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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ (ผู้พิการ)  
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการในการจัดโปรแกรมนันทนาการส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่ม
โรงเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่  และ 3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลกลุ่มพิเศษด้วยโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 1) นักเรียนมีความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 2) ผู้วิจัยจัดกิจกรรม
นันทนาการ 3 วัน 2 คืน พบว่าการ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  
ในด้านร่างกาย (Physical Domain) มีพัฒนาการมีผลต่างอยู่ที ่ 1.54 คิดเป็นร้อยละ 30.84 ด้านจิตใจ 
(Psychological Domain) มีพัฒนาการมีผลต่างอยู่ที่ 1.76 คิดเป็นร้อยละ 35.11 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social Relationships) มีพัฒนาการมีผลต่างอยู่ที่ 1.77 คิดเป็นร้อยละ 35.42 และด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) มีพัฒนาการมีผลต่างอยู่ที่ 1.76 คิดเป็นร้อยละ 35.18 และในภาพรวมเปรียบเทียบก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง มีพัฒนาการมีผลต่างอยู่ที่ 6.83 คิดเป็นร้อยละ 136.55 มีนัยส าคัญทางสถิตที่ .05    
3) ผลความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผู้วิจัยน าผลการจัดกิจกรรมนันทนาการมาวิเคราะห์ พบว่า
กิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ .05 
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 การวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ ที่ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน อาจารย์ประจ าคณะพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในงานวิจัย และให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคู่มือกิจกรรมนันทนาการ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระบรมราชินูปถัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่อนุญาตให้เก็บข้อมูลและอนุมัติให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ขอกราบขอบพระคุณ  
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง      
ที่ให้ค าแนะน าในการวิจัย การสร้างเครื่องมือต่าง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรั บเด็กนักเรียน      
ในสุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ 
ซึ่งไม่อาจกล่าวนามในที่นี้ได้หมด  
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวัตน์ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
ซับซ้อนมาสู่สังคมยุคใหม่ ก่อให้มีการแข่งขันกันสูงในสังคมโลก ซึ่งระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ปัญหาที่ด ารงอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น ไม่แต่เพียง       
ในประเทศไทย หากแต่ในบริบทสากลและนานาประเทศด้วยเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางคล้ายคลึงกัน คือ     
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประชากร (เสาวนีย์ เลวัลย์ 2554 หน้า 6) ประเทศที่พัฒนาแล้ว       
คนในสังคมต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันคนในสังคมอ่ืน        
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นแรงงานที่มีสมรรถนะในการท างาน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลัง
พัฒนาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตน การให้การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการให้ความรู้เพ่ือ
เตรียมคนในระดับหนึ่ง เพ่ือให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพ่ือให้คนแสวงหาความรู้ในระดับสูงขึ้นไป เมื่อพ้นจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว คนเรายังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาประเทศ 
ในสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศนั้นเราไม่สามารถที่จะทิ้งบุคคลใดให้เป็นภาระทางสังคม รัฐจึงจัด 
ให้มีสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลเหล่านี้รัฐจึงจัดให้มี
สวัสดิการทางสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนที่ดีทางด้านสังคมต่อไปในอนาคต 
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 ซึ่งระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัย
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการศึกษาที่จัดตามแนวระบบโรงเรียน และการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน อาจเป็นการจัดการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสมและตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และประเทศ ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพ การศึกษา
วิชาชีพเฉพาะกิจ และการศึกษาพิเศษ เป็นต้น (กองการศึกษาเพ่ือคนพิการ , 2544, หน้า 1) ในปัจจุบันการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการหรือบุคคลกลุ่มพิเศษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2546) เป็นการ
จัดการเรียนรวมและ การจัดการศึกษาเฉพาะทาง ทั้งสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนทั้งสิ้น 48 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 19 จังหวัด 19 โรงเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 20 จังหวัด 21 
โรงเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 จังหวัด 2 โรงเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
3 จังหวัด 3 โรงเรียน และนักเรียนที่มีความบกพร่องมากกว่า 1 ประเภท 3 จังหวัด 3 โรงเรียน ทั้งนี้ ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับความต้องการและความบกพร่อง ของผู้เรียน โดยมีการเตรียมนักเรียนให้พัฒนาทางด้าน
ร่างกายพัฒนาทางด้านการศึกษา พัฒนาด้านอารมณ์และสังคม ส าหรับการพัฒนาด้านการศึกษานั้น เป็นการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ ความสามารถที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ทักษะเบื้องต้น ทักษะการอ่าน ทักษะ
