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   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1 ) ศึกษาการรับรู้ของผู้เรียนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ 2 ) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ 3 ) เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
การสังเกต การสัมภาษณ์และการเขียนแบบบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า ข้อดีของการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีความ
สะดวกรวดเร็วในการสั่งงานและส่งงาน เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูลและเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะชน  มี
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน สร้างความสนใจในการเรียน ถึงแม้นว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีข้อดี 
แต่ก็มีจ ากัดคือ ต้องพ่ึงพาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ขาดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างและผู้สอนโดยตรง และเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คือ ทัศนคติของผู้เรียน ความพร้อมของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
เทคโนโลยี และความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียน และจากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี  
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาผู้น า
นันทนาการ ต้องพ่ึงพาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
และผู้สอนโดยตรง และเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารผู้สอนที่น าสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพัมนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้บริการให้แก่ผู้เรียน   โดยอปุกรณ์
ต้องสมบูรณ์พร้อมและเครือข่ายต้องดี รวดเร็ว ส่วนในเรื่องการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างและผู้สอนโดยตรง ผู้สอนต้อง
แบ่งสัดส่วนของการเข้าชั้นเรียน การพบปะผู้เรียน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนให้
เหมาะสม อย่าใช้สื่อสังคมออนไลน์มากจนละเลยการพบกับผู้เรียนโดยตรง  
   ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่  
ทัศนคติของผู้เรียน ความพร้อมของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยี และความสามารถในการใช้สื่อสังคออนไลน์
ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน ควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและอุปกรณ์ให้ดี เพ่ือให้การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
  1. ท าให้ทราบผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการเรียนการสอนในสาขาผู้น านันทนาการ 
          2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบเรียนการสอน 
  3. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในสาขาผู้น านันทนาการให้มีความเหมาะสม
และตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
  4. เพ่ือผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอนในสาขาผู้น านันทนาการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท า
ให้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาในสาขาผู้น านันทนาการด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในสาขา
ผู้น านันทนาการให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์  งานวิจัย 
 

การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์นันทนาการส าหรบัเด็กในสถานสงเคราะห์ 
  THE DEVELOPMENT OF OPERATION RECREATION CENTER MODEL  
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         ผศ.วิพงษ์ชัย    ร้องขันแก้ว 
ภาควิชาสันทนาการ 

คณะพลศึกษา 
 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์นันทนาการส าหรับเด็กในสถาน
สงเคราะห์ และศึกษาผลการด าเนินงานของศูนย์นันทนาการ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน แบ่งเป็น เด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์นันทนาการ 
จ านวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพรูปแบบการด าเนินงานศูนย์นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์โดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการด าเนินงานของศูนย์
นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์นันทนาการส าหรับเดก็ในสถานสงเคราะห์สรุปได้ 4 หัวข้อ คือ 1)  ศูนย์
นันทนาการมสีภาพโดยทั่วไปมีความเหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุน และเจ้าหน้าทีศู่นย์นันทนาการความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 2) ทรัพยากรกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมให้บริการ หัวหน้า
ศูนย์นันทนาการและทีมงานมีความพร้อมในการด าเนินงาน กลุ่มเด็กมีความพร้อมและความสนใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสม 3) หัวหน้าศูนย์นันทนาการมี
ความส าคัญในการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนต่างๆ  ในการด าเนินงานในศูนย์นันทนาการและ
กระบวนการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีความเหมาะสม 4) ศูนย์นันทนาการมีประสิทธิภาพเป็นสถานทีท่ี่ช่วย
ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ 5) การปฏิบัติงานและการจัด
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการของเจ้าหน้าที่ท าได้ดี บรรลุวัตถุประสงค์และพอใจกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. ผู้บริหารสถานสงเคราะห์ควรให้การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์อยู่
เสมอ โดยควรก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการด าเนินงานและพัฒนาศูนย์นันทนาการ
ส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 
 2. ควรพัฒนาทรัพยากร พ้ืนทางสภาพกายภาพ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการใช้เวลา
ว่างและจัดโปรแกรมนันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ นอกจากนี้ควรการจัดบุคลากร งบประมาณ กิจกรรม 
ก าหนดการ และการบริหาร เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดความพึงพอพอใจ
และประสบการณ์ที่ดีในการเข้ารับบริการ 
 3. ในการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการส าหรับเด็กสถานสงเคราะห์ ผู้พัฒนาโปรแกรมควรจัดโปรแกรมให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก โปรแกรมต้องตอบสนองต่อศักยภาพทั้งหมดของชีวิตโดยการเชื่อมโยงสิ่ง
ต่างๆ ทั้งหมดในชีวิตและสิ่งที่จะมาถึงในอนาคต และให้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่ าง



