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This research was conducted to study the appreciation of hearing disabled students toward 
recreational activities organizing at educational institutes for hearing disabled persons in Bangkok 
Metropolitan in the year of 2010 in 5 different aspects, i.e. the operation of the recreational activities 
and crews, the promotion of knowledge and education, the locations and venues and equipments for 
the activities, the recreational activities, and the distribution to local communities and society. The 
sample of this research is 132 hearing disabled students from Setsatian School by simple random 
sampling. The researcher used the questionnaire created by the researcher having the reliability rate at 
.87 as a material for this research. The raw data has been projected and analyzed by means of 
frequency distribution and percentage summarization and presented in table schedule and article.

Result of the Research
The sample has a high appreciation regarding the operation of the recreational activities and 

crews at the rate of 42.76%
The sample has a high appreciation in the promotion of knowledge and education aspect at 

the rate of 42.76% 
The sample has a high appreciation in the locations, venues and equipments for the activities 

at the rate of 40.24%
The sample has a high appreciation in the recreational activities at the rate of 39.29%
The sample has a high appreciation in the distribution to local communities and society at the 

rate of 44.44%
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บทท่ี 1
บทนํา

ภูมิหลัง

    มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของประชากรโลก ประเทศใดที่มีประชากรที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ประเทศนั้น ก็จะมีการพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว ประเทศตางๆ จึงพยายามพัฒนา
ประชากรของตนเองใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรนั้นนอกจากการใหการศึกษาที่ดีแลวประชากรที่มี วินัย และคุณธรรม และมีสุขภาพรางกายที่
ดีก็สงผลใหคุณภาพประชากรของประเทศนั้นดีขึ้นไปดวย

    การศึกษาเปนสวนสําคัญที่สุดประกาศหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดทรงชี้แนะไววา

      " การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน  เพราะถาบุคคลอัน
เปนองคประกอบของสวนรวม ไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะเจริญและมั่นคงไดยากยิ่ง  การที่
บุคคลจะพัฒนาได ก็ดวยปจจัยประการเดียวคือ การศึกษา   ( พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช. 2542 : 17 )

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10    ซ่ึงใชอยูในชวงปจจุบัน   คือ     
ระหวางป 2550 - 2554  โดยยุทธศาสตรการพัฒนา ใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนใน
ทุกมิติอยางสมดุล  ทั้งทางจิตใจ  รางกาย  ความรู  และทักษะความสามารถ โดยในสวนของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนนั้น  มุงเนนเตรียมเด็กและเยาวชนทั้งดานจิตใจ  ทักษะชีวิตและความรูพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงาน และเรงผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ  

    เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือสูญเสียการไดยิน เปนเด็กพิการประเภทหนึ่งที่ดู
ลักษณะภายนอกเหมือนเด็กปกติทั่วไป แตเมื่อมีการพูดคุยสื่อสารจึงจะทราบวาพวกเขาสูญเสียการได
ยิน  เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดวยคําพูด จึงทําใหมี
ปญหาในการสื่อความหมาย สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพแตกตางจากเด็กปกติ
และมีปญหาในการดํารงชีวิตมากกวาเด็กปกติ กลาวคือ เด็กกลุมนี้จะเติบโตมาในสังคมดวยความรูสึกที่
โดดเดี่ยว ชอบแยกตวัออกจากสังคม มีความลําบากในการปรับตัวเขากับสังคม และไมไดรับการยอมรับ
จากผูอื่น นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาพบวา เด็กกลุมนี้มีแนวโนมที่จะยึดความคิดเห็นของตนเองเปนใหญ 
และมีจิตใจออนไหว โลเลอีกดวย แตอยางไรก็ตามเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ก็เปนเด็กกลุม
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หนึ่งที่เปนพลเมืองของชาติที่มีสิทธิในการไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กทั่วไป และเด็กที่มีบกพรอง
ทางการไดยิน ก็เปนทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศกลุมหน่ึงในสังคม ซ่ึงคงปฏิเสธไมไดวาในปจจุบัน
มีบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดสรางช่ือเสียง ในระดับประเทศ และในระดับโลกจํานวนไม
นอย ดังนั้นเพื่อใหเด็กกลุมนี้ ไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีคุณภาพ สามารถทํา
ประโยชนแกครอบครัวและสังคมได การจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง สําหรับการ
พัฒนาความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู สนองความตองการทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม เพื่อใหเด็กที่มีความบกพรองเหลานี้ไดเรียนรูตามความสามารถ สนองความตองการของแตละ
บุคคลและดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ไมเปนภาระของครอบครัว  พอแม
ผูปกครอง  ชุมชน  หรือประเทศชาติ

    นอกจากโรงเรียนจะใหการศึกษาแกเด็กแลว ยังจะตองตระเตรียมกิจกรรมเพื่อสรางเสริม
ความคิด และความสมบูรณ กิจกรรมที่ควรทํา และควรแกการสงเสริมอยางยิ่งคือ กิจกรรมนันทนาการ
โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน คือการจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ และลักษณะ
นิสัยท่ีพึงประสงคในรูปแบบตางๆ เพื่อสนองความตองการของเด็กนักเรียน หรือเพื่อชดเชยใหแกเด็ก
นักเรียน ทั้งในดานการออกกําลังกาย และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนอกเวลา เรียน หรือเปนกิกรรม
พิเศษ (บันเทิง เกิดปรางค; และเจษฎา เจียระไน. 2546 : 87) 

    นันทนาการสําหรับเด็กพกิาร หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมในเวลาวาง 
เพื่อใหเด็กพิการไดมีโอกาสเขารวม ไดแสดงความสามารถตามศักยภาพของเขา เพื่อใหเขาไดรับความ
สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน หรือความพึงพอใจของตน  ลักษณะการจัดนันทนาการใหกับเด็กพิการจัด
ได 2 ลักษณะ คือ นันทนาการบําบัด มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง แกไขในสวนที่บกพรองของรางกายให
ดีขึ้น นันทนาการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กไดเรียนรูกิจกรรมนันทนาการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพื่อใหเด็กไดรูจักแหลงและสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ ใชกิจกรรมในเวลาวางและการรูจัก
ตนเอง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการมีจุดมุงหมาย เพื่อใหเด็กไดมีความสนุกสนานในกิจกรรมที่
เลือกสรรแลวโดยต้ังใจ (พิมพวิไล ศุภวิบูลย. 2542 : 29)
     ในปจจุบันมีผูที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในสถานศึกษา
สําหรับผูบกพรองทางการไดยินมากขึ้น ซึ่งถาหากสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน มีการจัด
กิจกรรมนันทนาการใหกับเด็กอยางเหมาะสมแลว จะชวยสรางบรรยากาศใหเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความรักและซาบซึ้งกับกิจกรรม  รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมไปในทางที่ดี 
ใกลเคียงกับเด็กปกติ ไดเต็มกําลังความสามารถของแตละบุคคล

    ความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ใหแก 
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จึงมีความสนใจที่จะสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
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กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรอง
ทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้จึงมีสวนสําคัญในการศึกษาสภาพปจจุบันของการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อเปนแนวทางใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของ นําไปปรับใชในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
ไดอยางสมบูรณตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
    เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของผูมีความบกพรอง ทางการได

ยินในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของการวิจัย
    ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูที่ไดรับความบกพรองทางการไดยินในการรับกิจกรรม

นันทนาการในปจจุบันเพื่อที่จะไดนําไปปรับใชใหเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
นําไปปรับใชในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดอยาง
สมบูรณตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
    ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
    ประชากรท่ีใชในการวิจัย
    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียน

เศรษฐเสียร จํานวน197 คน เปนเพศชาย จํานวน 58 คน เปนเพศหญิง จํานวน 139 คน ปการศึกษา 2553 
(สถิติจํานวนนักเรียนจากสํานักงานการกระทรวงศึกษาธิการ)

    

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียน

เศรษฐเสียร พิจารณาจากตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967: 125) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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และความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 127   คน โดยการสุมแบบงาย (Simple 
Random Sampling)

ตัวแปรท่ีศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ไดแก
   1.1 เพศ แบงเปน
       1.1.1 ชาย
       1.1.1 หญิง
   1.2 ระดับชั้น
       1.2.1 ประถมศึกษา
       1.2.2 มัธยมศึกษาตอนตน
       1.2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
   1.3 ระดับการไดยิน
       1.3.1 หูหนวก
       1.3.2 หูตึง
2.ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

นิยามศัพทเฉพาะ
1.ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพอใจโดยการไดบรรลุหรือการตอบสนอง

ในความตองการ ความคาดหวัง  ความปรารถนา ความอยากของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากความชอบ 
ความสนใจ มีทัศนคติท่ีดีตอสถานการณหรือส่ิงใดๆ และเห็นวาส่ิงน้ันมีปะโยชนและมีคุณคา

2.กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมนันทนาการตางๆที่ทางโรงเรียนไดจัดใหกับ
นักเรียน กิจกรรมที่เปนกระบวนการในการเสริมสรางประสบการณและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค ใน
รูปแบบตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนซึ่งนันทนาการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนได
แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจตามความตองการ 

3.ผูบกพรองทางการไดยิน หมายถึง ผูสูญเสียทางการไดยิน ไดยินเพียงเล็กนอย(หูตึง) 
ไปจนถึงผูท่ีสูญเสียทางการไดยินมาก(หูหนวก)

4.คนหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยินประมาณ 35-69 เดซิเบล ซึ่งทําใหลําบากใน
การฟงเสียง แตยังสามารถเขาใจคําพูดโดยการใชการฟง ไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม

5.คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยินประมาณ 70 เดซิเบล หรือมากกวาและ
สูญเสียการไดยินนี้ ทําใหไมเขาใจคําพูดโดยการรับฟงเสียง ไมวาจะใชเคร่ืองชวยฟงหรือไมก็ตาม
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6.สถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน หมายถึง สถานศึกษาที่ใหความรู ให
การศึกษาฝกอบรม และเปนสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมทางดานการศึกษาคนควาหาความรูตางๆ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก โรงเรียนเศรษฐเสียร

7.ระดับช้ัน หมายถึง ระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา         
ตอนปลาย

8. ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง  ความพึงพอใจ  5 ดาน 
คือ ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร ดานเสริมความรูและวิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานชุมชนและสังคม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เพศ
ระดับชั้น

ระดับการไดยิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ



บทที2่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี

1.แนวคิดและความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจ
2.เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนันทนาการ
3.เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
4.สถานศึกษา
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

5.1 งานวิจัยในตางประเทศ
5.2งานวิจัยในประเทศ

แนวคิดและความหมายของความพึงพอใจ
   แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ
   ความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดขึ้นไดเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองในระดับหนึ่ง 

เม่ือเกิดความตองการ บุคคลจะตั้งเปาหมายเพื่อบรรลุความตองการ ความพึงพอใจของบุคคลจะแตกตาง
กัน ตามสภาพแวดลอมทางกายและลักษณะสวนบุคคล

    ความพึงพอใจเกิดขึ้นกับใครนั้นมีสาเหตุที่สําคัญกอใหเกิดผล สาเหตุนั้นคือการจูงใจ เพราะ
การจูงใจเปนส่ิงเรา และความพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการ สวนความพึงพอใจเปนความพอใจ
เม่ือความตองการไดรับการตอบสนอง ดังน้ันความพึงพอใจจึงมีความสัมพันธกับการจูงใจ ดังน้ันทฤษฏี
การจูงใจ ของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) ไดมีขอสมมติฐานดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2541: 138-139)

    1.มนุษยมีความตองการหลายประการและเปนความตองการท่ีไมมีส้ินสุด
    2.ความตองการจะมีความสําคัญแตกตางกัน มนุษยจึงสามารถจะลําดับความสําคัญของความ

ตองการได (Hierarchy of needs)
    3.บุคคลจะแสวงหาความตองการท่ีสําคัญท่ีสุด หรือสําคัญมากกวากอน
    4.เมื่อบุคคลไดสิ่งของที่ตองการบําบัดความตองการของตนแลว ความจําเปนในสิ่งนั้นจะ

หมดไป
    5.บุคคลจะเริ่มสนใจในความตองการสําคัญกวาอยางอื่นตอไป



7

    ความหมายของความพึงพอใจ
    วีรูม (Vroom. 1964:99) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติและความพึง

พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะคําทั้งสองคํานี้ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมี
สวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นๆ และทัศนคติดาน
ลบ จะแสดงใหเห็นภาพความไมพึงพอใจ

    แชฟปลิน (Chaplin.1968:437) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของ
ผูที่มารับบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานที่นั้นๆ

    วูลแมน (Wolman.1973:384) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกมี
ความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมายความตองการหรือแรงจูงใจ

    แมคคอรมิค (วัฒนา เพชรวงศ.2542:17; อางอิงจาก McCommick. 1965:299 Industrial 
Psychology) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน () มี
ความเก่ียวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจและพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมตองการ

    แม็ก เวบเบอร (Max Waber. 1966:340) กลาววา การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุดคือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล คือ เปนการใหบริการที่
ปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจพิเศษ ทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามเกณฑ

    วัฒนา เพชรวงศ (2542:18) ไดสรุปวา ความพึงพอใจในความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวก
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือส่ิงน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล
นั้นได แตท้ังน้ีความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับคํานิยมและประสบการณ
ที่ไดรับ

เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนันทนาการ
ความหมาย ความสําคัญคุณคาและประโยชนของนันทนาการ

    ความหมายของนันทนาการ
    ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 571) ใหความหมายของคําวา 

“นันทนาการ” คือ กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ผอนคลายความตึงเครียด สราญใจ

    บัทเลอร (บรรเทิง เกิดปรางค; และเจษฎา เจียระไน. 2546: 29 ; อางอิงจาก Butler.1959) ให
ความหมายวา การใชเวลาวางนั้นเพื่อประโยชนและคุณคาในทางงดงาม จากการเขารวมกิจกรรม ในวัย
เด็กจะเรียกวา “การเลน” แตในวัยหนุมสาวจะเรียกวา “นันทนาการ”
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    สมบัติ กาญจนกิจ (2542: 26) กลาวถึงนันทนาการวา มีกิจกรรมท่ีเปนองคประกอบ
เชนเดียวกันกับการเลนแตมีความแตกตางในรูปแบบของนันทนาการ มีหลายอยางนอกเหนือจากการ
เลน อาจเปนการศึกษาความซาบซ้ึงในการเสริมสรางประสบการณใหม หรือพัฒนาการทางอารมณ

    กําโชค เผือกสุวรรณ (2551: สัมภาษณ) ไดใหความหมายของคําวา “นันทนาการ” ดังนี้
    1.พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกใหเห็นอาการชื่นชอบ สนุกสนาน เบิกบาน และมีพลังใน

การดําเนินชีวิต
    2.เปนกิจกรรมที่เปนสื่อทําใหบุคคลนั้นๆ ไดมีอาการชื่นชอบ สนุกสนาน เบิกบาน และมี

พลังในการดําเนินชีวิต
    3.เปนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของแตละบุคคล โดยอาศัย

กิจกรรมนันทนาการเปนปจจัย
    4.เปนศาสตรเพื่อการศึกษาคนควาพฤติกรรมของบุคคล ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของ

ความสุข ความสนุกสนาน ความเบิกบาน
    สุรเชษฐ เชษฐมาส (2526: 4) ไดใหความหมายของนันทนาการไววา ตองเปนกิจกรรมที่

กอใหเกิดผลดีตอรางกาย จิตใจ หรือารมณตอผูเขารวมโครงการ กิจกรรมท่ีทําในเวลาวาง และดวยความ
สมัครใจของผูกระทําเอง กิจกรรมน้ันจะตองเปนท่ีพึงประสงค ไมเปนไปในทางอบายมุข

    บัทเลอร (Butler. 1959: 3-4) นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่กระทําในเวลาวาง ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ตรงกันขามกับการทํางาน นันทนาการแตละบุคคลไมเหมือนกัน จะแปรผันไปตามรสนิยม เวลา อายุ 
และความตองการของแตละบุคคล

    แนช (สมบัติ กาญจนกิจ. 2544: 26; อางอิงจาก Nash. 1975: 19) กลาววานันทนาการเปนสื่อ
สําหรับการสนองความพึงพอใจ ความตองการของมนุษยซึ่งอยูภายใตแรงขับและความกดดันภายใน 
นันทนาการเปนการแสดงออกในทางที่ดีตอความตองการในการใชเวลาวาง 

    เตือนตา นาควิเชียร (2548: 81) ไดสรุปขอสังเขปนันทนาการวา นันทนาการเปนศาสตรวา
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม โดยใชเวลาวางหรือเวลาอิสระเขารวมกิจกรรมใน
รูปแบบท่ีหลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ นันทนาการมีความหมายหลายประการ

    1.นันทนาการ หมายถึง การทําใหสดชื่นหรือการสรางพลังขึ้นมาใหม (Re + Fresh, 
Re+Creation) ในรูปแบบของการเลน การแสดงออกในดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก หรือไปทอง
ปา เปนตน ถือเปนนันทนาการ

    2.นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งเปนรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การที่
บุคคลหรือชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามความสนใจของตน แลวกอใหเกิดผลการพัฒนาอารมณ
สุข สนุกสนานและสงบสุข กิจกรรมในที่นี้หมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา ดนตรี การแสดงดนตรี 
การเดินทางทองเท่ียว การอยูคายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก กีฬาทาทาย เปนตน
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    3.นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กลาวคือ นันทนาการเปนกระบวนการในการ
พัฒนาประสบการณ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการตางๆ 
เปนสื่อในชวงเวลาวาง เวลาอิสระ โดยที่บุคคลเขารวมโดยความสมัครใจหรือมีแรงจูงใจ แลวสงผลให
เกิดการพัฒนาอารมณสุขสนุกสนานและสงบสุข

    ดังนั้นจึงสรุปไดวา “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมที่แตละบุคคล มีรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย แลวกอใหเกิดผลการพัฒนาอารมณสุข สนุกสนานและสงบสุข เชน กิจกรรมประเภทเกม 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงดนตรี การเดินทางทองเที่ยว การอยูคายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก 
กีฬาทาทาย กอใหเกิดความสนุกสนานราเริง

    ความสําคัญของนันทนาการ
    แนช (จันทร ผองศรี. 2523; อางอิงจาก Nash.1975) ใหความเห็นวา นันทนาการนั้นเปนการ

หาความสําราญอยางมีคุณภาพ สวนบุคคลที่ดูคนอื่นเขาลงมือประกอบกิจกรรมนันทนาการนั้น นับได
วาคุณภาพแหงการหาความสําราญของเขาอยูเพียงระดับกลาง และบุคคลที่หาเรื่องยุงยากเพราะกระทํา
ในส่ิงท่ีสังคมไมยอมรับ จะไดรับคุณภาพแหงความสําเร็จของเขาในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด

    ลอรเรนซ แจดส นักการศึกษาและนักเขียนชาวอังกฤษ ย้ําถึงความสําคัญของนันทนาการวา 
“เปนองคประกอบที่ทําใหกระบวนการทางการศึกษามีชีวิตชีวาขึ้น” (สมชาย กิจสัมพันธวงศ. 2539) 

    เอ็ดเวิรด ซี ลินดแมน เชื่อวานันทนาการเปนสื่อที่จะใหคนไดมีโอกาสเขารวมในงานศิลปะ
ตางๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะและช่ืนชมธรรมชาติ (สมชาย กิจสัมพันธวงศ. 2539) 

