันสําคัญทางศาสนา เชน วัน    
      อาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา ฯลฯ 

ฟงเทศนมหาชาติ  ณ. วัดขอย  อ.
เมืองจังหวัดเพชรบุรี 

5. กิจกรรมทางสังคม  
 5.1 การบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญตาง ๆ  

 
วันทําความสะอาด สถานทีท่ํา
กิจกรรม 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   
จังหวัดเพชรบุรี  กิจกรรมทําความ
สะอาดบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ  
 จังหวัดเพชรบุรี                           

กิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สถานที่การจดักิจกรรมนันทนาการ 
6. กิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ  
    6.1 การจัดงานในวันสําคัญตาง ๆ เชน  วันพอแหงชาติ     

    วันแมแหงชาติ    วันปใหม   วันคริสตมาส               
    วันเกิดโรงเรียน   

บริเวณภายในโรงเรียนเบญจมเทพ-
อุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 

7. กิจกรรมดานการแสดงละคร  เตน  รํา  และดนตร ี  
 7.1 กิจกรรมเขาจังหวะ ลานเอนกประสงค 
 7.2 กิจกรรมแสดงดนตรี ลานเอนกประสงค 

8. กิจกรรมดานอื่น ๆ   
 8.1 โครงการเสียงตามสาย หองประชาสัมพันธ 
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   นอกจากที่กลาวมาแลวทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรียังไดมีการจัดใหมี
ชมรมตาง ๆ ที่นักเรียนจะเลือกเขารวมไดตามความสมัครใจ ดังน้ี 

1. ชมรมที่สัมพันธกับเน้ือหาวิชา 
                           ชมรมภาษาไทย  
                           ชมรมภาษาอังกฤษ 
                           ชมรมวิทยาศาสตร 
                           ชมรมสังคม 

2. ชมรมสงเสริมพัฒนาทักษะ 
                           ชมรมดนตรี 
                           ชมรมกีฬา 
                           ชมรมนาฏศิลป 
                           ชมรมศิลปะ 
                           ชมรมเกษตร 

3. เวลาในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ของนักเรียน 
                           ตอนเชากอนเขาเรียน 
                           ตอนชวงเวลาพักกลางวัน 
                           ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

          วันอังคาร เวลา2.40 - 3.10 น. ( ชวงเวลากิจกรรมอิสระสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี )  ( ขอมูลจากฝายกิจกรรมของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
จังหวัดเพชรบุรี  ) 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
                งานวิจัยในตางประเทศ 
             ในสวนของงานวิจัยในตางประเทศ ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของและไม
ตองการกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนไดรวบรวมไวดังน้ี 
     แอนด ( ann.1977:6341 – A ) ทําการศึกษาสํารวจความตองการและความสนใจใน
กิจกรรมนันทนาการที่สามารถเลนไดตลอดชีวิตของผูสูงอายุในภาคกลางของรัฐเทนเนสซี่          
(Tennessee) จากการสํารวจกิจกรรมนันทนาการที่สามารถเลนไดตลอดชีวิตมี  36 ประเภท แบงได
เปน 3  ประเภทใหญ ๆ โดยสํารวจผูสูงอายุ  94 คน ซ่ึงมีอายุระหวาง  55  -56 ป สิ่งที่สํารวจไดแก  
ความเอาใจใสในกิจกรรม การเขารวมกิจกรรมและสิ่งที่ตองการจะไดรับการฝกเพิ่มเติมผลการสรุป
ไดวา วิทยาลัยมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการสอนควรสงเสริม
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตลอดชีพใหกวางขวาง เพ่ือเปนการเตรียมเยาวชนใหเติบใหญที่
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กระตือรือรน กีฬาประเภททีมไมควรตัดออกจากกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมที่สามารถเลนได
ตลอดชีพ ควรไดรับการสนับสนุนไปพรอม ๆ กัน 
    นันทอกมาห  (Nantogmah.1982: 1080 A) ไดทําการวิจัยเร่ืองโปรแกรมพลศึกษาที่ใช
กันอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐไอโอวาที่เปนที่ตองการของนักเรียนมัธยมศึกษาปสุดทายและไดรับ
การเสนอแนะโดยคณาจารยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในรัฐไอโอว ไดใชแบบสอบถามกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปสุดทายจํานวน  272 คน และคณาจารย จํานวน 48 คน ผลการวิจัยพบวา
กิจกรรมที่จัดมากในโรงเรียน คือ วอลเลยบอล ซอฟทบอล และบาสเกตบอล กิจกรรมที่นักเรียน
ตองการเนนคือ วอลเลยบอล และเทนนิส  กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากคณาจารยในวิทยาลัย
คือ การวิ่งออกกําลังกาย  ยิมนาสติก วายน้ํา เบสบอล และเบตมินตัน นักเรียนสวนใหญชอบ
กิจกรรมดานกีฬามากวากิจกรรมอื่น ๆ สวนคณาจารยของวิทยาลัยสนับสนุนกีฬาที่เลนประเภท
บุคคลมากกวากีฬาที่เลนเปนทีม ทั้งนักเรียนและคณาจารยมีความเห็นวาโปรแกรมพลศึกษาที่เขา
เรียนควรจัดใหมีในระดับ  9  ถึง 10  สวนคณาจารยในระดับมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหใชแผนการ
เรียนบังคับเลือกในชั้น 11 และ  12 
    วัตกิน  (Walkin. 1983: 705 –A ) ไดทําวิจัยเรื่องโรงเรียนมัธยมศึกษาและผลกระทบที่มี
ตอการเขารวมอยางตอเน่ืองในกิจกรรมทางพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐนิวเซาวทเวลล 
ประเทศออสเตรเลีย  โดยใชแบบสอบถามกับนักศึกษาในวิทยาลัย จํานวน  260  คน ซ่ึงนักศึกษา
เหลานี้เคยเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลล ผลวิจัยพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษามี
ลักษณะแตกตางกัน  จะมีอิทธิพลตอสภาพการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาที่ตางกันดวย ความ
แตกตางจะเห็นไดชัดระหวางหญิงและชาย  โดยโรงเรียนจะมีอิทธิพลอยางมากในการตอเน่ืองของ
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาชาย ซ่ึงผูเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีแผนการเรียนที่
ยืดหยุนพอเหมาะกับการเรียน ประเภทของโรงเรียน รวมทั้งครูพละศึกษาที่มีความเปนกันเองและมี
ชีวิตชีวานาเลื่อมใส และมีความรูดี จะเปนสวนสําคัญที่มีผลกระบบตอการเขารวมกิจกรรมทางพล
ศึกษาอยางตอเน่ืองของนักศึกษา 
    เคราส (สมบัติ  กาญจนกิจ. 2535: 12 – 13; อางอิงจาก Kraus. 1984) ไดทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ ที่มีสวนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม โดยคิดปนรอยละที่กิจกรรมนันทนาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแสดง
ความคิดเห็นและน้ําหนักความสําคัญตางกัน 
  1. การยอมรับตนเองและผูอ่ืน   54% 
  2. ความสัมฤทธิ์ผล    59% 
  3. สุขภาพกาย   จิต    58% 
  4. ความรัก   ความเขาใจ                     61% 
  5. อิสรภาพ   บุคคล   และสังคม   71% 
  6. การมีสวนรวมเกี่ยวของกับกลุม  63%             
                   7. สงเสริม   ทาทาย   เสี่ยง   56% 
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  8. สงเสริมความปลอดภัย   51% 
  9. อํานวยความสะดวก   50% 
         10. สงเสริมสถานภาพ   37% 
         11. สงเสริมความคิดสรางสรรค           50% 
         12. สงเสริมปมเดน   29% 
 
  ทิลแมน ( สมบัติ  กาญจนกิจ 2535: 18; อางอิงจาก Tilman.1984 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ 
ความตองการกิจกรรมนันทนาการในชวงเวลาวางของคนและชุมชน  ”  สรุปความตองการได  10    
ประการ คือ 

1. ตองการสรางประสบการณใหม 
2. ตองการเปนที่ยอมรับหรือยกยองจากผูอ่ืน 
3. ตองการพักผอนหยอนใจเพ่ือหนีความเครียด 
4. ตองการความสั่นคงปลอดภัย 
5. ตองการเปนเจา  เปนใหญ   เปนผูนํากลุมหรือควบคุมสถานการณ 
6. ตองการตอบสนอง  และปฏิกิริยาทางสังคม 
7. ตองการกิจกรรมทางจิตใจ   เพ่ือกอใหเกิดอารมณสุขสงบ 
8. ตองการความคิดสรางสรรค  พัฒนาความคิด 
9. ตองการบริการผูอ่ืน  และอยากจะเปนที่ตองการ 
10. ตองการกิจกรรมการเคลื่อนไหว   และการทดสอบสมรรถภาพ 

 
  บอกเตอร (Boxter.1992: 203-213) ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตอการพัฒนาสติปญญาของนักศึกษาพบวา ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือนการมีสวนรวมใน
องคกรนักศึกษา การจัดการดานที่อยูอาศัย การทํางานและประสบการณการแลกเปลี่ยนมีสวนชวย
ใหนักศึกษามีพัฒนาการดานสติปญญา 