ตัวเลข ทักษะในการเขียน โดยเฉพาะในด้านภาษาและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นที่จ าเป็นส าหรับเด็ก    
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  2562: ออนไลน์) 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)  หมวด 2 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ 
ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
ส าหรับบุคคลในมาตรา 10 วรรคสอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ นั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546, หน้า 10) ได้ประกาศรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการทางการศึกษาไว้ 9 ประเภท 
ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่อง              
ทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์  
8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน ในส่วนด้านหลักสูตรนั้น มาตรา 28 ก าหนดว่า หลักสูตรการศึกษา
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ระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ต้องมี
ลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล         
ให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2547 หน้า 15)    
จะเห็นได้ว่ารัฐสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มนักเรียนบุคคลพิเศษให้มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ดูแล
ตนเองและไม่มีภาวะพ่ึงพิงทางสังคม จากพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์                       
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2517 ความว่า 
“...งานช่วยผู้พิการนี้ ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยาก
ช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว  
จะท าให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะท าก็คือ ช่วยให้เขาช่วยตนเองได้   
เพื่อจะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม...” นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนใน ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับ      
สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                      
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา 22 ซึ่งบัญญัติว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ ่งอ านวยความสะดวก สื ่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคน          
มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง  
เขต 1 2548 : 1) การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ท าให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นสถาบันหรือองค์กรทางสังคมที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ             
ในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมยอมรับว่าโรงเรียนสามารถ
เสริมสร้างให้นักเรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ   
ในเชิงวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้อง      
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ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กล่าวถึงผู้พิการ หมายถึง บุคคล  
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ                
ด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ
และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  
 ในระดับนานาชาติโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมคนพิการ  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการให้สามารถเข้าถึงบริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้มากขึ้น เนื่องจากพบว่า กลุ่มเด็กพิการ
มีโอกาสการเข้าสู่บริการของรัฐต่อ จากรายงาน The Millennium Development Goals Report ปี ค.ศ. 
2010 ขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่ากลุ่มเด็กพิการยังถูกจ ากัดโอกาสและสิทธิในหลาย ๆ ด้าน (1) และ
รายงานสถานการณ์คนพิการในสังคมไทยจากการส ารวจความพิการของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 
ระบุว่า กลุ่มคนพิการทางสติปัญญามีปัญหาการเข้าถึงบริการมากที่สุด จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ในปี 
พ.ศ. 2554 จ านวนเด็กที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ในกลุ่มพิการทางสติปัญญามีเพียง 45 ,741 ราย หรือ              
ร้อยละ 42.5 ของเด็กพิการด้านสติปัญญาที่ลงทะเบียนทั้งหมด และในกลุ่มพิการทางจิตใจหรือพฤติกร รม      
มีเพียง 50,864 ราย หรือร้อยละ 58.8 ของเด็กพิการด้านจิตใจและพฤติกรรม ที่ลงทะเบียนสิทธิคนพิการ ท.74 
ของบริการสาธารณสุขทั้งหมด ระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพตามกระบวนการทางการแพทย์ตามสิทธิ
การเข้าไม่ถึงบริการ การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการในระยะต้น ๆ ของชีวิตจะส่งผลต่อ
ความพิการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น พัฒนาการทางสมองไม่เต็มที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ หรือท าให้มี
พฤติกรรมไม่สมวัย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ ท าให้การเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเป็นไปได้ยาก และในที่สุดก็ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ กลายเป็นภาระของสังคมในระยะยาว 
 ในการพัฒนาผู้พิการหรือบุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้วิจัยจึงจ าแนกการพัฒนาบุคคลไว้ 4 กลุ่มใหญ่ ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาเด็ก ดังนี้ 
  1. เด็กบกพร่องทางสติปัญญา คือภาวะที่มีความจ ากัด อย่างชัดเจนของการปฏิบัติตน (Functioning) 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือมีความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าปกติร่วมกับความจ ากัด  ใน  3 ด้านคือ ด้าน