    คุณคาและประโยชนของนันทนาการ
    เมื่อบุคคลและชุมชนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนันทนาการในชวงเวลาดวยความสมัครใจ 

ก็จะกอใหเกิดผลที่ไดรับในเรื่องของคุณคาและประโยชนตางๆ (สมบัติ กาญจนกิจ. 2535)
    1.ชวยใหบุคคลและชุมชนไดรับความสุขสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน
    2.ชวยใหบุคคลและชุมชน พัฒนาสุขภาพจิตและสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดความสมดุลของ

ชีวิต
    3.ชวยปองกันปญหาอาชญากรรม และพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไมพึงประสงคของ

เยาวชนและเด็ก การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นับวาเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางลักษณะ
นิสัยที่พึงประสงค และเปนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆชวย
ใหเด็กและเยาวชนเลือกไดตามความสนใจ และใชเวลาวางในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงคได
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    4.สงเสริมความเปนพลเมืองดี การที่ชุมชนไดมีโอกาสใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ จะไดเรียนรูเรื่องของหนาที่รับผิดชอบ คุณคาทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลด
ความเห็นแกตัว สรางคุณคา จริยธรรม ความมีน้ําใจ การใหบริการ รูจักอาสาสมัครชวยเหลือสังคม ซึ่ง
ถือวาเปนกินกรรมของพลเมืองดีของประชาชาติ

    5.สงเสริมพัฒนาอารมณสุข กิจกรรมนันทนาการชวยพัฒนาอารมณสุข รวมทั้งความ
สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล ทําใหอารมณแจมใส และชวยสงเสริม
ใหรูจักการพัฒนาการ ควบคุมอารมณ และบุคลิกภาพที่ดีอีกดวย

    6.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เชน การเลนพื้นเมือง วิถีชีวิต 
ประเพณีพ้ืนบาน ตลอดจนแหลงนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ชวยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สงเสริมการเรียนรูทัศนคติ และความซาบซ้ึง อัน
จักกอใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติตอไป

    7.สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจงและนอกเมืองไดแก 
กิจกรรมการอยูคายพักแรม เดินปา ศึกษาธรรมชาติ ไตเขา เปนตน กิจกรรมเหลานี้ชวยสอนผูที่เขารวม
ไดรูจักคุณคาของธรรมชาติ ซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษธรรมชาติ อันจักเปนประโยชนตอชุมชน 
และประเทศชาติของโลก

    8.สงเสริมในเร่ืองการบําบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อบําบัด เปนกรรมวิธีและกิจกรรมท่ี
จะชวยรักษาคนปวย ทั้งทางดานรางกาย และสุขภาพจิต เชน งานอดิเรกประเภทประดิษฐ สรางสรรค 
และชวยสงเสริมความหวัง ความคิด และการใชเวลาวางแกผูปวย ซึ่งกําลังตอสูกับความทุกขทางกาย
หรือจิตใจ กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬานันทนาการชวยสงเสริมการพัฒนารางกาย กิจกรรม
นันทนาการทางสังคมชวยสรางขวัญกําลังใจของผูปวย

    9.สงเสริมมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุมสัมพันธชวยใหบุคคลได
แสดงออก และการละลายพฤติกรรมของกลุมสรางเสริมคุณคาทางสังคม ฝกการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข กิจกรรมเกมกีฬา กีฬาเพื่อการแขงขัน และการอยูคายพักแรม ชวยฝกการทํางานเปนหมูคณะ 
ลดความเห็นแกตัว เสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมูคณะ

    10.สงเสริมและบํารุงขวัญทหารและตํารวจปฏิบัติหนาที่ตามชายแดน กิจกรรมนันทนาการที่
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจของทหาร ตํารวจชายแดน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งในการตอบแทน 
ใหกําลังใจในกิจกรรมเวลาวางแกกองทหารและตํารวจชายแดน

    คุณประโยชนดังกลาวขางตน นับไดวาคุมคากับเวลาและสิ่งตางๆที่สูญเสียไปในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ หากวาเรามัวแตตระหนักถึงการทํางานตลอดทั้งวัน ไมพักผอนบางเลย ชีวิตเหมือน
ไมมีคาและหาความสุขไมไดเลย นันทนาการจึงมีความจําเปนสวนหนึ่งของชีวิต มีประโยชนโดยตรง
สําหรับแตละคน เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความเจริญงอกงามใหแกรางกาย
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    จรินทร ธารีรัตน (2528: 51-55) กลาวถึงประโยชนของนันทนาการไวทํานองเดียวกัน 
กลาวคือ 

    1.ชวยใหคนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
    2.ชวยใหกรรมกรไดผอนคลาย
    3.ชวยในทางสุขภาพ
    4.ชวยปองกันอาชญากรรมและความประพฤติพาลเกเรของเด็ก
    5.ชวยบํารุงขวัญ ความแข็งแรง และความอดทนของทหาร
    6.สงเสริมใหเกิดความสุขความพอใจ
    7.ชวยใหความปลอดภัยแกสังคม
    8.ชวยเสริมความรัก ความอบอุนและความเขาใจอันดี
    9.สงเสริมความเปนพลเมืองดี
    10.สงเสริมใหมีการสงวนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
    ฟอง เกิดแกว (2527: 34) ไดกลาวถึงคุณคาทางนันทนาการในรูปแบบวัตถุประสงคของ

นันทนาการ มีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประการ คือ พัฒนาสุขภาพกาย มนุษยสัมพันธ การเปน
พลเมืองดี และพัฒนาตัวบุคคล

    วิสิฐ เขมะภาตะพันธ (2527: 35) ไดกลาวประโยชนของนันทนาการไววา
    1.ชวยใหคนเรามีความสนุกสนาน สงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
    2.ชวยใหมีสุขภาพจิตดี ซึ่งสังคมใดมีความเจริญทางเทคโนโลยี ประชากรเพิ่มมากขึ้น 

นันทนาการก็ยิ่งมีบทบาททางนี้มาก
    3.ชวยปองกันอาชญากรรมและความประพฤติของเด็กท่ีขัดตอสังคมเพราะ การใชเวลาวางไป

ในทางที่ไมพึงประสงค กอความเดือดรอน วุนวาย
    4.สงเสริมความเปนพลเมืองดี ขอนี้จะตองเขากับขอ 3 เพราะถาพลเมืองทุกคนรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนแลว ทั้งตัวผูกระทําและประเทศชาติก็เจริญ
    5.ชวยบํารุงขวัญแกทหารตํารวจชายแดน การกลอมขวัญ การใหนันทนาการเปนการลดความ

ตึงเครียดและความวาเหวเพิ่มกําลังใจไดดีมากทางหนึ่ง ทุกเหลาทัพจะมีดนตรีประจํา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนอันนี้ดวย นอกจากนี้หนวยอาสาสมัครเพอกลอมขวัญชายแดนก็มีมากมาย

    6.ชวยการพักฟนจากอาการไข เพื่อสงเสริมความสมบูรณทางดานรางกายและชวยใหหายเร็ว
ขึ้น

    7.ชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ในหนวยงานตางๆ
    8.ชวยกันทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังโดยทางตรงและทางออม
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    9.ชวยสรางเสริมฐานะทางเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางออม
    ประโยชนของนันทนาการมีมากเพราะบทบาทและความสําคัญของนันทนาการมีมากมายจน

ถือวาเปนปจจัยหนึ่งของชีวิตทีเดียว ฉะนั้นเวลาวางของทุกคนที่ไดวางและทําใหวาง ควรสรรหา
กิจกรรมนันทนาการเขาไปมีบทบาทเพ่ือเติมคุณภาพของตนเองในหลายๆดาน

    องคประกอบและประเภทของนันทนาการ
    องคประกอบของนันทนาการ
    สุรเชษฎ เชษฐมาส และ ศิริลักษณ ปนเกสร (2535: 635) กลาวถึงองคประกอบของ

นันทนาการดังนี้ 
    1.นันทนาการจะตองเปนกิจกรรม (Activity) กลาวคือ จะตองเปนการกระทําหรือปฏิบัติโดย

ที่รางกายหรือกลามเนื้อ หรืออวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเคลื่อนไหว หากอยูเฉยๆ เชน การนอนหลับ ไมจัด
วาเปนกิจกรรมนันทนาการ

    2.การเขารวมกิจกรรมตองเขารวมดวยความสมัครใจ (Voluntary) โดยเกิดจากแรงกระตุน
ภายในของตนเอง ไมไดเกิดจากการบังคับแตอยางใด

    3.กิจกรรมนันทนาการทุกรูปแบบจะเกิดขึ้นเวลาวาง หรือชวงเวลาวางที่อิสระจากภาระ
กิจการงานและการปฏิบัติสวนอื่นๆ

    4.กิจกรรมนั้นมีผลทําใหผูเขารวมเกิดความพึงพอใจหรือความรื่นรมยโดยตรง
    5.ตองเปนกิจกรรมท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม ไมใชอบายมุขหรือผิดศีลธรรม
    6.กิจกรรมท่ีกระทําน้ันตองไมยึดถือเปนอาชีพ เชน นักกีฬาอาชีพประเภทตางๆ
    จากองคประกอบของนันทนาการ จึงสรุปไดความหมายของคําวานันทนาการในแงมุมที่

กวางขึ้นไดวา นันทนาการ หมายถึง การพักผอนหยอนใจดวยกิจกรรมอันพึงประสงคของสังคมที่
กระทําในเวลาวาง(Leisure Time) ดวยความสมัครใจ นํามาซ่ึงการผอนคลายความตึงเครียดจากภาวะการ
ทํางานลงไดในท่ีสุด

    ประเภทของนันทนาการ
    นันทนาการมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับอายุ ความสนใจ และความตองการในการพักผอน

หยอนใจของแตละบุคคลหรือกลุม สถานท่ี ซ่ึงแบงเปนการพักผอนหยอนใจในบาน (Indoor 
Recreation) และการพักผอนหยอนใจนอกบาน (Outdoor Recreation) (เอ้ือมพร วีสมหมาย.2527:18-19)
นอกจากนี้นันทนาการยังแบงตามลักษณะกิจกรรมดังตอไปนี้

    1.กิจกรรมที่ใชกําลังกายเบาๆ หรือการพักผอนในลักษณะที่สงบ(Passive Activity) เปนการ
พักผอนหยอนใจที่ไมตองการออกแรง แตเปนไปในลักษณะความสงบไดแก กิจกรรมประเภททําการ
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ฝมือ วาดเขียน งานปน รดน้ําตนไม ทําสวนครัว อานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน เลนหมากรก หมากฮอส 
ดูกีฬา รวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่ในลักษณะการชื่นชมธรรมชาติ ภูมิทัศนเมือง การไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ไดยินเสียงธรรมชาติ เชน เสียงน้ําตก นกรอง ใบไมไหว การฟงดนตรีในที่สาธารณะ การ
นั่งเลนในสวนสาธารณะ การชมสัตวในสวนสัตว เปนตน

    2.กิจกรรมที่ใชกําลังกายมากๆ หรือการพักผอนในลักษณะการออกกําลังกาย (Active 
Activity) เปนการพักผอนหยอนใจที่ตองออกแรงออกกําลังกาย ไดแก เดินทางไกล ปนเขา การขี่
จักรยาน การแลนเรือ กีฬาประเภทหนักๆ เชน วายนํ้า ฟุตบอล ว่ิงออกกําลังกาย

    จรินทร ธานีรัตน(2528:23) แนะนําการสรางพลังงานทางกาย หรือพลังงานทางสมองใหคืนสู
สภาพปกติหรือดีขึ้นมาใหม ควรเปนลักษณะทดแทนสวนที่เสียไป กลาวคือ บุคคลที่เกิดความเมื่อยลา
ทางสมอง ควรเลือกเขาไปรวมกิจกรรมประเภทที่รางกายตองกระทํา หรือเคลื่อนไหวมากๆ ตรงกันขาม
บุคคลท่ีเม่ือยลาออนเพลียทางกลามเน้ือหรือรางกายมากตองใชกิจกรรมประเภทเบาๆมาชดเชย

    ดังนั้น การเลือกประเภทนันทนาการตองพิจารณาใหเหมาะสมจึงจะสงผลใหรางกายได
พักผอนและสมองพักผอนเต็มที่ อาจสังเกตไดภายหลังที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการแลว เราจะนอน
หลับไดอยางสนิท ต่ืนข้ึนมาสดช่ืน พลังงานท่ีหายไปกลับคืนมาพรอมที่จะประกอบกิจไดตอไป

    สมบัติ กาญจนกิจ ( 2544:37-55) แบงกิจกรรมนันทนาการออกเปน 15 ประเภท ดังนี้
    1.กิจกรรมนันทนาการศิลปหัตถกรรม
    2.กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา
    3.กิจกรรมนันทนาการการเตนรํา
    4.กิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยวทัศนศึกษา
    5.กิจกรรมนันทนาการพัฒนาจิตใจ และความสุขสงบ
    6.กิจกรรมนันทนาการการละคร
    7.กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก
    8.กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและการรองเพลง
    9.กิจกรรมนันทนาการกลางแจง/นอกเมือง
    10.กิจกรรมนันทนาการทางสังคม
    11.กิจกรรมนันทนาการการพิเศษ
    12.กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม
    13.กิจกรรมนันทนาการการบริการอาสาสมัคร
    14.กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
    15.กิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธและมนุษยสัมพันธ
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    อเนก หงสทองคํา(2542: 76) ไดสรุปลักษณะการจัดการนันทนาการดังนี้ การจัดกิจกรรม
นันทนาการไมวาจะเปนการจัดการของภาครัฐ หรือเอกชนนั้นจะตองอาศัยปจจัยตางๆ ซึ่งไดแก คน เงิน 
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และวิธีการดําเนินงาน ในการดําเนินงานในบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว โดยคนที่เปนนักนันทนาการและบุคคลทั่วไป

    ดอรดาห (Dawdah. 2000: 85) ไดทําการสํารวจเชาวนอารมณของกลุมเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมนันทนาการเปนประจําพบวา กลุมเยาวชนดังกลาวมีคะแนนเชาวนออกมาดีกวากลุมที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรม

    กําโชค เผือกสุวรรณ (2538: 2) สรุปลักษณะการบริหารจัดการนันทนาการ คือ การบริหาร
เพ่ือบริการ โดยจัดดําเนินการเหมือนบริหารงานทั่วไป แตนํากิจกรรมมาเปนสื่อหรือเครื่องมือ ใหบรรลุ
เปาหมาย

    สมคิด บางโม (2538: 59) ไดใหความหมายของการจัดการไว ดังนี้ การจัดการ คือศิลปะ การ
ใชคน เงิน วัสดุอุปกรณขององคการและนอกองคการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ

    แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
    โดยทั่วไปบุคคลใชเวลาวางในการทํางานหรือศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติหนาที่ภารกิจประจําวัน 

รับประทานอาหารและพักผอนนอนหลับประมาณวันละ 20 ชั่วโมง ดังนั้นบุคคลจะมีเวลาวางประมาณ 
2-4 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งในชวงเวลานี้บุคคลตองการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งพบวาแรงจูงใจที่ทํา
ใหบุคคลเขารวมกิจกรรมนันทนาการนั้น พอสรุปไดเปน 7 ประเภทดังนี้

    1.พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) บุคคลมีความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 
กิจกรรมนันทนาการหลายประเภทชวยสงเสริมกิจกรรมกลุม และเสริมสรางมนุษยสัมพันธในชุมชน 
เชน กิจกรรมเตนรํา งานเทศกาลประเพณี การเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อน เปนตน บุคคลจึงประกอบ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม

    2.พฤติกรรมเกี่ยวของผูกพัน (Associate Behavior) นอกเหนือจากการที่บุคคลตองการเปน
สวนหนึ่งของสังคมแลว บุคคลยังตองการผูกพันกันเปนกลุมยอย กิจกรรมนันทนาการจะชวยสงเสริม
ใหสมาชิกในกลุมยอยผูกพัน เนื่องจากมีความสนใจที่คลายคลึงกัน เชน ชมรมผูรักสัตว กลุมผูสะสม
แสตมป ชมรมทองเท่ียวไทย กลุมอนุรักษโบราณสถาน มูลนิธิเพ่ือนชาง เปนตน

    3.พฤติกรรมเชิงแขงขัน (Competitive Behavior) โดยธรรมชาติบุคคลชอบประกวดทดสอบ
ความสามารถ ชอบกิจกรรมท่ีทาทายความสามารถ จึงเกิดแรงจูงใจทําใหบุคคลเขารวมกิจกรรมท่ีทาทาย 
เชน เกม กีฬา การประกวดในดานตางๆ เปนตน
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    4.พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายที่ทาทายความสามารถ (Risk-taking Behavior) บุคคลบางกลุมมี
ความตองการทํากิจกรรมที่เสียงอันตรายและทาทายความสามารถ หรือพิสูจนความสามารถเพื่อความ
เปนเลิศ กิจกรรมนันทนาการที่ทาทายและอาจเสี่ยงตาย เชน กีฬาแขงรถ กระโดดรม ลองแกง ดําน้ํา ไต
เขา เลนเคร่ืองรอน ทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ียังไมไดพัฒนา เชน ปาดงดิบ เปนตน

    5.พฤติกรรมบุกเบิกคนหา (Exploratory Behavior) บุคคลบางกลุมมีความตองการคนพบสิ่ง
แปลกใหม หรือบุกเบิกคนหาเพ่ือสรางสมประสบการณ จึงเกิดแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมนันทนาการที่
สงเสริมการบุกเบิกคนหา เชน การเดินปา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ศึกษาชีวิตความเปนอยูของชน
กลุมนอย การผจญภัยใตน้ํา เปนตน

    6.พฤติกรรมทดแทนหรือเสริมสราง (Vicarious Behavior) บุคคลมีความตองการเสริมสราง
ประสบการณ และความรูสึกทดแทนในสิ่งที่ตนเองไมสามารถกระทําหรือไมมีโอกาสกระทํา การทํา
กิจกรรมนันทนาการประเภทอาน พูด เขียน วรรณกรรมตางๆจะชวยเสริมสรางความรูสึกทดแทนได 
รวมท้ังดูโทรทัศน วีดิทัศน การแสดงละคร นาฏศิลป และศิลปกรรม

    7.สิ่งกระตุนทางประสาทสัมผัส (Sensory Stimulation) บุคคลตองมีความตองการความสุข 
ความสนุกสนาน และบางครั้งตองการสิ่งที่กระตุนประสาทสัมผัสตางๆ จึงเกิดแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการที่สงเสริมโอกาสสรางสรรค เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน เชน งานฉลอง
เทศกาล หรือโอกาสสําคัญที่มีกิจกรรมสนุกสนาน และมีการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล การชม
การแสดงคอนเสิรตท่ีมีแสง สี และเสียง ท่ีชวยกระตุนประสาทสัมผัสทางอารมณ

    นันทนาการการในโรงเรียน
    วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548:96-97) ไดกลาววา นันทนาการสําหรับนักเรียนในโรงเรียน(School 

Recreation) เปนนันทนาการที่จัดขึ้นใหนักเรียนในโรงเรียน โดยถือวานักเรียนในโรงเรียนนั้น เปน
เยาวชนที่อยูในระยะของการพัฒนาที่สําคัญยิ่งระยะหนึ่ง ดังนั้น โรงเรียนแตละแหงนอกจากจะมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียนไดมีสวนรวมในดานตางๆ หลายๆอยางแลวก็ตาม โรงเรียนก็ยังถือ
วาควรจะมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในเวลาวางตามความถนัด ความ
ตองการ และความสนใจอยางทั่วถึงกันควนคูกันไปดวย