  โฮลบรูค ( Holbrook .1993: 2735 – A )ทําการศึกษาความตองการเรงดวนและกําหนด
แผนเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงเสริมสุขภาพการเรียนพลศึกษานันทนาการและ
โปรแกรมการแขงขันกีฬา โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 94 คน ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม   
ประกอบดวยผูบริหารสถาบัน ผูอํานวยการสํานักธุรการ และสถาปนิก ผลปรากฏวาคณะกรรมการ
วางแผนของสถาบันจะตองศึกษาในรายละเอียด เพ่ือกําหนดแบบสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยาง
ถูกตอง จัดเพิ่มงบประมาณเพื่อซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดตั้งศูนยบริการเพื่อประโยชน
สําหรับบํารุงรักษาที่ไดประสิทธิภาพ  ควรรวมกันดําเนินการตั้งแตการวางแผนและการวิจัย เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในอนาคตเปนสิ่งจําเปนเพ่ือประสิทธิผลการวางแผนและดําเนินการ 
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                งานวิจัยในประเทศ     
    จากการศึกษาคนควางานวิจัยดานความตองการกิจกรรมนันทนาการ สามารถสรุปความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน ตามที่นักวิชาการไดทําการศึกษาและวิจัยในเรื่องน้ี ซ่ึง
ผูวิจัยไดรวบรวมวิจัยในสวนที่เกี่ยวของ 
    ธีระ นทีวุฒิกุล ( 2521: 39 – 40 ) ไดศึกษาความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต ของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา คือนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2520  จํานวน 720 คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  
(Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตามมาตราสวน
ประมาณคา   ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเกี่ยวกับการเขารวมในกิจกรรมนิสิตนิสิตเลือกกิจกรรม
สงเคราะหและบําเพ็ญประโยชนเปนอันดับแรก รองลงมาคือกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ และเลือก
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเปนอันดับรองสุดทาย สวนการจัดกิจกรรมนิสิตของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมเสริมวิชาชีพ มีการจัดเปนอันดับสุดทายอันดับความตองการเขารวม
กิจกรรมนิสิตและ การจัดกิจกรรมนิสิตทางมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน เชื่อม่ันไดรอยละ 95     
    เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาขาวิชาที่เรียน อายุ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว
ของนิสิต มีอิทธิพลทําใหอันดับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่  0.05 
    เจริญ กระบวนรตัน และคนอื่น ๆ ( 2525: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความตองการรับ
บริการดานการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพของขาราชการและนิสิตใมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร สรุปวา 
          1. ขาราชการและนิสิตตองการไดรับการบริการดานการออกกําลังกาย   เพ่ือสงเสริม
สุขภาพ   อยูในระดับมากที่สุด 
          2. ขาราชการและนิสิตตองการใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหเหมาะสมเพียงพอ และตองการบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ แตละดาน
มาคอยใหบริการ ใหคําแนะนําในการออกกําลังกายมากที่สุด  ความตองการรองลงมาไดแก ความ
ตองการบริการดานความรู เกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการออกกําลังการและการแขงขันเปนอยางมาก แต
ที่สําคัญคือการประชาสัมพันธ 
          3. ขาราชการตองการไดรับการบริการในกิจกรรมประเภทบริการทรวดทรง การ
บริการวายน้ํา ฟุตบอล  เทนนิส    
          4. ในวันธรรมดาขาราชการและนิสิตตองการออกกําลังกายในชวงเวลา16.30 – 
18.30  น. สวนในวันหยุดราชการ ขาราชการตองการเวลา08.00  -10 .00 น. สําหรับนิสิตตองการ
เวลา  16.30-18. 30  น. 
          5. สถานที่ออกกําลังกายและอุปกรณไมพอเพียงกับความตองการ 
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    กรรณิกา  พนัสอําพล ( 2529: บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการเขารวม
กิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา ในสถาบันผลิตครูในชายแดนภาคใต ซ่ึงประชากรสวนใหญเปนไทย
มุสลิม วาอันดับของกิจกรรมนักศึกษาสอดคลองกับความตองการเขารวมของนักศึกษาหรือไมและ
เพ่ือเปรียบเทียบความตองการการเขาชมกิจกรรมของนักศึกษา โดยแยกตามเพศ อายุ ศาสนา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางการเรียน ภูมิลําเนา และสถาบันที่ศึกษา กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี วิทยาลัยครูยะลาและ
วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดยะลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปการศึกษา  2528  จํานวน  415  คน   
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ใชวิธีการแบบ  คิว –ชอรท ( Q – Sort ) แบบสอบถามไดรับคืน
และสมบูรณคิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูลที่ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย และทดสอบดวย  H-test 
ปรากฏผลดังน้ี 
          1.อันดับความตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา สอดคลองกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 9 ประเภท คือกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสังคมสงเคราะห   
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมศิลปะและ
การดนตรี กิจกรรมการพูดการพิมพ  กิจกรรมเสริมวิชาชีพ  และกิจกรรมเกี่ยวกับงานอดิเรก 
          2. กิจกรรมที่นักศึกษาตองการเขารวมมาก ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
สังคมสงเคราะห กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมทางสังคมตามลําดับสวนกิจกรรมที่นักศึกษา
ตองการเขารวมนอย ไดแก กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการพูดการพิมพ กิจกรรม
เกี่ยวกับงานอดิเรก  อันดับความตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา โดยแยกตามเพศ   
อายุ ศาสนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภูมิลําเนา และสถาบันที่ศึกษา ปรากฏวาไมมีความแตกตาง
โดยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
           จินดา ปนบรรจง(2544: บทคัดยอ ) ไดทําการเรื่อง “ความตองการการออกกําลังกายของ
ประชาชนในลานกีฬากลุมเจาพระยาของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาคนควาพบวาความ
ตองการการออกกําลังกายของประชาชนในลานกีฬากลุมเจาพระยาของกรุงเทพมหานคร  4  ดาน  
ปรากฏดังน้ี 
                  1) ความตองการดานกิจกรรมการออกกําลังกาย ประชาชนอายุ 25  ปขึ้นไป มีความ
ตองการมากที่สุดสามอันดับแรกคือฟุตบอล คิดเปนรอยละ10.53ฟุตซอล คิดเปนรอยละ9.7 และ
บาสเกตบอล คิดเปนรอยละ 9.78 ประชรชนต่ํากวา 25 ปมีความตองการมากที่สุดสามอันดับแรกคือ 
ฟุตบอล คิดเปนรอยละ10.86  ฟุตซอล คิดเปนรอยละ 10.49 และบาสเกตบอล คิดเปนรอยละ 8.99  
ประชาชนอายุ 25 ปขึ้นไป มีความตองการมากที่สุดสามอันดับแรกคือ แอโรบิคดานซ คิดเปนรอยละ  
9.41  เปตอง คิอเปนรอยละ  9.11 และแบดมินตันคิดเปนรอยละ 9.09 ประชาชนหญิงต่ํากวา 25  ป  
มีความตองการมากที่สุดสามอันดับแรกคือ บาสเกตบอล คิดเปนรอยละ 9.67 แบดมินตัน  คิดเปน
รอยละ 8.70 
                2)  ความตองการดาน วันและเวลาสําหรับการออกกําลังกาย ประชาชนชายอายุ  25   
ปขึ้นไปประชาชนชายอายุต่ํากวา 25  ป ประชาชนหญิงอายุต่ํากวา  25  ปประชาชนหญิงอายุ  25  
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ป  มีความตองการออกกําลังกายทุกวัน เวลาที่ตองการออกกําลังกายของประชาชนชายอายุ 25 ป
ขึ้นไป  มีความตองการมากที่สุดคือ  รอยละ  58.89 ในชวงเวลาเย็น 18.00-21.00  น.ประชาชนชาย
อายุต่ํากวา 25 ป  มีความตองการมากที่สุด 74.77  ในชวงเวลาเย็นเวลา 15.00-18.00 น .  
ประชาชนหญิงอายุ 25 ปขึ้นไป  มีความตองการมากที่สุด รอยละ 56.67  ในชวงเวลาเย็นเวลา  
18.00-21.00 น.   
                  3)  ความตองการดานสถานที่อุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนชาย
อายุ  25 ปขึ้นไปมีความตองการมากที่สุด รอนละ 56.67  เห็นวาควรเพิ่มจํานวนลานกีฬา   
ประชาชนชายอายุต่ํากวา  25  ป   มีความตองการมากที่สุด รอยละ 82.67  เห็นวา  ลานกีฬาควรมี
จุดน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนหญิงอายุ  25  ปขึ้นไป  และประชาชนหญิงอายุต่ํากวา  25  ป  
มีความตองการตรงกันมากที่สุดคือรอยละ  61.66  และ 81.11  เห็นวาลานกีฬามีแสงสวางเพียงพอ
และเหมาะสมกับการออกกําลังกาย 
                  4) ความตองการดานการจัดการ  ประชาชนอายุ  25  ปขึ้นไป ประชาชนอายุต่ํากวา 
25 ป  และประชาชนหญิงอายุ 25 ปขึ้นไป มีความตองการตรงกันมากที่สุดคือ รอยละ 67.78 , 
74.44 และ 67.78 ตามลําดับ เห็นวาควรมีการจัดการแขงขันหรือกิจกรรมการอออกกําลังกายในลาน
กีฬา ประชาชนหญิงอายุต่ํากวา  25  ป  มีความตองการมากที่สุดคือ  รอยละ 63.33 เห็นวาควรมี
ระเบียบและกติกาการใชลานกีฬาอยางชัดเจน  
  
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฏีและ
ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการสํารวจเพื่อความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่
มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียน  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี   
โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
  1. การกําหนดประชากร และเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทํา  และวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1,440 คน ( ฝายทะเบียน.2551:1)   

 กลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี โดยเปดตารางของ เครซ่ี และ มอรแกน ( Krejcie and  Morgan.1970:607 -  610 ) 
ที่ 1,440  คน  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน 302 คน ผูวิจัยขอทําวิจัยจํานวน  350 คน เปนชาย 174 
คน หญิง 176 ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ( Stratified  Random  Sampling )        