ความสามารถ (Capabilities) ด้านการปฏิบัติตน (Functioning) และ ด้านสภาพแวดล้อม (Environment)  
ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามมา คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ภาษา 
ทั้งนี้ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี 
  2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นเด็กกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการได้ยิน และส่งผลต่อ
พัฒนาการทางภาษาทั้งด้านการพูดและการเขียน (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ , 2543, หน้า 61) กล่าวว่า เด็กที่มีความ
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บกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เพราะมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในวงจ ากัด เรียงค าเป็นประโยค 
ที่ผิดหลักภาษา เป็นต้น ปัญหาทางภาษาของเด็กคล้ายคลึงกับปัญหาทางการพูด นั่นคือเด็กยิ่งสูญเสียการได้ยิน
มากเท่าใด ยิ่งมีปัญหาในทางภาษามากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้ยังใช้ภาษามือในการสื่อสาร ขาดโอกาส
ในการใช้ภาษาไทยในการเขียน นอกจากนี้สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยระบุว่า เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินไม่ได้ยินเสียงพูดเหมือนคนปกติ จึงใช้สายตาเป็นสื่อเรียนรู้ความหมาย มองเห็นกริยา อาการ
ท่าทาง ที่เคลื่อนไหวไปมาได้ ถึงแม้จะไม่เข้าใจได้ลึกซึ้ง แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลให้ผู้ที่มี ความบกพร่อง
ทางการได้ยิน พยายามใช้ท่าทางร่างกายและสีหน้า เพ่ือแสดงความรู้สึกภายในที่มีอยู่ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ                       
  3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือ ภาวะตาบอดและหรือภาวะสายตาเลือนราง 
หมายถึง ความบกพร่องของการมองเห็นหลังจากได้รับการรักษาทางการแพทย์ อย่างครบถ้วนแล้ว การมองเห็น 
ไม่ดีขึ้น แม้จะแก้ไขด้วยแว่นสายตา อาชีพที่ต้องใช้สายตาละเอียด โดยมีโรคที่มีสาเหตุเช่นเดียวกับผู้ป่วยตาบอด 
แต่เป็นในระดับที่รุนแรงน้อยกว่าหรือรักษาได้ในระดับหนึ่ง จึงท าให้สมรรถภาพการมองเห็นพอเหลืออยู่บ้าง  
ส่วนใหญ่เป็นโรคของจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาหลุดลอก จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ และโรคของ
เส้นประสาทตา ในผู้ป่วยสายตาเลือนรางสามารถประกอบภารกิจประจ าวันได้ตามปกติ แต่มีข้อจ ากัดในบางประการ 
เช่น การเข้าศึกษาในบางสาขา หรือมีปัญหาในการประกอบอาชีพ สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ค าว่า 
“สายตาพิการ” ในความหมายเดียวกับค าว่า “สายตาเลือนราง” โดยให้นิยามภาวะความบกพร่องทางการ
มองเห็นเช่นเดียวกัน แบ่งออกเป็น สายตาพิการหรือสายตาเลือนราง (Low vision) และ  ตาบอด (Blind) 
  4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมทางกายภาพ     
ขั้นพ้ืนฐาน ค าจ ากัดความของคนที่มีความบกพร่องทางกาย คือ เด็กที่มีความผิดปกติของแขน ขา และ/หรือ 
ล าตัวรวมไปถึงศีรษะ แต่ไม่ได้รวมความพิการบางอย่าง  เช่น สายตาพิการ หรือสูญเสียการได้ยิน แม้ว่ าดวงตา
และระบบได้ยินเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาม และเป็นการเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดจากความ
ช ารุดหรือความสามารถบกพร่อง เป็นผลให้บุคคลนั้นไม่อาจแสดงบทบาทหรือกระท าอะไรให้เหมาะสม
สอดคล้องได้ตามวัยเพศ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 จากเหตุผลและสถานการณ์ดังกล่าว ผู้พิการในประเทศไทยอาจจะมีแนวโน้มมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น และ
รัฐยังให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้พิการหรือบุคคลกลุ่มพิเศษ ให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการหรือบุคคลกลุ่มพิเ ศษ ในฐานะผู้วิจัย    
มีความช านาญทางด้านนันทนาการจึงมีความสนใจในการใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลกลุ่มพิเศษ เพ่ือพัฒนาให้ผู้พิการหรือบุคคลกลุ่มพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย 
(Physical Domain)  ด้ า น จิ ต ใ จ  ( Psychological Domain)  ด้ า นคว ามสั ม พัน ธ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Relationships) และ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
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*การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ 
*จิดาภา เจตนิพิฐอาภา นกัพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ ส านักนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการในการจัดโปรแกรมนันทนาการส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียน
เฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียน
เฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษด้วยโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ ผลการวิจัยในครั้งนี้
จะกระตุ้น สร้างความตระหนัก และเป็นประโยชน์ส าหรับครู อาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการและผู้ที่
สนใจ ที่จะน าไปพัฒนาบุคคลกลุ่มพิเศษในประเทศ ให้มีคุณลักษณะพื้นฐานในการด าเนินชีวิต กิจวัตร
ประจ าวัน การท างาน การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจ าวัน ให้ เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใน 4 ด้านคือ ด้าน
ร่างกาย (Physical Domain)  ด้านจิตใจ (Psychological Domain)  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationships)  และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั ้งนี ้เป็นการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ ่มพิเศษ             
มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  เด็กนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 86 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 139 คน 

3. นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 104 คน 
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*การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ 
*จิดาภา เจตนิพิฐอาภา นกัพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ ส านักนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

 
 

4. นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุ
ระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
90 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  เด็กนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   1. นักเรียนที่ศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    1.1 นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน โดยการเลือก    
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.2 นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12 -25 ปี   
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) 
    1.3 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 23 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.4 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด
เชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 27 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
   2. นักเรียนที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.1 นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.2 นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12 -25 ปี   
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) 
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*การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ 
*จิดาภา เจตนิพิฐอาภา นกัพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ ส านักนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

 
 

    1.3 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 12-25 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.4 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  
มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  
21 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ระยะเวลา 

  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยระยะเวลาตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และนักเรียนเข้าโปรแกรม
นันทนาการเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน รวมระยะเวลาด าเนินการวิจัย 9 เดือน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (Physical Domain)  ด้านจิตใจ 
(Psychological Domain) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) และด้านสิ่ งแวดล้อม 
(Environment) 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง เป็นกิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ที่เด็กเข้าร่วมในช่วงเวลาว่างตาม
โปรแกรมที่จัดไว้ โดยไม่มีการบังคับและเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการด้านเกมและกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการด้านการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ฐานวอล์คแรลลี่      
(Walk Rally) กิจกรรมนันทนาการด้านการเป็นผู้น านันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรีและศิลปะ 
 2. บุคคลกลุ่มพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวหรือทางกาย การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ หรือท าให้มีพฤติกรรม     
ไม่สมวัยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องพ่ึงพาผู้อื่นประกอบด้วย 
  2.1 เด็กบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีภาวะที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนของการ
ปฏิบัติตนและมีความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าปกติร่วมกับความจ ากัดใน 3 ด้านคือ ด้านความสามารถ 
(Capabilities) ด้านการปฏิบัติตน (Functioning) และด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้า ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามมา คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และภาษา 



10 
 

 
*การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ 
*จิดาภา เจตนิพิฐอาภา นกัพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ ส านักนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

 
 

  2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ไม่สามารถ  
ได้ยินได้เทียบเท่ากับบุคคลที่มีความสามารถในการได้ยินปกติที่สามารถรับฟังเสียงด้วยหูทั้ง 2 ข้าง จ าแนกออกได้
เป็น 4 ระดับ คือ หูตึงน้อย (Mild) หูตึงปานกลาง (Moderately severe) หูตึงมาก (Severe) และหูตึงรุนแรง 
(Profound) 
  2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (Visual 
Impairment) คือการสูญเสียการมองเห็น (Vision Loss) มี 3 ลักษณะ มองเห็นได้บางส่วน (Partially Sighted) 
สายตาเลือนราง (Low Vision) กลุ่มตาบอดสนิท (Totally Blind)  
  2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง เด็กที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
หลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท  มีความ
ล าบากในการเคลื่อนไหว  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ 
 3. คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการด ารงชีวิต ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ   
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ชีวิตมีคุณค่า ท าให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี ตามการยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลกลุ่มพิเศษที่ส่งผลให้บุคคลมีความสุข ประกอบด้วย 
  3.1 ด้านร่างกาย (Physical Domain) หมายถึง ความต้องการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้ถึง
ความเป็นอิสระ ที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถ   
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน 
  3.2 ด้านจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของตน 
  3.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) หมายถึง การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรู้ ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 
  3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ  ไม่ถูกกักขัง       
มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การ
คมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาส
ที่จะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมนันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการสามารถตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย (Physical Domain) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationships) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ของบุคคลกลุ่มพิเศษได้ 
 2. กิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (Physical Domain) ด้านจิตใจ 
(Psychological Domain) ด้ านความสัมพันธ์ทางสั งคม (Social Relationships) และ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
(Environment) ของบุคคลกลุ่มพิเศษ หลังเข้าร่วมโครงการ 
 3. กิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (Physical Domain) ด้านจิตใจ 
(Psychological Domain) ด้ านความสัมพันธ์ทางสั งคม (Social Relationships) และ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
(Environment) ของบุคคลกลุ่มพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นได้หลังเข้าร่วมโครงการ 
 4. กิจกรรมนันทนาการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (Physical Domain) ด้านจิตใจ 
(Psychological Domain) ด้ านความสัมพันธ์ทางสั งคม (Social Relationships) และ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
(Environment) ของบุคคลกลุ่มพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 

--------------------------------------------- 
คุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มพิเศษ 
     -ด้านร่างกาย (Physical Domain) 
     -ด้านจิตใจ (Psychological 
Domain) 
     -ด้านความสมัพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationships) 
     -ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 

--------------------------------------------------------- 
กิจกรรมนนัทนาการ 
     -กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
     -กิจกรรมนันทนาการ ด้านเกมและกีฬา 
     -กิจกรรมนันทนาการ ด้านการพัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     -กิจกรรมนันทนาการฐานวอลค์แรลลี่ (Walk 
Rally) 
     -กิจกรรมนันทนาการ ด้านการเป็นผู้น า
นันทนาการ 
     -กิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรีและศิลปะ 
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