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This research aims to develop a recreation program and study the effects of using the 

program to enhance the ability to Adversity quotient of student teachers. There were three sample 
groups for implementation; (1) data collection group; (2) implementation group; and (3) extended 
group. The tools used for data collection were questionnaires of organizing recreation activities, AQ 
evaluating form of student teachers (IOC were from 0.8 to 1 with Confidence Coefficient of Cronbach 
at 0.85) and satisfactory evaluation form of student teachers. The statistical analyses were 
percentage value, means, standard deviation and t-test. The research findings found the following: 
(1) the students desired to organize recreation activities at the most level with music and singing 
recreation activities at the highest demand overall, especially listening to songs, watching concerts 
and performance at the most level and playing music and singing songs were at more level 
consecutively; (2) students in the implementation group had a higher ability overall than before 
after  participating in the program with a statistical significance at 0.05; (3) students in implemented 
group overall had the satisfaction towards the participation in the program at most level; (4) students 
in extended group overall had higher ability than before after having participated in the program with 
a statistical significance at 0.05, which summarized that student teachers had more AQs after having 
using the program; and (5) students in extended group were overall satisfied with participating in the 
program at the most level. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (2542) ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายหลักใน

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ (มาตรา6) แนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า “เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้
คนไทยเป็นคนดี เก่งและมีความสุข” น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามมาตรา
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้
เกิดขึน้ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลและประกนัคณุภาพการศึกษา 

สภาพสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อให้ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง รวมทัง้วิกฤตทางธรรมชาติ 
ล้วนท าให้เกิดภาวะตึงเครียดได้ง่ายกับบุคคล ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสงัคม ทกุคน
ต่างมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสขุและความส าเร็จ การได้มาหรือพบกับส่ิงเหล่านีน้ักจิตวิทยา
และนกัวิชาการพบว่า ผู้ ท่ีจะพบกบัความสขุหรือประสบความส าเร็จได้ทัง้ในหน้าท่ีการงาน ส่วนตัว 
หรือครอบครัวได้ จะต้องมีความฉลาดหรือเชาว์อย่างน้อย 6 ด้าน ท่ีเรียกว่า 6 Qs(Six Quotents)
ได้แก่ IQ (เชาว์ทางปัญญา) EQ (เชาว์ทางอารมณ์) AQ (เชาว์แห่งความอึด) MQ (เชาว์ทาง
คณุธรรมจริยธรรม) SQ (เชาว์ทางด้านจิตวิญญาณ) และ HQ (เชาว์ทางด้านสุขภาพ)(ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

ความส าเร็จของแต่ละบุคคลนัน้ไม่ได้เกิดขึน้โดยง่าย ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก  
เพราะทุกคนต่างก็มุ่งหวังในส่ิงเดียวกันท าให้ต้องแข่งขันเพื่อจะประสบความส าเร็จ มีหลายคนท่ี
สมหวัง และก็มีหลายคนท่ีผิดหวัง ส่ิงท่ีต้องมีนอกจาก IQ และ EQ แล้วนัน้ยังต้องมี AQ  ซึ่งเป็น
คุณสมบัติท่ีส าคัญในสังคมท่ีต้องการทักษะในการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าเรียนเก่งแต่ไม่อดทน
แก้ปัญหา ชีวิตก็อาจจะล าบากได้  

โลกในวนันีถู้กพฒันาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัท่ีมีผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม นักเรียนควรมีความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยี โดยผู้ ท่ีจะสร้างความพร้อมให้กับ
เยาวชน คือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง สมัพนัธ์กันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู ซึ่งบุคคลเหล่านีก้็ไม่
สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่นักเรียนจะมีความพร้อม ไม่สามารถก าหนดเป็นช่วงเวลาตายตัวได้ว่า
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เมื่อไหร่นักเรียนถึงจะสามารถรับมือกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีรายล้อมรอบตัวเขา ไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่
เขาจะมีความพร้อมท่ีจะสามารถจดัการกบัชีวิตของเขาได้ด้วยตนเอง แต่ส่ิงท่ีท าได้คือการให้ทกัษะ
ท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม เพื่อท่ีจะเติบโตได้อย่างมั่นคง และเข้มแข็ง นัน้คือ ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (BritishCouncil.2562) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.ทกัษะด้านวิชาการเบือ้งต้น 
หรือความรู้พืน้ฐาน และ 2.ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งในทักษะท่ี 2 ทักษะด้าน
ความสามารถเฉพาะตัว นีเ้องท่ีช่วยให้นักเรียนมีความสามารถ แก้ไขปัญหา ได้อย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน มีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นได้ มีทักษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่น จากบทความวิชาการขององค์การ ยูนิ เซฟของประเทศไทย (ฮิวจ์ เดลานี, 2562)                     
ได้สนับสนนุเพิ่มว่าความพร้อมของระบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและความเชื่อมัน่ของ
ครูท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางใหม่เป็นเร่ืองท่ีส าคัญต่อความส าเร็จ ในการน าหลักสูตรท่ีเน้นการ
พฒันาสมรรถนะทีเรียน ไปปฏิบติัอีกด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2547, อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551) กล่าวว่า การพัฒนาครูสู่มืออาชีพนัน้จะต้องพัฒนาให้ครูมีจิตวิทยาในการ
ดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยพัฒนาให้ครูรู้และเข้าใจธรรมชาติ 
ค้นพบความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคน อีกทัง้ยงัต้องพฒันาครูให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็น
ครู เพื่อให้ครูเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง มีความเป็นกลัยาณมิตรและเมตตาต่อศิษย์ เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะ
เปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนไปอย่างสิน้เชิงและบทบาทของครู และอาจารย์ ก็ต้อง
เปล่ียนไป ครูต้องเปล่ียนจุดเน้นจากการสอนไปเป็นเน้นท่ีการเรียนของนักเรียน เปล่ียนบทบาท
ตนเองจากครูสอนไปเป็นครูฝึก หรือผู้อ านวยความสะดวกในการการเรียน 

โปรแกรมนนัทนาการจะเป็นการใช้กิจกรรมนนัทนาการ 11 ประเภทมาใช้เป็นหลกัในการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะท่ีต้องการเสริมสร้าง ซึ่ง เอดกินตัน และคณะ (Edginton, 
Hudsun, และ Scholl, 1995) ได้กล่าวว่าโปรแกรมนันทนาการเป็นส่วนส าคัญในการศึกษา
เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานน าไปสู่ความส าเร็จเพราะโปรแกรมจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพ และตอบสนอง
ความต้องการและท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย  Edginton et al. (2002) กล่าวถึง
ลกัษณะของนันทนาการไปในทิศทางลกัษณะของความคิด ท่ีให้ความส าคญักบัการค านึงถึงความ
แตกต่างของบุคคลไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน และองค์กร รวมไปถึงความรู้สึกต่อ
กิจกรรมในเวลาว่างมาจากภายในระดับของความรู้สึกและจิตใจของบุคคล หรือต่อสถานการณ์
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ทางสังคม รวมไปถึงบริบททางวัฒนธรรมท่ีบุคคลนัน้ด ารงอาศัยอยู่  ทั ง้นี  ้โดยใช้กิจกรรม
นนัทนาการประเภทชนิดต่าง ๆ เป็นส่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ คือ พัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาและร่างกาย สอดคล้องกับท่ี ฟอง เกิดแก้ว  (2532) กล่าวว่าการนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีมีความใกล้ชิดกับการพลศึกษามาก สามารถพัฒนาบุคคลด้วยกิจกรรมนันทนาการให้
เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจดีมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมี
ความสขุ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานผ่อนคลายตึงเครียดทัง้ตนเอง และเพื่อนร่วมงานหรือร่วม
กิจกรรม 

ผู้ วิจัยเห็นความส าคัญและความเชื่อมโยงของความฉลาดหรือเชาว์ต่างๆ โดยใช้
โปรแกรมนันทนาการในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝาอุปสรรคหรือเชาว์แห่ง
ความอึดความอดทน เป็นผู้ ท่ีสามารถเผชิญกับปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ สามารถท่ีจะ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ด้วยเหตนีูผู้้วิจยัจึงต้องการท าวิจยัเร่ืองการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
2.เพื่อศึกษาผลของการน าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูไปใช้ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.สถาบันผลิตครูได้น าสารสนเทศด้านความความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปวางแผนในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้มีทกัษะยัง่ยืนและเป็นครูมือ
อาชีพ 

2.สถาบนัผลิตครูสามารถน าโปรแกรมและคู่มือไปใช้ในการพัฒนานิสิต/นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูให้มีทกัษะด้านการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีมุ่งเน้นศึกษา

โปรแกรมนนัทนาการเพื่อพฒันาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
โดยมีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากร 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ปี

การศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 3 สถาบัน ดังนี ้1) มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 359 คน (กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา) 2)มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จ านวน 243คน (ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน) และ 3)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 195 คน (กองบริก าร
การศึกษา) รวมทัง้สิน้ 797 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรม

นนัทนาการ และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejci & Morgan,1970) ได้จ านวน 260 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงโดยการก าหนดคุณสมบัติ ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ 180 คน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 40 คน มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 40 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เส ริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู  จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการ
ก าหนดคุณสมบัติ ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ านวน 60 คน 

3. กลุ่มขยายผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการก าหนดคุณสมบัติ 
ได้แก่ นกัศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน 

2.ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
ตวัแปรตาม  

1) ความสามารถในการเผชิญ และฟัน ฝ่าอุปสรรคของ Stoltz 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1 .การควบคุม (control) 2. การมองหาสาเหตุ (Origin) 3. ความรับผิดชอบ 
(Ownership) 4. ความเข้าใจ (Reach) และ 5. ความอดทน (Endurance) 

2) ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อโปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient) หมายถึง 
กระบวนการทางความคิดท่ีมีต่อการตอบสนองกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีความรู้สึกเป็น
อุปสรรค เป็นผลให้เกิดความตระหนักและมีแนวคิดต่อสู้ เพื่อผ่านกับอุปสรรคทัง้ในปัจจุบันและ
อนาคต ส าหรับการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 5 ด้านคือ  

1.1 ด้านการควบคมุ  หมายถึง ความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ 
1.2 ด้านการมองหาสาเหตุ หมายถึง ค้นหาสาเหตุของปัญหาจนสามารถหาวิธีการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.3 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ผลัก

ความรู้สึกรับผิดชอบให้ผู้อื่น 
1.4 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ผลกระทบของปัญหาท่ี

เกิดขึน้ต่อการด าเนินชีวิต 
1.5 ด้านความอดทนหมายถึง ความสามารถในการรับมือกบัความยืดเยือ้ของปัญหา 

2.โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของ
นิสิตวิชาชีพครู หมายถึง กิจกรรมท่ีออกแบบมาจากการสอบถามความต้องการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ตามหลักการของการจัดโปรแกรมนันทนาการ ประกอบด้วย การประเมิน 
(Assessment) ก า ร ว า ง แ ผ น ส ร้ า ง โป ร แ ก รม นั น ท น า ก า ร  (Planning) ก า รน า ไป ใ ช้ 
(Implementation) การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation) ร่วมกับหลักการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างเป็นระบบ (Six Key Elements of Situated Activity System) ไว้ให้
นิสิตวิชาชีพครูได้พัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 5 ด้าน โดยใช้ในช่วงเวลา
ว่างของนิสิต/นักศึกษา และก าหนดเป็นคู่มือท่ีมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1)หลักการ 2)จงุมุ่ง
หมาย 3)บทบาท และวิธีการของนิสิต/นกัศึกษาวิชาชีพครูในการใช้โปรแกรม 4)กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 5)การประเมินผลการเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

3.นิสิตวิชาชีพครู หมายถึง นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง 
จ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลยัทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลยัราช
ภฏัยะลา 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

โปรแกรมนนัทนาการเพื่อพฒันา

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

การประเมิน (Assessment) 

การวางแผนสร้างโปรแกรมนนัทนาการ 

(Planning) 

การน าไปใช้ (Implementation) 

การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation) 

 

 

แนวคิดหลกัการ APIE 

(Austin,2013) 

ความสามารถในการ

เผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรค 

แนวคิดความสามารถในการ

ฟันฝ่าอปุสรรคของ (Stoltz, 

2000) 