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามความคิด ผูวิจัยดําเนินการสราง
แบบสอบถาม ขั้นตอนดังน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยลําดับขั้นตอนการ
สรางเครื่องมือ ดังน้ี 
             1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ืองความคิดเห็น  เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 
             2. ศึกษาปญหาและรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
             3. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
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     4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ใหกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและถูกตอง 
 
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                1.นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5   ทาน (  อยูในภาคผนวก ก )   
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา   (Content   Validity  )  แลวนําไปปรับปรุงแกไขให
สมบูรณกอนนําไปทดลองใช    
            2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช( Try out ) กับกลุมนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลไปวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน     
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient ) ของ  
ครอนบาค ( ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ . 2543 : 218 ; อางอิงจาก Cronbach . 1951) ได
คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95   

 3. เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยตอไป   
 
          ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบง
ออกเปน  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  ( Check  List)  เกี่ยวกับ  เพศ  โปรแกรมการศึกษาและชั้นป 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการตางๆ ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ดานเสริมสรางความรู
และวิชาการ  ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานชุมชนและสังคม ดานกิจกรรม
นันทนาการ ดานการจัดกิจกรรม  มีลักษณะเปนแบบประเมินคา ( Rating  Scale ) กําหนดระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอยและนอยที่สุด 
             เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย 
          แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา( Rating  Scale ) มี 5 ระดับ ซ่ึงแตละ
ขอกําหนดเปน  5,4,3,2,1 โดยกําหนดคาคะแนนดังน้ี   
 

มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

นอย 2 คะแนน 

นอยที่สุด 1 คะแนน 
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              การแปลความหมายโดยใชเกณฑการประเมินผลโดยการอิงเกณฑ  หาคาเฉลี่ยเม่ือทําการ
วิเคราะหแปรผล( อารมณ  นาวากาญจน.2546: 56; อางอิงจาก  วิชียร  เกตุสิงห:9) นําระดับความ
ตองการกิจกรรมนันทนาการมาแปรความหมายเปนคาเฉลี่ยรายขอและรายดานดังน้ี 
    
 
 
 
 
              ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended )
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี       
ในดานตาง ๆ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
    1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เพ่ือ
ติดตอขอหนังสืออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 
             2. ผูวิจัยนําหนังสือยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขอ
อนุญาตนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 
    3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
    การจัดกระทําขอมูล 

        1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมมาทั้งหมด 
             2. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลวลงมาลงรหัส ( Coding ) ในแบบลงรหัส
เพ่ือประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
             3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลสมมติฐานที่ตั้งไว 
             การวิเคราะหขอมูล 
     1. นําขอมูลตอนที่ 1 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละ (percentage) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
     2. นําขอมูลตอนที่ 2 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean)หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
 (S.D.) ความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เปน

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลีย่ 

มาก 3.67 – 5.00 
ปานกลาง 2.34 – 3.66 
นอย 1.00 – 2.33 
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รายขอและรายดาน และทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาที   
(t-test)สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม  และคาแอฟ(F-test) มากกวา 2 กลุม สําหรับหาความพึงพอใจที่
มีตอกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี กับตัวแปรอิสระดานเพศ  
โปรแกรมการศึกษา และระดับการศึกษา หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
แลวนําเสนอตารางประกอบความเรียง 
      3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปแลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 
3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยแบง
วิเคราะหออกเปนขั้นตอนตางๆ  4 ขั้นตอน  และเพื่อใหเกิดความหมายที่ตรงกันผูวิจัยจึงกําหนด
สัญลักษณและอักษรในการวิเคราะห  ดังน้ี     
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน ขนาดกลุมตวัอยาง 
  X   แทน คาเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชวิเคราะหในการแจกแจงความถี่แบบที (t-distribution)   
 F  แทน คาสถิตทิี่ใชวิเคราะหในการแจกแจงแบบเอฟ (F–distribution) 
 SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉลีย่ของผลบอกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of Squares) 
 df   แทน ชั้นแหงความอิสระ (Degrees of Freedom) 
 p  แทน ความนาจะเปนหรือโอกาส (Probability) 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 EP      แทน   โปรแกรมการศึกษาสองภาษา 
           ปกติ     แทน   การศึกษาตามแบบกรมสามัญศึกษา   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จาก  ขอมูลที่รวบรวมไดโดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางของเครจชี่และมอรแกน ( Krejcie ; Morgan.1970: 608 ) ไดจํานวน  302 คน ผูวิจัยขอทํา
วิจัยจํานวน 350 คน  เปนชาย 174 คน หญิง 176 คน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติและ
นําเสนอผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี 
            ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแกเพศ   
โปรแกรมการศึกษา และ ระดับการศึกษา โดยแจกแจงเปนคารอยละนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 

  ตอนที่ 2 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามตัวแปร  ดานเสริมสรางความรู
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และวิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานชุมชนและสังคมดานกิจกรรม
นันทนาการ ดานการจัดกิจกรรม โดยแจกแจงเปนคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง 

   ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียน  
ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรเพศ  
ระดับการศึกษา  ชั้นป และประเภทวิชา โดยทดสอบคาที (t-test) และทดสอบคาเอฟ (F-test) แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง เม่ือผลการทดสอบพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู  โดยใชการทดสอบแบบเชฟเฟ ( Scheffe’s  
method  )   

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคหรือความขาดแคลน 
ความไมสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางของกลุมตัวอยาง  สรุปและนําเสนอเปนความเรียง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ของโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี   ที่เปนกลุมตัวอยาง  ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของ นักเรียน จําแนกตามเพศ  โปรแกรมการศึกษา และ  
     ระดับการศึกษา 
 

 

               จากตาราง 1 ผลวิเคราะหลักษณะขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน  จําแนก
ตามขอมูลเบื้องตนไดดังน้ี 

ตัวแปร   จํานวนคน รอยละ 
เพศ ชาย 174 49.71 
 หญิง 176 50.29 

รวม 350 100.00   
โปรแกรมการศึกษา ตาม 173 49.43 
 EP 177 50.57 

รวม 350 100.00   
ระดับการศึกษา 1 113 32.29 
 2 119 34.00 

 3 118 33.71 
  รวม 350 100.00 
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                1. เพศ  พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ที่
เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญกลุมตัวอยางเปนหญิง จํานวน 176 คน  คิดเปนรอยละ 50.29  และเปน
ชาย จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 49.71ในสวนของโปรแกรมการศึกษา  แสดงวาสวนใหญกลุม
ตัวอยางมีโปรแกรมการศึกษาสองภาษาหรือ (EP) คิดเปนรอยละ  50.57 และกลุมตัวอยาง
การศึกษาตามแบบกรมสามัญศึกษา  คิดเปนรอยละ  49.43    
      2. โปรเกรมการศึกษา พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เรียนตามหลักสูตรตามกรมสามัญศึกษา มีจํานวน 173 คน คิด
เปนรอยละ 49.43  และนักเรียนที่เรียนหลักสูตรโปรแกรมสองภาษาหรือ (EP) มีจํานวน 177 คน คิด
เปนรอยละ  50.57 
                 3. ระดับการศึกษา พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรีสวนใหญกลุมตัวอยางศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
34.00 รองลงมา คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 33.71  และที่นอยที่สุด 
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวน 113  คน  คิดเปนรอยละ 32.29   
  
            ตอนที่ 2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   
จําแนกตามตัวแปรดานเสริมสรางความรูและวิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ดานชุมชนและสังคม  ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานการจัดกิจกรรม และทําการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที ( t – test ) สําหรับกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม และคาเอฟ ( F – test ) สําหรับกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป หากพบความ
แคกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s  method ) 
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
     จําแนกเปนรายขอ ( n = 350 ) 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี X   S.D.  
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานเสริมสรางความรูและวชิาการ       
1.การเขารวมกิจกรรม  จะทําใหนักเรียนมีความรู สามารถนํากิจกรรมที่เขา
รวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอได 

3.75 0.62 มาก 

2.การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมไดตามที่โรงเรียน
กําหนดไว 

4.00 0.62 มาก 

3.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนไดรับความรูเพ่ิมเติมมากขึ้นจากการ
เรียนในหองเรียน 

3.92 0.66 มาก 

4.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีสามารถประยุกตความรูทางทฤษฎี
และประสบการณมาใชใหเกิดประโยชน 

3.89 0.68 มาก 

5.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงความสามารถเพื่อ
สรางเสริมทักษะของตน 

3.97 0.79 มาก 

6.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณ และ
มุมมองที่หลากหลายจากเพื่อนๆ 

3.73 0.77 มาก 

7.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมองเห็นหนทางในการนําความรูที่ได
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.06 0.74 มาก 

รวม 3.90 0.70 มาก 

 
 
            จากตารางที่ 2 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานสงเสริมความรูและวิชาการ
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.90 , S.D.=0.70) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ทุกขอ  โดยขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
ขอ 7 ( X =4.06, S.D.=0.74) ขอ 2 ( X =4.00, S.D.=0.62) และขอ 5 ( X =3.97, S.D.=0.79) 
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
     (n = 350) 

 
            จากตารางที่  3 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.41 , S.D.=0.78) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ทุกขอ โดยขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 
ลําดับแรก  คือ  ขอ 6 ( X =4.49, S.D.=0.67) ขอ 5 ( X =4.46, S.D.=0.81) และขอ 3 และขอ 4 
( X =4.40, S.D.=0.81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี X  S.D.  ระดับความพึง
พอใจ 

ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ       

1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการทั้งในรมและกลางแจงเพียงพอ 4.38 0.80 มาก 

2.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพพรอมใชเสมอ 4.35 0.80 มาก 

3.อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆอยูในสภาพพรอมใชเสมอ 4.40 0.81 มาก 