    บันเทิง เกิดปรางค และเจษฎา เจียระนัย (2546:87) ไดสรุปลักษณะการจัดกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณและลักษณะนิสัยที่พึงประสงคใน
รูปแบบตางๆ เพื่อสนองความตองการของเด็กนักเรียน หรือเพื่อชดเชยใหแกเด็กนักเรียน ทั้งในดานการ
ออกกําลังกายและเพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริงนอกเวลาเรียนหรือเปนกิจกรรมพิเศษ

    รูท สตอง (Ruth Stong. 1951:495) ไดชี ้ใหเห็นความสําคัญของการจัดนันทนาการใน
โรงเรียนวา วัยแหงนักเรียนบังเปนวัยที่มีพลังสูง ถาใชพลังงานไปในกิจกรรมที่มีคุณคา ก็จะสรางสรรค
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สังคมไดดี ดวยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมกีฬาใหนักเรียนมีการเลน การแสดงออก และการแขงขัน จึงเปน
การสงเสริมใหหนุมสาวไดใชพลังงานอยางเต็มที่ แลวยังเปนการสงเสริมการแสดงออกของทักษะ
ความสามารถเฉพาะตน

    สมบัติ กาญจนกิจ (2535: 135) ไดสรุปวา นันทนาการในโรงเรียนเปนกิจกรรมหรือการบวน
การที่สราง และพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก และเยาวชนในระบบการศึกษา ใหเกิดความเจริญเติบโต
ทางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ ตลอดจนเปนการสรางคุณคาในเรื่องของการใชเวลาวางให
มีคุณภาพสมดุลกับการงาน นันทนาการชวยใหเยาวชนรูจักการจัดเวลาพัฒนาคุณคาทางสังคมระบอบ
ประชาธิปไตยและเปนประชากรของประเทศท่ีมีคุณภาพในอนาคต

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน

    ความรูเกี่ยวกับหูและการไดยิน
    กระทรวงศึกษาธิการ(2541:16-17) ไดกลาวถึงโครงสรางหนาที่สวนตางๆของหูวา หูเปน

อวัยวะที่ใชรับฟงเสียงและควบคุมการทางตัวของรางกาย นอกจากนี้ยังเปนประสาทสัมผัสซึ่งเปนสวน
สําคัญในการรับรูจากสิ่งแวดลอม การฟงเสียงเปนการแปลความหมายของเสียงที่ไดยินไดถูกตอง เปน
พื้นฐานของการเขาใจเรื่องราวตางๆ

    หูแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
1.หูชั้นนอก (External ear) ประกอบดวยใบหูและรูหู ทําหนาที่รับเสียงจากภายนอก 

และนําเสียงสงไปท่ีเย่ือแกวหู
2.หูชั้นกลาง (Middle ear) มีลักษณะเปนโพรงอยูหลังเยื่อแกวหู ภายในมีกระดูกชิ้น

เล็กๆ 3 ชิ้น ยึดติดกัน ไดแก กระดูกรูปคอน ทั่ง และโกลน ทําหนาที่รับเสียง
3.หูชั้นใน (Inner ear) ประกอบดวยอวัยวะสําคัญ 2 สวน คือ

1.อวัยวะรูปหอยโขง ภายในมีเซลลขนเปนตัวรับการกระตุนของเสียง และมี
ปลายประสาทหูไปสูสมองเพ่ือแปลความหมายตอไป

2.อวัยวะควบคุมการทรงตัวของรางกาย ถามีความผิดปกติที่อวัยวะสวนนี้จะ
ทําใหเกิดการเวียนศีรษะ ทรงตัวไมอยูหรือมีความรูสึกวาสิ่งที่อยูรอบตัวหมุน ฉะนั้นคนที่มีความ
ผิดปกติที่หูชั้นในจึงอาจมีปญหา คือ การสูญเสียการไดยิน การทรงตัวไมดีและเวียนศีรษะ
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    ความหมายของความพิการทางหู 
    มลิวัลย ธรรรมแสง (2533:73) กลาวถึงคําจํากัดความของผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

(Hearing impairment) หมายถึง ผูที่เสียการไดยินเพียงเล็กนอย(หูตึง) ไปจนถึงผูที่เสียการไดยินมาก(หู
หนวก) ดังนี้

    คนหูตึง คือ ผูที่สูญเสียการไดยินประมาณ 35-69dB ISO ซึ่งทําใหลําบากในการฟงเสียง แต
ยังสามารถเขาใจคําพูดโดยใชการฟงไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม

    คนหูหนวก คือ ผูท่ีสูญเสียการไดยินประมาณ70dB ISO หรือมากกวา และสูญเสียการไดยิน
นี้ทําใหไมเขาใจคําที่พูดโดยการรับฟงเสียงไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม

    ขนิษฐา เทวินทรภักติ(2531:143) กลาวถึงความหมายของความพิการทางหู(Hearing 
disability) หมายถึง ภาวะที่ความสามารถในการไดยินและเขาใจเสียงพูดนอยกวาปกติ เปนเหตุใหเกิด
ปญหาในการส่ือความหมาย ทําใหไมสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ บุคคลพิการทางหูหรือคนหูพิการมี
ปญหาเกี่ยวกับการไดยินเสียงตางๆและเสียงพูด คือไดยินเล็กนอย ไดยินไมชัด หรือไดยินแตจับใจความ
ไมไดและไมเขาใจความหมาย

    ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ ผูที่สูญเสียการไดยินเพียงเล็กนอย
ประมาณ 35-69 เดซิเบล ซ่ึงเรียกวาคนหูตึง และผูท่ีสูญเสียการไดยินมกประมาณ 70 เดซิเบล ซึ่งเรียกวา
คนหูหนวก การใหคําจํากัดความของความพิการทางหู เมื่อกลาวถึงคนหูตึงและคนหูหนวก จําใชคําวาผู
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน

    ประเภทความพิการทางหู
    ขนิษฐา เทวินทรภักต(ิ2531:143) แบงประเภทความพิการทางหูตามตําแหนงที่ผิดปกติของ

การไดยิน จะแบงได 5 ประเภท คือ
    1.หูพิการประเภทสวนนําเสียง หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งเกิดจากสิ่ง

ผิดปกติที่จุดใดจุดหนึ่งของสวนนําเสียง ซึ่งไดแก หูชั้นนอก (รูหู เยื่อแกวหู) และ หูชั้นกลาง (กระดูกหู 
ทอยูสเตเซียน)

    2.หูพิการประเภทประสาทหูเสีย หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งเกิดจากมีสิ่ง
ผิดปกติที่จุดใดจุดหนึ่งของสวนประสาทรับเสียง ไดแก หูชั้นใน (ปลายประสาทรับเสียงในอวัยวะรูป
หอยโขง) และประสาทหู

    3.หูพิการประเภทประสาทหูเสียแบบผสม หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งเกิด
จากมีสิ่งผิดปกติที่จุดใดจุดหนึ่งของสวนนําเสียงผสมกับสวนประสาทรับเสียง เชน กระดูกหูเสียรวมกับ
ปลายประสาทรับเสียง เปนตน
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    4.หูพิการประเภทสมองสวนกลางเสีย หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยิน ซึ่งเกิด
จากสิ่งผิดปกติที่จุดใดจุดหนึ่งของระบบสมองสวนกลาง ไดแก สวนที่เปนทางผานของพลังประสาท
ของเสียง และสวนท่ีแปลความหมายของเสียง

    5.หูพิการประเภทไมมีพยาธิสภาพ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยิน ซึ่งเกิดจาก
การแกลงทํา หรือมีความผิดปกติทางจิต โดยผูปวยจะแสดงพฤติกรรมคลายคนหูพิการ ทั้งๆที่อวัยวะ
เกี่ยวกับกลไกลการไดยินสามารถทํางานไดเปนปกติ

    สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน
    ศรียา นิยมธรรม(2539:22) ไดกลาวถึงความบกพรองทางการไดยินวา คนทั่วไปสวนมากจะมี

การไดยินเปนปกติ จนกระทั่งถึงวัยกลางคน การไดยินก็จะลดลง เพราะความเสื่อมของอวัยวะที่ทํา
หนาที่รับฟงเสียง การหูตึงเพราะความชราเปนเรื่องธรรมดา สวนผูที่สูญเสียการไดยินตั้งแตอยูในวัยเด็ก
หรือวัยหนุมสาวน้ัน มีสาเหตุจากการสูญเสียการไดยินหลายสาเหตุ ซ่ึงจะจําแนกเปน 5 ประเภท คือ

    1.การนําเสียงเสีย(Conductive hearing loss) เปนการสูญเสียการไดยินที่มีความผิดปกติที่สวน
หนึ่งของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ซึ่งเปนสวนของการนําเสียง เชนแกวหูทะลุ หูน้ําหนวก กระดูกหูสาม
ชิ้นเคลื่อนไหวไมได เปนตนการสูญเสียการไดยินแบบนี้พอจะรักษาไดดวยยาหรือผาตัด และการรับฟง
เสียงก็มักเสียไมมากนักคือ ไมเกิน 60 เดซิเบล

    2.ประสาทหูเสีย (Sensorineural hearing loss) เกิดจาดความผิดปกติที่หูชั้นในหรือประสาทหู 
เชน ประสาทหูเสียจากการแพยา หรือเกิดจากเสียงระเบิด เสียงอึกทึก เปนตน นอกจากน้ีท่ีพบบอยไดแก 
กรรมพันธุ และมารดามีอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ หรือ ระหวางคลอด ทําใหประสาทหูเสียแตกําเนิด 
การถูกทํารายรางกายและอุบัติเหตุ ทําใหบาดเจ็บบริเวณหู ตนคอ หรือบริเวณศีรษะอยางรุนแรง ก็อาจทํา
ใหประสาทหูเสียไดเชนกัน การมีเนื้องอกที่ประสาทหูและความเสื่อมสังขาร ก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหมี
การสูญเสียการไดยินประเภทนี้

    3.ผสม (Mixed hearing loss) การสูญเสียการไดยินประเภทนี้เกิดจากการที่หูชั้นนอก หรือหู
ชั้นกลางมีความผิดปกติรวมกับหูชั้นในหรือประสาทหู เชน การเปนโรคหูน้ําหนวกเรื้อรัง บางรายเกิด
จากแกวหูฉีกเพราะเสียงระเบิด กระดูกภายในหูชั้นกลางเคลื่อนที่เปนตน

    4.การแปลเสียงเสีย (Central hearing loss) เกิดจากการที่สมองซึ่งทําหนาที่รับและแปล
ความหมายเสียง ซ่ึงอาจเกิดจากเน้ืองอกในสมอง สมองอักเสบ เสนเลือดในสมองแตก ทําใหสูญเสียการ
ไดยิน ประเภทนี้อาจดีขึ้นหรือไมดีขึ้นก็ได

    5.จิตใจผิดปกติ (Functional of psychological hearing loss) ความผิดปกติจากจิตใจ หรือ
อารมณ ทําใหไมมีการตอบสนองตอเสียง แสดงอาการเหมือนคนหูหนวก หูตึง ทั้งที่กลไกลการไดยิน
ปกติ ตองใหจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาบําบัด
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    กระทรวงศึกษาธิการ(2541:17) ไดกลาวถึงความบกพรองทางการไดยินวา เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ซ่ึงแบงตามตําแหนงของความผิดปกติได 3 ประเภท คือ

    1.เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นนอก ไดแก ขนาดหูใบเล็กกวาปกติ ชองหูชั้นนอกตีบมาตั้งแต
กําเนิด สิ่งแปลกปลอมเขาหู กระดูกงอกในชองหู ขี้หูอุดตัน หูชั้นนอกอักเสบ มะเร็งของหูชั้นนอก ถุง
นํ้าท่ีหูช้ันนอก เลือดค่ังท่ีใบหู เย่ือแกวหูฉีกขาด เน้ืองอกในชองหู

    2.เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นกลาง ไดแก หูน้ําหนวก กระดูกหู 3ช้ินหลุด ความผิดปกติอื่นๆ
ของหูขั้นกลาง

    3.เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นใน ไดแก ประสาทหูพิการมาแตกําเนิด ประสาทหูพิการจาก
พิษของยาเมอรเนียซินโดรม(มีเสียงดังในหู) ประสาทหูพิการจากเสียงรบกวน ประสาทหูพิการจากเนื้อ
งอกของประสาทหู หูช้ันในอักเสบ หูพิการ หูพิการในผูสูงอายุ

    ระดับการไดยิน
    ศรียา นิยมธรรม(2541:23) กลาวถึงการวัดระดับการไดยิน ที่ใชความถี่เปนหลักในการวัดเพื่อ

ดูปริมาณของการสูญเสียการไดยินวา คนปกติเริ่มไดยินเสียงตางๆดังไมเกิน 25 เดซิเบล แตคนหูตึงจะ
เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดังมากกวาน้ัน เชน 40 , 75 หรือ 90 เดซิเบล เปนตน

    ผูสูญเสียการไดยินหรือผูมีความบกพรองจากการไดยินจึงหมายถึง ผูที่เริ่มไดยินเสียงเกิน 25 
เดซิเบลข้ึนไป ซ่ึงจะเห็นไดวามีชวงกวางมาก จึงซ่ึงมาจากการแบงระดับการไดยินออกเปน 6 ระดับ คือ

1.ระดับเสียงปกติ หมายความวาเร่ิมไดยินเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล
2.ระดับตึงเล็กนอย เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดัง 26-40 เดซิเบล
3.ระดับตึงปานกลาง เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดัง 41-55 เดซิเบล
4.ระดับตึงมาก เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดัง 56-70 เดซิเบล
5.ระดับตึงรุนแรง เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดัง 71-90 เดซิเบล
6.ระดับหนวก เร่ิมไดยินเสียงเม่ือเสียงดังกวา 90 เดซิเบล หรือไมมีปฏิกิริยาใดๆแมจะมี

เสียงดังมากกวา 90 เดซิเบล
    เดซิเบล (Decibel) คือ หนวยวัดระดับการไดยิน (ความเขมขนของเสียง ระดับการไดยินปกติ 

คือ 0-26 Decibel (dB))( มลิวัลย ธรรมแสง 2535:73)

    การสื่อความหมายของผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
    กระทรวงศึกษาธิการ (2541:27) ไดกลาวถึงวิธีสื่อสารวิธีการอื่นๆ แทนการใชภาษาพูดเพียง

อยางเดียวเชนคนปกติทั่วไป วิธีการสื่อความหมายของผูที่มีความบกพรองทางการไดยินแบงได 7 วิธี 
คือ
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    1.การพูด(Speech) เหมาะสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมากนัก หูตึงเล็กนอย 
ไปจนถึงหูตึงปานกลาง หากหูตึงมากหรือหูหนวกจะใชวิธีการส่ือสารดวยการพูดไมไดผล

    2.ภาษามือ(Sign language) เหมาะสําหรับผูที่สูญเสียการไดยินมาก หรือหูหนวก ซึ่งไม
สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดวยการพูด จึงใชภาษามือแทน ผูที่เขาใจภาษามือไดตองมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษามือ

    3.การใชทาทาง(Gestures) หมายถึง การใชทาทางที่คิดขึ้นมาเองมักเปนไปโดยธรรมชาติโดย
ไมใชภาษามือ และไมมีเสียง แตใชสายตาเปนสําคัญในการรับภาษา นับเปนพื้นฐานความเขาใจถึง
ความสําคัญของการใชภาษามือ

    4.การสะกดนิ้วมือ(Finger spelling) คือการที่บุคคลทําทาดวยนิ้วมือเปนรูปตางๆแทนตัว
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตลอดจนสัญลักษณอื่นของภาษาประจําชาติเพื่อสื่อภาษาโดยทั่วไป แลว
ตัวอักษรที่สะกดดวยนิ้วมือ(Manual alphabets) ของภาษาใด จะมีเทากับจํานวนเทากับตัวอักษรของ
ภาษานั้น

    5.การอานริมฝปาก(lip reading) คือ ศิลปะการเขาใจคําพูดโดยการแปลความจากการ
สังเกตการณเคลื่อนไหว ไดแก ใบหนา ลิ้น ขากรรไกร และคอ ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางยิ่งของการรับ
คําพูดโดยทางตา

    6.ทาแนะนําคําพูด (Cued speech) คือ วิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ประดิษฐขึ้นมาใชในการ
ส่ือสารประกอบดวยทามือ 8 ทา แทนเสียงพยัญชนะ ตําแหนงของมือ 4 ตําแหนง คือ บริเวณขางใบหนา 
คอ คาง ปาก แทนเสียงสระ เพื่อใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินสังเกตทามือเหลานั้น ประกอบกับ
การอานริมฝปากของผูพูดไปพรอมๆกัน

    7.การสื่อสารแบบรวม (Total communication) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหู
หนวก โดยใชวิธีการส่ือสารหลายวิธีรวมกันกับการพูด หรือใชวิธีพูดรวมกับภาษามือและภาษาทาทาง
อื่น ซึ่งผูพูดจะพูดและใชภาษามือไปพรอมกับการพูด และในขณะเดียวกันก็อาจแสดงออกของผูพูด
ประกอบคําพูดของผูพูด ทําใหผูฟงเดาความหมายไดดียิ่งขึ้น นอกจากการพูด การใชภาษามือ การแสดง
ทาทางประกอบแลว การสื่อสารก็อาจใชวิธีการอานริมฝปาก ทาแนะนําคําพูด การสะกดตัวอักษรดวย
นิ้วมือ การอาน การเขียน หรือกรรมวิธีอื่นๆก็ได การใชวิธีสื่อสารรวมกันตั้งแต 2 วิธีข้ึนไป เรียกวา การ
ส่ือสารแบบรวม 

สถานศึกษา 
    ประวัติโรงเรียนเศรษฐเสถียร
    โรง เรี ยนเศรษฐเสถียร  เปนโรง เรี ยนรัฐบาล สังกัดกองการศึกษา เ พ่ือคนพิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหนวย
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ทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๔ ตอมาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๕ คุณหญิงโตะ นรเนติบัญชากิจ ไดมีจิตศรัทธา
บริจาคทรัพยสิน มีเงินสด ที่ดิน และบานสวนตัวของทาน ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๓๗ ถนนพระราม ๕ 
ตําบลถนนนครไชยศรี อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ตั้งเปนมูลนิธิใหชื่อวา "มูลนิธิเศรษฐเสถียร" เพื่อ
เ ป น อ นุ ส ร ณ แ ห ง ต ร ะ กู ล  " เ ศ ร ษ ฐ บุ ต ร " อั น เ ป น ต ร ะ กู ล ข อ ง พ ร ะ ย า น ร เ น ติ บั ญ ช า กิ จ
สามีของทาน กับตระกูล "โชติกเสถียร" ซ่ึงเปนตระกูลของคุณหญิงเอง มูลนิธิเศรษฐเสถียร มี
วัตถุประสงคที่จะรวมมือกบั กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรางโรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นในที่ดิน
แหงนี้ ในป  พ.ศ.๒๔๙๖ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคาร
โรงเรียนสอนคนหูหนวกและงบประมาณสําหรับครุภัณฑและการดําเนินงานของโรงเรียน
ในปที่บรรจบครบรอบปที่ 2 แหงการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 
๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๖ ไดมีพิธีเปดโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย ขึ้นอยางเปนทางการ  ในป 
พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงนี้ ไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต อัน
เนื ่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั ้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงใหมขึ้นท่ีบริเวณอาคาร
สง เคราะห ทุ งมหา เมฆ ใ น ป  พ .ศ .  ๒๕๑๘ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิการได มีน โ ย บ า ย ใ ห
โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนสอนคนหูหนวก เปนโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดตางๆ คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก ไดเสนอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวก
ดุสิต เปนโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเปนอนุสรณแด มูลนิธิเศรษฐเสถียร ที่ยุบเลิกไป จึงปรากฏชื่อ โรง
เรียนเศรษฐเสถียร ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๑๘ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ไวในพระ
ราชูปถัมภ  ซ่ึงเปนโรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงแรกของประเทศไทยท่ีไดรับพระราชทาน