1.การควบคมุ 

2.การมองหาสาเหตแุละความ

รับผิดชอบ 

3.ความเข้าใจผลกระทบของ

ปัญหา 

4.ความอดทนต่อปัญหา 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารประกอบการวิจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้น านันทนาการขัน้ปฏิบัติการ  ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวม มีดงัต่อไปนี ้

1.   แนวคิดเกี่ยวกบันนัทนาการ 
2.  ความรู้เกี่ยวกบัการพฒันาโปรแกรมนนัทนาการ 

2.1 ความหมายและความส าคญัของโปรแกรมนนัทนาการ 
2.2 หลกัการสร้างโปรแกรมนนัทนาการ 
 2.3 โปรแกรมการให้บริการของหน่วยงานบริการนนัทนาการ 
 2.4 ประเภทของโปรแกรมการให้บริการนนัทนาการ 
 2.5 การจดักิจกรรมตามสถานการณ์ 
 2.6 องค์ประกอบของการจดัโปรแกรมนนัทนาการ 
 2.7 การประเมินโปรแกรม 

3. แนวคิดเกี่ยวกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 
4.บริบทของสถาบยัผลิตครูในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
5.งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง  

1.แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการ 
Edginton และคนอื่น ๆ (1995).และ Edginton, Hudsun, และ Scholl (2002) กล่าวถึง 

ลกัษณะของนันทนาการไปในทิศทางลกัษณะของความคิด ท่ีให้ความส าคญักบัการค านึงถึงความ
แตกต่างของบุคคลไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน และองค์กร รวมไปถึงความรู้สึกต่อ
กิจกรรมในเวลาว่างมาจากภายในระดับของความรู้สึกและจิตใจของบุคคล หรือต่อสถานการณ์
ทางสังคม รวมไปถึงบริบททางวัฒนธรรมท่ีบุคคลนัน้ด ารงอาศัยอยู่ ซึ่งในปี 1995 Edginton และ
คณ ะ  ไ ด้ อ ธิบ าย ไ ว้ ใน หนั ง สื อ  Leisure and Life Satifaction Foundational Perspectives 
ประกอบด้วย 5 ประเภท คือนันทนาการเกี่ยวข้องกับเวลา (Leisure as time) นันทนาการเป็น
กิจกรรม (Leisure as Activity)นันทนาการพัฒนาระดับของจิตใจ (Leisure as State of Mind) 
นนัทนาการเป็นแนวคิดองค์รวม(Leisure Holistic Concept) และ นนัทนาการเป็นสญัลักษณ์ทาง
สังคม (Leisure as Symbol of socialStatus) ต่อมา Edginton และคณะ ได้ขยายความคิดของ



 8 
 
ลกัษณะนนัทนาการออกเป็น 8 ประเภทในหนงัสือชื่อเดียวกนัในการ พิมพ์ครัง้ท่ี 3 โดยเพิ่มเติมคือ 
นันทนาการช่วงเวลาท่ีส าคัญ (SeriousTime) นันทนาการเป็นเคร่ืองมือทางสังคม (Leisure as 
Social instrument) และ นันทนาการเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์ของบุคคล (Leisure as anti-
utilitarian1) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงันี ้

1. นันทนาการมีความเกี่ยวข้องกับเวลา (Leisure as time) ประกอบด้วย เวลาใน
การท างาน เวลาแห่งอิสระซึ่งนนัทนาการจะเน้นไปสู่การเลือกกิจกรรมส าหรับเวลาแห่งความรู้สึก
อิสระให้ความส าคญักบัการพกัผ่อนไปสู่การพฒันาตนเอง 

2. นันทนาการเป็นกิจกรรม (Leisure as Activity) ซึ่งกิจกรรมนัน้จะให้ความรู้สึก
แตกต่างจากกิจกรรมในชีวิตทัว่ไป เช่น กิจกรรมการท างาน กิจกรรมการด ารงชีพอื่น ทัง้นีก้ิจกรรม
นัน้ จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและไม่ขัดต่อวัฒนธรรมสังคม เช่น การผ่อนคลาย การเติมพลังของ
ชีวิต ลดความเครียด ท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิต ซึ่งกิจกรรมนีแ้บ่งได้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

2.1 นนัทนาการเป็นการน ากิจกรรมมาใช้ 
2.2 นนัทนาการกิจกรรมที่มีการจดัการอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

และเหมาะสมกบับุคคล 
3. นันทนาการเป็นการพัฒนาระดับของจิตใจ (Leisure as State of Mind) เมื่อ

บุคคลใช้เวลาว่างจนเลือกใช้นันทนาการ โดยนันทนาการเองเป็นแกนหลักส าคัญไปสู่เจตคติ
ทางบวกจึงเป็นผลให้เกิดประสบการณ์ท่ีพึงพอใจ โดยนนัทนาการสามารถฟื้นฟูสภาพทางจิต โดย
การใช้เวลาว่างเพิ่มโอกาสส าหรับประสบการณ์ สามารถลดความเครียดและความวิตกกังวล เป็น
ผลให้ลดมมุมองทางลบจากการท างาน 

4. นันทนาการเป็นสัญลักษณ์ทางสังคม (Leisure as Symbol of Social Status) 
โดยนันทนาการเป็นลกัษณะแสดงถึงค่านิยมทางสังคม และสะท้อนการด ารงชีวิต คือ การละเล่น 
การขับร้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นระดับคุณค่าของสงัคมนัน้ๆ เป็นการบ่งบอกลักษณะทั่ว ไปของเศรษฐ
สังคมจากการใช้ทรัพยากรในชุมชน ในการบริหารบุคคลและทรัพยากร รวมไปถึงการบูรณาการ 
การสร้างสรรค์ การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต 

5. นันทนาการเป็นเคร่ืองมือทางสังคม (Leisure as Social instrument) กล่าวได้ว่า
นนัทนาการสามารถท าให้บุคคล ชมุชน สงัคมด ารงชีวิตได้อย่างเกิดสมดลุและปกติสขุ โดยเป็นการ 
ประสานให้เกิดความกลมกลืนระหว่างบุคคลในชมุชนไปในทางท่ีดีโดยท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์กนั 
ในชมุชน ซึ่งส่งผลไปสู่ความร่วมมือกนัในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง กรอบของสงัคม และอดุมคติ 



 9 
 
ให้เกิดความประสานกันได้อย่างลงตัวในชุมชม ในทางกลับกันนัน้การน านันทนาการมาเป็น
เคร่ืองมือทางสงัคมจะต้องค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของชมุชน 

6. นันทนาการเป็ นการป้อ งกัน สิท ธิประโยช น์ของบุ คคล (Leisure as anti-
utilitarian1) นันทนาการเป็นการท ากิจกรรมในเวลาว่างท่ีขึน้อยู่กับความสนใจของมนุษย์และ
ความสนใจของคนในชุมชน ดังนัน้จึงเกิดปรัชญาตามแนวคิด การป้องกันสิทธิประโยชน์ขึน้คือ 
นนัทนาการจะเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัหน่ึง ท่ีมาจากค่าในนิยมจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ กระบวนการ
คิดเฉพาะตวัของคนในชมุชนและเป็นการติดต่อถึงวฒันธรรมชมุชน 

7. นันทนาการเป็นแนวคิดองค์รวม (Leisure Holistic Concept) โดยพิจารณาจาก
ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมพืน้ฐานทางนันทนาการ เพื่อรวบรวมแนวคิด และช่วยให้เข้าใจการ
เข้าร่วมนันทนาการได้อย่างชัดเจน ในความเป็นธรรมชาติของงานและเทคโนโลยีร่วมสมัยของ
สงัคมในปัจจบุนั 

8. นันทนาการเป็นช่วงเวลาส าคัญ (Serious Leisure) กล่าวได้ว่าเมื่อมนุษย์ได้มี
ประสบการณ์ต่อการใช้ชีวิตบนทางเลือกระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตท่ีจะใช้นันทนาการเมื่อ
มนุษย์ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับนันทนาการแล้ว สาเหตุของการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการ
ท างานคือมาใช้ช่วงเวลาของนนัทนาการซึ่งเป็นผลมาจากแต่ละบุคคลดงันี ้ความรู้ ทกัษะความเข้า
ร่วมกิจกรรรม และประสบการณ์ ท่ีช่วงเวลาท่ีส าคัญนีจ้ะน าไปพัฒนาปัจจยัท่ีกล่าวมาและน าไป
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนัได้ 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านันทนาการมีลักษณะตามแนวคิดของ Edginton 
และคนอื่น ๆ (1995) และ Edginton และคนอื่น ๆ (2002) ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้
ดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 2 ลกัษณะนนัทนาการ 

ท่ีมา : Edginton และคนอื่น ๆ (2002) 

นอกจากนี ้นักวิชาการด้านนันทนาการของไทยคือ สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2541) ได้
กล่าวถึงลักษณะของนันทนาการในแนวคิดท่ีแตกต่างออกไปโดยเสนอลักษณะของนนัทนาการท่ี
ไปสู่การพัฒนาด้วยตนเอง โดยกล่าวว่า นันทนาการเป็นกระบวนการพัฒนากิจกรรมเพื่อการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาความสุขใจอย่างสร้างสรรค์ เป้าหมายของนันทนาการ 
ลกัษณะนนัทนาการมีดงัต่อไปนี ้

1. สร้างความภมูิใจในและการเห็นคณุค่าตนเองให้กับมนษุย์ด้วยการปรับปรุงสภาพ
จิตใจและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสังคมให้เป็นบุคคลท่ีสามารถใช้ชีวิตร่วมกบัสังคมได้อย่างดี
และกระตือรือร้นในชีวิต 

2. พฒันาร่างกายด้วยการรักษาระดบัสมรรถภาพทางกายของบุคคลปกติ รวมไปถึง
ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางกายให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. พฒันาความสนใจในกิจกรรมในเวลาว่างได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล ส่ิงแวดล้อม
และความเป็นไปได้ของบุคคลนัน้ๆ 
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นนัทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีกระท าในยามว่างท่ีกระท าด้วยความสมัครใจ และมีความพึง
พอใจ โดยกิจกรรมนัน้ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและวฒันธรรม โดยผลท่ีได้รับจาก
การท ากิจกรรมนนัทนาการจะก่อให้เกิดความสนกุสนาน เพลิดเพลิน มีสขุภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนในการพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคลและสังคมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ  แบ่งเป็น 11 ประเภท (กรมพลศึกษา, 2557) ได้แก่  

ศิลปหตัถกรรม (Art and Crafts)เป็นกิจกรรมประเภทการปัน้ การวาดเขียน กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีใช้มือประดิษฐ์ส่ิงของขึน้มา อนัท าให้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ  

เกมและกีฬา (Games and Sports)กิจกรรมประเภทกีฬานี ้ เป็นกิจกรรมท่ีนิยมกัน
แพร่หลายและเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีให้ประโยชน์มากท่ีสุดแก่ผู้ เข้าร่วม กิจกรรมประเภทนีแ้บ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ กีฬากลางแจ้ง ได้แก่ เกมกีฬาท่ีใช้สนามกลางแจ้งและเล่นกลางแจ้ง เช่น 
ฟุตบอล รักบี ้ฯลฯ กีฬาในร่ม มักเล่นในห้องนันทนาการ โรงยิมเนเซี่ยมหรือในร่ม เช่น เทเบิล
เทนนิส บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตนั เป็นต้น  

การเต้นร า  (Dances)กิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีใช้จังหวะดนตรี เป็นกิจกรรมท่ี
ให้ความสนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ซึ่งถือว่าเป็นนันทนาการ เช่น การเต้นร าพืน้เมือง ร าโทน 
กิจกรรมเข้าจงัหวะ และลีลาศ เป็นต้น  

การละคร (Drama) การแสดงต่างๆ ท่ีเป็นไปในแบบของการละคร จะบนเวทีหรือไม่ก็
ตามผู้ เล่นและผู้ดูได้รับความเพลิดเพลินก็จัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ เช่น ละครท่ีเล่นทุกแห่ง 
ภาพยนตร์โทรทศัน์ ละครกรมศิลปากร โขน หนงัตะลงุ มโนราห์ ลิเก หุ่นกระบอก การแต่งตวัแฟนซี 
ฯลฯ  