4.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสม ปลอดภัย 4.40 0.81 มาก 

5.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 4.46 0.81 มาก 

6.จัดสถานที่ในการพักผอนหลังจากการเขารวมกิจกรรมเพียงพอ 4.49 0.67 มาก 

รวม 4.41 0.78 มาก 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
     ( n = 350 ) 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี X   S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

ดานชุมชนและสงัคม       
1.กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงใหนักเรียนได 3.67 0.60 มาก 
2.การเขารวมกิจกรรมนักเรียนไดรับความเชื่อถือ 3.25 0.51 ปานกลาง 
3.การเขารวมกิจกรรมนักเรียนไดรับการยอมรับจากสังคม 3.21 0.49 ปานกลาง 
4.การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางที่ไดรับทุนการศึกษา 3.42 0.57 ปานกลาง 
5.กิจกรรมของนักเรียนมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค 

 
3.39 

 
0.55 ปานกลาง 

6.กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือชุมชนและสังคมใหอยู
อยางมีสุข 

 
3.52 

 
0.57 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.55 ปานกลาง 

   
           จากตารางที่ 4 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.41 , S.D.=0.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ไดแก ขอ 1 ( X =3.67, S.D.=0.60) สวนขออ่ืน ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
     ( n = 350 ) 
 

 
            จากตารางที่ 5 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานกิจกรรมนันทนาการ   
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.19 , S.D.=0.77) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ทุกขอ  โดยขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
ขอ 8 ( X =4.69, S.D.=0.46) ขอ 9 ( X =4.46, S.D.=0.85) และขอ 3 ( X =4.25, S.D.=0.81) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี     X      S.D.     ระดับความพงึพอใจ 

ดานกิจกรรมนันทนาการ    
1.กิจกรรมกีฬาสี 4.19 0.79 มาก 

2.กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 4.10 0.79 มาก 

3.กิจกรรมสังสรรคปใหม 4.25 0.81 มาก 

4.กิจกรรมวันสถาปนาของโรงเรียน 4.24 0.81 มาก 

5.กิจกรรมของหมวดวิชา 3.93 0.89 มาก 

6.กิจกรรมวันแมแหงชาติ 4.20 0.79 มาก 

7.กิจกรรมวันพอแหงชาติ 4.20 0.79 มาก 

8.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน 4.69 0.46 มาก 

9.การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีอารมณแจมใสมากขึ้น 4.46 0.85 มาก 

10.กิจกรรมที่เขารวม มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน 3.89 0.92 มาก 

11.กิจกรรมที่เขารวม ทําใหรับรูในคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง 3.97 0.69 มาก 

รวม 4.19 0.77 มาก 



 
43 

ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
     ( n = 350 ) 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี X   S.D.  ระดับความพึงพอใจ 

ดานการจัดกิจกรรม       
1.ฝายการจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชน
จากการเขารวมกิจกรรม 

 
3.77 

 
0.74 

 
มาก 

2.มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ในสถานที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม 3.82 0.63 มาก 

3.นักเรียนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลเบื้องตนไดทันที 3.70 0.71 มาก 

4.มีการประชาสัมพันธ  ขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ 4.38 0.72 มาก 

5.มีตารางกิจกรรม ขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ 4.31 0.81 มาก 
6.มีบุคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง 4.04 0.62 มาก 
7.มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี 3.83 0.67 มาก 

8.มีบุคลากรทางกิจกรรมใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี 3.96 0.72 มาก 

9.มีครูที่ปรึกษากิจกรรมใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี 3.95 0.81 มาก 

10.กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน 

 
4.40 

 
0.56 

 
มาก 

11.การจัดกิจกรรมในแตละครั้ง มีการประสานงานดานการเรียนการสอน 
เพ่ือขอเวลาใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม 

 
4.35 

 
0.77 

 
มาก 

รวม 4.12 0.71 มาก 

 
            จากตารางที่  6  แสดงวา  ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน ชวงชั้นที ่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ดานกิจกรรมนันทนาการ  
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.12 , S.D.=0.71) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ทุกขอ  โดยขอที่นักเรยีนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก  คือ  
ขอ 10 ( X =4.40, S.D.=0.56) ขอ 4 ( X =4.38, S.D.=0.72) และขอ 11 ( X =4.35, S.D.=0.77) 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน         
     ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
     โดยรวมทุกดาน  ( n = 350 ) 
 

กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี      X      S.D.     ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ 3.90 0.70 มาก 
2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 4.41 0.78 มาก 
3.ดานชุมชนและสังคม 3.41 0.55 ปานกลาง 
4.ดานกิจกรรมนันทนาการ 4.19 0.77 มาก 
5.ดานการจัดกิจกรรม 4.01 0.70 มาก 
รวม 4.01 0.70 มาก 

 
           จากตารางที่ 7 แสดงวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก 
( X =4.01,S.D.=0.70) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ดานชุมชนและสังคม นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอ 1 ( X =3.41, S.D.=0.55) สวนขออ่ืน ๆนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่  3   
     ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 5 ดาน   
     จําแนกตามเพศ 
 

กิจกรรมกลางแจง เพศ n X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ชาย 174 4.06 0.57 มาก 
หญิง 176 4.09 0.45 มาก 

1.ดานเสริมสรางความรูและ
วิชาการ 

รวม 350 4.07 0.51 มาก 
ชาย 174 4.81 0.35 มาก 
หญิง 176 4.85 0.27 มาก 

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 

รวม 350 4.83 0.31 มาก 
3.ดานชุมชนและสังคม ชาย 174 3.38 0.37 ปานกลาง 
 หญิง 176 3.46 0.49 ปานกลาง 

 รวม 350 3.42 0.44 ปานกลาง 
4.ดานกิจกรรมนันทนาการ ชาย 174 4.51 0.46 มาก 
 หญิง 176 4.50 0.43 มาก 

 รวม 350 4.54 0.44 มาก 
5.ดานการจัดกิจกรรม ชาย 174 4.14 0.56 มาก 
 หญิง 176 4.25 0.49 มาก 

รวม 350 4.20 0.53 มาก   

รวม ชาย 174 4.18 0.37 มาก 

 หญิง 176 4.24 0.33 มาก 

  รวม 350 4.21 0.34 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X =4.21,S.D.=0.34) เม่ือพิจารณาตามเพศพบวาดานชุมชนและสังคม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.42 , S.D.=0.44) สวนในดานอ่ืนนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
ทั้งเพศชายและเพศหญิง  
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            ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจังหวัดเพชรบุรี ตามตวัแปร
เพศ โปรแกรมการศึกษา โดยทดสอบคาที (t-test )สวนระดับการศกึษาโดยทดสอบคาเอฟ (f-test) 
นําเสนอในรูปแบบประกอบความเรียง เม่ือผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญการสถิติ  
จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’s  method) ดังตาราง 9 - 17 
   
ตาราง 9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ โดยรวม ของ  
     นักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด  
     เพชรบุรี จําแนกตามเพศ 
 

ชาย 
n = 174 

 
หญิง 

    n = 176 
  

ความพึงพอใจในกิจกรรมนันทนาการ 
ของโรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจังหวัด

เพชรบุรี 
 X  S.D. X   S.D. 

 
 
 
 
t 

 
 
 
 

p 

1.ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ 4.06 0.57 4.09 0.45 -0.54 0.58 

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

4.81 0.35 4.85 0.27 -1.35 0.17 

3.ดานชุมชนและสังคม 3.38 0.37 3.46 0.49 -1.77 0.07 

4.ดานกิจกรรมนันทนาการ 4.51 0.46 4.56 0.43 -1.16 0.24 

5.ดานการจัดกิจกรรม 4.14 0.56 4.25 0.49 -1.95* 0.05 

                         รวม 4.18 0.37 4.24 0.32 0.25* 0.00 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 9 แสดงวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน  
ขอที่ 1แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ในดานการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจแตกตาง
กัน สวนในดานอ่ืนไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3  
     ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 5   

ดาน จําแนกตามโปรแกรมการศึกษา 
 

กิจกรรมกลางแจง โปรแกรม n X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ปกต ิ 173 4.07 0.55 มาก 
EP 177 4.07 0.48 มาก 

1.ดานเสริมสรางความรูและ
วิชาการ 

รวม 350 4.07 0.51 มาก 
ปกต ิ 173 4.80 0.34 มาก 
EP 177 4.86 0.28 มาก 

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 

รวม 350 4.83 0.31 มาก 
3.ดานชุมชนและสังคม ปกต ิ 173 3.40 0.43 ปานกลาง 
 EP 177 3.44 0.45 ปานกลาง 

 รวม 350 3.42 0.44 ปานกลาง 
4.ดานกิจกรรมนันทนาการ ปกต ิ 173 4.52 0.46 มาก 
 EP 177 4.55 0.43 มาก 

 รวม 350 4.54 0.44 มาก 
5.ดานการจัดกิจกรรม ปกต ิ 173 4.17 0.55 มาก 
 EP 177 4.22 0.51 มาก 

  รวม 350 4.20 0.53 มาก 
รวม ปกต ิ 173 4.19 0.36 มาก 

 EP 177 4.23 0.32 มาก 

  รวม 350 4.21 0.34 มาก 

 
           จากตาราง 10 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  จําแนกตามโปรแกรมการศึกษา โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X =4.21 , S.D.=0.34) เม่ือพิจารณาตามโปรแกรมการศึกษา พบวาดานชุมชน
และสังคม นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.42 , S.D.=0.44) สวนในดานอ่ืน
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งโปรแกรมการศึกษาตามหลักสูตรกรมสามัญการศึกษา
และโปรแกรมการศึกษาในรูปแบบสองภาษา   
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ตาราง 11 คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชัน้  
     ที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  จําแนก  
     ตามโปรแกรมการศึกษา 
 