    วิสัยทัศน
    มุงเนนพัฒนาเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีทักษะในการ

สื่อสาร มีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และ
โอกาสทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ดวย
กระบวนการบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของบุคคลและองคกรในชุมชน

    คําขวัญประจําโรงเรียน
    วินัยดี กีฬาเดน เนนอาชีพ
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    คติพจน
    พัฒนาตนเพ่ือเปนคนของสังคม

    สีประจํา โรงเรียน
    ฟา - ขาว
    สีฟา หมายถึง สีประจําวันศุกร อันเปนสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภ มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกฯ
    สีขาว หมายถึง ความศรัทธาของบุคลากรตางๆท่ีรวมกันจัดการศึกษาแกคนหูหนวก เปนคร้ัง

แรกในประเทศไทย
 

    ตนไม ประจําโรงเรียน
     ตนมะเกลือ

การวิจัยที่เกี่ยวของ
    งานวิจัยในตางประเทศ
    งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการ
    โรส (Ross. 1985: 80-87) ไดทําการศึกษาถงึความเหมาะสมของกิจกรรมตอเด็ก และเยาวชน

ทั่วประเทศที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยการหารูปแบบกิจกรรม ที่มีความเหมาะสมทางดาน
รางกายของเด็ก โดยการตัดสินใจจากการศึกษาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมตอเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศที่มีความบกพรองทางสติปญญา บทบาท และประโยชนที่มีตอโรงเรียน สวนสาธารณะ และ
โปรแกรมนันทนาการที่มีความเกี่ยวของกับการสํารวจ สามารถปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอเด็ก
และมีการแนะนําตอผูปกครองและประชาชนท่ัวไปใหทราบดวย

    เอเวอร และโฮเลนฮอรสท (Ewert; & Hollenhorst. 1989: 124-39) ไดกลาวถึงการทดสอบท่ีมี
ความนาเชื่อถือของรูปแบบกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ สามารถคาดการณบุคคลที่มีความพิการ
ทางสมอง ที่เขามามีสวนรวมไดในกิจกรรม หรือเปนเหตุผลอยางหนึ่งของนักจัดกิจกรรมนันทนาการวา
รูปแบบน้ีมีประสิทธิภาพ ในการจําแนกแยกแยะถึงสวนประกอบของชนิดและระดับความเสี่ยง สังคม
ภายนอก ตําแหนงในการจัดเตรียมกิจกรรมความถี่ในการเขารวมกิจกรรม และการเลือก
ส่ิงแวดลอมของผูพิการ

    เฟหลิงจ และและคณะ (Fehlings; et al. (1991: 223 – 228) ไดทําการศึกษาผลของการปรับ
ความคิดพฤติกรรมบําบัด (Cognitive Behavioral Therapy) ในการพัฒนากลุมพฤติกรรม ขณะอยูบาน
ของเด็กที่บกพรองทางสติปญญา เพศชาย 25 คน อายุระหวาง 7 – 13 ป โดยกลุม CBT และกลุม
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Supportive Therapy เปนกลุมควบคุม โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมโดยครูและผูปกครอง (The
Behavior problem hecklist-Attention Problem Subscale) และ The Self-control Rating (SCRS) และ
Modified Werry Activity Scale โดยผูปกครองเปนผูใหคะแนน และใช (Pier Harris Selfconcept Scale) 
วัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ในเด็กปญญาออน ผลที่ไดจากการทํากิจกรรมพบวา กลุม CBT เกิด
การรับรูของผูปกครอง ตอพฤติกรรมไมหยุดน่ิงของเด็กขณะอยูบานดีขึ้น ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของเด็กท่ีบกพรองทางสติปญญาสูงข้ึน (Smith. 1993: 21-25) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดกีฬา และ
กิจกรรมทางกายสําหรับผูบกพรองทางดานรางกาย และสติปญญา โดยไดทําการทดสอบ ผลท่ีไดออกมา
ปรากฏวา ผูพิการเกิดความสนใจในการเขารวมกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะทางดานสังคม และจิตใจ ซึ่ง
มีอิทธิพลในการเพิ่มความสามารถของผูพิการชาวอเมริกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสัมพันธกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานนันทนาการ

    ดาวดาห (Dawdah. 2000: 115) ไดทําการศึกษา โดยสํารวจเชาวนอารมณของกลุมเยาวชนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาที่เขารวมกิจกรรมนันทนาการเปนประจํา ผลจากการศึกษาพบวา กลุม
เยาวชนดังกลาวมีระดับเชาวนอารมณดีกวากลุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการ

    เฟนวิก และ รอเยล (Fennick; & Royle. 2003: 20-27) ไดทําการศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนท่ี พิการทางดานสติปญญาท่ีอยูในชุมชน โดยไดใชผูฝกกิจกรรมที่เปนอาจารยจากมหาวิทยาลัย
และโปรแกรมสุขศึกษามาใชฝกฝนชวยเหลือเด็กแตละคน จํานวน 6 คน อายุระหวาง 6-13 ป เพื่อพัฒนา
ทักษะในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการในชุมชน เด็กไดเขารวมในกิจกรรมวายน้ํา และ
ยิมนาสติก ซึ่งเด็กแตละคนมีระดับความรูสึกพอใจ สนุกสนาน และสามารถปรับปรุงทักษะ
ทางดานนันทนาการของเขาใหดีขึ้น

    ฮีวอน หยาง, เทโฮ โหยว (ดาวประกาย แกวนพรัตน. 2549: 44-45; อางอิงจาก Heewon, Y. ; 
& Taeho , Y. 2005) ไดศึกษาสํารวจทัศนคติของอาสาสมัครที่รวมกิจกรรมนันทนาการจํานวน 28 คน 
(อายุระหวาง 11-66 ป) ที่มีตอผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกไดในวัยรุน และวัยผูใหญ ที่
ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน โดยกลุมตัวอยางทั้ง 5 คนนี้ ไดรับการวินิจฉัยแลววา มีความ
พรอมสําหรับโปรแกรม โดยการใหคะแนนโดยใชการวัดระบบทักษะทางสังคมของแฟรวิว (Fairview 
Social Skill Scale) ผลของการสํารวจทัศนคติกอนและหลังการใชการวัดทัศนคติเฉพาะบุคคลตอผูพิการ 
ใหผลในการบวกอยางมีนัยสําคัญในกลุมบุคคลที่ไมมีความบกพรองทางสติปญญาที่มีตอบุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับประสบการณที่สําคัญจากกิจกรรมนันทนาการ

    งานวิจัยในตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
    บราว (Brown-Levey. 2004: 1103) ไดศึกษาบทบาทของพอแมในการพัฒนาทักษาภาษการ

ส่ือสารของลูก เพราะโดยธรรมชาติแลวพอแมตองส่ือสารกับลูกต้ังแตเกิดมาแลว เน่ืองจากวาคนพิการหู
หนวกมีขอบเขตของการเรียนรู และการรับรู ขาดโอกาสในการไดยิน และการเขาใจความหมายอยาง
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กวางๆ อยางไรก็ตามเขาเหลานั้นก็ยังมีโอกาสพัฒนาได ถาทุกฝายใหการสนับสนุน เชน พอแม รัฐบาล 
สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของใหความรวมมือชวยกันพัฒนา

    ลอวดเตอร (Lowlter. 2004:  894-C) ไดศึกษาการนําทฤษฎีการพัฒนาจิตใจมาใชกับเด็กหู
หนวก พบวา เด็กหูหนวกที่มีความพรอมทั้งดานภาษา อายุ สติปญญา สามารถเขาใจและผลการเรียนรูก็
ออกมาเปนท่ีนาพอใจ

    กวน (Kuan. 2004:  1663-A) ไดศึกษาขีดความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินทั้ง 3 ดาน ไดแก การอธิบายเหตุผล การแกปญหา และความรูทั่วไป พบวา นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินมีความสามารถเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงจากผลการทดสอบคร้ังน้ีเปนตัวบงช้ีไดวา 
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินก็สามารถเรียนรูได

    งานวิจัยในประเทศ
    งานวิจัยในประเทศ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการ
    ณัฐพล   อันตรเสน  (2542: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาการจัดและดําเนินการ

โครงการนันทนาการในโรงเรียน สําหรับเด็กพิเศษ” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัด
และดําเนินการโครงการนันทนาการในโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษ และเปรียบเทียบปญหาการจัด และ
ดําเนินการ โครงการนันทนาการสําหรับเด็กพิเศษ ทั้งสามกลุมโรงเรียน ไดแก กลุมโรงเรียนที่สอนเด็ก
นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานการมองเห็นเพียงอยางเดียว กลุมโรงเรียนที่สอนเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางดานการไดยินเพียงอยางเดียว และกลุมโรงเรียนที่สอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูรับผิดชอบการจัดและดําเนินการ
โครงการนันทนาการ ผูวิจัยสงแบบสอบถาม 150 ฉบับ ใหกับผูบริหาร 75 ฉบับ และครูผูรับผิดชอบ
โครงการนันทนาการ 75 ฉบับ ไดรับคืนจากผูบริหาร 59 ฉบับ คิดเปนรอยละ 78.66 และครูผูรับผิดชอบ
การจัดและดําเนินการโครงการนันทนาการ 63 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.00 รวมแลวไดรับ แบบสอบถาม
กลับคืนท้ังหมด 122 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.33 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาการจัด และ
ดําเนินการโดยรวมของโครงการนันทนาการในโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษมีปญหาอยูในระดับนอย และ
ปญหาการจัดและดําเนินการในแตละดาน ซึ่งประกอบดวย 8 ดาน คือ ดานการวางแผนดานการจัด
องคกร ดานการจัดบุคลากร ดานการจัดงบประมาณ ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณ ดานการอํานวยการ ดาน
การประสานงาน และดานการรายงานผล มีปญหาการจัด และดําเนินการอยูในระดับนอยทุกดาน 
เชนเดียวกัน 2. การเปรียบเทียบปญหาการจัดและดําเนินการโครงการนันทนาการในโรงเรียนสําหรับ
เด็กพิเศษตามการรับรูของผูบริหาร และครูผูรับผิดชอบโครงการนันทนาการ โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปญหาการจัดและดําเนินการในแตละดานไมแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีเพียงดานการรายงานผล เทาน้ันท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05. 

    ภาวดี   วีรพันธุ (2544: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมและแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการของ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาในโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา” การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบปญหาการ จัด
กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา 
โดยจําแนกตามประสบการณการทํางานและประสบการณการอบรม กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชใน การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลประกอบดวยคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test) ~bผลการวิจัยพบวา~b 1. ปญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดานท้ัง 5 ดาน อยูในระดับปานกลางทุก
ดาน เม่ือจําแนกตามประสบการณการทํางานและประสบการณการอบรม พบวาอยูในระดับปานกลาง 2. 
ปญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณทํางานแตกตางกันอยาง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. ปญหา
การจัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ
โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณการอบรมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. 
แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ดาน 4.1 ดานการจัดกิจกรรมแกะสลัก ควรจัดบุคลากรที่มีความรู
และ ความสามารถโดยตรงในกิจกรรมที่สอนนักเรียน 4.2 ดานกิจกรรมงานเย็บปกถักรอย ควรเตรียม
ความพรอมนักเรียนในสวน ของกลามเนื้อมัดเล็ก 4.3 ดานการจัดกิจกรรมการปน ควรจัดกิจกรรมที่ให
มือและสายตามี ความสัมพันธกัน 4.4 ดานการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ ครูควรเขียนแผนการสอนโดย
กําหนด จุดประสงคปลายทางใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพื่อกระตุนใหเกิดผลงาน 4.5 ดานการจัด
กิจกรรมงานประกอบอาหาร ควรฝกใหนักเรียนตักอาหารให พอเหมาะกับความตองการของรางกาย
และชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความตองการ อาหารของรางกาย

    ชินวัฒน   คําหวาน (2545: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีตอการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพ่ือสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลของการ
ใชโปรแกรมนันทนาการ ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเด็ก ในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี” ซึ่งมีอายุระหวาง 7-12 ป จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 20 คน เทาๆ กัน กลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนระยะเวลา 10 สัปดาหๆ ละ 3 วัน วันละ 90 นาที ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพของกลุมตัวอยาง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 5 สัปดาห และหลังการทดลอง 
10 สัปดาห นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา "ที" (t-test) และ
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วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ย จะนํามาเปรียบเทียบ
เปนรายคู ตามวิธีของตูกี โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบวา 1. อัตราการ
เตนของหัวใจขณะพักและหลังการทดสอบกาวขึ้น-ลง 3 นาทีของกลุมทดลอง มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในชวงหลังสัปดาหที่ 10 สวนกลุมควบคุมไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ 2. หลังการทดลอง 10 สัปดาห กลุมทดลองมีความออนตัวเพิ่มมากขึ้น และอัตราการเตนของ
หัวใจหลังการทดสอบกาวขึ้น-ลง 3 นาที ลดลงมากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในขณะพัก อัตราการเตนของหัวใจ คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว คาดัชนีมวลของรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณทองและหลังสวนลาง และกลุม
กลามเน้ือแขนและไหล ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

    ดาวประกาย   แกวนพรัตน (2549:  บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “การใชกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากลุมเรียนได ในระดับชวงชั้นปที่ 2 กอนและหลัง
การใชกิจกรรมนันทนาการ กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา กลุมเรียนได ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนกาวิลละอนุกูล 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 คน หญิง 2 คน ชาย 6 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แผนการ
สอนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที 
แบบประเมินผลการใชกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม แบบบันทึกพฤติกรรรมการรวม
กิจกรรมนันทนาการ การบันทึก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย คา
รอยละ ผลการศึกษาพบวา หลังจากเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะทางสังคมสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยรวมรอย
ละ 92.39 ระดับดีมาก 

    ภูฟา   เสวกพันธ (2549:  บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบโปรแกรมนันทนจิต
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ
โปรแกรมนันทนจิตศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชกรณีศึกษา จํานวน 1 คน 
จากสถาบันราชานุกูล ซึ่งเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับปานกลาง อยูในกลุมอาการ
ดาวนซินโดรม เพศชาย อายุ 18 ป ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยไดศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎี
ทางนันทนจิตและนันทนจิตศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดโครงสรางของรูปแบบ
โปรแกรมนันทจิตศึกษา หาคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาดวยดัชนีความสอดคลอง
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยนักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ผูดูแล
และกลุมนักนันทนาการเพื่อกลุมบุคคลพิเศษหลักสูตรนันทนจิตศึกษาประกอบดวย 6 เน้ือหา ไดแก การ
ตระหนักสวนตนทางนันทนจิต ความซาบซ้ึงทางนันทนจิต ความมีอิสระในการกําหนดเลือกดวยตนเอง
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ทางนันทนจิต การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางนันทนจิต ความรูและการใชแหลง
ทรัพยากรที่อํานวยความสะดวกทางนันทนจิต และปฏิสัมพันธทางสังคม หลังจากนั้น ผูวิจัยไดนํา
รูปแบบโปรแกรมไปใชเปนระยะเวลา 12 สัปดาหๆ  ละ 3 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยมีการวัดความสามารถ
และพฤติกรรมของกรณีศึกษากอนและหลังเขารับบริการในหลักสูตรโปรแกรมนันทนจิตศึกษา
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีพื้นฐานมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับนันทนจิตและนันทนจิต
ศึกษา โดยไดรับการตรวจหาคุณภาพในเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ และผลจากการนํารูปแบบ
ไปใชพบวากรณีศึกษามีพัฒนาการความสามารถและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ การตระหนักสวนตน
ทางนันทนจิตความซาบซ้ึงทางนันทนจิต ความมีอิสระในการกําหนดเลือกดวยตนเองทางนันทนจิต การ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางนันทจิต ความรูและการใชแหลงทรัพยากรที่อํานวยความ
สะดวกทางนันทนจิต และปฏิสัมพันธทางสังคมดีข้ึน

    ปญญา   ประดิษฐธรรม (2552:  บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรม
นันทนาการที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย” การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2551 โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 95 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน และกลุม
ควบคุม จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควาครั้งนี้ คือ โปรแกรมนันทนาการ ที่มีตอการแกปญหา ของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคา ที (t-test) 

    ผลการศึกษาพบวา
    1. ภายหลังไดรับการจัดโปรแกรมนันทนาการ เด็กปฐมวัยในกลุมทดลองมีความสามารถใน

การแกปญหาเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.0 5 
    2. ภายหลังไดรับการจัดโปรแกรมนันทนาการ เด็กปฐมวัยในกลุมทดลองมีความสามารถใน

การแกปญหามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    งานวิจัยในประเทศ ที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
    จิรัฐยา แกวปอง (2543: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเขใจในการอานภาษาไทย

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน แบบมุงประสบการณ
ภาษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
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ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช จังหวัดปทุมธานี ไดมาโดยใชวิธีเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 8 คน จัดใหนักเรียนได รับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนระยะเวลา 7 
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 50 นาที รวมท้ังส้ิน 35 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษา และแบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ
มีคาความเชื่อ มั่นของแบบทดสอบที่ .86 โดยใชสูตรคูเดอร ริขารดสัน (KR-20) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ใชสถิติการทดสอบเคร่ืองหมาย (Signed Rank Test) ของ Wilcoxon ผลการศึกษาพบวา 
1. นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับ การสอนแบบมุง
ประสบการณภาษามีความเขาใจในการอานภาษาไทยเพิ่มขึ้น 2. ความเขาใจในการอานภาษาไทยของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา มีความแตกตาง จากกอนการสอนแบบมุงประสบการณภาษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01