งานอดิเรก (Hobby) งานอดิเรกเป็นกิจกรรมนันทนาการ ท่ีส าคัญแขนงหน่ึง คือเป็น
ส่ิงท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนมีความสขุเพลิดเพลิน ส าหรับเด็กควรได้รับการฝึกหัด
ให้รู้จกัประกอบกิจกรรมนี ้ทัง้ในโรงเรียนและทางบ้าน ช่วยสนบัสนนุ งานอดิเรกแบ่งได้ 3 แบบคือ 

 แบบงานเก็บสะสม  คือ ใช้เวลาว่างในการเก็บสะสมส่ิงของต่างๆ เช่น สะสมแสตมป์ 
ใบไม้สี รูปภาพ ภาพวิว ภาพโบราณวตัถ ุเหรียญท่ีระลึก ธนบตัรเก่าๆ เคร่ืองลายคราม ฯลฯ  

แบบงานท าประดิษฐ์ คือ ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ เช่น ท่ีรอง
จาน ดอกไม้ไฟ โป๊ะตะเกียง 

แบบงานกสิกรรมในครัวเรือน คือ ใช้เวลาว่างในการปลูกพืชผักสวนครัว เลีย้ง
กล้วยไม้ เลีย้งสตัว์ ฯลฯ  
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การดนตรี และร้องเพลง (Music and Singing) กิจกรรมดนตรีทุกชนิดเป็นเคร่ือง
ปลอบประโลมใจให้เพลิดเพลิน สนุกสนาน และความบนัเทิงแก่ผู้ เล่นและผู้ฟัง จะเป็นดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ฯลฯ และรวมถึงการร้องเพลงเด่ียว การร้องเพลงหมู่ เพลงพืน้บ้าน เพลงไทย เพลงสากล 
เพลงร าวง ล าตดั เพลงฉ่อย ฯลฯ  

กิจกรรม กลางแจ้ง/ นอกเมือง (Outdoor Recreation)เน่ืองจากในเมืองมีคนอยู่
หนาแน่น ท่ีพักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ ฉะนัน้กิจกรรมกลางแจ้งนอกสถานท่ี ชมพูมิประเทศ 
ศึกษาธรรมชาติ ท าให้มีชีวิตชีวายิ่งขึน้ และเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่กิจกรรมนี ้ได้แก่ ยิงนก ตก
ปลา ล่าสตัว์ ว่ายน า้ เท่ียวชมป่าไม้ สตัว์ป่า เท่ียววนอทุยาน เดินเล่น เดินทางไกล ฯลฯ  

วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) (Reading, Speaking and Writing) กิจกรรมการอ่าน 
พูด เขียน ในเวลาว่างท าให้เกิดประโยชน์ ให้มีความรู้ ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เช่นกิจกรรม
การพูดคุย สนทนา โต้วาที การปาฐกถา กิจกรรมการอ่าน การอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ 
กิจกรรมทางการฟัง ฟังวิทยุ ฟังอภิปรายโต้วาที ฯลฯ กิจกรรมทางการเขียน เขียนบทความ นว
นิยาย นิทาน  

กิจกรรมทางสังคม (Social Recreation) กิจกรรมนันทนาการทางสังคม ได้แก่ 
กิจกรรมนนัทนาการหลายประเภทท่ีกลุ่มคนได้ร่วมกนัประกอบขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน 
จึงได้ร่วมประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดนัน้เพื่อสังคม เช่น การประชุมพบปะสังสรรค์ การ
สมาคมสโมสร การรับประทานเลีย้งในโอกาสต่างๆ ฯลฯ 

กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ (Special Event) ได้แก่ กิจกรรมที่มีการเล่นเป็นครัง้
คราว แต่เป็นกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นท่ีประชาชนทั่วไปปฏิบัติกัน เช่น งานวันขึน้ปีใหม่ 
งานวันตรุษสงกรานต์ งานเทศกาลประจ าท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 
กิจกรรมพิเศษจัดให้มีขึน้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนาน และท าบุญ
ด้วย 

การบริการอาสาสมคัร (Voluntary Service) ได้แก่ กิจกรรมท่ีบุคคลสมคัรใจเข้าร่วม
ด้วยความสมัครใจ และเป็นกิจกรรมท่ีบริการอาสาสมัครแก่กลุ่มคนหรือชุมชน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เช่น กิจกรรมค่ายอาสาสมคัร การบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณสถาน การพฒันาขุดลอกคู
คลอง การปลกูป่า ฯลฯ 

2.ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ 
2.1 ความหมายและความส าคัญของโปรแกรมนันทนาการ 
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ทอร์ไคลด์เซน (Torkildsen, 2005) กล่าวว่าโปรแกรมนันทนาการถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีสดุของหน่วยงานด้านการใช้เวลาว่างและพกัผ่อนหย่อนใจ ทกุส่ิงท่ีเกี่ยวกบับริการและหน่วยงาน
ซึ่งได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ การตลาด ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม ก าหนดการ และการบริหาร จะท าให้มั่นใจว่าประโยชน์มีโอกาสได้รับบริการท่ีน่าพอใจ 
จากการจัดท าแผนการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่างท่ีจะเอือ้ต่อโอกาสต่างๆ โดยกระบวนการ
วางแผนท่ีมุ่งประชาชนเป็นหลักจะต้องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงสมเหตุสมผลส าหรับการ
นันทนาการและกีฬาเพื่อให้สนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมในทรัพยากรด้านนนัทนาการและกีฬาที่ก าหนดไว้ในกระบวนการวางแผน 
ผู้ ออกแบบสร้างเนือ้ท่ีเปิดโล่งและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนันทนาการและกีฬาท่ี
สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ใช้ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งการวางแผน
โปรแกรมนันทนาการ จะต้องเน้นท่ีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย ขององค์กรและ
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการบริการก่อนก าหนดหลักการต้องค านึงถึงปรัชญาภายใต้วัตถุประสงค์
ขององค์กรและหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการโดยหลักการท่ีกล่าวมา ถือว่าเป็นหลักการ
เป็นพืน้ฐานของการก าหนดล าดบัความส าคญัและแผนปฏิบติัการ (Daly, 2002) 

เรนวอเตอร์ (Rainwater, 1992) กล่าวว่าโปรแกรมนนัทนาการนัน้เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง
ในระยะเร่ิมของการเข้าร่วมโดยมีส่วนประกอบของกิจกรรมและวางแผนเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความ
สนกุสนาน ลืมปัญหา และท าให้รู้สึกคามรู้สึกดีขัน้กว่าเดิม 

เอดกินตัน และคณะ (Edginton และคนอื่น ๆ, 1995) ได้ให้ความหมายของโปรแกรม
นันทนาการและการใช้เวลาว่าง ว่าเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาเน่ืองจากเป็นพืน้ฐานน าไปสู่
ความส าเร็จเพราะโปรแกรมจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการและท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีความหมาย 

ครอส (Kraus, 1997) ได้กล่าวถึงค าว่า โปรแกรม คือ กระบวนการท่ีให้กบัมนษุย์ งบประ
มานและทรัพยากรทางกายอื่นๆ ท่ีน ามาใช้กับองค์การซึ่งจดัหากิจกรรมทางนนัทนาการและการใช้
เวลาว่าง รวมไปถึงการบนิการของท่ีพักอาศยัของชมุชน หรือสมาชิกในองค์กรนัน้ๆ โดยโปรแกรมมี
เป้าประสงค์และการตอบสนองท่ีน าไปสู่แนวทางท่ีจะท าให้โปรแกรมประสบผลส าเร็จ คือ การ
ประเมิน การวางแผน การน าไปใช้และการประเมินผลโปรแกรม 

2.2 หลักการสร้างโปรแกรมนันทนาการ 
สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550) ได้สรุปแนวคิดของโปรแกรมนนัทนาการไว้ ดงันี ้
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โปรแกรม คือ โอกาส (โดยองค์กรทางนันทนาการ) ท่ีสามารถท าให้บุคคลเกิด
ประสบการณ์ทางนนัทนาการมากโดยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ทางร่างกายและส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติโปรแกรม คือ กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง  

โปรแกรม คือ กระบวนการต่างๆ ท่ีใช้งบประมานของบุคคลและแหล่งทรัพยากรทาง
กายภาพและของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อท่ีจะจัดหากิจกรรมให้แก่คนใน
ชมุชนหรือสมาชิกขององค์กรนัน้ๆ   

ต่อมา สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2550) ได้สรุปแนวคิดของโปรแกรมนันทนาการและการ
ก าหนดให้บริการว่ามีส่วนประกอบต่างๆ ดงันี ้

1)แนวคิดพืน้ฐานของ นนัทนาการ การใช้เวลาว่าง และการเล่น 
2)ปรัชญา เป้าประสงค์ และวตัถปุระสงค์ขององค์กร  
3)ความต้องการของผู้ เข้าร่วม 
4) ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพึ่งปรารถนาของผู้ เข้าร่วม 
5) โอกาสของชมุชน 

องค์ประกอบหลกัของโปรแกรมนนัทนาการ จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
(สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550, น. 4) 

1) หน่วยงานท่ีสนบัสนนุ 
2) ผู้ เข้าร่วมหรือศกัยภาพของผู้ เข้าร่วม 
3) สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
4) ผู้น ากิจกรรม 

วิธีการจดัโปรแกรมนนัทนาการขึน้อยู่กบัองค์ประกอบต่างๆ ดงันี ้ 
1) ปรัชญาในการจดัการ (Philosophy)  
2) หลกัการ (Principles)  
3) นโยบาย (Policies)  
4) กรรมวิธีในการจดั (Procedure) 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน์ (2550) ได้อธิบายองค์ประกอบในการออกแบบโปรแกรมเพื่อน าไปใช้
ไว้ดงันี ้

1) บทบาทของผู้น า ประกอบด้วยวิธีการ 4 วิธีการ คือ 
1.1) การนิเทศทั่วไป (General supervision) ได้แก่ กฎของความปลอดภัย (ส่ิง

อ านวยความสะดวก) 
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1.2) โครงสร้างของผู้ น าในโปรแกรม (Structural leadership programs) ซึ่ ง
สามารถท่ีจะน ากิจกรรมให้กบับุคคลท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมแบบเผชิญหน้า (Face to Face)  

1.3) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitation) เป็นผู้ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมพึ่งตนเองได้
และควบคมุกิจกรรมหรือการจดัการได้ด้วยตวัของตวัเอง 

1.4) ความเป็นผู้น าทางอ้อม (Indirect leadership) เป็นผู้ ท่ีจดัหาอปุกรณ์เพื่อให้
บริการกบัผู้ ท่ีใช้บริการท่ีเสียหรือไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 

2) ขอบข่ายของเนือ้หาโปรแกรม แบ่งเป็นกลุ่มๆโดยดูแต่ละสาขา เช่น ทางน า้ นอก
สถานท่ี การเดินทางและการท่องเท่ียว 

3) ชนิดท่ีผู้ เข้าร่วม ต้องค านึงถึงขนาดของกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ของผู้ เข้าร่วม
ธรรมชาติ ความมากน้อยของการเข้าร่วม และระดบัความรับผิดชอบของผู้ เข้าร่วม 

4) รูปแบบของโครงสร้าง ประกอบด้วย การแข่งขัน ชัน้เรียน สโมสร กลุ่มท่ีมีความ
สนใจเฉพาะ เทศกาลพิเศษ เข้าร่วมได้อย่างอิสระ 

ทอร์ไคลด์เซน (Torkildsen, 2005) กล่าวถึงการจัดโปรงแกรมการนันทนาการต้องใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บุคลากร งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สงูสุด ให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรและความต้องการของประชาชน เหตุผลอื่นในการจัดท าโปรงแกรมการใช้เวลา
ว่างท่ีดีคือ 

1) ต้องใช้ทรัพยากร ได้แก่ เวลา สถานท่ี บุคลากร งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

2) ต้องจัดการข้อขัดแย้งในเร่ืองเวลาและสถานท่ีส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี
อยู่ 

3) ส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนใหญ่สามารถสลับสับเปล่ียนได้เพื่อการใช้ประโยชน์
และสร้างโอกาส พืน้ท่ีหน่ึงอาจใช้ท ากิจกรรมได้หลายแบบ 

4) พืน้ท่ีท่ีไม่ได้ใช้งานในวนันีจ้ะสญูเปล่าตลอดไป 
5) ต้องให้แผนงานท่ีมีความสมดลุและเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการทัว่ไปและผู้รับบริการท่ี