ส าหรับเด็กจึงจะมีประสิทธิภาพ และศูนย์นันทนาการควรด าเนินการจัดโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเด็กจะได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์นันทนาการในเรื่องการด าเนินงานภายในศูนย์นันทนาการและการจัด
โปรแกรมนันทนาการให้กับเด็กที่มาใช้บริการ เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อเด็กที่เข้าร่วม 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย   

1. ไดรู้ปแบบการด าเนินงานศูนย์นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ 
2. เกิดรูปแบบการด าเนินงานศูนย์ส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์เป็นต้นแบบให้สถาฯสงเคราะห์ 

อ่ืนๆ ในประเทศไทยได้น าไปใช้ต่อไป 
  3.  เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับเด็กใน
สถานสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 

 
การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
THE DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE INFORMATION  WEBSITE   
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 

 
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย    ร้องขันแก้ว 

ภาควิชาสันทนาการ 
คณะพลศึกษา 

 
           การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา  
2) ประเมินคุณภาพเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะพลศึกษา และผู้ใช้งานที่มีต่อ
เว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพลศึกษา พบประเด็นส าคัญ 4 หัวเรื่อง ดังนี้ 1) เว็บไซต์สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2) การน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์สารสนเทศประกันคุณภาพ
การศึกษามีความเหมาะสม 3) ภาพ ตัวอักษร และการใช้สีของเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4) การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การโต้ตอบกับผู้ใช้มีความเหมาะสม  

 
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรมีการเลือกตัวแบบของเว็บไซต์ (Theme Website) ที่สนับสนุนและรองรับ
ภาษาไทยและขนาดของตัวอักษร และแก้ไขภาษาไทยได้สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการแก่ผู้ใช้ที่เป็นคน
ไทยเป็นหลัก นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการวิจัยและโอนผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจ าควรตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ือคอย
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย แก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา    
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย   
     1. ได้เว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา 
     2. ได้ทราบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
พลศึกษา 
     3. ผลของการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์สารสนเทศในเรื่องอ่ืนๆต่อไป 
 



 
บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
ศักยภาพทางด้านนันทนาการของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อ.อดิศัย มัตเดช  

 อ.ดร.ว่าที่ ร.ต.ชินะโอภาส สะพานทอง  
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 

ภาควิชาสันทนาการ 
คณะพลศึกษา 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพ่ือศึกษาศักยภาพทางด้านนันทนาการของสวนสาธารณะในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่มาใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง จ านวน 400  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า 
  ศักยภาพทางด้านนันทนาการของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับที่ดี สามารถ
รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาออกก าลังกาย หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ของผู้มาใช้บริการ รวมถึงการรองรับการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ที่สวนสาธารณะได้จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการ
ได้มาเข้าร่วมอย่างทั่วถึงในทุกเพศและทุกวัย  
 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 1. ท าให้ได้ทราบถึงศักยภาพของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการรองรับการท ากิจกรรม
นันทนาการ 
 2. เกิดรูปแบบการท ากิจกรรมนันทนาการของสวนสาธารณะที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของชุมชน 
สังคม และผู้ที่มาใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการขยายผลไปถึงตัวกิจกรรมนันทนาการว่ามีศักยภาพในการรองรับการท ากิจกรรมของ  
ผู้ที่มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน หรือตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสถานที่
และตัวกิจกรรมนันทนาการเอง 
 2. ควรให้ชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือตรงกับความต้องการ
ของชุมชน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ไม่ ต้องตามความต้องการ ท าให้เสีย
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 
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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพื้นเมือง 