โปรแกรมปกติ 
n = 173 

โปรแกรม EP 
n = 177 ความพึงพอใจในกิจกรรมนันทนาการ 

ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
X   S.D.  X  S.D. 

  
t 

  
p 

1.ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ 4.07 0.55 4.07 0.48 -0.11 0.06 

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

4.80 0.34 4.86 0.28 -1.52 0.18 

3.ดานชุมชนและสังคม 3.40 0.43 3.44 0.45 -0.90 0.63 

4.ดานกิจกรรมนันทนาการ 4.52 0.46 4.55 0.43 -0.49 0.39 

5.ดานการจัดกิจกรรม 4.17 0.55 4.22 0.51 -0.70 0.31 

รวม 4.19 0.36 4.23 0.32 -0.88 0.10 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

            จากตาราง 11 แสดงวา นักเรียนที่มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจไม
แตกตางกันทุกดาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 2   
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ตาราง 12 คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวง 
     ชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี      
     จําแนกตามระดับการศกึษา      
 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

n = 113 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

n = 119 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

n = 118 
ความพึงพอใจในกิจกรรมนันทนาการ 

ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี X  S.D. ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

X  S.D. ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

X  S.D. ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

1.ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ 4.09 0.43 มาก 4.02 0.55 มาก 4.10 0.55 มาก 

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

4.89 0.23 มาก 4.80 0.35 มาก 4.81 0.34 มาก 

3.ดานชุมชนและสังคม 3.44 0.43 
ปาน
กลาง 

3.39 0.41 
ปาน
กลาง 

3.43 0.47 
ปาน
กลาง 

4.ดานกิจกรรมนันทนาการ 4.54 0.44 มาก 4.52 0.45 มาก 4.55 0.44 มาก 

5.ดานการจัดกิจกรรม 4.20 0.49 มาก 4.17 0.57 มาก 4.21 0.53 มาก 

รวม 4.23 0.29 มาก 4.18 0.37 มาก 4.22 0.36 มาก 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีเพียงดานชุมชนและสังคมเทานั้นที่นักเรียนทั้ง   
3 ระดับการศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   
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ตาราง13 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด 
     กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ของกลุมตวัอยางจําแนก 
     ตามระดับการศึกษา   
 

กิจกรรมกลางแจง 
แหลงของ
ความ

แปรปรวน df 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Sig. 
ระหวางกลุม 2 2.16 1.08 3.16* 0.04 

ภายในกลุม 347 118.68 0.34   

1.ดานเสริมสรางความรูและ
วิชาการ 

รวม 349 120.84    

ระหวางกลุม 2 5.48 2.74 5.19* 0.01 

ภายในกลุม 347 183.15 0.53   

2.ดานสถานที่ อุปกรณ ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

รวม 349 188.62    

3.ดานชุมชนและสังคม ระหวางกลุม 2 0.34 0.17 0.89 0.41 

 ภายในกลุม 347 65.14 0.19   

 รวม 349 65.48    

4.ดานกิจกรรมนันทนาการ ระหวางกลุม 2 0.62 0.31 0.78 0.46 

 ภายในกลุม 347 138.10 0.40   

 รวม 349 138.72    

5.ดานการจัดกิจกรรม ระหวางกลุม 2 0.88 0.44 1.24 0.29 

 ภายในกลุม 347 123.90 0.36   

  รวม 349 124.78       

รวม ระหวางกลุม 2 1.26 0.63 4.21* 0.02 

 ภายในกลุม 347 51.78 0.15   

  รวม 349 53.03       
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
จากตาราง 13 แสดงวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอ

การจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอ 3 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ในดานชุมชนและสังคม ดานกิจกรรมนันทนาการ 
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และดานการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนดานอ่ืนนักเรียนมีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 
ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวง 
     ชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี ดาน  
     เสริมสรางความรูและวชิาการ  

 

ความพึงพอใจ ระดับการศึกษา 
X   

ม.1 
4.09 

ม.2 
4.02 

ม.3 
4.10 

ม.1 4.09 - 0.96 -0.23 
ม.2 4.02 - - -1.10* 

ดานเสริมสรางความรู
และวิชาการ 

ม.3 4.10 - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
    จากตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ พบวา  
นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ มัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่   

3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานสถานที่  
อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  

 

ความพึงพอใจ ระดับการศึกษา 
X   

ม.1 
4.89 

ม.2 
4.80 

ม.3 
4.81 

ม.1 4.89 - 2.33* 2.01* 
ม.2 4.80 - - -0.30 

ดานสถานที่ อุปกรณ ใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ ม.3 4.81 - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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    จากตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู  ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1กับ นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3    
     ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดานการ     
     จัดกิจกรรม  

 

ความพึงพอใจ ระดับการศึกษา 
X   

ม.1 
4.20 

ม.2 
4.17 

ม.3 
4.21 

ม.1 4.20 - 0.44* -0.14 
ม.2 4.17 - - -0.56* 

ดานการจัดกิจกรรม 

ม.3 4.21 - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
       จากตารางที่ 16แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา ดานการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับ นักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  และ มัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคู
อ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  
 
ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
     ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทุกดาน 
      

ความพึงพอใจ ระดับการศึกษา 
X   

ม.1 
4.23 

ม,2 
4.18 

ม.3 
4.22 

ม.1 4.23 - 1.19* 0.26 
ม. 2 4.18 - - -0.85 

โดยรวมทุกดาน 

ม. 3 4.22 - - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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      จากตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมทุกดาน พบวา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1และนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  สรุปไดดังน้ี 
 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพและความตองการกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนใน
ดานตาง ๆ  
  1.  ดานเสริมสรางความรูทางวชิาการ 

1.1  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียนมีความสอดคลองกับบทเรยีน 
1.2 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดใหสามารถสงเสริมความรูเพ่ิมเติมจากบทเรียน  

                             ได 
1.3  กิจกรรมนันทนาการชวยกระตุนใหสนใจในบทเรยีนดานวิชาการมากขึ้น  

2. ดานสถานทีใ่นการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
2.1  สถานที่ภายในโรงเรียนสะดวกตอการจดักิจกรรมนันทนาการ 
2.2  สถานที่ภายในโรงเรียนมีเพียงพอตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2.3  สถานที่ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ  

3. ดานชุมชนและสงัคม 
3.1  ตองการใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนมากขึ้น 

4. ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
4.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ  ตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกบัการจัด 

กิจกรรรมอยางชัดเจน 
5. ดานบุคลากรในการดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

        5.1 ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาเปนวิทยากร 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอกิจกรรมนันทนาการของ

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ สรุปลําดับขั้นของการวิจัย
ดังน้ี 
 

บทยอ 
                 ความมุงหมายของการวิจยั 

    1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ   
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 

    2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
                 ความสําคัญของการวิจัย 
     ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือนําขอมูลไปพิจารณาประกอบการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของ
นักเรียนที่ตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการที่ตนพึงพอใจ และเพื่อเปนสื่อกลางในการพัฒนาให
นักเรียนมีศักยภาพทางรางกาย  อารมณ และสังคมที่ดีตอไป   
 
                  สมมติฐานในการวิจัย 
              1. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี   แตกตางกัน 
              2. นักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  แตกตางกัน 
              3. นักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  แตกตางกัน 
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               การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีลําดับขั้นตอนการ
สรางเครื่องมือ  ดังน้ี 
                      1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ืองความคิดเห็น เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
                      2. ศึกษาปญหาและขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
นักเรียนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือ 
                      3. สรางแบบสอบถาม 
                      4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  ไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมและถูกตอง  
                
                 การหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั 
                            1. นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทาน (อยูใน 
ภาคผนวก ก ) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content  Validity )แลวนําไปปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใช    
                      2.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try out )กับกลุม
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี จํานวน  30 คน  แลวนําขอมูลไปวิเคราะหหาความ
เชื่อม่ัน  (Reliability ) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient )  
ของครอนบาค (ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ .2543: 218 ; อางอิงจาก Cronbach .1951 ) ได
คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.95  

             3.  เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยตอไป   
 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1,440  คน ( ฝายทะเบียน.2551: 1) 
 กลุมตวัอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  นักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  ในโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1,440 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น      
( Stratified  Random  Sampling ) กําหนดตัวอยาง โดยเปดตารางของ เครซี่ และ มอรแกน   
( Krejcie  and  Morgan.1970:607 - 610) ที่ 1,440  คน  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  302  คน  ผูวิจัย
ขอทําวิจัยจํานวน 350 คน  เปนชาย 174 คน หญิง 176 คน  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
และนําเสนอผลการ 
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               เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
   ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  ( Check  List)  เกี่ยวกับ   เพศ   โปรแกรมการศึกษาและชั้นป 
    ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการตางๆ ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ดานเสริมสรางความรู
และวิชาการ  ดานสถานที่  อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานชุมชนและสังคม ดาน
กิจกรรมนันทนาการดานการจัดกิจกรรม  มีลักษณะเปนแบบประเมินคา ( Rating  Scale ) กําหนด
ระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอยและนอยที่สุด 
             โดยใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา( Rating  Scale )มี  5   ระดับ     ซ่ึง
แตละขอกําหนดเปน  5,4,3,2,1 โดยกําหนดคาคะแนนดังน้ี 
   มากที่สุด          เทากับ                     5                     คะแนน   

มาก                เทากับ                     4                     คะแนน   
ปานกลาง         เทากับ                     3                     คะแนน  
นอย                เทากับ                     2                     คะแนน   
นอยที่สุด          เทากับ                     1                     คะแนน   