    จิรภา พลจันทร (2548:  บทคัดยอ)  การวิจัยเรื่อง ปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มี
ความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียน
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ จําแนกตามภูมิหลังของครู โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางที่
เปนครู จํานวน 229 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดคา
ความเช่ือม่ัน 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีเชฟเฟ ผลวิจัยพบวา 1) 
ภูมิหลังของครูกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเพศหญิง รอยละ 83.84 อายุ นอยกวา 36 ป รอยละ 43.23 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 83.41 ประสบการณเปนครู ในโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ
ต่ํากวา 6 ป รอยละ 34.93 2) ปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มีความบกพรองทางการไดยิน ใน
โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยปญหา
อันดับที่หนึ่งคือดานบุคลากร รองลงมาดานสื่อการเรียนการสอน ดานนิเทศการศึกษา ดานหลักสูตร 
ดานอาคารสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลตามลําดับ 3) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ครูที่มีอายุตางกัน ประสบการณตางกัน มีปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนสําหรับ คนพิการโดยเฉพาะในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ครูที่มีระดับ การศึกษาตางกันมีปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และครูท่ีมีเพศตางกันมีปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มี
ความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะในภาพรวมไมแตกตางกัน
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    พฤติลักษณ ฉันทานุสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) การวิจัยเรื ่อง ผลการใชเทคนิคการแตง
พฤติกรรมที่มีตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเทคนิคการแตงพฤติกรรมมาใชเสริมสรางพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอนามัยตนเอง ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียน
หญิงที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยคัดเลือกเด็กมาจากการสัมภาษณครูในโรงเรียน และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก ใชเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห โดยแบงระยะทดลองเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 (Baselines/ระยะเสน
ฐาน) ใชเวลา 2 สัปดาห ระยะที่ 2 (Reinforcement /ระยะการเสริมแรง) ใชเวลา 8 สัปดาห ระยะที่ 3 
(Extinction/ระยะหยุดยั ้งการเสริมแรง) ใชเวลา 2 สัปดาห โดยทําการสังเกต และบันทึกผลของ
พฤติกรรมในวันจันทร ถึงวันศุกร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู 
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก แบบสํารวจสุขภาพอนามัยตนเอง แบบสํารวจสิ่งเสริมแรง สมุด
บันทึกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ หา
คาเฉลี่ย (X) ผลการวิจัยพบวา เทคนิคการแตงพฤติกรรมสามารถเสริมสรางพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
อนามัยตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินได กลาวคือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
ตนเองของเด็กโดยรวมและพฤติกรรมแตละดาน ทั้งในระยะการเสริมแรง และระยะหยุดยั ้งการ
เสริมแรงมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาในระยะเสนฐาน

    พนัส นาคบุญ (2548: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยค
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกการเขียน
ตามโครงสรางประโยค การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนตาม
โครงสรางประโยค ตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนประโยค ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกการเขียนตามโครงสรางประโยค
และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยค ระหวางกอนและหลังใชแบบฝกการเขียนตาม
โครงสรางประโยค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นกัเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนใน
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล จังหวัด
พิษณุโลก และไมมีความพิการซ้ําซอน มีระดับการไดยินตั้งแต 91 เดซิเบลขึ้นไป จํานวน 7 คน ไดมา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกการ เขียนตาม
โครงสรางประโยค แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน ประโยคที่ผูวิจัย
สรางขึ้น นําไปทดสอบกอนและหลังการทดลองกับกลุมตัวอยาง ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห
สัปดาหละ 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ เกณฑ
ประสิทธิภาพ 80/80 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
แบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบวา 1. แบบฝกการเขียนตาม
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โครงสรางประโยค ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคา
ประสิทธิภาพ 82.47/81.43 โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 2. ความสามารถในการเขียน
ประโยค ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังจากการไดรับการสอน โดยใชแบบฝกการ
เขียนตามโครงสรางประโยค มีความสามารถการเขียนประโยคอยูในระดับดีมาก 3. นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนตามโครงสรางประโยค มีความสามารถ
เขียนประโยคกอนและหลังการทดลอง โดยหลังการทดลองนักเรียนมีความสามารถเขียนประโยคสูง
กวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

    จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวากิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากชวย
กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนแตละคนมีความรูสึกพอใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน
และสามารถปรับปรุงทักษะทางดานนันทนาการของเขาใหดีขึ้นได จนสามารถพัฒนารางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคมใหสูงขึ้นไดอีกดวย แตเนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของผูมีความบกพรองทางการไดยิน ในประเทศไทยยังมีนอย ดังนั้นจึงควรที่จะ
ศึกษาคนควาเพิ่มมากขึ้นตอไป เพื่อเปนแนวทางใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ นําไปปรับใชในการพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดอยางสมบูรณตอไป



บทที่ 3
วิธีการดําเนินวิจัย

    การวิจัยในเรื่องนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาคนควาทฤษฎี
จากหนังสือ ตํารา วารสาร บทความ และเอกสารตางๆ เพื่อรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ ความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการของผูมีความบกพรองทางการไดยินภายในโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

    1.การกําหนดประชาการและการเลือกกลุมตัวอยาง
    2.การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
    3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
    4. การหาคุณภาพเครื่องมือ
    5.การเก็บรวบรวมขอมูล
    6.การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
    ประชากรท่ีใชในการวิจัย
    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียน

เศรษฐเสียร จํานวน197 คน เปนเพศชาย จํานวน 58 คน เปนเพศหญิง จํานวน 139 คน ปการศึกษา 2553 
(สถิติจํานวนนักเรียนจากสํานักงานการกระทรวงศึกษาธิการ)

    กลุมตัวอยาง
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใน

โรงเรียนเศรษฐเสียร พิจารณาจากตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967: 125) ที่ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 127   คน โดยการสุมแบบงาย 
(Simple Random Sampling)

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ

    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
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    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการและบุคลากร ดานเสริมความรูและ
วิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกจิกรรมนันทนาการ ดานกิจกรรมนันทนาการดานชุมชนและ
สังคม ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดระดับความพึงพอใจ 
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด

    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End) เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
    การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
    1.ศึกษาลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากงานวิจัย หนังสือ เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา
    2.ศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนสําหรับผูบกพรองทางการได

ยิน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
    3.รวบรวมเนื้อหาสาระตางๆที่ไดจากการศึกษางานวิจัย หนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและ

การศึกษาสภาพโดยทั่วไปในการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 
เพื่อรวบรวมขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการ
ไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

    4.นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูมี
ความบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

    5.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบ และขอคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ
    1.นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ของเคร่ืองมือตามเน้ือหา
    2.นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแกไขแนะนําเรียบรอยแลวไปปรึกษากรรมการผู

ควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้ง
    3.นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย

ครั้งนี้  49 คน เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเช่ือม่ัน .87

    4.นําไปใหประธาน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวนํา
แบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
    1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอ

หนังสืออนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูลจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร
    2.ผูวิจัยติดตอผูบริหารของโรงเรียนเศรษฐเสถียร เ พ่ือขอความรวมมือในการแจก

แบบสอบถามแกนักเรียน
    3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง

กรอกแบบสอบถามแลวเก็บรวบรวมคืนท้ังหมด
    4.รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบรอยแลวดําเนินการจัดขอมูลเพื่อ

วิเคราะหขอมูลตอไป

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
    การศึกษาคนควาครั ้งนี ้ผู วิจัยไดกระทําการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถิติ โดยดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 
    1.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม 

มาวิเคราะหโดยวิธีแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
    2.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะหโดยวิธีแจก

แจงความถ่ี และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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    3.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับนักเรียนในดานตางๆ มาสรุปแตละดานและนํามาเสนอเปนความเรียง

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
    การวิจัยขอมูลมีการใชคาสถิติ ดังตอไปน้ี
    1. คาสถิติพ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก

1.1 หาคารอยละ (Percentage)



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ แทนความหมาย ดังน้ี

N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
f แทน จํานวนความถ่ี
% แทน รอยละ

การวิเคราะหขอมูล
      หลังจากตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 127 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
               ตอนท่ี 1 นําขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
               ตอนท่ี 2  นําขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามตัวแปร ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการและบุคลากร ดานเสริมความรูและวิชาการ ดาน
สถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานชุมชนและสังคม มาแจก
แจงความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
             ตอนท่ี 3 นําขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรอง
ทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะหขอมูล
        

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียง 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของ นักเรียน จําแนกตามเพศ โปรแกรมการศึกษา และระดับการศึกษา 
        (N = 127)

รายการ รายการ จํานวน รอยละ
เพศ                                      ชาย

หญิง
รวม                                                

43  
84

127             

33.90
66.10

100.00
ระดับช้ัน                                      ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม                                                

31 
53
43
127           

24.40
41.70
33.90

100.00
ระดับไดยิน                                      หูตึง

หูหนวก
รวม                                      

23  
104
127             

18.10
81.90

100.00
    
    จากตาราง1 ผลวิเคราะหลักษณะขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางจํานวน 127 คน จําแนกตาม

ขอมูลเบ้ืองตนดังน้ี 
    1.เพศ พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญกลุม

ตัวอยางเปนหญิง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 66.10 และเปนชาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 33.90
    2.ระดับชั้น พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญอยู

ในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 41.70 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 33.90 และนอยที่สุด คือ ประถมศึกษา จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 24.40
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    3.ระดับการไดยิน พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่เปนกลุมตัวอยาง สวน
ใหญเปนนักเรียนหูหนวก จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 81.90 และเปนนักเรียนหูหนวก จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 18.10

    ตอนที่ 2  นําขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
มาแจกแจงความถ่ี และคิดหาคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบความเรียง

ตาราง 2 ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนท่ีมี 
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร จําแนกเปนรายขอ(N = 127)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 40 61 24 1 0

% 31.50 48.00 18.90 0.80 0.80

2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 20 42 36 29 0
% 15.70 33.10 28.30 22.80 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 40 46 39 1 1
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 31.50 36.20 30.70 0.80 0.80

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 28 56 38 5 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 22.00 44.10 23.30 3.90 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 14 59 37 6 11
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 11.00 46.50 29.10 4.70 8.70
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 20 57 34 16 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 18.70 44.90 26.80 12.60 0.00
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ตาราง 2 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 16 39 58 10 4
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 12.60 30.70 45.70 7.90 3.10
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 29 58 26 14 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 22.80 45.70 20.50 11.00 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 23 27 39 7 1
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน % 18.10 44.90 30.70 5.50 0.80

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 42 54 23 8 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน

% 33.10 42.50 18.10 6.30 0.00
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

รวม f 31.10 54.30 32.10 8.30 1.10
% 24.56 42.76 25.29 6.51 0.91

    จากตาราง 2 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากรโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.76 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรม
มีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 48.00  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง 
คิดเปนรอยละ 46.50  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ 
ในการเขารวมกิจกรรมไดด ีคิดเปนรอยละ 45.70
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ตาราง 3 ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนท่ีมี 
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร ดานเสริมความรูและวิชาการจําแนกเปนรายขอ (N = 127)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 27 58 28 13 1
% 21.30 45.70 22.00 10.20 0.80

2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 27 51 38 10 1
% 21.30 40.20 29.90 7.90 0.80

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 18 63 36 7 3
% 14.20 49.60 28.30 5.50 2.40

4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 43 55 28 1 0
% 33.90 43.30 22.00 0.80 0.00

5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 42 46 32 6 1
% 33.10 36.20 25.20 4.70 0.80

6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 34 49 34 9 1
% 26.80 38.60 26.80 7.10 0.80

7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 27 58 29 12 1
% 21.30 45.70 22.80 9.40 0.80

รวม f 31.10 54.30 32.10 8.30 1.10
% 24.56 42.76 25.29 6.51 0.91
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    จากตาราง 3 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานเสริมความรูและวิชาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติม
มากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 49.60  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การ
เขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชน
ในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 45.70  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ การเขารวม
กิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิด
เปนรอยละ 45.70

ตาราง 4 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ดานสถานท่ี อุปกรณ จําแนกเปนรายขอ (N = 127)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 23 65 34 4 1
% 18.10 51.20 26.80 3.10 0.80

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 16 41 58 11 1
% 12.60 32.30 45.70 8.70 0.80

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 28 58 34 7 0
% 22.00 45.70 26.80 5.50 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 22 56 31 18 0
% 17.30 44.10 24.40 14.20 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 28 26 45 22 6
% 22.00 20.50 35.40 17.30 4.70

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 18 46 39 17 7
% 14.20 36.20 30.70 13.40 5.50
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ตาราง 4 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 25 54 35 9 4
% 19.70 42.50 27.60 7.10 3.10

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 26 67 23 10 1
% 20.50 52.80 18.10 7.90 0.80

9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 27 66 31 9 0
% 21.30 47.20 24.40 7.10 0.00

10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 38 38 37 10 4
% 29.90 29.90 29.10 7.90 3.10

รวม f 25.10 51.70 36.70 11.70 2.40
% 19.76 40.24 28.9 9.22 1.88

    จากตาราง 4 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.24  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 51.20  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานท่ีจัดกิจกรรม
นันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 45.70  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป  คิดเปน
รอยละ 47.20
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ตาราง 5 ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่ม ี 
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต  
        กรุงเทพมหานคร ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 127)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 47 44 33 3 0

% 37.00 34.60 26.00 2.40 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 38 52 30 6 1

% 29.90 40.90 23.60 4.70 0.80
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 46 57 20 4 0

% 36.20 44.90 15.70 3.10 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 65 34 16 11 1

% 51.20 26.80 12.60 8.70 0.80
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 43 54 29 1 0
% 33.90 42.50 22.80 0.80 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 67 42 13 5 0
% 52.80 33.10 10.20 3.90 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 53 61 13 0 0
% 41.70 48.00 10.20 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 44 52 26 5 0
% 34.60 40.90 20.50 3.90 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 32 58 28 7 2
% 25.20 45.70 22.00 5.50 1.60

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 53 52 17 5 0
% 41.70 40.90 13.40 3.90 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 56 43 22 4 2
% 44.10 33.90 17.30 3.10 1.60
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ตาราง 5 (ตอ)
รายการ ระดับความพึงพอใจ

มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

รวม f 49.45 49.91 22.45 4.64 0.55
% 38.94 39.29 17.66 3.64 0.44

    จากตาราง 5 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.29  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 52.80  มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.20  มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ  คิดเปนรอยละ 48.00
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ตาราง 6 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 127)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 59 41 22 5 0
% 46.50 32.30 17.30 3.90 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนและ f 33 75 16 3 0
คนรอบขาง % 26.00 59.10 12.60 2.40 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 34 68 18 7 0
% 26.80 53.50 14.20 5.50 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 44 61 18 3 1
% 34.60 48.80 14.20 2.40 0.80

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 49 48 22 6 2
% 38.60 37.80 17.30 4.70 1.60

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 58 42 24 3 0
% 45.70 33.10 18.90 2.40 0.00

7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 47 59 17 4 0
% 37.00 46.50 13.40 3.10 0.00

รวม f 46.29 56.29 19.57 4.43 0.43
% 36.46 44.44 15.41 3.49 0.34
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    จากตาราง 6 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร
ดานชุมชนและสังคมโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.44  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคน
รอบขาง คิดเปนรอยละ 59.10  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียน
ไดมีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 53.50  มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม  คิดเปนรอยละ 48.80

ตาราง 7  ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
       ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
       กรุงเทพมหานคร เพศชาย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากรจําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 14 18 10 1 0

% 32.56 41.86 23.26 2.33 0.00
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 7 15 12 9
% 16.28 34.88 27.91 20.93 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 11 15 16 1 0
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 25.58 34.88 37.21 2.33 0.00

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 12 16 13 2 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 27.91 37.21 30.23 4.65 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 5 11 22 4 1
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 11.63 25.58 51.16 9.30 2.33
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 15 15 13 0 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 34.88 34.88 30.23 0.00 0.00
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ตาราง 7 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 7 11 19 5 1
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 16.28 25.58 44.19 11.63 2.33
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 7 21 9 6 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 16.28 48.84 20.93 13.95 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 8 20 12 3 0
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน % 18.60 46.51 27.91 6.98 0.00

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 14 19 7 3 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน % 32.56 44.19 16.28 6.98 0.00
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม
รวม f 10.00 16.10 13.30 3.40 0.20

% 23.26 37.44 30.93 7.91 0.47

    จากตาราง 7 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชายดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากรโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.44  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความ
ปลอดภัย อยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 51.16  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ มีครูที่
ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คือ กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  คิดเปน
รอยละ 46.51
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ตาราง 8 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี   
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร เพศชาย ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 10 16 10 6 1

% 23.26 37.21 23.26 13.95 2.33
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 11 14 12 6 0
% 25.58 32.56 27.91 13.95 0.00

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 6 19 14 3 1

% 13.95 44.19 32.56 6.98 2.33
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 15 19 9 0 0

% 34.88 44.19 20.93 0.00 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 12 14 14 2 1

% 27.91 32.56 32.56 4.65 2.33
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 10 15 13 5 0

% 23.26 34.88 30.23 11.63 0.00
7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 7 21 8 7 0

% 16.28 48.84 18.60 16.28 0.00
รวม f 10.14 16.86 11.43 4.14 0.43

% 23.59 39.20 26.58 9.63 1.00
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    จากตาราง 8 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชายดานเสริมความรูและวิชาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.20  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไป
เปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรู
ในหองเรียน คิดเปนรอยละ 44.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม ทํา
ใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได  
คิดเปนรอยละ 44.19

ตาราง 9 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร เพศชาย ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ    
        (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 7 18 14 3 1
% 16.28 41.86 32.56 6.98 2.33

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 5 12 21 4 1
% 11.63 27.91 48.84 9.30 2.33

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 12 17 10 4 0
% 27.91 39.53 23.26 9.30 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 9 16 9 9 0
% 20.93 37.21 20.93 20.93 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 10 11 15 5 2

% 23.26 25.58 34.88 11.63 4.65
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ตาราง 9 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 6 16 12 6 3
% 13.95 37.21 27.91 13.95 6.98

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 9 15 14 3 2
% 20.93 34.88 32.56 6.98 4.65

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 8 24 7 4 0

% 18.60 55.81 16.28 9.30 0.00
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 12 17 10 4 0

% 27.91 39.53 23.26 9.30 0.00
10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 14 12 9 6 2
% 32.56 27.91 20.93 13.95 4.65

รวม f 9.20 15.80 12.10 4.80 1.10
% 21.40 36.74 28.14 11.16 2.56

    จากตาราง 9 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชาย ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
36.74  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คืออุปกรณที่ใชสําหรับ
กิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 
55.81  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือสถานท่ีจัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ คิดเปนรอย
ละ 48.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิด
เปนรอยละ 41.86
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ตาราง 10 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร เพศชาย  ดานกิจกรรมนันทนาการจําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 14 16 11 2 0

% 32.56 37.21 25.58 4.65 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 9 19 12 2 1

% 20.93 44.19 27.91 4.65 2.33
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 14 21 6 2 0

% 32.56 48.84 13.95 4.65 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 22 10 6 4 1

% 51.16 23.26 13.95 9.30 2.33
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 12 20 11 0 0
% 27.91 46.51 25.58 0.00 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 20 18 4 1 0
% 46.51 41.86 9.30 2.33 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 21 19 3 0 0
% 48.84 44.19 6.98 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 16 20 5 2 0
% 37.21 46.51 11.63 4.65 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 8 19 13 3 0
% 18.60 44.19 30.23 6.98 0.00

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 17 18 7 1 0
% 39.53 41.86 16.28 2.33 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 16 16 8 2 1
% 37.21 37.21 18.60 4.65 2.33
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ตาราง 10 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

รวม f 15.36 17.82 7.82 1.73 0.27
% 35.73 41.44 18.18 4.02 0.63

    จากตาราง 10 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชายดานกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.44  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.16  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันพอแหงชาติ คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมสังสรรคปใหม คิดเปนรอยละ 48.84

ตาราง 11 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร เพศชาย ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 24 12 6 1 0
% 55.81 27.91 13.95 2.33 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ f 7 28 7 1 0
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง % 16.28 65.12 16.28 2.33 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 10 25 6 2 0
% 23.26 58.14 13.95 4.65 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 15 18 9 1
% 34.88 41.86 20.93 0.00 2.33
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ตาราง 11 (ตอ)
รายการ ระดับความพึงพอใจ

มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 17 14 9 2 1
% 39.53 32.56 20.93 4.65 2.33

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 18 14 10 1 0

% 41.86 32.56 23.26 2.33 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 17 20 5 1 0

