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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาผู้น านันทนาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 132 คน โดยใช้วิธีกา รสุ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และแบบประเมินทักษะทางสังคม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.5 และหลังการทดลอง คิดเป็น
ร้อยละ 84.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24 

2. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 ดังนั้นหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 28 

3.  ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 82.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 

4. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่ างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน 
การท างานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 83.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22 
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Abstract 
The purposes of this research are to develop the Recreational Activity Program for Students 

in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and to investigate the results of the recreational 
activity program on student’s social skills in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The 
participants were 132 undergraduate students who enrolled in Recreation Leader course of the 
semester 1, 2016 by using random sampling method. The Recreational Activity Program for Students 
and Students’ Social Skill Evaluation were used as the method in this research. The data were 
analyzed by using means, standard deviation and t-test for dependent samples. 

The research findings were as follows: 
 1. Pre and Post experiment, the samples differently have overall social skills without  
the significant level at .05. The Post experiment data of social skills were 24 percent higher than the 
pre experiment. The percentage of pre experiment data was 60.5 and the percentage of the post 
experiment was 84.5. 
  2. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in interpersonal skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of social skills were 28 percent 
higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in interpersonal skill aspect 
was 59.8 and the percentage of the post experiment in interpersonal skill aspect was 87.8. 
 3. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in communication skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of communication skills were 
22.7 percent higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in 
communication skill aspect was 59.8 and the percentage of the post experiment in communication 
skill aspect was 82.5. 
 4. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in team working skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of team working skills were 22 
percent higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in team working skill 
aspect was 61.5 and the percentage of the post experiment in team working skill aspect was 83.5. 
Keywords: Program, Recreation, Social Skill 
 
1. บทน า 
 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมโลก 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ขาดดุลยภาพและ      
ธรรมาภิบาล ในราว 1 ทศวรรษท่ีผ่านมาได้ท าให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมครั้งส าคัญ การบริหาร
จัดการประเทศที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุ และเน้นระบบ
ทุนนิยมอย่างสุดโต่ง ท าให้ด้านเศรษฐกิจเกิดความเหลื่อม
ล้ าและการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน ในด้าน
สังคม เกิดภาวะสถาบันทางสังคมอ่อนแอ ขาดความเอื้อ
อาทรใส่ใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวอ่อนแอ เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการและคนยากจนถูกทอดทิ้ง เกิดความ
ขัดแย้ งและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในด้ าน

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายและเกิด
มลภาวะต่าง ๆ ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาสุขภาวะของสังคมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้กระตุ้นให้เกิดการเห็น
ความส าคัญและกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาสุขภาพไทย ความเข้มแข็ง
ของงานสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การ
ขยายตัวของภาคประชาสังคมสุขภาพ รวมทั้งการสร้าง
จินตนาการ จิตส านึกและวัฒนธรรมสุขภาพใหม่ และการ
สร้างธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนา
สุขภาพหรือสุขภาวะในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
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ฉบับท่ี 10 จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ 
โดยค านึงถึง 
     การพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม และมีความ
สมดุลพอดี ที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี เพื่อมุ่งสร้างระบบสุขภาพ
พอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมี
ความสุขอย่างพอเพียงที่เช่ือมโยงกับการสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  10 ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องสร้างสังคม
ส่วนรวมที่ดี โดยการระดมพลังทั้งสังคมในทุกระดับ เพื่อ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมและระบบสุขภาพให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ด้วยการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบของภาคีเครือข่าย
การพัฒนาทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรชุมชน ภาคประชา
สังคมและประชาชน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่มีเอกภาพเข้มแข็งและจริงจังอันเป็น
รากฐานของสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   
    การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี 
พร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
สาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนของตนให้เข้มแข็ง
ได้นั้น ต้องมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการช่วยพัฒนา 
ซึ่งกิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและง่ายที่สุด 
มีพัฒนาหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ดังที่คงศักดิ์ เจริญรักษ์
[1 ]  ได้กล่ าวถึ งคุณค่ าของนันทนาการที่ ให้ผลต่ อ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไว้ว่ า 
นันทนาการกับผลทางด้านจิตวิทยา เป็นที่ยอมรับกันว่า
กิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะ
ป้องกันบุคคลที่ป่วยทางด้านจิตใจ และยังใช้ในการฟื้นฟู
จิ ต ใจ ให้ กลับคืนมาสภาพเดิ ม ได้ เ ร็ ว  นอกจากนี้
นันทนาการยังช่วยลดความคับข้องใจหรือความวิตกกังวล 
นันทนาการกับผลทางด้านร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทเกมและกีฬาจะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ท าให้ร่างกายได้รับการพัฒนา
ทุกส่วน ส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ระบบในร่างกาย โดยเฉพาะระบบการไหลเวียน ระบบ
หายใจ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบขับถ่ายของเสีย เมื่อ