 การแปลความหมายโดยใชเกณฑการประเมินผลโดยการอิงเกณฑ  หาคาเฉลี่ยเม่ือทําการ
วิเคราะหแปรผล( อารมณ  นาวากาญจน.2546:56; อางอิงจาก  วิชียร  เกตุสิงห:9) 
นําระดับความตองการกิจกรรมนันทนาการมาแปรความหมายเปนคาเฉลี่ยรายขอและรายดานดังน้ี 
 

              ระดับความพงึพอใจ                                                    คาเฉลี่ย 
       มาก                                                       3.67 – 5.00 

    ปานกลาง                                              2.34 – 3.66 
    นอย                                                    1.00 – 2.33 

 
      ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด ( Open  Ended )
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความตองการกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนในดาน
ตาง ๆ  
     นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม  
ชัดเจนของภาษาและความคลุมเครือในเรื่องความพึงพอใจ 
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1. นําแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวนํา 
กลับมาใหอาจารยพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 

2.  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความสอดคลองของ 
ขอคําถามเกี่ยวกับการศึกษาการใชเวลาวางของนักเรียนและนักศึกษา และใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ถึงความเหมาะสมดังกลาว  

3.  นําคะแนนที่ไดจากขอ 5 มาคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของคําถาม โดย 
พิจารณาวาถาคาคํานวณไดในแตละขอ ถาคาที่ไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาคําถามนั้นมีความ
เหมาะสม แตถาคาคํานวณไดนอยกวา 0.5 ตองนําไปปรับปรุงแกไข 
 

                  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
      1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เพ่ือ
ติดตอขอหนังสืออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 
               2. ผูวิจัยนําหนังสือยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขอ
อนุญาตนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 
      3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 
                   การวิเคราะหขอมูล 
        1. นําขอมูลตอนที่ 1  มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละ ( percentage) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
       2. นําขอมูลตอนที่ 2 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean ) หาคาเบี่ยงเบนพื้นฐาน       
 ( S.D.) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี  เปนรายขอและรายดาน  และทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจเพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
การหาคาที(t-test)  สําหรับกลุมตัวอยาง  2 กลุม  และคาแอฟ(F-test)  สําหรับหาความพึงพอใจที่มี
ตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี กับตัวแปรอิสระดาน
เพศ  โปรแกรมการศึกษา  และระดับการศึกษา หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 แลวนําเสนอตารางประกอบความเรียง 
      3.  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่  3  มาสรุปแลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง 
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                   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดคํานวณหาคาสถิติ  ดังน้ี 

  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คารอยละ ( Percentage ) 
   1.2 ความถี ่
   1.3 คาเฉลี่ย  ( Mean ) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตาง ๆ  ใชกับ
แบบสอบถาม  โดยใชสูตร ( ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541:  34 – 35  ) 
   1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) เพ่ือใชแปลความหมายของ
ขอมูลดานตาง ๆ โดยใชสูตร ( ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541: 65 ) 

  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 
  2.1 การตรวจสอบคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity  of  Content) โดยอาศัย
ดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน วิเคราะหออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลขมวลคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่ตองการ ( IC ) เปนรายขอเทากับ  0.5 หรือมากกวา 
  2.2 การหาความเชื่อม่ัน ( Reliability ) ของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ
คา ( Rating  Scale ) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient )ของครอนบาค  
(ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ . 2543 : 218 ; อางอิงจาก Cronbach . 1951 ) ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.9575  หรือ α = 0. 9579 
                   3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
   3.1 ทดสอบคาที (t-test) 
   3.2 ทดสอบคาเอฟ (F-test) 
   3.3 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธิีของเชฟเฟ ( Scheffe’s  method  )  
   

สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ ของโรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจังหวัดเพชรบุรี     สรุปผลไดดังน้ี 
 ตอนที่ 1  จํานวนและคารอยละขอมูลสวนตัวของนักเรยีนชวงชั้นที่  3  ที่เปนกลุมตัวอยาง  
สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการวเิคราะหขอมูลสวนตัว 
        1.1 เพศ พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี    
ที่เปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญกลุมตัวอยางเปนหญิง จํานวน  176 คน  คิดเปนรอยละ 50.29  และ
เปนชาย  จํานวน 174 คน  คิดเปนรอยละ 49.71ในสวนของโปรแกรมการศึกษา  แสดงวาสวนใหญ
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กลุมตัวอยางมีโปรแกรมการศึกษาสองภาษาหรือ ( EP)  คิดเปนรอยละ  50.57  และกลุมตัวอยาง
การศึกษาตามแบบกรมสามัญศึกษา  คิดเปนรอยละ  49.43    
     1.2  โปรแกรมการศึกษา พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่เรียนตามหลักสตูรตามกรมสามัญศึกษา มีจํานวน 173 คน คิด
เปนรอยละ 49.43  และนักเรียนที่เรยีนหลักสูตรโปรแกรมสองภาษาหรือ ( EP ) มีจํานวน 177 คน 
คิดเปนรอยละ  50.57 
     1.3 ระดับการศึกษา  พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่  
2   มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมา คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน  
118  คน  คิดเปนรอยละ 33.71 และที่นอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 32.29 
               ตอนที่ 2  คาเฉลี่ย ( Mean ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ความพึงพอใจของ
นักเรียนชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี  เปนรายขอและรายดาน  และการเปรียบเทียบความพึงพอใจเพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบคาที ( t-test ) สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุม  และคาเอฟ ( F-test ) สําหรับกลุมตัวอยาง
มากกวาสองกลุมขึ้นไป  หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงทําการ
ทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s  method )  สรุปไดดังน้ี 
 1. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   พบวา 
                1. 1  ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ  ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3  ที่มี
ตอกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี    ในดานเสริมสรางความรูและ
วิชาการ  โดยรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =3.90, S.D.=0.70)   
     1.2  ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ความพึงพอใจของนักเรียน
ชวงชั้นที่  3  ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ใน
ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ( X =4.41, S.D.=0.78) 
      1.3 ดานชุมชนและสังคม ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ในดานชุมชนและสังคม     
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ( X =3.41, S.D.=0.55) 
  1.4 ดานกิจกรรมนันทนาการ  ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ในดานกิจกรรมนันทนาการ     
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.19, S.D.=0.77) 
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  1.5 ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3 ที่มีตอ
การจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ในดานการจัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   ( X =4.12, S.D.=0.71) 
  1.6  ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
( X =4.01, S.D.=0.70)  และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานแลว  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
คือ  ในดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ( X =4.41, S.D.=0.78)   สวนในดาน
ชุมชนและสังคมนั้นพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.41, S.D.=0.55)    
      1.7  เพศ  พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X =4.21, S.D.=0.34) เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา นักเรียนชายมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นอยกวาเพศหญิง ( X =4.18, 
S.D.=0.37) และ  ( X =4.21, S.D.=0.34) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานชุมชนและสังคมทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=0.37) และ  
( X =3.46, S.D.=0.49)  สวนในดานอ่ืนนั้นทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 
  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 1 แต
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ในดานการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจ แตกตางกัน  สวน
ในดานอ่ืนไมมีความแตกตางกัน 
                 1.8  โปรแกรมการศึกษา พบวา  นักเรียนที่มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =4.21, S.D.=0.34) และเม่ือพิจารณาตามโปรแกรมการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียน
ตามหลักสูตรกระทรวงสามัญศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  นอยกวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรสองภาษา ( EP ) ( X =4.19, 
S.D.=0.36) และ   ( X =4.23, S.D.=0.32)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานชุมชนและสังคม
ทั้งที่เรียนตามหลักสูตรกระทรวงสามัญศึกษาและนักเรียนที่เรียนหลักสูตรสองภาษา( EP ) มีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.43) และ  ( X =3.44, S.D.=0.45)  สวนในดานอ่ืน
น้ันทั้งที่เรียนตามหลักสูตรกระทรวงสามัญศึกษาและนักเรียนที่เรียนหลักสูตรสองภาษา(EP )มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 
                นักเรียนชวงชัน้ที่  3  ที่มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 2   
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               1.9  ระดับการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่มีชั้นปการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X =4.01, S.D.=0.70) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานชุมชนและสังคมนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.44, S.D.=0.43 , 
X =3.39, S.D.=0.41  และ X =3.43, S.D.=0.47   ตามลําดับ  )  สวนในดานอ่ืนนั้น นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
                  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีชั้นปการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 
3  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ในดานชุมชนและสังคม  และดานกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนดานอ่ืนนักเรียนมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  สรุปผลไดดังน้ี 

                   - ดานเสริมสรางความรูทางวิชาการ  พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ  พบวา  นักเรียน
ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และ มัธยมศึกษาปที่ 3  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 

                  - ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา  ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1กับ นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ มัธยมศกึษาปที ่
3  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 

                   - ดานการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับ  นักเรียน
ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่  2และ  นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2และ   
มัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  

                   - โดยรวมทุกดาน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมทุกดาน  พบวา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนที่ศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความ
แตกตาง 
              ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียนในดานตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 

1. ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ    
                 1.1   กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียนมีความสอดคลองกับบทเรียน 
                 1.2   กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดใหสามารถสงเสริมความรูเพ่ิมเติมจากบทเรียนได 
                 1.3   กิจกรรมนันทนาการชวยกระตุนใหสนใจในบทเรียนดานวิชาการมากขึ้น  
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              2. ดานสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
                 2.1   สถานที่ภายในโรงเรียนสะดวกตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
                 2.2   สถานที่ภายในโรงเรียนมีเพียงพอตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