% 39.53 46.51 11.63 2.33 0.00

รวม f 15.43 18.71 7.43 1.14 0.29
% 35.88 43.52 17.28 2.66 0.66

    จากตาราง 11 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชายดานชุมชนและสังคมโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.52  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อน
และคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 65.12  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม 
นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหน่ึงของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 58.14  มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงใหโรงเรียนได  คิดเปนรอยละ
55.81
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ตาราง 12  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร เพศหญิง ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 84)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 26 43 14 0 1

% 30.95 51.19 16.67 0.00 1.19
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 13 27 25 19
% 15.48 32.14 29.76 22.62 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 29 31 23 0 1
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 34.52 36.90 27.38 0.00 1.19

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 16 40 25 3 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 19.05 47.62 29.76 3.57 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 11 28 36 6 3
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 13.10 33.33 42.86 7.14 3.57
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 24 35 24 1 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 28.57 41.67 28.57 1.19 0.00
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 9 28 39 5 3
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 10.71 33.33 46.43 5.95 3.57
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 22 37 17 8 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 26.19 44.05 20.24 9.52 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 15 37 27 4 1
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน

% 17.86 44.05 32.14 4.76 1.19
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ตาราง12 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 28 35 16 5 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน

% 33.33 41.67 19.05 5.95 0.00เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

รวม f 19.30 34.10 24.60 5.10 0.90
% 22.98 40.60 29.29 6.07 1.07

 

   จากตาราง 12 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศหญิงดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากรโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.60  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัด
กิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 
51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือมีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ คิดเปนรอยละ 47.62  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทาง
กิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 46.43
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ตาราง 13  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร เพศหญิง ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 84)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 17 42 18 7 0

% 20.24 50.00 21.43 8.33 0.00
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 16 37 26 4 1
% 19.05 44.05 30.95 4.76 1.19

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึน้จากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 12 44 22 4 2

% 14.29 52.38 26.19 4.76 2.38
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 28 36 19 1 0

% 33.33 42.86 22.62 1.19 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 30 32 18 4 0

% 35.71 38.10 21.43 4.76 0.00
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 24 34 21 4 1

% 28.57 40.48 25.00 4.76 1.19
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ตาราง 13 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 19 37 21 5 2

% 22.62 44.05 25.00 5.95 2.38
รวม f 20.86 37.43 20.71 4.14 0.86

% 24.83 44.56 24.66 4.93 1.02

    จากตาราง 13 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศหญิงดานเสริมความรูและวิชาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.56  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรู
เพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 52.38  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
คือการเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใช
ประโยชนในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 50  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การจัดการ
เรียนการสอนเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 44.05 มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 44.05
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ตาราง 14  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานครเพศหญิง ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 84)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 16 47 20 1 0
% 19.05 55.95 23.81 1.19 0.00

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 11 29 37 7 0
% 13.10 34.52 44.05 8.33 0.00

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 16 41 24 3 0
% 19.05 48.81 28.57 3.57 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 13 40 22 9 0
% 15.48 47.62 26.19 10.71 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 18 15 30 17 4

% 21.43 17.86 35.71 20.24 4.76

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 12 30 27 11 4

% 14.29 35.71 32.14 13.10 4.76

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 16 39 21 6 2
% 19.05 46.43 25.00 7.14 2.38

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 18 43 16 6 1

% 21.43 51.19 19.05 7.14 1.19
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 15 43 21 5 0

% 17.86 51.19 25.00 5.95 0.00
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ตาราง 14 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 26 25 27 4 2
% 30.95 29.76 32.14 4.76 2.38

รวม f 16.10 35.20 24.50 6.90 1.30
% 19.17 41.90 29.17 8.21 1.55

    จากตาราง 14 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศหญิงดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
41.90  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรม
นันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 55.95  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คืออุปกรณที่ใช
สําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอย
ละ 51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป คิดเปนรอยละ 51.19

ตาราง 15  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนท่ีมี  
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร เพศหญิง ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 84)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 33 28 22 1 0

% 39.29 33.33 26.19 1.19 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 29 33 18 4 0

% 34.52 39.29 21.43 4.76 0.00
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ตาราง 15 (ตอ)
รายการ ระดับความพึงพอใจ

มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 32 36 14 2 0
% 38.10 42.86 16.67 2.38 0.00

4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 43 24 10 7 0
% 51.19 28.57 11.90 8.33 0.00

5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 31 34 18 1 0
% 36.90 40.48 21.43 1.19 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 47 24 9 4 0
% 55.95 28.57 10.71 4.76 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 32 42 10 0 0
% 38.10 50.00 11.90 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 28 32 21 3 0
% 33.33 38.10 25.00 3.57 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 25 39 15 4 1
% 29.76 46.43 17.86 4.76 1.19

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 36 34 9 5 0
% 42.86 40.48 10.71 5.95 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 40 27 14 2 1
% 47.62 32.14 16.67 2.38 1.19

รวม f 34.18 32.09 14.55 3.00 0.18
% 40.69 38.20 17.32 3.57 0.22

    จากตาราง 15 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศหญิง ดานกิจกรรมนันทนาการโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.69  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 55.95  
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มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.19  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ คิดเปนรอยละ 50

ตาราง 16  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานครเพศหญิง ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 84)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 35 29 16 4 0
% 41.67 34.52 19.05 4.76 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ f 26 47 9 2 0
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง % 30.95 55.95 10.71 2.38 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 24 43 12 5 0
% 28.57 51.19 14.29 5.95 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 29 43 9 3 0
% 34.52 51.19 10.71 3.57 0.00

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 34 33 12 4 1
% 40.48 39.29 14.29 4.76 1.19

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 40 28 14 2 0

% 47.62 33.33 16.67 2.38 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 30 39 12 3 0
% 35.71 46.43 14.29 3.57 0.00

รวม f 31.14 37.43 12.00 3.29 0.14
% 37.07 44.56 14.29 3.91 0.17
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    จากตาราง 16 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศหญิง ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.56  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อน
และคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 55.95  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม 
นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหน่ึงของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ51.19  มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม คิดเปนรอยละ 51.19

        ตาราง 17 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร จําแนกเปนราย
ขอ (N = 31)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 10 16 5 0 0

% 32.26 51.61 16.13 0.00 0.00
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 5 15 7 4 0
% 16.13 48.39 22.58 12.90 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 17 14 0 0 0
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 54.84 45.16 0.00 0.00 0.00

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 14 17 0 0 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 45.16 54.84 0.00 0.00 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 9 20 2 0 0
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 29.03 64.52 6.45 0.00 0.00
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 11 18 2 0 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 35.48 58.06 6.45 0.00 0.00
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ตาราง 17 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 11 16 4 0 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 35.48 51.61 12.90 0.00 0.00
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 7 17 7 0 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 22.58 54.84 22.58 0.00 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 6 19 6 0 0
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน % 19.35 61.29 19.35 0.00 0.00

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 12 17 2 0 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน

%
38.71 54.84 6.45 0.00 0.00เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม

กิจกรรม

รวม f 14.57 24.14 5.00 0.57 0.00
% 47.00 77.88 16.13 1.84 0.00

    จากตาราง 17 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 77.88  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือมีบุคคลากรที่ดูแล
ความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง คิดเปนรอยละ 64.52มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน คิดเปนรอยละ 61.29  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี  
คิดเปนรอยละ 58.06
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ตาราง 18 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 31)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 11 14 6 0 0

% 35.48 45.16 19.35 0.00 0.00
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 10 17 4 0 0
% 32.26 54.84 12.90 0.00 0.00

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 5 17 9 0 0

% 16.13 54.84 29.03 0.00 0.00
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 10 12 9 0 0

% 32.26 38.71 29.03 0.00 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 14 12 5 0 0

% 45.16 38.71 16.13 0.00 0.00
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 9 14 7 1 0

% 29.03 45.16 22.58 3.23 0.00
7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรบั
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 10 14 6 1 0

% 32.26 45.16 19.35 3.23 0.00
รวม f 9.86 14.29 6.57 0.29 0.00

% 31.80 46.08 21.20 0.92 0.00
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    จากตาราง 18 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษา ดานเสริมความรูและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.08  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการ
เขารวมกิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิด
เปนรอยละ 54.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ และการเขารวม
กิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูประสบการณและมุมมองที่หลากหลายจากเพื่อน และการเขารวม
กิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิด
เปนรอยละ 45.16

ตาราง 19 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
        จําแนกเปนรายขอ (N = 31)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 10 16 5 0 0
% 32.26 51.61 16.13 0.00 0.00

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 3 13 14 1 0
% 9.68 41.94 45.16 3.23 0.00

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 11 14 6 0 0
% 35.48 45.16 19.35 0.00 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 6 20 5 0 0
% 19.35 64.52 16.13 0.00 0.00
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ตาราง 19 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 9 7 9 6 0

% 29.03 22.58 29.03 19.35 0.00

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 3 15 8 2 3
% 9.68 48.39 25.81 6.45 9.68

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 9 17 5 0 0
% 29.03 54.84 16.13 0.00 0.00

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 9 19 3 0 0

% 29.03 61.29 9.68 0.00 0.00
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 8 18 3 2 0

% 25.81 58.06 9.68 6.45 0.00
10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 12 10 9 0 0
% 38.71 32.26 29.03 0.00 0.00

รวม f 8.00 14.90 6.70 1.10 0.30
% 25.81 48.06 21.61 3.55 0.97

    จากตาราง 19 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษา ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 48.06  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการจัดการเรียน
การสอนเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรู
ในหองเรียน คิดเปนรอยละ 54.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม
นักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 
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คิดเปนรอยละ 45.16  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียน
ไดรับความรูประสบการณและมุมมองที่หลากหลายจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 45.16  มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ 45.16

ตาราง 20 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 31)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 12 12 7 0 0

% 38.71 38.71 22.58 0.00 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 14 17 0 0 0

% 45.16 54.84 0.00 0.00 0.00
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 14 14 3 0 0

% 45.16 45.16 9.68 0.00 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 13 9 6 2 1

% 41.94 29.03 19.35 6.45 3.23
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 9 16 6 0 0
% 29.03 51.61 19.35 0.00 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 17 14 0 0 0
% 54.84 45.16 0.00 0.00 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 16 12 3 0 0
% 51.61 38.71 9.68 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 8 17 6 0 0
% 25.81 54.84 19.35 0.00 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 10 14 6 1 0
% 32.26 45.16 19.35 3.23 0.00
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ตาราง 20 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 15 13 3 0 0
% 48.39 41.94 9.68 0.00 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 11 17 3 0 0
% 35.48 54.84 9.68 0.00 0.00

รวม f 12.64 14.09 3.91 0.27 0.09
% 40.76 45.45 12.61 0.88 0.29

    
    จากตาราง 20 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษา ดานกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.45 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปน
รอยละ 54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่คิดเปนรอยละ 
54.84  มีระดับความพึงพอใจ อยู ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมที่เขา
รวมทําใหรับรูคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง คิดเปนรอยละ 54.84  
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ตาราง 21 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 31)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 14 11 5 1 0
% 45.16 35.48 16.13 3.23 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ f 10 19 2 0 0
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง % 32.26 61.29 6.45 0.00 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 5 21 3 2 0
% 16.13 67.74 9.68 6.45 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 9 19 3 0 0
% 29.03 61.29 9.68 0.00 0.00

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 12 13 5 1 0
% 38.71 41.94 16.13 3.23 0.00

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 17 11 3 0 0

% 54.84 35.48 9.68 0.00 0.00

7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 14 17 0 0 0
% 45.16 54.84 0.00 0.00 0.00

รวม f 11.57 15.86 3.00 0.57 0.00
% 37.33 51.15 9.68 1.84 0.00

    จากตาราง 21 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษา ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.15 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ คิดเปน
รอยละ 67.74 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือ
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จากเพ่ือนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 61.29 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวม
กิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม คิดเปนรอยละ 61.29

ตาราง 22  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
        จําแนกเปนรายขอ (N = 53)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 15 25 12 0 1

% 28.30 47.17 22.64 0.00 1.89
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 7 16 18 12 0
% 13.21 30.19 33.96 22.64 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 13 18 21 1
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 24.53 33.96 39.62 0.00 1.89

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 5 23 23 2 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 9.43 43.40 43.40 3.77 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 4 10 29 7 3
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 7.55 18.87 54.72 13.21 5.66
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 17 16 19 1 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 32.08 30.19 35.85 1.89 0.00
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 4 14 29 4 2
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 7.55 26.42 54.72 7.55 3.77
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 12 23 10 8 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 22.64 43.40 18.87 15.09 0.00
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ตาราง 22 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 10 21 18 4 0
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน % 18.87 39.62 33.96 7.55 0.00

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 16 23 11 3 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

% 30.19 43.40 20.75 5.66 0.00

รวม f 10.30 18.90 19.00 4.10 0.70
% 19.43 35.66 35.85 7.74 1.32

    จากตาราง 22 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 35.85 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง 
คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง คิดเปนรอยละ 54.72 มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ
54.72 มีระดับความพึงพอใจ อยู ในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรู
ความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 47.17
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ตาราง 23  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 53)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 10 25 13 5 0

% 18.87 47.17 24.53 9.43 0.00
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 12 18 18 5 0
% 22.64 33.96 33.96 9.43 0.00

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 9 22 18 3 1

% 16.98 41.51 33.96 5.66 1.89
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 17 22 13 1 0

% 32.08 41.51 24.53 1.89 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 17 18 16 1 1

% 32.08 33.96 30.19 1.89 1.89
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 15 17 15 5 1

% 28.30 32.08 28.30 9.43 1.89
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ตาราง 23 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 10 24 13 6 0

% 18.87 45.28 24.53 11.32 0.00
รวม f 12.86 20.86 15.14 3.71 0.43

% 24.26 39.35 28.57 7.01 0.81

    จากตาราง 23 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนนัทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานเสริมความรูและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
39.35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม
นักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ 
คิดเปนรอยละ 47.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียน
สามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 45.28 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจาก
การเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 41.51 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวม
กิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได คิดเปนรอยละ 41.51
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ตาราง 24  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรม
        นันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 53)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 9 28 15 1 0
% 16.98 52.83 28.30 1.89 0.00

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 8 16 25 4 0
% 15.09 30.19 47.17 7.55 0.00

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 11 23 16 3 0
% 20.75 43.40 30.19 5.66 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 10 21 13 9 0
% 18.87 39.62 24.53 16.98 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 14 12 19 7 1

% 26.42 22.64 35.85 13.21 1.89
6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 8 15 17 9 4

% 15.09 28.30 32.08 16.98 7.55
7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 10 21 18 4 0
% 18.87 39.62 33.96 7.55 0.00
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ตาราง 24 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 9 26 12 5 1

% 16.98 49.06 22.64 9.43 1.89
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 12 21 16 4 0

% 22.64 39.62 30.19 7.55 0.00
10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 15 16 16 4 2
% 28.30 30.19 30.19 7.55 3.77

รวม f 10.60 19.90 16.70 5.00 0.80
% 20.00 37.55 31.51 9.43 1.51

    จากตาราง 24 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 37.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 52.83 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คือ อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปน
ของผูเรียน คิดเปนรอยละ 49.06 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ สถานที่จัดกิจกรรม
กลางแจงเพียงพอ คิดเปนรอยละ 47.17
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ตาราง 25  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 53)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 18 18 14 3 0

% 33.96 33.96 26.42 5.66 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 14 22 14 3 0

% 26.42 41.51 26.42 5.66 0.00
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 19 25 9 0 0

% 35.85 47.17 16.98 0.00 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 25 15 7 6 0

% 47.17 28.30 13.21 11.32 0.00
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 20 21 12 0 0
% 37.74 39.62 22.64 0.00 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 25 19 6 3 0
% 47.17 35.85 11.32 5.66 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 20 29 4 0 0
% 37.74 54.72 7.55 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 20 19 11 3 0
% 37.74 35.85 20.75 5.66 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 11 24 13 4 1
% 20.75 45.28 24.53 7.55 1.89

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 21 22 6 4 0
% 39.62 41.51 11.32 7.55 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 24 14 10 4 1
% 45.28 26.42 18.87 7.55 1.89
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ตาราง 25 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

รวม f 19.73 20.73 9.64 2.73 0.18
% 37.22 39.11 18.18 5.15 0.34

    
    จากตาราง 25 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.11 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ คิด
เปนรอยละ 54.72 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมสังสรรคปใหม คิดเปนรอยละ 
47.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 47.17 
มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 47.17

ตาราง 26  ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 53)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 24 17 9 3 0
% 45.28 32.08 16.98 5.66 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนและ f 15 28 9 1 0

คนรอบขาง % 28.30 52.83 16.98 1.89 0.00
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ตาราง 26 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 15 28 7 3 0
% 28.30 52.83 13.21 5.66 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 21 21 9 1 1
% 39.62 39.62 16.98 1.89 1.89

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 23 18 8 2 2
% 43.40 33.96 15.09 3.77 3.77

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 22 17 13 1 0

% 41.51 32.08 24.53 1.89 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 19 26 6 2 0
% 35.85 49.06 11.32 3.77 0.00

รวม f 19.86 22.14 8.71 1.86 0.43
% 37.47 41.78 16.44 3.50 0.81

    จากตาราง 26 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.78 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความ
ยอมรับนับถือจากเพ่ือนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 52.83 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 52.83 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือชุมชน คิด
เปนรอยละ 49.06
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ตาราง 27  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
        จําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 15 20 7 1 0

% 34.88 46.51 16.28 2.33 0.00
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 8 11 12 12 0
% 18.60 25.58 27.91 27.91 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 10 14 18 1 0
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 23.26 32.56 41.86 2.33 0.00

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 9 16 15 3 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 20.93 37.21 34.88 6.98 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 3 9 27 3 1
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 6.98 20.93 62.79 6.98 2.33
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 11 16 16 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 25.58 37.21 37.21 0.00 0.00
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 1 9 25 6 2
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 2.33 20.93 58.14 13.95 4.65
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 10 18 9 6 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 23.26 41.86 20.93 13.95 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 7 17 15 3 1
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน

% 16.28 39.53 34.88 6.98 2.33
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ตาราง 27 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 14 14 10 5 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

% 32.56 32.56 23.26 11.63 0.00

รวม f 8.80 14.40 15.40 4.00 0.40
% 20.47 33.49 35.81 9.30 0.93

    จากตาราง 27 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 35.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง 
คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและทั่วถึง คิดเปนรอยละ 62.79 มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 
58.14 มีระดับความพึงพอใจ อยู ในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรู
ความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 46.51
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ตาราง 28  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากจิกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 6 19 9 8 1

% 13.95 44.19 20.93 18.60 2.33
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 5 16 16 5 1
% 11.63 37.21 37.21 11.63 2.33

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 4 24 9 4 2

% 9.30 55.81 20.93 9.30 4.65
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 16 21 6 0 0

% 37.21 48.84 13.95 0.00 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 11 16 11 5 0

% 25.58 37.21 25.58 11.63 0.00
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 10 18 12 3 0

% 23.26 41.86 27.91 6.98 0.00
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ตาราง 28 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 7 20 10 5 1

% 16.28 46.51 23.26 11.63 2.33
รวม f 8.43 19.14 10.43 4.29 0.71

% 19.60 44.52 24.25 9.97 1.66

    
    จากตาราง 28 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานเสริมความรูและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
44.52 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทํา
ใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 55.81 มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรู
ทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได คิดเปนรอยละ 48.84มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 46.51
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ตาราง 29 ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต 
        กรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรม
        นันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 4 21 14 3 1
% 9.30 48.84 32.56 6.98 2.33

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 17 19 6 1 0
% 39.53 44.19 13.95 2.33 0.00