อยู่ในข่าย 
6) การวางแผนงานท่ีดี หมายถึง การบรรลุผลลัพธ์สูงสุด จ านวนสูงสุด ผู้ รับบริการ

หลากหลาย และกิจกรรมหลากหลาย 
7) แผนงานตามล าดับและโครงสร้าง ประชาชนทราบว่าจะมาเมื่อใดและคาดหวัง

อะไรได้บ้าง 
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8) ถ้าไม่มีการวางแผนงาน อาจสับสนวุ่นวาย ไม่มีล าดับ ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีความ
สมดุลและเป็นธรรม ไม่ได้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสุด แม้แต่พืน้ท่ีท่ีบริการตามสะดวกแบบ
มาก่อนได้ก่อนยงัจ าเป็นต้องจดัเป็นแผนงาน 

J. R. Rossman และ Schlatter (2008) ได้เสนอวิธีการออกแบบและการสร้างการจัด
โปรแกรมนันทนาการ ท่ีเรียกว่า Six Elements of Situated Activity System เพื่อสะดวกแก่การ
จ าแนกแยกแยะ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาการจัดโปรแกรม
นนัทนาการและการบริการการใช้เวลาว่างและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตรงกบั 
ส่ิงแวดล้อมพืน้ฐาน องค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัระบบของกิจกรรม 6 ประการดงันี ้

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interaction People) การจัดโปรแกรมนันทนาการนัน้
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการไม่ประสบความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมเพราะบุคคลมักมีการเปล่ียนแปลง และอาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทัง้นี ้การจัดกิจกรรม
จะต้องสนองต่อผู้ เข้าร่วม ท าให้ผู้ เข้าร่วมได้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุ่มกิจกรรม ท าให้ผู้ เข้าร่วมเกิด
ปฏิสมัพนัธ์กนัตามวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรม 

2. การจดัสถานท่ีทางกายภาพ (The Physical Setting) การจดัสถานท่ีทางกายภาพ
นัน้จะต้องมีการส ารวจ ทดสอบความเป็นไปได้ของสถานท่ีนัน้ๆ อย่างไรก็ตามสถานท่ีนัน้สามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งการจัดสถานท่ีทางกายภาพนัน้เป็นส่วนประกอบส าคัญและ
เป็นข้อมลูในการประเมินซึ่งแบ่งเป็น 3 ขัน้นตอน ดงันี ้

2.1 จะต้องเข้าใจลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ ๆ 
2.2 ควรจะเข้าใจข้อจ ากดัขอบเขตและต าแหน่งในการจดัสถานท่ี 
2.3 การจดัสถานท่ีนัน้สามารถตกแต่งและเคล่ือนที่ีได้ 

3. อุปกรณ์ ในการใช้เวลาว่าง (Leisure Object) การจัดโปรแกรมนันทนาการ 
อุปกรณ์นัน้เป็นส่วนส าคัญท่ีเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในขณะเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการ ควรค านึงถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมและ
อปุกรณ์นัน้อาจเป็นนามธรรมก็ได้เพื่อ ให้มีความรู้สึกท่ีทกุคนได้ใช้ อุปกรณ์แบ่งเป็นได้ 3 ประเภท
ดงันี ้

3.1 เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ 
3.2 สงัคมโดยรอบ 
3.3 วตัถทุางกายภาพ 
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4. กฎเกณฑ์ (Rules) กฎเกณฑ์ เป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กนัในขณะเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยกฎนัน้อาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยใด ๆ ท่ีจะรับรู้ได้จากความรู้สึกท่ีอยู่ ร่วมกันใน
กิจกรรม หรืออาจมีการจัดตัง้กฎขึน้เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในกิจกรรมโดยให้
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ร่วมกันออกกฎเกณฑ์ ซึ่งกฎนัน้จะมีการก าหนดอย่างเป็นไปได้
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีในการอยู่รวมกันในการบริการกิจกรรมและเป็นไปตาม
ระบบของสงัคม 

5. มีความสมัพนัธ์กนั (Relationship)ผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อน
ความสัมพันธ์นัน้จะท าให้ผู้ เข้าร่วมใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพื่อน การออกแบบให้มี
ความสมัพนัธ์นัน้ผู้จัดกิจกรรมจะต้องทราบถึงประวัติของผู้ เข้าร่วมเพื่อน ามาประเมินความเป็นไป
ได้ท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดักิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่อไปนี ้

5.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
5.2 กิจกรรมการต้อนรับในครัง้แรก 
5.3 กิจกรรมนนัทนาการทางสงัคมอื่นๆ 

6. การเคล่ือนไหว (Animation)การจัดกิจกรรมจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเคล่ือนท่ี
สนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมได้เคล่ือนไหวในขณะอยู่ในกิจกรรมโดยผลของแต่ละกิจกรรมนัน้จะมีการ
เคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับเนือ้หาของกิจกรรม ซึ่งผู้ น ากิจกรรมจะมีส่วนส าคัญในการ
เคล่ือนไหวในกิจกรรมเพื่อ ช่วยในการท าให้เกิดความเข้าใจท่ีผู้น าจะใช้กับผู้ เข้าร่วมคนอื่นๆ ของ
การจดักิจกรรมประกอบด้วย ดงันี ้

6.1 ใช้การแนะน า 
6.2 ใช้เคร่ืองหมาย 
6.3 จดบนัทึกข้อความ 
6.4 ใช้อปุกรณ์ 

ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู้น ากิจกรรมจะต้องมีทกัษะในการจดัและมีการเผชิญหน้า (face to 
face)กบัผู้ เข้าร่วม โดยจะต้องค านึงถึงผู้ เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นอิสระ  

วิธีการสร้างการโปแกรมนันทนาการ Austin และ Crawford (1996) และ สุวิมล ตัง้
สจัจพจน์ (2551)ได้เสนอวิธีการท่ีนักนันทนาการนิยมใช้ในจัดโปรแกรมนันทนาการด้วยหลักการ
“APIE” ประกอบด้วย 
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1. การประเมินก่อน (Assessment) เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของผู้ เข้าร่วม ส ารวจ
สถานท่ีความต้องการ และกิจกรรมท่ีมีมาก่อน รวมไปถึงการบ่งชีค้วามต้องการของผู้ ท่ีต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. การวางแผน (Planning) น าข้อมลูจากการประเมินก่อนมาวางแผนโปรแกรม 
นนัทนาการเพื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการพัฒนาแผนด าเนิน
กิจกรรมทัง้ระยะสัน่และระยะยาว 

3. การน าไปใช้ (Implementation) เมื่อผ่านขัน้ตอนการประเมินก่อนและน ามา
วางแผนแล้วจึงน ากระบวนการท่ีได้นัน้ มาใช้และคอยสงัเกตเพื่อ จดบนัทึกและใช้เคร่ืองมือรวมไป
ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม อีกทัง้ และด าเนินตามวิธีการท่ีได้วางแผนเอาไว้ 

4. การประเมินกิจกรรม (Evaluation) เมื่อปฏิบัติโปรแกรมนันทนาการแล้วน าส่ิง
ต่างๆ มาสรุปเพื่อน ามาประเมินโดยเป็นข้อมูลในการน าไปใช้และปรับปรุงในครัง้ต่อๆ ไป รวมถึง
การประเมินภาพความก้าวหน้าของเด็ก จุดแข็ง จดุอ่อนของกิจกรรมและการทบทวน การประเมิน
ก่อนวางแผน และการน าไปใช้ 

Edginton และคนอื่น ๆ (1995) ได้ให้ประเด็นการวางแผนการจัดโปรแกรมนันทนาการ
ส าหรับวยัรุ่น ได้ดงันี ้

1. การวางแผนประกอบด้วยพืน้ฐานการพัฒนาวัยรุ่น ประกอบด้วย สุขภาพ / 
ร่างกาย บุคคล/ สงัคม พทุธิปัญญา / การสร้างสรรค์ พลเมือง / จริยธรรม  

2. วยัรุ่นมีโอกาสเป็นผู้น าและประสบความส าเร็จ  
3. ผู้น ากิจกรรมการใช้เวลาว่างเข้าใจการเรียนรู้ของวยัรุ่น  
4. การวางแผนการจดักิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมของครอบครัว  
5. การจดักิจกรรมที่เป็นการติดต่อประสานงานกบัวยัรุ่นอื่น  
6. การจดักิจกรรมนนัทนาการส่งเสริมคณุค่าทางด้านบวก  
7. วยัรุ่นสามารถเลือกการจดักิจกรรมนนัทนาการ วางแผนและปรับปรุงอย่างไร  
8. การจดักิจกรรมนนัทนาการตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นท่ีไม่ใช่ผู้น าด้วย  

ต่อมา  Edginton และ Randall (2005) การพัฒนาการวางแผนการจัดโปรแกรม
นนัทนาการท่ีดีแก่วัยรุ่นโดย ใช้วิธีการให้วยัรุ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อจัดการประสบการณ์และโอกาส 
เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่วัยรุ่น เช่น สมัพันธภาพท่ีดีแก่วยัรุ่นและผู้ใหญ่ ไปสู่ความเจริญเติบโต
ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต คือการรับรู้ ความปลอดภัย มีความรู้สึกว่าเป็น
สมาชิกในกลุ่ม มีความรู้สึกท่ีดีในตนเอง มีความเป็นอิสระในการควบคุมชีวิตตนเอง เกิด
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ความสมัพันธ์กบัเพื่อนและผู้ใหญ่ได้อย่างดี มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีข้อโต้แย้งในความ
เชื่อของตัวเอง และมีความรู้สึกสนุกสนานในชีวิตเรียนรู้การประสบความส าเร็จอย่างเป็นไปได้ 
วิธีการประกอบด้วย 

1. สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้แก่วยัรุ่น 
2. ให้ข้อมลูการศึกษาแก่วยัรุ่น 
3. สร้างความสมัพนัธ์แก่วยัรุ่นเพื่อให้วยัรุ่นท างานร่วมกนัในสงัคม 
4. สร้างความรู้สึกร่วมมือกนั 
5. รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตวัเอง 
6. สร้างข้อตกลงร่วมกนัเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการอยู่ร่วมกนั 
7. มีความเสมอภาคของผู้ เข้าร่วม 
8. มีพลงัและการตอบสนองในทางท่ีดี 

2.3. โปรแกรมการให้บริการของหน่วยงานบริการนันทนาการ 
โปรแกรมบริการนันทนาการ ต้องเป็นส่ิงท่ีสามารถมอบส่ิงท่ีมีคุณค่า คุณประโยชน์หรือ

ส่ิงผู้ ใช้บริการคาดหวัง (Edginton & Rossman, 1988, as cited in Edginton และคนอื่น ๆ , 
1995) กล่าวว่า  “ ผู้จดับริการก าหนด ส่งเสริม  และให้บริการ เพื่อให้ลกูค้าได้ประสบการณ์ในการ
ฟักผ่อนหย่อนใจ ” นัน้คือจัดส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กายภาพ และสังคมท่ีเอือ้ต่อการพักผ่อน
หย่อนใจเช่น การปฏิสมัพนัธ์ ให้เข้าถึงธรรมชาติ ได้รับประสบการณ์ท่ีดี 

บัลลาโร และเอดกิน (Bullaro & Edginton, 1986, as cited in Edginton และคนอื่น ๆ, 
1995) กล่าวว่า ผู้วางแผน มีหน้าท่ี วางแผน จดัการ จดัวสัดุอปุกรณ์ เป็นผู้น า และด าเนินการอื่นๆ 
เพื่อสร้างโอกาสท่ีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ผู้จัดอาจควบคุมในทุกขัน้ตอนของกิจกรรมเอง
เกือบทัง้หมด ไปจนถึงสอนหรือกระตุ้นให้ผู้ รับบริการควบคมุด้วยตนเองในประการแรก กิจกรรมท่ี
หน่วยงานวางแผนจะเอือ้ต่อการควบคุมของหน่วยงาน ส่วนประการหลังต้องควบคุมและ
รับผิดชอบต่อผู้รับบริการอย่างมาก 

เอดกินตัน และคณะ (Edginton และคนอื่น ๆ, 1995) กล่าวว่า นักว่าแผนหรือผู้ น า
นันทนาการหรือผู้ เชี่ยวชาญด่านนันทนาการต้องตละหนักและเข้าใจในผลกระทบของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการว่างแผนโครงการนนัทนาการเหล่านีคื้อ 