   2.3   สถานที่ภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
                3.  ดานชุมชนและสังคม 
                 ตองการใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชนมากขึน้ 
             4.  ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
                 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ  ตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรรมอยาง
ชัดเจน 
             5.  ดานบุคลากรในการดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
  ในการจัดกิจกรรมนนัทนาการมีผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาเปนวทิยากร 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ขางตน  ผูวิจัยไดอภิปรายผลสรุปตาม
วัตถุประสงครายดานไดดังน้ี 

1. ดานเสริมสรางความรูและวิชาการ    
 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูระดับมาก ทั้ง น้ี  เพราะการจัดกิจกรรม
นันทนาการของทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  มีความสอดคลองกับบทเรียนที่นักเรียนไดเรียนใน
หลักสูตรปกติ  และกิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนไดจัดใหกับนักเรียนนั้นสงเสริมความรูใหกับ
นักเรียนเพ่ิมขึ้นจากบทเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  มนัส  นิลสวัสดิ์ (2547: บทคัดยอ ) 
เรื่องแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ    
พิจาราณาเปนรายดานพบวา  มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอื่นดานการเรียนเพ่ือรูและการพัฒนาตนเอง  และดานการประกอบวิชาชีพอยูมาก  และ
สอดคลองกับการวิจัยของ  สมัคร  ภูมิเขต ( 2551: 68 ) เร่ืองความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา
ตรีที่มีตอการเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พบวา 
นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะวา  กิจกรรมที่นิสิตไดเขารวมน้ันมีคุณคาและ
ประโยชนที่สามารถเสริมสรางความรูทางวิชาการในสาขาที่ตนเองศึกษาอยูไดมาก   ผลจากการเขา
รวมกิจกรรมทําใหเกิดแนวคิดความเชื่อมโยงความรูทางทฤษฏีไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนได
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  นอกเหนือจากประโยชนตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ ที่ไดรับ
โดยตรงอยูแลว 
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2. ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

                 นักเรียนมีความพึงพอใจ  โดยรวมอยูในระดับมาก  ผลวิเคราะหอาจเนื่องมาจากทาง
โรงเรียนมีเน้ือที่เพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมนันทนาการในดานตาง ๆ อยางครบครัน สถานที่
ดําเนินกิจกรรมนันทนาการมีความพรอมอยูเสมอ  มีความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรม  ดาน
อุปกรณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมนั้นมีความพรอม  และมีมาตรฐาน  ซ่ึงสอดคลองกับ สมบัติ  กาญ
จนกิจ ( 2533: 132 ) ไดกลาวปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการจัดกิจกรรมนันทนาการควรจะ
พิจารณาเรื่องการใชสถานที่อยางเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และเหมาะกับ
กิจกรรมแตละประเภท  วางแผนจัดการอํานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและใหความปลอดภัยสูง  
มีการตรวจตราดูแลซอมบํารุงวัสดุปกรณ  ใหสามารถใชงานได  และใหความปลอดภัยตอผูใชมาก
ที่สุด  

 
3. ดานชุมชนและสังคม 

       โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะนักเรียน
บางสวนอาจยังไมมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมของทางโรงเรียนเทาที่ควร ในดาน
กิจกรรมนันทนาการซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาสุวัฒน  ปรือปรัง (2548.บทคัดยอ) 
เรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่มีตอการจัดดําเนินงานกิจกรรม
นิสิต พบวา  นิสิตมีทัศนะคติตอการจัดดําเนินงานกิจกรรมนิสิตดานการบบําเพ็ญประโยชนวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

4. ดานกิจกรรมนันทนาการ  
     โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะกิจกรรมนันทนาการ

ที่ทางโรงเรียนไดจัดใหกับนักเรียนนั้น  ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อารมณ
แจมใส  จิตใจเบิกบาน ไดผอนคลายจากการเรียน การดําเนินชีวิตประจําวัน  และพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนไดอยางดี  อีกทั้งนักเรียนยังจะไดรับความรู  ทักษะในการเขารวมกิจกรรมและสามารถนํา
กิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 
บทคัดยอ ) ที่ไดสรุปผลประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2544 
โดยการสุมตังอยางนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ  จํานวน  5,063 คนจากสถาบันอุดมการณ
ศึกษาของรัฐและเอกชน 63  สถาบัน  ผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  
ผูอํานวยการกองและอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  ที่มีความคิดเห็นตอโครงการสําหรับนิสิตนักศึกษา
พบวา  นักศึกษาผูเขารวมโครงการ ผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษาโครงการ มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสงผลทางบวกในระดับมาก   

    5.  ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
         โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทั้งน้ีเปนเพราะการจัดกิจกรรม   

ตาง ๆ ไดมีการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ ผูนํากิจกรรม
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นันทนาการมีความสามารถทําใหนักเรียนไดรับความรูจากการเขารวมกิจกรรม มีการจัดเจาหนาที่
พยาบาลในสถานที่นักเรียนเขารวมกิจกรรมและสามารถปฐมพยาบาลไดอยางทันถวงที มีการ
จัดการปะชาสัมพันธ  มีการจัดตารางกิจกรรมลวงหนาอยางทั่วถึง  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ อุกฤษฎิ์ มนูจันทรัถ(2544: บทคัดยอ)เร่ืองความพึงพอใจของนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีตอการใหบริการในงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ เพ่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ 6 ดาน คือ  ดานหอพัก ดานกิจกรรมนิสิต ดานกีฬา ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ดานอนามัยและอาหารจําแนกเพศ คณะและชั้นป พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอการใหบริการใน
งานกิจการนิสิตละสวัสดิการในแตละดานโดยรวมทุกดานอยูในระดับ  ปานกลาง 
 จากการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ขางตน ผูวิจัยไดอภิปรายผลสรุปตาม
สมมุติฐานไดดังน้ี 
              1. เพศ   

     นักเรียนที่มีเพศตางกัน  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ในดานการจัด
กิจกรรม  นักเรียนมีความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนในดาน
อ่ืนไมมีความแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา  โดยธรรมชาตินักเรียนชายจะมีความละเอียดออนอย
กวานักเรียนหญิง  โดยนักเรียนหญิงจะสนใจและใสใจกับสภาวะแวดลอมมากกวานักเรียนชาย  ทั้ง
ในเร่ืองความปลอดภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  รายละเอียดของกิจกรรม การประชาสัมพันธ   
ในขณะเดียวกันนักเรียนชายไมใหความสําคัญกับเรื่องเหลาสี้เทาไรนัก  สวนในดานเสริมสราง
ความรูและวิชาการ  ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ดานชุมชนและสังคม   
และดานกิจกรรมนันทนาการ  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน   อาจ
เปนเพราะการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียน  ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี  มีความพรอมอยูเสมอ  สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนชวงชั้นที่  3 ทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดอยางตรงตามความตองการพื้นฐานของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  สมัคร  ภูมิเขต ( 2552: บทคัดยอ ) เร่ืองความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีตอการเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา นิสิต
ที่มีเพศตางกัน  มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ กฤตยากรณ  เจริญทรัพย ( 2547:บทคัดยอ )   
เ ร่ืองพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ในรูปแบบกิจกรรมบังคับโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

              2. โปรแกรมการศึกษา   
                  นักเรียนที่ มีโปรแกรมการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นันทนาการไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจไมแตกตาง
กันทุกดาน อาจเปนเพราะ กิจกรรมที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 น้ันทางโรงเรียนไดกําหนดไวแลวตาม
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ตารางกิจกรรมประจําปของโรงเรียน และนักเรียนทุกคนตองขารวมนั้น ทางโรงเรียนไดพิจารณา
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน ทั้งนักเรียนที่เรียนการศึกษาตามหลักสูตรกรมสามัญ
การศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในรูปแบบสองภาษา  เพ่ือความสมบูรณในศักยภาพและคุณภาพ
ของนักเรียนวา  เม่ือนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
ไดจัดใหน้ันนักเรียนจะสามารถซึมซับเอาความรู  ประสบการณ คุณคา  และประโยชนจากกิจกรรม
น้ัน ๆ ไดไมแตกตางกัน  และนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและสามารถใหประโยชนในการการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นได   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  กฤตยากรณ  เจริญทรัพย( 2547:บทคัดยอ )   เร่ือง   
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในรูปแบบ
กิจกรรมบังคับ   พบวา  นิสิตที่มีคณะตางกัน  มีพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมนิสิตในรูปแบบ
กิจกรรมบังคับโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน         
               3. ระดับการศึกษา 
                   นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นันทนาการโดยรวมและรายดานเสริมสรางความรูและวิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณ ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  และดานการจัดกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  ในดานชุมชนและสังคม  ดานกิจกรรมนันทนาการ และดานการจัด
กิจกรรม   นักเรียนมีความพึงพอใจไมแตกตาง อาจเปนเพราะวาพื้นฐานทางความรูทางดานวิชาการ
และประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนอาจเกิดความเหลื่อมล้ํากันในความมากนอย
ในการเขารวมของกิจกรรม  เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
อาจเคยเขารวมกิจกรรมในบางกิจกรรมเทานั้น ซ่ึงทางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จะมี
ประสบการณในการเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียนมากกวา  จึงทําใหเกิดทักษะ ประสบการณ  
ความรู  มากกวารุนนองทําใหซึมซับผลจากการเขารวมกิจกรรมและไดรับประโยชนจากกิจกรรม
มากกวา เปนตน จึงอาจสงผลตอระดับความพึงพอใจที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  เบญจ  เอกวิริยะเสถียร (2549: บทคัดยอ ) เร่ืองปจจัยที่สงผลตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผล
ตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาจําแนกตามตัวแปรเพศ  พ้ืนฐานการศึกษาเดิม  ชั้น
ปและคณะที่ศึกษา  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  350  คน  พบวา  ปจจัยที่
สงผลตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาสวน
ใหญตองการไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรมและมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม  
ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเขารวมกิจกรรม  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักศึกษาสวนใหญมี
ความเห็นวา  ผูนํากิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรม  อาจารยฝายกิจกรรมมีผลตอการตัดสินใจตอการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  และนักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน  มีปจจัยโดยรวมและปจจัยภายนอก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                   ในดานชุมชนและสังคม  และดานกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนมีความพึงพอใจไม
แตกตาง  อาจเปนเพราะวา  โดยธรรมชาติของนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับการศึกษาที่ตางกัน  จะมี
ความเคารพระหวางรุนพ่ีและรุนนองเปนวัฒนธรรมตอเน่ืองอยูแลว  เม่ือทํากิจกรรมรวมกันนักเรียน
จะมีความมั่นใจในความเปนตัวของตัวเองอยูแลว ทําใหความแตกตางในระดับชั้นปการศึกษาไมมีผล
ตอความพึงพอใจในกิจกรรมนันทนาการที่เขารวม  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กฤตยากรณ  
เจริญทรัพย( 2547:บทคัดยอ ) เรื่อง พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวา  นิสิตที่มีคณะตางกัน มีพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรมนิสิตในรูปแบบกิจกรรมบังคับโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ดานชุมชนและสังคม ควรมีกิจกรรมนันทนาการที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดออกชุมชนใน
พ้ืนที่รอบบริเวณของโรงเรยีนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี    
 2. ดานกิจกรรมนันทนาการ ควรมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน อาจจัดประจําภาค
เรียนหรือประจําปการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 