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 6 21 12 4 0
% 13.95 48.84 27.91 9.30 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 6 15 13 9 0
% 13.95 34.88 30.23 20.93 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 5 7 17 9 5

% 11.63 16.28 39.53 20.93 11.63
6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 7 16 14 6 0

% 16.28 37.21 32.56 13.95 0.00
7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 6 16 12 5 4
% 13.95 37.21 27.91 11.63 9.30

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 8 22 8 5 0

% 18.60 51.16 18.60 11.63 0.00
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 7 21 12 3 0

% 16.28 48.84 27.91 6.98 0.00
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ตาราง 29 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 13 11 11 6 2
% 30.23 25.58 25.58 13.95 4.65

รวม f 7.90 16.90 11.90 5.10 1.20
% 18.37 39.30 27.67 11.86 2.79

    จากตาราง 29 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
คือ อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของ
ผูเรียน คิดเปนรอยละ 51.16 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ
ในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 48.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรม
นันทนาการมีสภาพพรอมใชอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 48.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบ
จนเกินไป คิดเปนรอยละ 48.84
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ตาราง 30  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 43)
       

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 17 14 12 0 0

% 39.53 32.56 27.91 0.00 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 10 13 16 3 1

% 23.26 30.23 37.21 6.98 2.33
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 13 18 8 4 0

% 30.23 41.86 18.60 9.30 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 27 10 3 3 0

% 62.79 23.26 6.98 6.98 0.00
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 14 17 11 1 0
% 32.56 39.53 25.58 2.33 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 25 9 7 2 0
% 58.14 20.93 16.28 4.65 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 17 20 6 0 0
% 39.53 46.51 13.95 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 16 16 9 2 0
% 37.21 37.21 20.93 4.65 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 12 20 8 2 1
% 27.91 46.51 18.60 4.65 2.33

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 17 17 8 1 0
% 39.53 39.53 18.60 2.33 0.00
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ตาราง 30 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 21 12 9 0 1
% 48.84 27.91 20.93 0.00 2.33

รวม f 17.18 15.09 8.82 1.64 0.27
% 39.96 35.10 20.51 3.81 0.63

     
    จากตาราง 30 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
39.96 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของ
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 62.79 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
คิดเปนรอยละ 58.14 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรู
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง คิดเปนรอยละ 48.84
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ตาราง 31  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี 
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ 
        (N = 43)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 21 13 8 1 0
% 48.84 30.23 18.60 2.33 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนและ f 8 28 5 2 0

คนรอบขาง % 18.60 65.12 11.63 4.65 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 14 19 8 2 0
% 32.56 44.19 18.60 4.65 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 14 21 6 2 0
% 32.56 48.84 13.95 4.65 0.00

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 16 16 8 3 0
% 37.21 37.21 18.60 6.98 0.00

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 19 14 8 2 0

% 44.19 32.56 18.60 4.65 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 14 16 11 2 0
% 32.56 37.21 25.58 4.65 0.00

รวม f 15.14 18.14 7.71 2.00 0.00
% 35.22 42.19 17.94 4.65 0.00
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    จากตาราง 31 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.19 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความยอมรับนับถือจากเพ่ือนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 65.12 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรช่ือเสียงใหโรงเรียนได คิดเปนรอยละ 48.84 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม คิดเปนรอย
ละ 48.84
 
ตาราง 32  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร จําแนกเปน
        รายขอ (N = 23)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ท่ีสุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 5 14 2 1 1

% 21.74 60.87 8.70 4.35 4.35
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรยีนเขารวมกิจกรรม

f 2 13 6 2 0
% 8.70 56.52 26.09 8.70 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 4 12 6 0 1
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 17.39 52.17 26.09 0.00 4.35

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 2 13 6 2 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 8.70 56.52 26.09 8.70 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 0 6 11 4 2
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 0.00 26.09 47.83 17.39 8.70
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ตาราง 32 (ตอ)
รายการ ระดับความพึงพอใจ

มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 5 10 8 0 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 21.74 43.48 34.78 0.00 0.00
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 3 7 10 2 1
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 13.04 30.43 43.48 8.70 4.35
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 4 12 4 3 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 17.39 52.17 17.39 13.04 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 5 11 4 3 0
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน

% 21.74 47.83 17.39 13.04 0.00

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 5 10 4 4 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

% 21.74 43.48 17.39 17.39 0.00

รวม f 5.00 15.43 8.71 3.00 0.71
% 21.74 67.08 37.89 13.04 3.11

จากตาราง 32 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูตึง ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
67.08 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือ
ผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอย
ละ 60.87 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ในสถานที่ที่
นักเรียนเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือมีตาราง
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 56.52
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ตาราง 33  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต   
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตงึ ดานเสริมความรูและวิชาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 23)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 5 10 3 5 0

% 21.74 43.48 13.04 21.74 0.00
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 6 8 7 2 0
% 26.09 34.78 30.43 8.70 0.00

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 3 13 4 2 1

% 13.04 56.52 17.39 8.70 4.35
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 7 12 4 0 0

% 30.43 52.17 17.39 0.00 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 7 10 6 0 0

% 30.43 43.48 26.09 0.00 0.00
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 5 9 6 2 1

% 21.74 39.13 26.09 8.70 4.35
7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 3 12 4 4 0

% 13.04 52.17 17.39 17.39 0.00
รวม f 5.14 10.57 4.86 2.14 0.29

% 22.36 45.96 21.12 9.32 1.24
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    จากตาราง 33 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูตึง ดานเสริมความรูและวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.96 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียน
ไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎี
และประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได คิดเปนรอยละ 52.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 52.17

 ตาราง 34  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ จําแนก
        เปนรายขอ (N = 23)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 3 13 6 1 0
% 13.04 56.52 26.09 4.35 0.00

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 1 7 11 4 0
% 4.35 30.43 47.83 17.39 0.00

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 3 12 4 4 0
% 13.04 52.17 17.39 17.39 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 0 10 6 7 0
% 0.00 43.48 26.09 30.43 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 5 6 9 1 2

% 21.74 26.09 39.13 4.35 8.70
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ตาราง 34 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 4 11 5 3
% 17.39 47.83 21.74 0.00 13.04

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 5 11 5 1 1
% 21.74 47.83 21.74 4.35 4.35

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 4 13 3 3 0

% 17.39 56.52 13.04 13.04 0.00
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 5 10 6 2 0

% 21.74 43.48 26.09 8.70 0.00
10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 8 7 4 3 1
% 34.78 30.43 17.39 13.04 4.35

รวม f 3.80 10.00 5.90 2.60 0.70
% 16.52 43.48 25.65 11.30 3.04

    จากตาราง 34 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูตึง ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 43.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัด
กิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ
อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของ
ผูเรียน คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ
มีสภาพพรอมใชอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 52.17
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ตาราง 35  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 23)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 8 9 6 0 0

% 34.78 39.13 26.09 0.00 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 6 8 6 2 1

% 26.09 34.78 26.09 8.70 4.35
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 6 12 5 0 0

% 26.09 52.17 21.74 0.00 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 12 7 2 2 0

% 52.17 30.43 8.70 8.70 0.00
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 6 12 5 0 0
% 26.09 52.17 21.74 0.00 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 13 8 1 1 0
% 56.52 34.78 4.35 4.35 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 11 11 1 0 0
% 47.83 47.83 4.35 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 6 13 3 1 0
% 26.09 56.52 13.04 4.35 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากขึ้น

f 5 12 5 1 0
% 21.74 52.17 21.74 4.35 0.00

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 8 13 2 0 0
% 34.78 56.52 8.70 0.00 0.00

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 10 9 3 1 0
% 43.48 39.13 13.04 4.35 0.00
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ตาราง 35 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

รวม f 8.27 10.36 3.55 0.73 0.09
% 35.97 45.06 15.42 3.16 0.40

    
    จากตาราง 35 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูตึง ดานกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.06 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 
56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลิน 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมที่เขารวมมีประโยชน
ตอชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 56.52

ตาราง 36  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ท่ีเปนนักเรียน     หูตึง ดานชุมชนและสังคม จําแนกเปนรายขอ (N = 23)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 10 9 3 1 0
% 43.48 39.13 13.04 4.35 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ f 5 15 3 0 0
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง % 21.74 65.22 13.04 0.00 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 5 14 3 1 0
% 21.74 60.87 13.04 4.35 0.00
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ตาราง 36 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 8 12 3 0 0
% 34.78 52.17 13.04 0.00 0.00

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 11 9 3 0 0
% 47.83 39.13 13.04 0.00 0.00

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 11 9 2 1 0

% 47.83 39.13 8.70 4.35 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 6 14 3 0 0
% 26.09 60.87 13.04 0.00 0.00

รวม f 8.00 11.71 2.86 0.43 0.00
% 34.78 50.93 12.42 1.86 0.00

    
    จากตาราง 36 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูตึง ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.93 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือ
จากเพ่ือนและ คนรอบขาง คิดเปนรอยละ 65.22 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวม
กิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 60.87 มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือชุมชน คิดเปนรอยละ
60.87
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ตาราง 37  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร จําแนกเปน 
        รายขอ (N = 108)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมี
ความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม

f 35 47 22 0 0

% 33.65 45.19 21.15 0.00 0.00
2. มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ใน
สถานที่ที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

f 18 29 31 26 0
% 17.31 27.88 29.81 25.00 0.00

3. มีการประชาสัมพันธ ตาราง f 36 34 33 1 0
กิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ % 34.62 32.69 31.73 0.96 0.00

4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับ f 26 43 32 3 0
การจัดกิจกรรมนันทนาการ % 25.00 41.35 30.77 2.88 0.00
5. มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย f 16 33 47 6 2
อยางรัดกุมและทั่วถึง % 15.38 31.73 45.19 5.77 1.92
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ f 34 40 29 1 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 32.69 38.46 27.88 0.96 0.00
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ f 13 32 48 8 3
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 12.50 30.77 46.15 7.69 2.88
8. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือใน f 25 46 22 11 0
ในการเขารวมกิจกรรมไดดี % 24.04 44.23 21.15 10.58 0.00
9. กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี f 18 46 35 4 1
ความสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน

% 17.31 44.23 33.65 3.85 0.96
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   ตาราง 37 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

10. การจัดกิจกรรมในแตละครั้งมีการ f 37 44 19 4 0
ประสานงานดานการเรียนการสอน
เพื่อขอเวลาเรียนใหแกนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรม

% 35.58 42.31 18.27 3.85 0.00

รวม f 25.80 39.40 31.80 6.40 0.60
% 24.81 37.88 30.58 6.15 0.58

จากตาราง 37 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูหนวก ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 37.88 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทาง
กิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดด ีคิดเปนรอยละ 46.15 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คือฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจาก
การเขารวมกิจกรรรม  คิดเปนรอยละ 45.19 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มี
บุคคลากรท่ีดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 45.19
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ตาราง 38  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ท่ีเปนนักเรียนหูหนวก ดานเสริมความรูและวิชาการจําแนกเปนรายขอ (N = 108)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่
เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ

f 22 48 25 8 1

% 21.15 46.15 24.04 7.69 0.96
2. การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว

f 21 43 31 8 1
% 20.19 41.35 29.81 7.69 0.96

3. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน

f 15 50 32 5 2

% 14.42 48.08 30.77 4.81 1.92
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
ทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได

f 36 43 24 1 0

% 34.62 41.35 23.08 0.96 0.00
5. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถเพื่อสรางเสริมทักษะ
ของตน

f 35 36 26 6 1

% 33.65 34.62 25.00 5.77 0.96
6. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูประสบการณและมุมมองที่
หลากหลายจากเพื่อน

f 29 40 28 7 0

% 27.88 38.46 26.92 6.73 0.00
7. การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

f 24 46 25 8 1

% 23.08 44.23 24.04 7.69 0.96
รวม f 26.00 43.71 27.29 6.14 0.86

% 25.00 42.03 26.24 5.91 0.82
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    จากตาราง 38 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูหนวก ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 42.03 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม
ทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 48.08 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ 
นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ  คิดเปนรอยละ 46.15 มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ 44.23

ตาราง 39  ความถี่และรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
        จําแนกเปนรายขอ (N = 108)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1.สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรม
เพียงพอ

f 20 52 28 3 1
% 19.23 50.00 26.92 2.88 0.96

2.สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ f 15 34 47 7 1
% 14.42 32.69 45.19 6.73 0.96

3. สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ

f 25 46 30 3 0
% 24.04 44.23 28.85 2.88 0.00

4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูใน
สภาพพรอมใชอยูเสมอ

f 22 46 25 11 0
% 21.15 44.23 24.04 10.58 0.00

5. สถานที่การจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย

f 23 20 36 21 4

% 22.12 19.23 34.62 20.19 3.85
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ตาราง 39 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

6. ขนาดอุปกรณมีความเหมาะสมกับเพศ/อายุ f 14 35 34 17 4
% 13.46 33.65 32.69 16.35 3.85

7.อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความทันสมัย

f 20 43 30 8 3
% 19.23 41.35 28.85 7.69 2.88

8. อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความ
จําเปนของผูเรียน

f 22 54 20 7 1

% 21.15 51.92 19.23 6.73 0.96
9. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป

f 22 50 25 7 0

% 21.15 48.08 24.04 6.73 0.00
10. จัดสถานที่ในการพักผอนหลังการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ

f 32 30 32 7 3
% 30.77 28.85 30.77 6.73 2.88

รวม f 21.50 41.00 30.70 9.10 1.70
% 20.67 39.42 29.52 8.75 1.63

 จากตาราง 39 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูหนวก ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 39.42 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ อุปกรณที่
ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปน
รอยละ 51.92 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ 
คิดเปนรอยละ 50 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมี
ความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป  คิดเปนรอยละ 48.08
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ตาราง 40  ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก ดานกิจกรรมนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ (N = 108)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมแขงขันกีฬาสี f 39 35 27 3 0

% 37.50 33.65 25.96 2.88 0.00
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ f 32 44 24 4 0

% 30.77 42.31 23.08 3.85 0.00
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม f 40 45 15 4 0

% 38.46 43.27 14.42 3.85 0.00
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน f 53 27 14 9 1

% 50.96 25.96 13.46 8.65 0.96
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส

f 37 42 24 1 0
% 35.58 40.38 23.08 0.96 0.00

6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ f 54 34 12 4 0
% 51.92 32.69 11.54 3.85 0.00

7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ f 42 50 12 0 0
% 40.38 48.08 11.54 0.00 0.00

8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน

f 38 39 23 4 0
% 36.54 37.50 22.12 3.85 0.00

9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
อารมณแจมใสมากข้ึน

f 28 46 22 6 2
% 26.92 44.23 21.15 5.77 1.92

10. กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน

f 45 39 15 5 0
% 43.27 37.50 14.42 4.81 0.00
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ตาราง 40 (ตอ)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

11. กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง

f 46 34 19 3 2
% 44.23 32.69 18.27 2.88 1.92

รวม f 41.27 39.55 18.82 3.91 0.45
% 39.69 38.02 18.09 3.76 0.44

    
    จากตาราง 40 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูหนวก ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
39.69 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแม
แหงชาติ คิดเปนรอยละ 51.92 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของ
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 50.96 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมวันพอแหงชาติ  คิด
เปนรอยละ 48.08
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ตาราง 41  ความถ่ีและรอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
        ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
        กรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก จําแนกเปนรายขอ (N = 108)

รายการ ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพร
ชื่อเสียงใหโรงเรียนได

f 49 32 19 4 0
% 47.12 30.77 18.27 3.85 0.00

2. การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ f 28 60 13 3 0
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง % 26.92 57.69 12.50 2.88 0.00
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม

f 29 54 15 6 0
% 27.88 51.92 14.42 5.77 0.00

4. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม

f 36 49 15 3 1
% 34.62 47.12 14.42 2.88 0.96

5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางไดรับ
ทุนการศึกษา

f 40 38 18 6 2
% 38.46 36.54 17.31 5.77 1.92

6. กิจกรรมของนักเรียนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค

f 47 33 22 2 0

% 45.19 31.73 21.15 1.92 0.00
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน

f 41 45 14 4 0
% 39.42 43.27 13.46 3.85 0.00

รวม f 38.57 44.43 16.57 4.00 0.43
% 37.09 42.72 15.93 3.85 0.41

    จากตาราง 41 แสดงวา ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เปนนักเรียนหูหนวก ดานชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.72 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 57.69 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขา
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รวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 51.92 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงใหโรงเรียนได  
คิดเปนรอยละ 47.12 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการ
ยกยองจากสังคม  คิดเปนรอยละ 47.12

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปไดดังน้ี
    สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางการไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดานตางๆ 

1. ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1.1 รูสึกดีไดประสบการณกิจกรรมปน้ีไมสนุก

2. ดานกิจกรรมนันทนาการ
2.1 ชอบกิจกรรมวันแม  

3. ดานอ่ืนๆ 
    3.1 อยากใหมีกิจกรรมนอกสถานท่ี



บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

    การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร สรุป
ลําดับขั้นของการวิจัย ดังนี้

บทยอ
    ความมุงหมายของการวิจัย
    เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของผูมีความบกพรอง ทางการได

ยินในเขตกรุงเทพมหานคร

    ความสําคัญของการวิจัย
    ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูที่ไดรับความบกพรองทางการไดยินในการรับกิจกรรม

นันทนาการในปจจุบันเพื่อที่จะไดนําไปปรับใชใหเหมาะสม เพ่ือเปนแนวทางใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ
นําไปปรับใชในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดอยาง
สมบูรณตอไป

    การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
    การวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
    1.ศึกษาลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากงานวิจัย หนังสือ เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา
    2.ศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนสําหรับผูบกพรองทางการได

ยิน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
    3.รวบรวมเนื้อหาสาระตางๆที่ไดจากการศึกษางานวิจัย หนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและ

การศึกษาสภาพโดยทั่วไปในการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 
เพื่อรวบรวมขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม
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นันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการ
ไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

    4.นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายในสถานศึกษาสําหรับผูมี
ความบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

    5.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบ และขอคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข

    การหาคุณภาพเคร่ืองมือ
    1.นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ของเคร่ืองมือตามเน้ือหา
    2.นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแกไขแนะนําเรียบรอยแลวไปปรึกษากรรมการผู

ควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้ง
    3.นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย

ครั้งนี้  49 คน เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเช่ือม่ัน .87

    4.นําไปใหประธาน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวนํา
แบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป

    การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
    ประชากรท่ีใชในการวิจัย
    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียน

เศรษฐเสียร จํานวน197 คน เปนเพศชาย จํานวน 58 คน เปนเพศหญิง จํานวน 139 คน ปการศึกษา 2553 
(สถิติจํานวนนักเรียนจากสํานักงานการกระทรวงศึกษาธิการ)

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใน

โรงเรียนเศรษฐเสียร พิจารณาจากตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967: 125) ที่ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 127   คน โดยการสุมแบบงาย 
(Simple Random Sampling)
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    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรม

นันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ

    ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) เกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้น ระดับการไดยิน

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการและบุคลากร ดานเสริมความรูและ
วิชาการ ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดานกิจกรรมนันทนาการดานชุมชนและ
สังคม ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดระดับความพึงพอใจ 
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด

    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End) เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

    นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน
ของภาษาและความคลุมเครือในเร่ืองความพึงพอใจ

    1. นําแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวนํากลับมา
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข

    2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และใหผูเชียวชาญพิจารณาถึง
ความเหมาะสมดังกลาว จากนั้นนํามาปรังปรุงแกไข 
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    การเก็บรวบรวมขอมูล
    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
    1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอ

หนังสืออนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูลจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร
    2.ผูวิจัยติดตอผูบริหารของโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพ่ือขอความรวมมือในการแจก

แบบสอบถามแกนักเรียน
    3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง

กรอกแบบสอบถามแลวเก็บรวบรวมคืนท้ังหมด
    4.รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบรอยแลวดําเนินการจัดขอมูลเพื่อ

วิเคราะหขอมูลตอไป

    การวิเคราะหขอมูล
    การศึกษาคนควาครั ้งนี ้ผู วิจัยไดกระทําการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถิติ โดยดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 
    1.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม 

มาวิเคราะหโดยวิธีแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางปะกอบความเรียง
    2.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะหโดยวิธีแจก

แจงความถ่ี และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
    3.นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

นันทนาการสําหรับนักเรียนในดานตางๆ มาสรุปแตละดานและนํามาเสนอเปนความเรียง

    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
    การวิจัยขอมูลมีการใชคาสถิติ ดังตอไปน้ี
    1. คาสถิติพ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก

1.1 หาคารอยละ (Percentage)
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    สรุปผลการวิจัย
    ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

                จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษา
สําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 127 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 84 คน รอยละ 66.10 ระดับชั้นมัธยมตอนตน จํานวน 53 คนรอยละ41.70 และเปนคนหูหนวก
จํานวน 104 คน รอยละ 81.90

    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

    ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายดานการจัด
กิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.44  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัย อยางรัดกุมและทั่วถึง 
คิดเปนรอยละ 51.16  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชวยเหลือในการ
เขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  คิดเปนรอยละ 46.51

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงดานการจัด
กิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.60  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทํา
ใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก คือมีตารางกิจกรรมขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 47.62  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรม
ไดด ีคิดเปนรอยละ 46.43

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77.88  เมื่อพิจารณาเปน
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รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือมีบุคคลากรที่ดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและ
ท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 64.52มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมี
ความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน คิดเปนรอยละ 61.29  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
มาก คือ มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี  คิดเปนรอยละ 58.06

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.85 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความ
ปลอดภัยอยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 54.72 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มี
บุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 54.72 มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 47.17

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.81 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคคลากรที่ดูแลความ
ปลอดภัยอยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 62.79 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มี
บุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 58.14 มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 46.51

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดาน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 67.08 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรู
ความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 60.87 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ มีเจาหนาที่พยาบาลประจําโรงเรียน ในสถานที่ที่นักเรียนเขารวม
กิจกรรมคิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือมีตารางกิจกรรมขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ คิดเปนรอยละ 56.52
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.88 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการ
เขารวมกิจกรรมไดดี คิดเปนรอยละ 46.15 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือฝายการจัด
กิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรร
รม  คิดเปนรอยละ 45.19 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือมีบุคคลากรที่ดูแลความ
ปลอดภัยอยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 45.19

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรม
นันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ
ความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําให
นักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 48  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ
ปานกลาง คือ มีบุคคลากรท่ีดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 46.5  มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือ ในการเขารวมกิจกรรมไดดี คิด
เปนรอยละ 45.7

    ดานเสริมความรูและวิชาการ
    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงดานเสริมความรู
และวิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.56  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ 
ในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูใน
หองเรียน คิดเปนรอยละ 52.38  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมนักเรียน 
จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ คิดเปน
รอยละ 50  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 44.05 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ
การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรู ท่ีไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 44.05
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา 
ดานเสริมความรูและวิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.08  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมไดตามที่
โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวม
กิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 54.84  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ และการเขารวมกิจกรรมทําให
นักเรียนไดรับความรูประสบการณและมุมมองที่หลากหลายจากเพื่อน และการเขารวมกิจกรรมทําให
นักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ
45.16

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานเสริมความรูและวิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 47.17 มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 45.28 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอย
ละ 41.51 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนได คิดเปนรอยละ 41.51

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดานเสริมความรูและวิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.52 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมาก
ขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 55.81 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขา
รวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชให
เกิดประโยชนได คิดเปนรอยละ 48.84มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม
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ทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 
46.51

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดาน
เสริมความรูและวิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.96 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจาก
การเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวม
กิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณมาใชใหเกิด
ประโยชนได คิดเปนรอยละ 52.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําให
นักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 52.17

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.03 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรู
เพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 48.08 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
คือการเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใช
ประโยชนในการศึกษาตอ  คิดเปนรอยละ 46.15 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวม
กิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิด
เปนรอยละ 44.23

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ดานเสริมความรูและ
วิชาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน 
คิดเปนรอยละ 49.6  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 
45.7  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไป
เปนแนวทางในการนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ 45.7
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    ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายดานสถานที่ 
อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 36.74  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คืออุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความ
สอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 55.81  มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับปานกลาง คือสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจงเพยีงพอ คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 41.86

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงดานสถานที่ 
อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.90  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอย
ละ 55.95  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คืออุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความ
สอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ 
หรือคับแคบจนเกินไป คิดเปนรอยละ 51.19

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา 
ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.06  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือการจัดการเรียนการสอนเอื้อตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามที่โรงเรียนกําหนดไว คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอย
ละ 54.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถ นํากิจกรรมที่เขารวมไปใชประโยชนในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 45.16  มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรูประสบการณ
และมุมมองที่หลากหลายจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 45.16  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําความรู ท่ีไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ 45.16
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.55 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการใน
รมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 52.83 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ อุปกรณที่ใชสําหรับ
กิจกรรมนันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ
49.06 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คือ สถานท่ีจัดกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ คิดเปนรอย
ละ 47.17

    ความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.30 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรม
นันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 51.16 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
48.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพพรอมใชอยู
เสมอ คิดเปนรอยละ 48.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป คิดเปนรอยละ 48.84

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดาน
สถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.48 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ 
คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึงพอใจ อยู ในระดับมาก คืออุปกรณท่ีใชสําหรับกิจกรรม
นันทนาการ มีความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 56.52 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพพรอมใชอยูเสมอ คิด
เปนรอยละ 52.17

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเปนนักเรียนหูหนวก 
ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.42 เมื่อพิจารณา
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เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ อุปกรณที่ใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
ความสอดคลองตามความตองการ หรืความจําเปนของผูเรียน คิดเปนรอยละ 51.92 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 50 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป  คิดเปนรอยละ 48.08

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ อุปกรณใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.24  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 51.2  
มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 
45.7  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมนนัทนาการมีความเหมาะสม
กับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบจนเกินไป  คิดเปนรอยละ 47.2

    ดานกิจกรรมนันทนาการ
    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายดานกิจกรรม
นันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.44  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ 
ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.16  มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คือกิจกรรมวันพอแหงชาติ คิดเปนรอยละ 48.84  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
คือ กิจกรรมสังสรรคปใหม คิดเปนรอยละ 48.84

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิง ดานกิจกรรม
นันทนาการ อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.69  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึง
พอใจ ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 55.95  มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก คือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ คิดเปนรอยละ 50

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา 
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ดานกิจกรรมนนัทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.45 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ
ความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 54.84 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่คิดเปนรอยละ 54.84  มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเปนรอยละ
54.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเอง คิดเปนรอยละ 54.84  

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.11 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมวันพอแหงชาติ คิดเปนรอยละ 54.72 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมสังสรรคปใหม คิดเปนรอยละ 47.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 47.17 มีระดับความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 47.17

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดานกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.96 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 
62.79 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 58.14 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมที่เขารวมทําใหรับรูคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเอง คิดเปนรอยละ 48.84

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดาน
ดานกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.06 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 56.52 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน 56.52 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ
56.52
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก 
ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.69 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ คิดเปนรอยละ 51.92 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือกิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 50.96 มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือกิจกรรมวันพอแหงชาติ  คิดเปนรอยละ 48.08

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ดานกิจกรรมนันทนาการ 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.29  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับ
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 52.8  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 
คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.2  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ 
กิจกรรมวันพอแหงชาติ  คิดเปนรอยละ 48

    ดานชุมชนและสังคม
    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายดานชุมชนและ
สังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.52  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 
65.12  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปน
สวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 58.14  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ 
กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรช่ือเสียงใหโรงเรียนได  คิดเปนรอยละ 55.81

    ความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิง ดานชุมชนและ
สังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.56  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 
55.95  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปน
สวนหน่ึงของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ51.19  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวม
กิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม คิดเปนรอยละ 51.19
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษา 
ดานชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.15 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ คิดเปนรอยละ 67.74 มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง คิด
เปนรอยละ 61.29 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยก
ยองจากสังคม คิดเปนรอยละ 61.29

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานชุมชนและสังคมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.78 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและ
คนรอบขาง คิดเปนรอยละ 52.83 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม 
นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหน่ึงของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 52.83 มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก คือ กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการชวยเหลือชุมชน คิดเปนรอยละ 49.06

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดานชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.19 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบ
ขาง คิดเปนรอยละ 65.12 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด คือ กิจกรรมนักเรียนสามารถชวย
เผยแพรช่ือเสียงใหโรงเรียนได คิดเปนรอยละ 48.84 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขา
รวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม คิดเปนรอยละ 48.84

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูตึง ดาน
ชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.93 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและ คนรอบขาง คิด
เปนรอยละ 65.22 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม 
และเปนสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 60.87 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ
กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการชวยเหลือชุมชน คิดเปนรอยละ 60.87
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    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนนักเรียนหูหนวก 
ดานชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.72 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความ
พึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง 
คิดเปนรอยละ 57.69 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวน
รวม และเปนสวนหน่ึงของชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 51.92 มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด คือกิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงใหโรงเรียนได  คิดเปนรอยละ 47.12 มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือการเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม  คิดเปนรอย
ละ 47.12

    ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานครดานชุมชนและสังคมอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.44  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก 
คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 59.1  มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน/สังคม คิดเปนรอยละ 53.5  มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรม 
นักเรียนไดรับการยกยองจากสังคม  คิดเปนรอยละ 48.8

    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เกี ่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรอง
ทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร
               จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสถานศึกษา
สําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 127 คน  ไมมีขอเสนอแนะ 
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อภิปรายผล

    จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขต
กรุงเทพมหานคร ประจําป 2553 สามารถอภิปรายผลท่ีสําคัญไดดังน้ี

    1. ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัด
กิจกรรมมีความรูความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรรม คิดเปนรอยละ 
48  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรม มีความเขาใจ ในศักยภาพ และทราบถึง
ความตองการที่แทจริงของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จึงทําใหเด็กที่มีความพกพรอง
ทางการไดยินมีความพึงพอใจในระดับมากจากการจัดกิจกรรม 

    2. ดานเสริมความรูและวิชาการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมทําใหนักเรียนไดรับความรู
เพิ่มเติมมากขึ้นจากการเรียนรูในหองเรียน คิดเปนรอยละ 49.6  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ กิจกรรมตางๆที่จัด
ขึ้นภายในโรงเรียน ผูจัดกิจกรรมทราบถึงความตองการ และไดสอดแทรกความรู เ พ่ิมเติมท่ี
นอกเหนือจากความรูภายในหอง

 
    3. ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ สถานท่ีจัดกิจกรรม
นันทนาการในรมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 51.2  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ พ้ืนท่ีภายในโรงเรียนมีคอนขางจํากัด 
จึงทําใหทางโรงเรียนไมสามารถขยายพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการในรมไดเพียงพอ

 
    4. ดานกิจกรรมนันทนาการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด คือ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิคิดเปนรอยละ 52.8  มีระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.2  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ นักเรียนภายในโรงเรียน เปนนักเรียนหญิง เปนจํานวนมากกวา นักเรียนชายจึงอาจทําให นักเรียน
ซาบซึ้ง กับกิจกรรมวันแมมากที่สุด 
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    5. ดานชุมชนและสังคม มีความพึงพอใจโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คือ การเขารวมกิจกรรมไดรับความ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนและคนรอบขาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนที่ไดทําเสียงจากการทํากิจกรรม
นันทนาการ ใหกับโรงเรียน จะไดรับคําชื่นชม ยกยองหนาเสาธงจากทางโรงเรียนในทุกๆกิจกรรม 

ขอเสนอแนะ
    จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินภายใจสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอ
เสนอแนะดังน้ี 

    1. ดานกิจกรรมนันทนาการและบุคลากร ควรมีเจาหนาที่พยาบาลอยูใกลชิดขณะมีการจัด
กิจกรรมนันทนาการ

    2. ดานสถานที่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ควรมีอุปกรณที่หลากหลาย และ
อุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
    1. ควรทําเชิงคุณภาพกลุมตัวอยาง 30 คน สัมภาษณเชิงลึกผูบกพรองทางการไดยิน โดยใช

ภาษามือ เพ่ือสามารถเจาะลึกถึงความพึงพอใจของผูบกพรองทางการไดยิน
    2. ควรทําวิจัยเชิงทดลองกิจกรรมที่มีผลตอนักเรียนในดานตางๆ เพื่อพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมใหสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหสูงยิ่งขึ้น
    3.ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนท่ีสงผลตอ

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
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   สถานท่ีทํางาน   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.ช่ือ   นางสาวสุมนรตี   น่ิมเนติพันธ
   ตําแหนง   อาจารย
   สถานท่ีทํางาน   ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.ช่ือ   นายวิพงษชัย   รองขันแกว
   ตําแหนง   อาจารย
   สถานท่ีทํางาน   ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.ช่ือ   นางเกยูร   วงศกอม
    ตําแหนง   อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ 
    สถานท่ีทํางาน    โปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

5.ช่ือ  นางสุวิมล   อุดมพิริยะศักด์ิ
   ตําแหนง   หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
    สถานท่ีทํางาน    โปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง

ความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
ภายในสถานศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร

คําช้ีแจง
แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการ
พัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมนันทนาการ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอนันทนาการสําหรับนักเรียนในดานตางๆ
ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทาน ในการตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงและกรุณา

ตอบใหครบทุกขอ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในงานวิจัยคร้ังน้ีเทาน้ัน
ผูวิจัยขอขอบคุณท่ีใหความกรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี

นาย สุริยงค   บูราณทวีคูณ
นิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการนันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ตอนที่ 1   ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  (   )  ท่ีตรงกับสภาพของทาน

1.เพศ
(   ) ชาย (   ) หญิง

2.ระดับชั้น
(   ) ประถมศึกษา
(   ) มัธยมศึกษาตอนตน
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ระดับการไดยิน
(   ) หูตึง
(   ) หูหนวก

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจ

คําช้ีแจง   โปรดพิจารณาแลวทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน  
   ขอละ 1 ชอง

(ตัวอยาง)

ประเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

1.การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

จากตัวอยาง หมายความวา ทานมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ปานกลาง
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ประเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากร
1. ฝายการจัดกิจกรรมหรือผูจัดกิจกรรมมีความรู
ความสามารถ ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกิจกรรม
2. มีเจาหนาท่ีพยาบาลประจําโรงเรียน ในสถานท่ีท่ี
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
3. มีการประชาสัมพันธ ตารางกิจกรรมขาวสาร
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
4. มีตารางกิจกรรมขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
5. มีบุคคลากรท่ีดูแลความปลอดภัยอยางรัดกุมและ
ท่ัวถึง
6. มีผูนํากิจกรรมใหความชวยเหลือ ในการเขารวม
กิจกรรมไดดี
7. มีบุคลากรทางกิจกรรมชวยเหลือในการเขารวม
กิจกรรมไดดี
8. มีครูท่ีปรึกษากิจกรรม ชวยเหลือในการเขารวม
กิจกรรมไดดี
9. กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน มีความสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน
10. การจัดกิจกรรมในแตละคร้ัง มีการประสานงาน
ดานดานการเรียนการสอน เพ่ือขอเวลาเรียนใหแก
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
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ประเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

ดานเสริมความรูและวิชาการ
1. การเขารวมกิจกรรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนมี
ความรู สามารถนํากิจกรรมท่ีเขารวมไปใชประโยชน
ในการศึกษาตอได
2. การจัดการเรียนการสอนเอ้ือตอการเขารวม
กิจกรรมไดตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว
3. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนไดรับความรู
เพ่ิมเติมมากข้ึนจากการเรียนรูในหองเรียน
4. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการประยุกตความรูทางทฤษฎีและประสบการณ
มาใชใหเกิดประโยชนได

5. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีโอกาสได
แสดงความสามารถเพ่ือสรางเสริมทักษะของตน
6. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนไดรับความรู 
ประสบการณและมุมมองท่ีหลายหลายจากเพ่ือน

7. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนสามารถนําไป
เปนแนวทางในการนําความรูท่ีไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
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ระเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

ดานสถานท่ี อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
1. สถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการในรมเพียงพอ
2. สถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจงเพียงพอ

3. สถานท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการมีสภาพพรอมใชอยู
เสมอ
4. อุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูในสภาพพรอม
ใช มีมาตรฐานดานความสะอาด
5. สถานท่ีการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสม ไมชํารุด ดวยมาตรฐานดานความปลอดภัย
6. ขนาดของอุปกรณมีความเหมาะสมกับอายุ/เพศ

7. อุปกรณท่ีใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความ
ทันสมัย
8. อุปกรณท่ีใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการ มีความ
สอดคลองตามความตองการ หรือความจําเปนของ
ผูเรียน
9. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมนันทนาการมีความ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ไมใหญ หรือคับแคบ
จนเกินไป
10. จัดสถานท่ีในการพักผอนหลังจากการเขารวม
กิจกรรมเพียงพอ
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ประเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

ดานกิจกรรมนันทนาการ
1. กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี
2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี
3. กิจกรรมสังสรรคปใหม
4. กิจกรรมวันเกิดของโรงเรียน
5. กิจกรรมของหมวดวิชา เชน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, วันคริสตมาส
6. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
7. กิจกรรมวันพอแหงชาติ
8. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลิน
9. การเขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีอารมณ
แจมใสมากข้ึน
10. กิจกรรมท่ีเขารวม มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน
11. กิจกรรมท่ีเขารวมทําใหรับรูในคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง
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ประเภทพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด

ดานชุมชนและสังคม
1. กิจกรรมนักเรียนสามารถชวยเผยแพรช่ือเสียงให
โรงเรียนได
2. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดรับความยอมรับ
นับถือ ตามสิทธิมนุษยชน
3. การเขารวมกิจกรรม นักเรียนไดมีสวนรวม และ
เปนสวนหน่ึงของชุมชน/สังคม
4. การเขารวมกิจกรรมนักเรียนไดรับการยกยองจาก
สังคม
5. การเขารวมกิจกรรมอาจเปนหนทางท่ีไดรับ
ทุนการศึกษา
6. กิจกรรมของนักเรียนมีความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค
7. กิจกรรมชวยเสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการ
ชวยเหลือชุมชน
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนในดานตางๆ

1. ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการและบุคลากร
......................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
2. ดานเสริมความรูและวิชาการ
......................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
3. ดานสถานท่ี อุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
......................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
4. ดานกิจกรรมนันทนาการ
......................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
5. ดานชุมชนและสังคม
......................................................................................................................................................

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

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

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
......................................................................................................................................................

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

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

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ
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ประวัติยอผูวิจัย 
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