 1.วยัของผู้ รับบริการ (Generation) คนต่างวยัท่ีมีส่ิงแวดล้อมและมมุมองต่างกนัเช่น
วยัรุ่นปัจจุบนัอยู่ในโลกของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การเดินทาง ท่ี
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สร้างโอกาสใหม่ๆและปัญหาท่ีต้องจัดการ คนท่ีเกิดต่างยุคกนั มองโรคต่างกนัซึ่งบางครัง้ท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวยัของผู้สงูอายกุบัคนหนุ่มสาว 

 2.ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental factors) เช่น สถานท่ีอยู่อาศัยและ
ทรัพยากรการเงิน ยกตวัอย่าง ภมูิอากาศและภมูิประเทศท่ีต่างกนัท าให้คนท่ีอยู่ฟลอลิด้ามีกิจกรรม
พกัผ่อนทางน า้ได้ตลอดปี เช่นตกปลา ล่องเรือ ส่วนผู้ ท่ีอยู่แถบเทือกเขาร็อกกีใ้นแคนนาดาเข้าร่วม
กีฬาฤดหูนาวมากกว่า เช่น สกี ฮอกกี ้คนชนบทเข้าร่วมนันทนาการท่ีมีผู้จดัขึน้ ส่วนคนในเมื่อชอบ
ออกไปพกัผ่อนนอกสถานท่ี เช่นขี่จักรยาน ว่ายน า้ สังคมวตัถุนิยมในปัจจุบัน การเงินมีผลกระทบ
อย่ามากในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นการซือ้อุปกรณ์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ประเภทกิจกรรมและ
ความสามารถในการเข้าร่วม คนท่ีมีรายได้น้องต้องพึ่งส่ิงอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการของ
รัฐและกึ่งรัฐมากกว่า  

3.ระดับการศึกษา (Level of Education) คนมีการศึกษาสูงมักมีรายได้มากกว่าจึง
สามารถเข้าร่วมกิจกกรรมนันทนาการท่ีต้องการได้ เข้าร่วมในกิจกกรมนอกสถานท่ี กีฬา 
วฒันธรรม และท่องเท่ียวมากกว่า คนมีการศึกษาน้องกว่ามักเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทล่าสตัว์ 
ตกปลา ส่วนตนท่ีมีการศึกษาสกูกว่าเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ พายเรือแคน ูผจญภยั  

4.ภูมิหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Background) หมายถึงทัศนะคติ ความเชื่อ 
ค่านิยม แนวคิด และหลกัการ ทฤษฏีพหุนิยมทางวฒันธรรมเน้นบทบาทของการพกัผ่อนหย่อนใจ
ว่าเป็นอะไรก็ได้ท่ีคนเลือกท าเพื่อความสนุกสนาน เป็นพฤติกกรมท่ีมีข้อก ากัดเพียงด้วยกฎหมาย 
เป็นกิจกกรมที่แสดงถึงความสนใจ หรือวิถีชีวิต มากกว่าวฒันธรรมของคนๆนัน้ ส่ิงท่ีชอบและความ
ต้องการการพกัผ่อนหย่อยใจอาจท าให้เกิดนวตักรรมมากขึน้ บริโภคนนัทนาการท่ีเพิ่มขึน้ พร้อมกับ
ค าถามท่ีว่าท าอะไรจึงจ าคุ้มค่า ทางออกหน่ึงคือไม่ท าอะไรเลย แต่ปฏิกิริยาท่ีมกัพบคือพยายามท า
ทกุอย่าง (Godbey, 1985, as cited in Edginton และคนอื่น ๆ, 1995) สงัคมพหุนิยมต้องพัฒนา
โครงการและกิจกกรมท่ีช่วยให้คนเห็นคณุค่าวฒันธรรมเฉพาะของตนในขณท่ียกย่องและเคารพใร
วฒันธรรมของคนอื่น 

2.4 ประเภทของโประแกรมการให้บริการนันทนาการ 
เอดกินตัน และรอสส์(Edginton&Rossman, 1988 , as cited in Edginton และคนอื่น 

ๆ, 1995) กล่าวถึงองค์กรและหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการนนัทนาการว่า การจดัท าประกอบด้วน
การสร้างและจ าแนกกิจกกรม พืน้ท่ี ส่ิงอ านวนความสะดวก ข้อมูลและโอกาสการเป็นผู้น า หรืออีก
นยัหน่ึงคือเป็นมากกว่าการจดักิจกรรมหรือการแสดงแผนงานอาจครอบคลมุไปถึงส่ิงท่ีซบัซ้อนมาก 
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ขึน้อยู่กับลักษณะของกิจกรรมหรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจัดให้หน่วยงานจัดแผนงานเป็น 4 
ประเภท ต่อไปนี ้ 

1) กิจกรรม (Activities) กิจกรรมหรือการแสดงหมายถึง บริการท่ีเกิดขึน้ทั่วไปใน
สภาวะแวดล้อมทางสังคม เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับบริการ ได้ความรู้หรือทักษะหรือจัดกิจกรรม
ทางสังคมท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนานและมิตรภาพ อาจรวมถึงการถ่ายทอดหรือการแสดงทักษะ 
เช่น งานมหกรรม การแข่งขนั การกีฬา การให้ความรู้ เทศกาลร่ืนเริง กิจกรรมพิเศษอื่นๆ 

2) พืน้ท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ( Areas and Facilities) พืน้ท่ีเป็นส่วนเปิดโล่งท่ี
เปิดโอกาสให้คนมาพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สถานท่ีจัดงาน ร่ืนเริง พืน้ท่ีปิกนิก สนาม
ฟุตบอล สนามเด็กเล่น เส้นทางเดินเท้า เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่ง ทะเลสาบและสระน า้และ
พืน้ท่ีอื่นๆท่ีเหมาะส าหรับนันทนาการ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นส่ิงก่อสร้างท่ีใช้พกัผ่อนหย่อนใจ
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในร่ม เช่น โรงยิม ศนูย์นนัทนาการ ลานสเก็ตน า้แข็ง สนามเทนนิส โรงละคร 

3) ข้อมลู (Information) ข้อมลูเกี่ยวกบับริการท่ีให้ และบริการอื่นๆท่ีตอบสนองความ
พึงพอใจและความสุขสบายของผู้ รับบริการ หน่วยงานรัฐ เอกชน ไม่หวังผลก าไรให้ผู้ รับบริการ
ได้รับโอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจ และจัดท าวัสดุเผยแพร่เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และ
สถานท่ีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทัง้ข้อมลูเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่วนการ
บรรยายต่อหน้าสาธารณชนมักกระท าโดยมัคคเุทศก์อาสาสมัครซึ่งต้องอาศัยทกัษะสูงท่ีจะท าให้
ประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาหรือเอกลกัษณ์ของบริเวณส่ิงแวดล้อมดมูีชีวิตชีวา 

4) ความเป็นผู้น า (Leadership) ผู้ ให้บริการบางแห่งเน้นท่ีการพฒันาความเป็นผู้น า
ให้แก่ผู้ รับบริการ องค์กรอาสาสมัครเพื่อเยาวชนจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้น าให้แก่
เยาวชนและแกนน าอาสาสมคัรผู้ใหญ่ กิจกรรมสร้างผู้น าจากการเข้ากลุ่ม ทีมกีฬาและสโมสรกีฬา
ก าหนดให้กปัตนัทีมแสดงความเป็นผู้น า 

หน่วยงานท่ีให้บริการมิได้จดับริการและโครงการครอบคลมุทกุประเภท แต่มกัเป็นเฉพาะ
ด้านหรือแบบผสมผสาน เช่น แมคเคย์ และ ครอมพ์ตัน (Mckay & Crompton, as cited in 
Edginton และคนอื่น ๆ, 1995) ได้สนองวิธีการแบ่งประเภทโครงการนันทนาการท่ีแตกต่างออกไป 
โดยเน้นท่ีการระบุและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลกั ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
บริการ 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดับริการกับผู้รับบริการ 3) ความเป็นไปได้ในการจดับริการตาม
ต้องการ 4) ลักษณะความต้องการของกิจกรรม 5) ความสมเหตุสมผลของโครงการและผู้ ได้
ประโยชน์จากโครงการ ข้อดีส่วนใหญ่ท่ีได้จากการจ าแนกเช่นนีเ้กิดจากการจ าแนกท่ีสรุปชัดเจน
หรือก าหนดตลาดเป้าหมาย 
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ภาพประกอบ 3 ประเภทของโปรแกรมการให้บริการในองค์กรนนัทนาการ 

ท่ีมา: Edginton และคนอื่น ๆ (1995) 

2.5 .การจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ 
เมื่อทราบประเภทของโปรแกรมการให้บริการนันทนาการท่ีนับว่าเป็นประเภทโปรแกรม

การให้บริการหลักๆ ท่ีผู้น าหรือผู้บริหารองค์การการใช้เวลาว่างควรจะต้องทราบแล้วยงัมีหลักการ
จดัโปรแกรมการให้บริการการใช้เวลาว่างท่ีควรจะต้องตระหนักถึงซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงประเภท
ของโปรแกรมการให้บริการกับการท่ีจะท าให้มีการจัดโปรแกรมการให้บริการใช้เวลาว่างให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ท่ีเข้าร่วมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป โดย 
กอฟฟ์แมน และเดนซิน (Goffman & Denzin, อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 2550) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบส าคัญ  6 ประการของการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์  (Six key element of  

ประเภทของโปรแกรม 

)Types of Programs( 

 

 

กิจกรรม )Activities ( 

พ้ืนที่และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

)Areas and facilities ( 

 
ขอ้มูล(Information) 

 

 

ควำมเป็นผูน้ ำ(Leadership) 

 



 23 
 
situated activity system) โดยเป็นหลักการจัดโปรแกรมการให้บริการนันทนาการท่ีองค์กรและ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมนันทนาการทุกกรณีเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์
ของบุคคลมากกว่าหน่ึงคนขึน้ไปท่ีแสดงพฤติกรรมต่อตนเองและต่อวัตถุทางกายภาพ สังคม และ
สญัลักษณ์ ท่าทีร่วมกันเช่นนีเ้กิดขึน้ในระบบสังคมท่ีสร้างขึน้ กล่าวคือเกิดขึน้ในสถานการณ์ทาง
สงัคมท่ีมีองค์ประกอบซึ่งระบุได้เป็นตวัก าหนดโครงสร้างของสงัคม โดย กอฟฟ์แมน (Goffman) ยงั
ได้ท าการศึกษาและอธิบายพลวัตของการปฏิสัมพนัธ์แบบเผชิญหน้าในสถานการณ์ทางสงัคมเพื่อ
ระบุประเภทขององค์ประกอบท่ีมีอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมทัง้หมด จากการศึกษาครัง้นี ้ในปี 
1975 เดนซิน (Denzin) ได้ก าหนด 6 องค์ประกอบท่ีก าหนดสถานการณ์ไว้ ดังนี ้ผู้แสดงพฤติกรรม
ท่ีสะท้อนตัวตนต่างๆ กนั สถานท่ีหรือสภาวะแวดล้อม (เช่นขอบเขตทางกายภาพ) วตัถทุางสงัคมท่ี
เหมาะกบัสภาวะแวดล้อมและถกูใช้โดยผู้แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบค าถาม กฎระเบียบท่ีค่อนข้างมี
ลักษณะเฉพาะ กฎหมายแพ่ง มารยาทและพิธีการ ท่ีชีน้ าโดยเปิดเผยหรือเป็นนัยและก าหนด
รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ สมัพนัธภาพท่ีเชื่อมโยงผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และการเปล่ียนแปลง
ส่ิงท่ีสะท้อนท่าทีร่วมกนัของแต่ละฝ่ายท่ีมีต่อตนเองและอีกฝ่ายในระหว่างขัน้ตอนการมีปฏิสมัพนัธ์ 

โดยทัง้ 6 องค์ประกอบเป็นตวัสร้างสถานการณ์ในการปฏิสมัพนัธ์ ท่ีน าไปสู่การให้บริการ
นันทนาการดังนัน้การผู้ วางแผนงานต้องค านึงถึงหรือจัดการกับองค์ประกอบเหล่านีใ้นการ
จดับริการนนัทนาการ เพื่อให้โอกาสผู้ ใช้บริการสามารถจดัการกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 
การเปล่ียนองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงท าให้สถานภาพของแผนงานเปล่ียนไปเป็นการสร้าง
ระบบทางสงัคมท่ีท าให้เกิดสถานการณ์การปฏิสมัพนัธ์ 