ร่างกายแข็งแรงก็จะมีผลให้สามารถประกอบภารกิจ
ประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น และนันทนาการกับผลทางสังคม 
กิจกรรมนันทนาการเปิดโอกาสให้บุคคลที่เข้าร่วมมีการ
ท างานและรับผิดชอบร่วมกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้การ
อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น      
    สุวิมล ตั้งสัจพจน์ [2] ได้กล่าวไว้ว่า นันทนาการเป็น
กิจกรรม และเป็นวิธีการที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของมนุษย์  นันทนาการ เป็นกระบวนการพัฒนา
ประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือ
สั งคม  สามารถท า ให้บุ คคลและ ชุมชนเกิดความ
เพลิดเพลินและให้โอกาสในการใช้เวลาว่าง  ส าหรับทุก
กลุ่มอายุ ทุกพื้นฐานและทุกชนช้ันทางสังคม การจัด
กิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ภาวะสุขภาพจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมมี
สุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เพราะนันทนาการเป็นกระบวนการใช้กิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวก็จะ
ท าให้ร่างกายแข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมและจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้วยความสมัครใจ กิจกรรมที่
จัดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินท าให้ลืมความกังวลใจ มี
ความสุขได้ผ่อนคลายความเครียด ช่วยสร้างอารมณ์สุข
และส่งผลให้สุขภาพจิตดีดังที่กมล สุวรรณศรี [3] ได้
กล่าวไว้ นอกจากนี้  การที่ได้พบปะสังสรรค์ร่วมท า
กิจกรรมกับเพื่อนจะส่งเสริมให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้ดีด้วยเช่นกัน ดังที่ 
พีระพงศ์ บุญศิริ [4] ได้กล่าวไว้   
 ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี และเป็น
วัยที่ก าลังเรียนรู้ ทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะการใช้
ชีวิตในสังคม โดยผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน
ในสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย แต่กลับพบว่า
นักศึกษายังมีทักษะทางสังคมน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะทางด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และการท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้
อาจเป็น เพราะมหาวิทยาลัยยั ง ไม่ ได้ จัดกิจกรรม
นันทนาการให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างทักษะทางสังคมให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาได้  
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างโปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการที่มี ต่ อทักษะทางสั งคมของนักศึ กษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งจะเป็น
แนวทางให้แก่มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้กับนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผน และการส่งเสริมสนับสนุน การจัด
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการให้กับเยาวชนในชุมชน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผู้น านันทนาการ  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 132 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เ ป็ น
เพศชาย 39 คน และเพศหญิง 93 คน จากประชากร
ทั้งหมด 200 คน 
 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.2.1 ตัวแปรต้น  คือ  การจัดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการ 
  2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางสังคม 

2.3 สมมติฐาน 
2.3.1  ทักษะทางสังคมในภาพรวมของนักศึกษา

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

2.3.2  ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัด
กิจกรรมนันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

2.3.3  ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรม
นันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
         2.3.4 ทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรม
นันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ที่ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนสอบหลัง 
(One group pretest – posttest design)  
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย รูปแบบกิจกรรม  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย และบทบาทของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมทั้งแนะน าทีมวิจัย 

2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะทางสังคมก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ โดยแบบประเมิน
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และหาความเชื่อมั่น
เรียบร้อยแล้ว 

3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนันทนาการ
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ช่ัวโมง  
โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมสลับสับเปลี่ยนกันไป
ตามความเหมาะสม  

4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะทางสังคมหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 

5. ตรวจแบบประเมิน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

6. น าข้อมูลที ่ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
การวิจัย พร้อมท้ังจัดท ารายงานการวิจัย 

 
4. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมใน
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง 
 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t P 
x S.D. x S.D. 