1. ควรทําการวิจัยเชิญทดลองกิจกรรมที่มีผลตอนักเรยีนในดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมใหสามารถพัฒนาศกัยภาพนักเรยีนใหสูงยิ่งขึน้ 

2.  ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนที่สงผล
ตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
 

1. ชื่อ-นามสกุล             ดร. อุทิศ  รุงธีระ     
     ตําแหนง                  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
     สถานที่ทํางาน           โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
2. ชื่อ-นามสกุล             นายชูศักดิ์   เพชรสวัสดิ ์
     ตําแหนง                  หัวหนางานฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   
                                  จังหวัดเพชรบุรี 
     สถานที่ทํางาน            โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
3. ชื่อ-นามสกุล             นายชัยโรจน    สายพันธุ 
     ตําแหนง                  ผูชวยศาสตราจารย 
     สถานที่ทํางาน           ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา 
                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4.   ชื่อ-นามสกุล             ดร. ทรงพล   ตอนี 
     ตําแหนง                  ผูชวยศาสตราจารย 
     สถานที่ทํางาน           ภาควิชาสุขศกึษา   คณะพลศึกษา 
                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
5.   ชื่อ-นามสกุล             นางอัจฉรา  สุขารมณ 
     ตําแหนง                  รองผูอํานวยการฝายสืบสารศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
     สถานที่ทํางาน           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   
                                  งานสอนและงานวิจัยพฤติกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย 
                                  ศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการววิจัย   
เร่ือง  ความพึงพอใจนักเรียน   ชวงชั้นที่ 3   ที่มีตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ                

ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
คําชี้แจง 
             แบบสอบถามนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือความพงึพอใจของนักเรียน   ชวงชั้นที่ 3   ที่มีตอการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ   ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   จังหวัดเพชรบุรี   ในการวิจัยครั้งน้ีใชเพ่ือ
เปนประโยชนทางการศึกษาเทานั้น   ขอมูลที่นักเรียนตอบในแบบสอบถามจะไมมีผลใด  ๆ ตอ
ผูตอบ   ผูวิจัยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ   เพราะมีความสัมพันธกัน
และมีความสําคัญยิ่งในการวิเคราะหขอมูล 
              แบบสอบถามแบงออกเปน  3   ตอน   ประกอบดวย 
                 ตอนที่    1   เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยาง    
              ตอนที่    2  สอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของนักเรียน   ชวงชั้นที่ 3   ที่มีตอการจัด
กิจกรรมนันทนาการ   ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี  ในดานตาง ๆ 5 ดาน คือ 

1. ดานเสริสรางความรูทางวชิาการ 
2. ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
3. ดานชุมชนและสังคม 
4. ดานกิจกรรมนันทนาการ 
5. ดานการจัดกิจกรรม 

                 ตอนที่   3   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจตอกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
นักเรียนในดานตาง ๆ  
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชอง   □    หนาขอตามสภาพความเปนจริง 
 

1. เพศ 
 
                ชาย 
                 

 หญิง 
 
 
2. โปรแกรมการศึกษา 

 
                        โปรแกรมกรมสามัญศึกษา ( ปกติ ) 
 
                             โปรแกรมสองภาษาโปรแกรม ( EP) 
 
 
 

3. ระดับการศึกษา 
 

 
             มัธยมศึกษาปที่  1 
 

มัธยมศึกษาปที่  2 
        

มัธยมศึกษาปที่  3 
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ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 
 คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุด           
( ระดับความพึงพอใจ  5  = มากที่สุด, 4 = มาก , 3 = ปานกลาง ,2 = นอย , 1 =  นอยที่สุด ) 

 
ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานเสริมสรางความรูและวชิาการ 
 
1.  การเขารวมกิจกรรมนักเรียน   จะทําใหนักเรียนมีความรู  สามารถนํา   
     กิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอได 

     

2.   การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมไดตามที่โรงเรียน   
     กําหนดไว 

     

3.  การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนไดรับความรูเพ่ิมเติมมากขึ้นจาก 
     การเรียนรูในหองเรียน 

     

4.  การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกต   
     ความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได 

     

5.  การเขารวมกิจกรรม   ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงความสามารถเพื่อ 
     สรางเสริมทักษะของตน 

     

6. การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนไดรับความรู  ประสบการณและ   
   มุมมองที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ 

     

7. การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนมองเห็นหนทางในการนําความรูที่   
   ไดรับไปใชในชีวติประจําวันได 

     

ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 
1. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการทั้งในรมและกลางแจงเพียงพอ 

     

2. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพพรอมใชอยูเสมอ       
3. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูในสภาพพรอมใช  มีมาตรฐาน     
   ปลอดภัย 

     

4. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมปลอดภัย      

 
 
 



 78 

 
 

ระดับความพึงพอใจ 

 
 

ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 
  

(5) 
 
(4) 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 

ดานสถานที่  อุปกรณ  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ( ตอ ) 
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวน   
    นักเรียน 

     

6. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังจากการเขารวมกิจกรรมเพียงพอ      

ดานชุมชนและสงัคม 
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงใหโรงเรียนได 

     

2. การเขารวมกิจกรรมนักเรียนไดรับความเชื่อถือ      
3. การเขารวมกิจกรรมนักเรียนไดรับการยอมรับจากสังคม      
4. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางทีไ่ดรับทุนศึกษา      
5. กิจกรรมของนักเรียนมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม   
    เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค 

     

6. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลอืชุมชน   
    และสังคมใหอยูอยางมีสุข 

     

ดานกิจกรรมนันทนาการ 
1.  กิจกรรมกีฬาสี 

     

2.  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่      
3.  กิจกรรมสังสรรคปใหม      
4.  กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน      
5.  กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทางพุทธศาสนา   วันคริสตมาส      
6.  กิจกรรมวันแมแหงชาติ      
7.  กิจกรรมวันพอแหงชาติ      
8.  การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลนิ      

9.  การเขารวมกิจกรรม  ทําใหนักเรียนมีอารมณแจมใสมากขึ้น      
10. กิจกรรมที่เขารวม  มีประโยชนตอชีวติประจําวัน      
11. กิจกรรมที่เขารวม  ทําใหรับรูในคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง      
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ระดับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

ดานการจัดกิจกรรม 
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ  ทําให   
   นักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 

     

2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ในสถานที่ที่นักเรียนเขารวม   
   กิจกรรม 

     

3. นักเรียนสามารถเขารับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดทันที  ในสถานที่ที่   
    นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

     

4. มีการประชาสัมพันธ   ตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   
    นันทนาการ 

     

5. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ      
6. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง      
7. มีผูนํากิจกรรมใหความ ชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี      
8. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี      
9. มีครูที่ปรึกษากิจกรรม  ชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี      
10.กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  มีความสอดคลองกับความตองการของ 
    นักเรียน 

     

11.การจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง  มีการประสานงานดานการเรียนการสอน 
    เพ่ือขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม 
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนใน 
                ดานตาง ๆ  

 
 
 1. ดานเสริมสรางความรูทางวชิาการ 
 ........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ดานสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 ........................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
 3. ดานชุมชนและสังคม 
 ........................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
 4. ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 ........................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
 5. ดานบุคคลากรในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ 
 ........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อชื่อสกุล                               เบญจรัตน   อวมเครือ 
วันเดือนปเกิด                           12   กรกฎาคม   2526 
สถานที่เกิด                              จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน                      528/5  ตําบลบานหมอ  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   76000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน       อาจารยอัตราจาง 
สถานที่ทํางานปจจุบัน                 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
                                    
ประวตัิการศึกษา 
   พ.ศ.  2535                   ประถมศึกษาตอนปลาย   
                                             จากโรงเรียนอรุณประดิษฐจังหวัดเพชรบุรี 
            พ.ศ.  2540                   มัธยมศึกษาตอนปลาย   

     จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
            พ.ศ.  2548                   ครุศาสตรบัณฑติ ( คบ.) ดนตรีศึกษา ( ไทย ) 
                                              จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   พ.ศ.  2552                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วท.ม. ) การจัดการนันทนาการ 
                                              จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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