เมอร์ฟีย์ และคณะ (Murphy,et al, 1973, อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550) กล่าวว่า 
วิธีการเบือ้งต้นท่ีหน่วยงานน ามาใช้สร้างโอกาสท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการนันทนาการแบบต่างๆ คือ
การสร้าง และ/หรือการจัดการส่ิงแวดล้อมมนุษย์และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ       ข้อสมมติฐาน
ในเอกสารนีคื้อแผนงานนันทนาการแต่ละแผนเป็นล าดับเหตุการ์การปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ใน
สถานการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะของ  6 องค์ประกอบโดยแต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญท่ีสดุใน
เหตุการณ์หน่ึงๆ ในแต่ละแผนงานนัน้ แต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญเปล่ียนไปขณะท่ีการ
ปฏิสมัพนัธ์ของแผนงานเกิดขึน้ 

ผู้วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้องก าหนดลักษณะเฉพาะของ 6 องค์ประกอบท่ีอยู่ใน
แผนงาน และคาดการณ์ว่าล าดับเหตุการณ์จะปรากฏอย่างไร และก าหนดว่าจะจัดการกับการ
ปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าอย่างไรให้ผู้ เข้า ร่วมอยู่ ต่อไปตลอดโปรแกรมการใช้ เวลาว่าง
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กระบวนการก็คล้ายกับการเขียนบทให้เล่น แต่จริงๆแล้วเป็นการแสดงบทบาทเพื่อก าหนดรูปแบบ
ของเหตกุารณ์ 

แนวคิดนีท้ าให้เกิดความชัดเจนในลักษณะท่ีเป็นปัญหาของการออกแบบางแผนและ
ด าเนินแผนงาน บุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นหน่ึงใน 6 องค์ประกอบท่ีสร้างสภาวะแวดล้อมของ
การปฏิสัมพันธ์ ผลลัพธ์โดยรวมของแผนงานขึน้อยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีกับอีก 5 
องค์ประกอบ ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างบุคคล และปฏิสมัพนัธ์ต่อกันของทัง้ 6 องค์ประกอบ 

เพฟเฟอร็ และ สาลานซิก (Pfeffer & Salancik, 1978, อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 
2550) ชีใ้ห้เห็นว่า “ความเป็นอิสระคือเหตุผล ท่ีว่าท าไมจึงไม่มีอะไรเป็นไปอย่างท่ีเราต้องการ 
เหตุการณ์ใดท่ีขึน้อยู่กับปัจจัยสาเหตุมากกว่า 1 อย่าง คือผลลัพธ์ท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีต้องอาศัยซึ่ง
กนัและกนั” 

ความคุ้ นเคยกับทฤษฎีการปฎิสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยให้ผู้ วางแผนโประแกรม
นนัทนาการเข้าใจวิธีการท่ีมนษุย์เผชิญและมีส่วนร่วมในแผนงานนนัทนาการโปรแกรมนนัทนาการ
ต้องมีแนวคิดแบบ”ผ่อนปรน-เคร่งครัด”(loose-tight) คือ เคร่งครัดพอท่ีจะผลักดันให้ผู้ เข้าร่วมไป
ถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และผ่อนปรนพอท่ีจะเอือ้ให้ผู้ เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์และต่อรองตามแบบของ
ตนเองในกิจกรรมตามแผนโปรแกรมนันทนาการ (Stewart, 1998, อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 
2550)ทัง้ 6 องค์ประกอบเป็นกรอบโครงสร้างส าเร็จรูปท่ีผู้วางแผนงานสามารถใช้ในการด าเนินการ 
โดยท าความเข้าเข้าใจ ควบคุมหรือจัดการกับองค์ประกอบเหล่านี ้บางองค์ประกอบอาจจะ
เปล่ียนแปลงไม่ได้ ควบคุมหรือจัดการกับองค์ประกอบเหล่านี  ้บางองค์ประกอบ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ผู้ว่างแผนงานต้องคาดการณ์ผลกระทบขององค์ประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อ
องค์ประกอบท่ีเหลือซึ่งจัดการได้6 องค์ประกอบของโปรแกรม (Six program elements)ได้ถูกก า
หนอดชื่อใหม่โดนกอฟฟ์แมน และเดนซิน  (Goffman & Denzin, อ้างถึงใน สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ , 
2550) คือผู้ ท่ีปฏิสัมพนัธ์กัน สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ เป้าหมายการนันทนาการ กฎระเบียบ 
สมัพนัธภาพ และการเคล่ือนไหว  

1)การมีปฏิสมัพนัธ์กันกบัผู้ ท่ีเข้าร่วม (Interacting People) การพกัผ่อนหย่อนใจเป็น
ประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลสะท้อนตนตนโดนปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ทาง
สังคม ผู้ว่างแผนท่ีดีต้องคาดการณ์ว่าตนเหล่านัน้คือใครและออกแบบโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
ส าหรับคนเหล่านัน้ หรือไม่ก็ออกแบบโปรแกรมการเฉพาะส าหรับคนบางประเภทและเลือกคน
ประเภทน่ีเข้ามาร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่าง  
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โปรแกรมโดยทัว่ไปส าหรับเยาวชนอาจมีเด็กวยั 6 ขวบมาร่วมด้วย แม้ว่าโปรแกรมการใช้
เวลาว่างเป็น หลักไม่เปล่ียนแปลง 5 องค์ประกอบไม่เปล่ียนแปลง แต่เปล่ียนบุคคลท่ีเข้าร่วม 
แผนงานก็ด าเนินไปได้ส าเร็จ เน่ืองจาก 1 องค์ประกอบเปลี่ยน จริงๆแล้วโปรแกรมนันทนาการการ
ก็เปล่ียนแปล่ียงไปด้วย มีโปรแกรมนันทนาการซึ่งจัดแล้วล้มเหลว แต่เมื่อเปล่ียนผู้ เข้าร่วมกลับ
ประสมผลส าเร็จ เหตุผลหน่ึงท่ีเป็นไปได้คือกลุ่มเป้าหมายเดิมไม่เหมาะกับโปรแกรมนันทนาการ
นัน้ เน่ืองจากมนษุย์เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการออกแบบโปรแกรมนนัทนาการจึงต้องระวัง
เมื่อค้นหาและคาดการณ์ว่าเป็นคนกลุ่มใด ต้องเข้าใจการพัฒนาทัง้ทางกาย ใจ และสังคม 
ลกัษณะทางประชากร เช่น อาย ุเพศ รวมทัง้ประโยชน์ท่ีพวกเขาต้องการ  

งานวิจยัทางการตลาดชีใ้ห้เห็นความจ าในการออกแบบโปรแกรมนันทนาการ ส าหรับคน
เฉพาะกลุ่มโดยผ่านภาคตลาด (Howard & Cropton, 1980, อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550) 
และพัฒนาบริการส าหรับตลาดเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แล้วซึ่งอาจท าได้ทัง้โดยผ่านภาคตลาดมหา
ภาคและจลุภาค (Crompton, 1983, อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550)  

ในระดับมหาภาคมุ่ งไปท่ีกลุ่มคนท่ีต้องการประโยชน์คล้ายกันจากการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทาการ และเน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถจัดเป็นรายบุคคลได้ ผู้ได้
จัดท าโปรแกรมการใช้เวลาว่าจัดบริการเภื่อตอบสนองผลประโยชน์ท่ีคาดหมายซึ่งได้ระบุไว้     
จากนัน้จึงคัดเลือกผู้ ท่ีต้องการผลประโยชน์ดังกล่าวมาเข้าร่วมแผนงานแต่ก็ไม่มีหลักประกันว่า
กลุ่มคนเหล่านัน้มีอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นการจัดแผนงานตามข้อมูลท่ีมีอยู่ในกรณีเช่นนีก้ารจัดท า
โปรแกรมนันทนาการเป็นเบบลองผิดลองถูกจนกว่าจะระบุผู้ ท่ีต้องการประโยชน์ดังกล่าว
ได้(Crompton,1983, อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550) 

ในระดับจุลภาคระบุเป้าหมายจากตัวแปรแบบเก่า1ใน3ประเภทคือท่ีตัง้ภูมิศาสตร์
(ละแวกเมืองระยะทางจากท่ีตัง้แผนงาน)สังคมประชากร(เช่นอายเุพศ)และพฤติกรรม(อตัราการใช้
ประโยชน์ทางใจ)จากนัน้วางแผนงานจึงจัดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่ม
นี(้Crompton,1983, อ้างถึงใน สวุิมล ตัง้สจัจพจน์, 2550) 

ความแตกต่างของ2วิธีคือเวลาหรือจุดเร่ิมต้นพิจารณากลุ่มเป้าหมายจริงๆกล่าวคือแบบ
มหาภาคเป็นการระบุประโยชน์ท่ีจะได้รับก่อนแล้วจึงหากลุ่มเป้าหมายส่วนแบบจุลภาคก าหนด
กลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วจึงระบุประโยชน์ท่ีพวกเขาต้องการ 

ผู้ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบโปรแกรมนันทนาการการวางแผน
โปรแกรมนันทนาการท่ีดีคือการจับคู่ได้เหมาะสมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับบริการเพื่อให้ได้
ประโยชน์ท่ีต้องการเหตุผลท่ีเป็นไปได้ประการหน่ึงของความล้มเหลวก็คือจับคู่ไม่ตรงกันระหว่าง
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กลุ่มเป้าหมายกับประโยชน์ท่ีต้องการหรือจับคู่ไม่ตรงระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับรูปแบบของแผน
โปรแกรมนันทนาการหลักในการออกแบบโปรแกรมนันทนาการตามองค์ประกอบสถานท่ีคือเมื่อ
บุคคลเปล่ียนแผนงานเปล่ียนตวับุคคลอาจเป็นส่ิงเดียวท่ีท าให้โปรแกรมท่ีล้มเหลวกลบัมาส าเร็จได้
จ าเป็นต้องออกแบบโปรแกรมนันทนาการท่ีตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลหรือความต้องการท่ี
คาดไว้ของกลุ่มท่ีเชื่อว่ามีอยุ่ในกลุ่มชุมชนท่ีให้บริการยิ่งได้ข้อมูลมากขึน้เกี่ยวกับผู้ ท่ีจะเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการจริงๆก็ยิ่งมีโอกาสมากขึน้ท่ีจะออกแบบและด าเนินการท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้ เข้าร่วม 

2) สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ(The Physical Setting)ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทางการรับรู้คือตาปากกล่ินสัมผัสและรสท่ีส าคัญต้องจ าไว้ว่าส่ิงนีเ้ป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลักท่ี
ก าหนดโปรแกรมนันทนาการถ้าสภาวะแวดล้อมเปล่ียนโปรแกรมการใช้เวลาว่างเปล่ียนด้วยมี
ข้อพิจารณา 3 ประการคือ 

2.1) ผู้วางแผนต้องเข้าใจหลกัลกัษณะเฉพาะของสภาวะแวดล้อมเน่ืองจากมีผล 
ต่อความส าเร็จของโปรแกรมนันทนาการการเลียนแบบแผนโปรแกรมนันทนาการจาก

สภาวะแวดล้อมหน่ึงอาจไม่ประสบความส าเร็จในอีกสภาวะแวดล้อมอื่นเน่ืองจากมีลกัษณะเฉพาะ
ไม่เหมือนกันผู้ วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้องสามารถวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดเอือ้ต่อ
ความส าเร็จบางครัง้อาจเลียนแบบสภาวะแวดล้อมไม่ได้แผนงานก็ไม่สามารถเลียนแบบให้ส าเร็จ
เช่นกนั 

2.2) ผู้วางแผนโปรแกรมนนัทนาการต้องเข้าใจข้อจ ากดัของสภาวะแวดล้อมซึ่ง 
บ่อยครัง้ก็ไม่เหมาะส าหรับโปรแกรมนันทนาการนัน้ๆสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมอาจ

ท าลายงานนัน้ได้ 
2.3) สภาวะแวดล้อมสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการตกแต่ง แสงสว่าง และการ 