2.42 0.16 3.38 0.12 1.69 4.05 
 

จากตารางที่  1 พบว่า ก่อนและหลังการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยหลัง 
การทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่น
คือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.38 และ
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.42 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง
และก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทางสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง โดยก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.5 และหลัง
การทดลอง คิดเป็นร้อยละ 84.5 จะเห็นได้ว่าหลัง 
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การทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อน 
การทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24  
 
ตารางที่  2   ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคม 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง 
 

ด้าน 
 

การ
เปรียบเทยีบ 

การสร้าง
สัมพันธภาพ

กับผู้อื่น 

การ
ติดต่อ 
สื่อสาร
กับผู้อื่น 

การ
ท างาน
ร่วมกับ
ผู้อื่น 

ก่อน
ทดลอง 

x 2.39 2.39 2.46 
S.D. 0.08 0.16 0.28 

หลัง
ทดลอง 

x 3.51 3.30 3.34 
S.D. 0.06 0.10 0.18 

t 1.83 1.83 1.83 
P 1.32 6.36 8.93 

จากตารางที่ 2 พบว่า 1) ก่อนและหลังการทดลอง  
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน 
การทดลอง นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
3.51 และคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.39 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทางสังคมด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองและ
ก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทางสังคมด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
ไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 
และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 จะเห็นได้ว่า 
หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน 
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 28  

2) ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่นคือ คะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.30 และคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 2.39 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลัง

การทดลองและก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คิดเป็น 
ร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 82.5 จะ
เห็นได้ว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
คิดเป็นร้อยละ 22.7  
     3) ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
ทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่นคือ คะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.34 และคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 2.46 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลัง
การทดลองและก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็น 
ร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 83.5 จะ
เห็นได้ว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
คิดเป็นร้อยละ 22 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี ้
 ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการทดลอง คือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
3.38 และคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.42 ซึ่ง
ทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ 
ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 60.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 84.5 ดังนั้น
หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่า
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ก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24 และเมื่อน ามาพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น พบว่า ก่อนและหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ในทุกด้านมีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้ 1. ด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นหลังการทดลองมีทักษะทาง
สังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ อื่ นของกลุ่ มตั วอย่ างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็น
ร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 
ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 28  2. ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น หลัง
การทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่ง
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยน แปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 
คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
82.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ 3. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น
หลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ซึ่งทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่ น  
คิดเป็นร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
83.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิด
เป็นร้อยละ 22 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. วัย ทักษะทางสังคมของบุคคลนั้นสามารถพัฒนาขึ้น
ตามวัยของบุคคล เมื่อบุคคลมีการเจริญเติบโตขึ้น ย่อมมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่พร้อมจะน าไปสู่การพัฒนา
ทางสังคมของบุคคล ซึ่งการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์
ของบุคลิกภาพ เจตคติ ความคิดของบุคคล ล้วนเป็นผลมา
จากการพัฒนาทางสังคมที่จะท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิต
ร่วมกัน และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังที่
นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]ได้กล่าวไว ้และจากผลการศึกษาวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีอายุอยู่ในช่วง 18-22 
ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับ
กลุ่ มตัวอย่างได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้ ว
มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการท ากิจกรรม และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนถูกหล่อหลอมจากกระบวนการต่างๆ 
ของคณาจารย์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย เด็กในวัยนี้จึง
เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสังคมเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
ดังนั้นเมื่อได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 
ทักษะทางสังคมก่อนและหลังการทดลองจึงมีไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองเพียงเล็กน้อย ดังนั้นโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมทักษะ
ทางสั งคมของกลุ่มตั วอย่ างให้มีพัฒนาการที่ สู งขึ้ น 
สอดคล้องกับที่วรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์ [6] ได้ศึกษาผลของ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสูงขึ้น ภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ ในด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะ 
การสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะใน 
การแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน และการรับรู้ที่ ดี         
ต่อตนเอง 
 2. เพศ เพศเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ดังที่เรวดี ศิริ
นคร [7]  กล่าวไว้ว่า เพศเป็นตัวก าหนดบทบาททางสังคม
ระหว่างบุคคล เพศชายและเพศหญิงมีการเรียนรู้ และมี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงจะมี
ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ และความรู้สึก มีอารมณ์
อ่อนไหวง่าย เข้าใจความรู้สึกหรือจิตใจของเพื่อนหรือผู้ที่
อยู่ใกล้ชิด ชอบการอยู่ร่วมกัน และมักปิดบังความรู้สึกของ
ตนเอง ส่วนเพศชายจะมีลักษณะของความเข้มแข็ง หนัก
แน่น สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่อ่อนไหว ก้าวร้าว ชอบใช้
ก าลังมากกว่า และมักให้ความส าคัญกับการแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมแบบตรงไปตรงมามากกว่า แต่จะมี
การควบคุมทางอารมณ์และทางสังคมได้น้อยกว่า เป็นต้น 
ดั งนั้ น เพศชายกับเพศหญิ งจึ งมี ความสามารถใน 
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือทักษะทางสังคมแตกต่าง
กัน จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซึ่งเป็นเพศท่ีมีทักษะทางสังคมมากกว่าเพศชายเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการทดลองจึงไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ หลัง
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การทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน 
การทดลองเล็กน้อย สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]  ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนชายมีทักษะ
ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนหญิงมีทักษะ
ทางสังคมอยู่ในระดับสูง  
3. ประสบการณ์ทางสังคม สังคมของบุคคลจะเริ่มจาก
สังคมเล็กๆ ภายในบ้านตั้งแต่แรกเกิด จากการอบรมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิด และเมื่อเติบโตขึ้น
สังคมของบุคคลก็จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ สู่สังคมรอบ
บ้าน มีการพบปะพูดคุย การเล่น การคบหาสมาคมกับ
เพื่ อนในละแวกบ้าน จากนั้ นจึ งเริ่ ม เข้ าสู่ สั งคมใน
สถานศึกษา ได้รับการศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมาก
ขึ้น มีการท างานร่วมกัน มีการแก้ไขข้อขัดแย้ง ปัญหา และ
อุปสรรค จนกระทั่งถึงสังคมของการท างาน ท าให้บุคคลมี
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ เมื่อบุคคลมีการเรียนรู้
มากขึ้นก็จะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ทางสังคมของ
บุคคลมากขึ้นไปด้วย ประสบการณ์ทางสังคมจึงเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่จะหล่อหลอมบุคคลจากการเรียนรู้ และ
พัฒนากลายเป็นพฤติกรรมของบุคคล การส่งเสริมให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการพัฒนา
ไปสู่วัยผู้ใหญ่ เนื่องจากประสบการณ์ทางสังคมจะช่วยให้
เด็กมีความสามารถเข้าใจตนเอง สังคม และสภาพแวดล้อม
ของตนอย่างถูกต้อง และจะช่วยให้เด็กเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง ในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ ตลอดจนค้นพบวิถีชีวิต รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใน
สังคมได้ ซึ่งนั่นคือท าให้บุคคลมีทักษะทางสังคมนั่นเอง 
ดังที่นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]  ได้กล่าวไว้ จากการศึกษาวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางสังคมที่ถูกหล่อ
หลอมและพัฒนามาเป็นล าดับ ประกอบกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผู้น านันทนาการจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานในการท ากิจกรรม หรือชอบกิจกรรม 
รวมทั้งมีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้ว 
ดังนั้นทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
การทดลองจึงแตกต่างกันไม่มากนัก โดยหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองเพียง
เล็กน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของนพรัตน์ นาชา
สิงห์ [5]  ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนที่มีประสบการณ์ทางสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนนักเรียนที่มีประสบการณ์ทางสังคมอยู่ ใน
ระดับสูง มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับสูง   

6. บทสรุป  
 ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทาง
สังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
มีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็น 
ร้อยละ 24 

2. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 28 

3. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะ
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคม 
ด้ านการติ ดต่ อสื่ อสารกั บผู้ อื่ นของกลุ่ มตั วอย่ างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 

4. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะ
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
ไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็น
ร้อยละ 22 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน, ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอ านวย และ ดร.ชมพูนุท  
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สุขหวาน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ท่ีนี้  
 ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณใน 
การศึกษาวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยดีเสมอมา 
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