THE DEVELOPMENT OF PROCESS INSTRUCTIONAL IN FOLK ACTIVITES SUBJECT 
 

อ.สุมนรตี   นิ่มเนติพันธ์     
ภาควิชาสันทนาการ 

คณะพลศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อ1)พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการละเล่นพื้นเมือง2)เพ่ือประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทางทักษะของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการละเล่น
พ้ืนเมือง 3) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการละเล่น
พ้ืนเมือง 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ประกอบด้วยวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาการละเล่น
พ้ืนเมืองหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.85แบบวัดความสามารถทางทักษะการละเล่นพ้ืนเมืองได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความสัมพันธ์มีค่าเป็นบวกอยู่ในระดับ .91  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของผู้เรียนรายวิชาการละเล่น
พ้ืนเมืองได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96  แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การละเล่นพื้นเมือง) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86 
ผลการวิจัย พบว่า 
  1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
รายวิชาการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พลน113 การละเล่นพื้นเมือง    ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 
หลังจากจบภาคเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียนมากกว่าก่อนเรียน 
  2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ด้านความสามารถทางทักษะของ
ผู้เรียนรายวิชาการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พลน113 การละเล่นพื้นเมือง     ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2556 หลังจากจบภาคเรียนมีความสามารถทางทักษะของผู้เรียนมากกว่าก่อนเรียน  
  3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ด้านพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
ผู้เรียนรายวิชาการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พลน113 การละเล่นพ้ืนเมือง ในภาคการศึกษาที ่
2/2556 หลังจากจบภาคเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มของผู้เรียนมากกว่าก่อนเรียน 
  4 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่นพ้ืนเมือง ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน
รายวิชาการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พลน113 การละเล่นพื้นเมือง ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 
หลังจากจบภาคเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 
 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กในชุมชน 
THE DEVELOPMENT OF LEISURE EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN IN COMMUNITY 

 
                     ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย   ร้องขันแก้ว 

ภาควิชาสันทนาการ 
คณะพลศึกษา 

 
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ พัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในชุมชนและศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง เป็นเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมี
ส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างของเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
2) การตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาว่างทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ผลการเรียนรู้และทักษะการใช้เวลาว่างของเด็กระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1.  ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชุมชน
ผู้พัฒนาโปรแกรมควรจัดโปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างของเด็ก 
โปรแกรมต้องตอบสนองต่อศักยภาพท้ังหมดของชีวิตโดยการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ทั้งหมดในชีวิตและสิ่งที่จะมาถึงใน
อนาคต และให้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กจึงจะมีประสิทธิภาพ  
  2.  ชุมชนควรจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่า อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเด็กจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3.  เนื่องจากโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเป็นโปรแกรมมีความเฉพาะเจาะจง    จึงควรมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กชั้นศึกษาตอนต้นในชุมชน  เพ่ือที่จะมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความสามารถโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อเด็กท่ี
เข้าร่วม 
    4. ควรพัฒนาทรัพยากร พ้ืนทางสภาพกายภาพ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการใช้
เวลาว่างและจัดโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กในชุมชน นอกจากนี้ควรการจัดบุคลากร งบประมาณ 
กิจกรรม ก าหนดการ และการบริหาร เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดความพึง
พอพอใจและประสบการณ์ที่ดีในการเข้ารับบริการ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย   

    1. ได้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างส าหรับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชุมชน 
              2. ได้โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างดังกล่าวเป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนๆ ในประเทศไทยได้น าไปใช้ต่อไป 

 
 