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ดงันัน้ผู้วางแผนต้องรู้ว่าเมื่อใดจ าเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อม
ท่ีมีลักษณะเฉพาะเพื่อความส าเร็จของแผนงาน แล้วจึงเร่ิมหาหรือสร้างสภาวะแวดล้อมแบบนัน้ 
ถ้าไม่ เข้าใจเร่ืองนี ก้็ไม่สามารถเลียนแบบแผน โปรแกรมนันทนาการ จากท่ีอื่นได้ แต่ถ้า
เปล่ียนแปลงมาก ค่าใช้จ่ายก็มากขึน้ด้วยซึ่งจากเกินกว่าประโยชน์ท่ีจะได้ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีต้อง
เข้าใจว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

3) วัตถุในการใช้เวลาว่าง (Leisure Objects) มี 3 ประเภทคือ สัญลักษณ์ สังคม 
และกายภาพ ผู้ วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้องสามารถระบุวัตถุส าคัญเหมาะกับสภาวะ
แวดล้อมการนันทนาการและใช้ส่ิงนัน้ในขณะท่ีผู้ เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน ค าถามท่ีต้องตอบคือ : 
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วัตถุอะไรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ตามจุดมุ่งหมายของแผน โปรแกรม
นนัทนาการ ผู้วางแผนงานต้องสามารถระบุได้ว่าวตัถใุดจ าเป็น วัตถใุดเป็นตวัเลือก และวตัถใุดตัด
ออกได้ 

4) กฎเกณฑ์ (Rules) เป็นตัวควบคุมการปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมนันทนาการควร
หรือไม่ควรแสดงออก การปฏิสัมพันธ์บางอย่างท าได้ บางอย่างห้ามท า กฎเกณฑ์ในท่ีนี ้
ประกอบด้วย กฎหมายแพ่ง มารยาทและพิธีการ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาใน
เร่ืองกฎหมาย ระเบียบบริหารขององค์กร กฎ กติกา มารยาทการเล่นเกม และกฎท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย ต้องคาดประมาณว่ากฎเหล่านีม้ีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์อย่างไร และ
ต้องให้แน่ใจว่ามีกฎเพียงพอท่ีจะควบคุมการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะท่ีต้องการ แต่ก็ต้องไม่มาก
เกินไปจนไม่มีอิสระท่ีจะแสดงปฏิสัมพันธ์ในส่วนท่ีต้องการตามท่ีวางแผนไว้ และอาจท าลาย
ประสบการณ์ท่ีเราพยายามให้ 

กฎเกณฑ์ท่ีเขียนไว้ดีจะกระตุ้นให้รับรู้ในอิสรภาพ และแสดงสมัพนัธ์ตามท่ีก าหนดไว้ การ
เล่นเกมท าให้เกิดโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ท่ีก าหนด โดยจ ากัดพฤติกรรมบางอย่างในการเล่นเกม 
และให้อิสระในการแสดงพฤติกรรมอื่นได้ทัง้หมด หากกฎเกณฑ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่ียนอยู่เสมอ จะ
ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและรู้สึกไร้อิสรภาพ 

โครงสร้างท่ีใช้ด าเนินการตามแผนงานเป็นกลไกเชิงกฎเกณฑ์อย่างหน่ึง เช่นใช้ซอฟต์
บอลเป็นการแข่งขันเพื่อให้ความรู้ หรือเป็นกิจกรรมพิเศษ (Farell & Lundegren, 1978, อ้างถึงใน 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์, 2550) เรียกโครงสร้างการจัดการเช่นนีว้่า รูปแบบโปรแกรมการใช้เวลาว่าง
(Program format) ซึ่งหมายถึง “โครงสร้างพืน้ฐานท่ีน าเสนอกิจกรรม” มี5รูปแบบคือ 1) คลินิก 
ประชุมปฏิบัติการ ชัน้เรียน 2) การแข่งขัน 3) ชมรม 4) กิจกกรมพิเศษ 5) สถานบริการเปิดอิสระ  
และต่อมาในปี 1983 เปล่ียนใหม่เป็น 1) การศึกษา 2) การแข่งขนั 3) ชมรมกิจกรรม 4) การแสดง
และกิจกรรมพิเศษ 5)สถานบริการเปิดอิสระ กองทพัเรือสหรัฐก าหนดเป็น 1) บ้านเปิด 2) กิจกรรม
พิเศษ 3) การพัฒนาทักษะ 4) การแข่งขัน 5) ชมรมและกลุ่ม รูปแบบไม่แข่งขันท่ีควบคุมตนเอง 
รูปแบบมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ท่ีได้รับจากแผนงานในระดบัหน่ึง 

กฎเกณฑ์สร้างระบบสังคมซึ่งการปฏิสัมพันธ์เกิดขึน้ ผู้ วางแผนต้องจัดโครงสร้าง
องค์ประกอบให้เพียงพอท่ีจะรองรับรูปแบบท่ีท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ตามท่ีต้องการกฎเกณฑ์มาก
เกินไปและไม่ชดัเจนจะมีผลต่อความรู้สึกอิสระท่ีจ าเป็นต่อประสบการณ์นนัทนาการท่ีเกิดขึน้อย่าง
แท้จริงและยงัขดัขวางประสบการณ์ท่ีผู้ เข้าร่วมต้องการหรือเจตนาของผู้ออกแบบแผนงาน 
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5) สมัพนัธภาพ (Relationships) ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการอาจมีความสัมพันธ์
ต่อกันอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักเข้าร่วมกิจกรรมท่ีครอบครัวและกับเพื่อน ผู้ ออกแบบต้อง
ตรวจสอบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่ และจ าเป็นต้องตรวจสอบลักษณะ
ความสัมพันธ์และประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อแผนงานหรือไม่ ถ้าไม่มี จ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ในช่วงด าเนินโปรแกรมนันทนาการกลไกเพื่อการนี ้เช่น การลดความตึงเครียด และ
อื่นๆ ท่ีรวมอยู่ในการออกแบบ แต่บางกิจกรรมก็ไม่จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่ง
ผู้ เข้าร่วมก็มีประสบการณ์ร่วมกันได้ เช่นกิจกรรมวันเดียวในรถบัส ท่ีส าคัญเช่นกันคือต้องไม่จัด
กิจกรรมท่ีท าลายความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่เดิม ผู้วางแผนโปรแกรมนันทนาการต้องไม่คิดว่าวิธีท่ีดีท่ีสุด
คือต้องกระตุ้นให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

6) ความเคล่ือนไหว (Animation) เป็นเร่ืองของวิ ธี ท่ี จ าท าให้แผน โปรแกรม
นันทนาการมีความเคล่ือนไหวและคงกิจกรรมไว้ได้ตลอดโปรแกรมการ ในการนี ้ผู้ วางแผน
โปรแกรมนนัทนาการ ต้องจดัโครงสร้างให้ดเูป็นธรรมชาติ มีหลายวิธีอย่างเช่น จัดให้มีผู้น าซึ่งท าให้
เกิดกิจกรรมท่ีจะขับเคล่ือนโปรแกรมการใช้เวลาว่างได้ตลอดเวลา ผู้ ออกแบบจ าเป็นต้อง
คาดการณ์ว่าผู้ เข้าร่วมจะเคล่ือนไหวอย่างไรตลอดแผนโปรแกรมและเรียนรู้กระบวนการและเวลาท่ี
เหมาะจะเคล่ือนไหวอย่างไร ต้องท าลายล าดับของการปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายของแผนงานว่า
จะเกิดขึน้อย่างไร ผู้ ออกแบบต้องจัดโครงสร้างและทิศทางท่ีเหมาะสมโดยการกระตุ้นให้เกิดการ
เคล่ือนไหวเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมได้ประสบการณ์ตามเจตนาของผู้ออกแบบความเข้าใจในลกัษณะของ
การเป็นผู้น าการเคล่ือนไหวแสดงให้เห็นบทบาทท่ีชดัเจนซึ่งผู้ ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมประเภทแวะชม
สามารถแสดงได้ 

แผนงานอาจเคล่ือนไหวได้โดยไม่ต้องมีผู้ น า เช่นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกลการ
ท่องเท่ียวแบบน าทางเอง ใช้เคร่ืองหมาย ลูกศร ข้อความ ปัญหาอยู่ท่ีต้องมีการชีน้ ามากน้อย
เพียงใด ถ้ามากเกินไปจะบัน่ทอนความรู้สึกอิสระ แต่ถ้าไม่มีการชีน้ าเพียงพออาจกระตุ้ นความวิตก
กงัวลและสร้างความไม่พอใจ 

การเคล่ือนไหวไม่เพียงเกี่ยวข้องกบัการใช้ผู้น า แต่เป็นแนวคิดในระดบัสูงขึน้ท่ีเกี่ยวกบัว่า
ผู้ เข้าร่วมจะเคล่ือนไหวอย่างไรตลอดโปรแกรมนันทนาการการใช้ผู้น าเป็นวิธีการหน่ึงแต่ไม่ใช่วิธี
เดียวท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนไหวผู้ออกแบบโปรแกรมการใช้เวลาว่างต้องคาดการณ์ว่าผู้ เข้าร่วม
จะเคล่ือนไหวอย่างไรตลอดกิจกรรม และต้องแน่ใจว่าวิธีการท่ีจ าเป็นต้องใช้พร้อมเสมอ และ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจได้ แต่ไม่ควรคาดหวงัว่ากิจกรรมจะเคล่ือนไหวได้เอง 

2.6.องค์ประกอบของการจัดโปรแกรมนันทนาการ 



 29 
 

รอสแมน และแมคเคนนี (J.R. Rossman และ McKinney, 2000) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ของการจักโปรแกรมนันทนาการท่ีมีองค์ประกอบ คือ การประเมินก่อนการวางแผนจัดโปรแกรม 
การวางแผน การน าไปใช้ และการประเมินผลหลงัจากจดัโปรแกรม ดงันี ้ 

1)  การประเมิน (Assessment) การประเมินเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหน่ึงของการ
ประเมินผลท่ีน ามาใช้ก่อนการด าเนินการโปรแกรมนันทนาการ โดยมีบทบาทในการประเมิน
คุณประโยชน์หรือข้อบกพร่องของบริการท่ีมีอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จดับริการในอนาคต 

1.1) การประเมินความต้องการโปรแกรมนันทนาการของประชาชนเป้าหมาย 
(เช่น การส ารวจชุมชน) การประเมินประชากรเป้าหมายเป็นเทคนิคเฉพาะในการด าเนินการแบ่ง
ส่วนตลาดท่ีอธิบายในข้อ เป็นการระบุหาความเป็นไปได้ในการก าหนดเป้าหมายตลาดเฉพาะโดย
การประเมินการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด ตลาดเป้าหมายท่ีเติบโตได้จะต้องมีคุฯสมบัติ  3 ข้อ
ต่อไปนีคื้อ 

ข้อแรก   เป็นตลาดท่ีสามารถวัดได้ หน่วยงานสามารถพิจารณาก าหนด
ขนาดและระบุคุณลักษณะท่ีสร้างส่วนแบ่งตลาดเฉพาะซึ่งคุ้มค่าต่อการตัง้เป้าหมายคณุลกัษณะ
เฉพาะเหล่านีเ้ป็นข้อมลูส าคญัท่ีใช้ส าหรับการออกแบบและการส่งเสริมโปรแกรม 

ข้อท่ีสอง   หน่วยงานต้องสามารถประเมินตลาดได้ เพื่อให้บรรลุข้อนี ้
จ าเป็นต้องรู้จักบุคคลท่ีอยู่ในตลาดระดับท่ีว่าหน่วยงานสามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านีไ้ด้ด้วยการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อท าให้การบริการท่ีมีอยู่เป็นท่ีรู้จักในตลาด นอกจากนี ้หน่วยงาน
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรเพื่อประเมินตลาด รวมทัง้หน่วยบริการท่ีเหมาะสมในแหล่งท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม 
มีทรัยากรการเงินเพียงพอ มีบุคลากรท่ีเหมาะสม เหล่านีเ้ป็นต้น 

ข้อสดุท้าย   ตลาดต้องใหญ่พอท่ีจะรองรับความสนใจท่ีต่างกันในหน่วยงาน
ธุรกิจการพิจารณาตัดสินใจในข้อนีม้ักใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้านการเงิน เช่ น การวิเคราะห์
จดุคุ้มทุน และไม่ด าเนินการโปรแกรมท่ีไม่สามารถคืนทุนและมีก าไรส่วนเพิ่มท่ีต้องการ ในหน่วย
บริการสงัคม การพิจารณาตดัสินใจเร่ืองนีม้กัเป็นไปตามแนวนโยบาย 

1.2) ประเมินความต้องการของบุคคลเป็นรายกลุ่ม หลังจากระบุว่าประชากร
เป้าหมายมีอยู่จริงและหน่วยงานต้องการให้บริการมักจ าเป็นท่ีต้องประเมินต่อไปเกี่ยวกับความ
สนใจและความต้องการเฉพาะของประชากรเป้าหมาย โดยการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้นว่า 
ลกัษณะรูปแบบโปรแกรม ตวัแปรส่วนประสมการตลาด เช่น อาจก าหนดว่ามีตลาดท่ีเติบโตได้ของ
มารดาท่ีมีบุตรอายุก่อนวัยเรียนและไม่ได้ท างานชั่วคราว ซึ่งต้องการบริการช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 



 30 
 
15.00 น.ถึงแม้จะเป็นตลาดหน่ึงแต่ยงัไม่รู้จักมากพอท่ีจะวอกแบบและให้บริการต่อตลาดดงักล่าว
ได้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมของตลาดส่วนนี ้ลักษณะส่วน
ประสมของตลาดท่ีพวกเขาต้องการเช่นวันใดในสัปดาห์และสถานท่ีตัง้ของโปรแกรมบริการท่ี
ต้องการ เป็นต้น กิจกรรมการประเมินเช่นนีเ้ป็นการรวบรวมข้องมูลเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นต่อการ
ออกแบบและท าการตลาดโปรแกรมเพิ่มเติมต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ 

การประเมินผู้ ท่ีมีความบกพร่อง การประเมินเป็นขัน้ตอนแรกในการเตรียมการให้บริการ
แก่ผู้ ท่ีมีความบกพร่องการด าเนินกระบวนการนันทนาการบ าบัดมี 4 ขัน้ตอนคือการประเมินการ
วางแผนการด าเนินการและการประเมินผลการประเมินเป็นขัน้ตอนการระบุและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสภาวะของผู้ รับบริการเป็นการสร้างข้อมูลพืน้ฐานเบือ้งต้นเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ รับบริการเพื่อท าการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมถึงแม้การประเมินอาจให้ผลลัพธ์ในการระบุ
ผู้ รับบริการท่ีมีสภาวะพิเศษแต่ก็มิได้เป็นจุดประสงค์หลักส าหรับจุดประสงค์ของการวางแผนนัน้
การประเมินควรระบุข้อมลู 3 ประเภทเกี่ยวกบัผู้รับบริการ 

1) ปัญหาและความต้องการการประเมินควรระบุ ปัญหาของผู้ รับบริการท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุการท าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีตามต้องการปัญหาท่ีระบุจะท ากัดเฉพาะผู้ ท่ี
บริการนนัทนาการบ าบดัสามารถตอบสนองได้และถือว่าเป็นความต้องการของผู้รับบริการเมื่อท า
การประเมินแล้วการจัดบริการนันทนาการป่าบัดจะมุ่งเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมของผู้ รับบริการใน
กิจกรรมท่ีจะบรรเทาความต้องการตามท่ีระบุและแสดงสภาวะท่ีดีขึน้จากการเข้าร่วมในบริการ
นันทนาการถึงแม้การบรรเทาผ่อนคลายแก้ไขปัญหาและความต้องการจะเป็นจุดเน้นของ
เป้าหมายการรักษาส าหรับผู้รับบริการแต่ จ าเป็น ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการประเมินเพื่อก าหนด
แผนการรักษาท่ีได้ผลตามความเหมาะสม  

2) ก าลงัและความสามารถถึงแม้ผู้ รับบริการมีปัญหาท่ีต้องการการรักษาแต่พวกเขา
ก็มีก าลังและความสามารถซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องค้นหาในช่วงการประเมินเน่ืองจากเป็นข้อมูลพืน้ฐาน
ส าหรับการเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีก าหนดไว้เพื่อการรักษาส่ิงท่ีผู้ รับบริการสามารถท าได้จะท าให้
สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการรักษาได้นอกจากนีอ้าจมีการประเมินทรัพยากรการนนัทนาการของ
ผู้รับบริการซึ่งได้แก่จ านวนรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายของผู้ รับบริการเครือข่ายช่วยเหลือท่ีผู้ รับบริการ
สามารถเข้าถึง ได้แก่ เพื่อนและครอบครัวการเข้าถึงการบริการขนส่งเดินทางการใช้เวลาว่างเป็น
ต้น 

3) ความคาดหวังของผู้ รับบริการการประเมินควรระบุความสนใจในการนนัทนาการ
ของผู้รับบริการ (กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมหรือตัง้ใจจะเข้าร่วม) และความคาดหวังหรือความต้องการ
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จากการเข้าร่วมในโปรแกรมนันทนาการบ้าบัดส่ิงท่ีผู้ รับบริการต้องการท าให้ได้ในขณะท่ีไม่
สามารถท าได้ในปัจจุบัน ท่ีส าคัญคือเจ้าหน้าทีด้านสวนสาธารณะและนันทนาการต้องไม่ใช้
เป้าหมายการรักษาของตวัเองแก่ผู้รับบริการ แต่ให้ค้นหาเป้าหมายของผู้รับบริการ 

ขอบเขตการประเมิน ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจของผู้รับบริการมกัมีขอบเขตการ
ประเมินใน4ด้านได้แก่ด้านความคิด ด้านสังคม ด้านกาย และด้านความรู้สึกอารมณ์ แต่ละด้าน
แยกกนัส าหรับการรักษาเชิงบ าบดัท่ีเป็นไปได้ แต่ละด้านอาจเป็นด้านท่ีเป็นจดุแข็ง  

ประเภทของข้อมูลการประเมิน ข้อมูลท่ีได้จากวิธีการประเมินใดๆก็ตามจะเป็นได้ทัง้เชิง
รูปธรรมและนามธรรม ข้อมลูเชิงรูปธรรมเป็นข้อเท็จจริงท่ีสงัเกตได้ซึ่งสามารถบนัทึกได้ไม่ว่าใครจะ
เป็นผู้ซักถาม นั่นหมายถึงว่าไม่มีการตีความด้วยตัวเองข้อมูลเชิงนามธรรมต้องมีการตีความด้วย
ตนเองโดยผู้ ท่ีเก็บข้อมูล การใช้การสังเกตการณ์และตารางการสัมภาษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน แบะ
ฝึกอบรมพนกังานในการใช้ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของวิธีการเก็บข้อมลูและลดความแตกต่าง
ได้  

วิธีการประเมิน การสักเกตการณ์และการสัมถาษณ์เป็นวิธีท่ีมักใช้มากท่ีสุดในการ
ประเมินผู้ ท่ีมีความยกพร่อง น่อไปนีคื้อค าอธิบายโดยย่อของวิธีการประเมินแบบต่างๆท่ีใช้ในการ
ด าเนินการนนัทนาการบ าบดั ซึ่งเป็นเพียงตวัอย่างซึ่งไม่ครอบคลมุวิธีการทัง้หมด  

1). การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ผู้ รับบริการและบุคคลส าคัญอื่นๆเพื่อประเมิน
สถานภาพปัจจุบันของผู้รับบริการเป็นวิธีการประเมินแบบหน่ึงท่ีมักใช่กันมากท่ีสดุในนันทนาการ
บ าบดั การสมัภาษณ์เป็นวิธีหลกัท่ีใช้เพื่อสร้างประวติัของผู้รับบริการท่ีบอกเล่าเหตกุารณ์ส าคญัใน
ชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ รับบริการเป็นจุดมุ่งหมายข้อหน่ึงเช่นกันของการ
สมัภาษณ์  

2). การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์ในช่วงนันทนาการของผู้ รับบริการในขยะท่ี
ก าลังเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เป็นหน่ึงในวิธีประเมินท่ีมกัน ามาใช้ วิธีการสงัเกตการณ์มีหลาย
แบบตัง้แต่การสังเกตการณ์แบบไม่เป็นทางการไปจนถึงดารสังเกตการณ์แบบมุ่งเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ วิธีการในปัจจบุันได้แก่การใช้สงัเกตการณ์เป็นช่วงเวลาโดยสงัเกตการณ์ผู้ รับบริการใน
สถานการณ์ซ า้ๆเพื่อระบุการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมส าคญั  

3). เคร่ืองมือการประเมิน เคร่ืองมือการประเมินมักน ามาใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด้าน
สวนสาธารณะและนนัทนาการมีข้อมลูเกี่ยวกบัรูปแบบและระดบัปัญหาของผู้รับบริการหรือเพื่อให้
มีข้อมูลพืน้ฐานเพื่อใช้ในการระบุความก้าวหน้าท่ีเป็นผลจากการรักษาการเลือกเคร่ืองมือเฉพาะ
แบบหน่ึงมกัขึน้อยู่กับสาขาการฝึกอบรมของนกับ าบัดปรัชญาของหน่อยงานซึ่งตนเองปฏิบัติงาน 



 32 
 
ประเภทของผู้ รับบริการท่ีหน่อยงานให้บริการ และประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการใช้เคร่ืองมือนัน้ๆ
ของนกับ าบดั 

มีการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบต่างๆ ในด้านนันทนาการบ าบัดเคร่ืองมือประเภทท่ีมกัใช้
ไ ด้ แ ก่  Leisure Diagnostic Battery (LED), Mundy Recreation Inventory, Family Leisure 
Assesment (FLAC), Recreation Behavior Inventory (RBI), Mirenda Leisure Interest Finder 
เหล่านีเ้ป็นต้น 

เเหล่งข้อมูลทติุยภูมิ เจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและนนัทนาการอาจใช้ข้อมูลท่ีพฒันา
โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการดูแล ข้อมูลเหล่านีอ้าจประกอบด้วยเวชระเบียนรายงานจากนักสังคม
สงเคราะห์ รายงานจากพยาบาลประจ าโรงเรียนหรือครูแนะแนวของโรงเรียน และรายงานสภาวะ
ของผู้บริการ เมื่อได้ข้อมลูประเมินกลุ่มเป้าหมายแล้วจึงน ามาใช้ในขัน้ตอนการวางแผนเพื่อก าหนด
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.3) ประเมินทรัพยากร (เช่น พืน้ท่ี สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ) แน่ใจว่ามี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ การประเมินเป็นรูปแบบเฉพาะของการประเมินผลเพื่อการวางแผนโปรแกรม 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับด าเนินการโปรแกรมนัน้ เพื่อระบุความ
เหมาะสมและจ าเป็นการสนับสนุนการด าเนินการโปรแกรมตามท่ีประสงค์ โปรแกรมส่วนใหญ่มี
ขีดจ ากัดต ่าสุดและสูงสุดในการเข้าร่วม ขีดจ ากัดต ่าสุดมักระบุไว้เพื่อรับประกันประสิทธิภาพ
ทางการเงินของโปรแกรม ขีดจ ากัดสูงสุดมักก าหนดไว้เน่ืองจากทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
โปรแกรมนัน้มีอยู่จ ากัด ยกตัวอย่าง การเข้าเรียนในชัน้สอนเทนนิสอาจถูกจ ากัดด้วยจ านวนคอร์ท
ท่ีมีอยู่ส าหรับการสอน หรืออาจถกูจ ากดัเน่ืองจากผู้สอนจะไม่สอนนกัเรียนเกิน 16 คน ทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินโปรแกรมหน่ึงๆ อาจเป็นปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ากดั ต่อไปนีเ้ป็นทรัพยากรบางอย่าง
หรือทัง้หมดทีต้องประเมินอนัเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินเบือ้งต้นในทรัพยากรส าหรับโปรแกรมท่ี
ก าลงัจดัท า 

1) พืน้ท่ี มีจ านวนพืน้ท่ีเพียงพอหรือไม่ มีขนาดใหญ่พอหรือไม่พอท่ีจะรับรอง
โปรแกรมท่ีวาดภาพไว้ แหล่งท่ีตัง้อยู่ใกล้หรือเข้าถึงได้โดยเป้าหมายของโปรแกรมหรือไม่ ได้รับการ
พฒันาเหมาะสมส าหรับกิจกรรมตามจดุมุ่งหมายหรือไม่ 

2) สถานท่ี ในเบือ้งต้นตามท่ีระบบเช่นเดียวกนักบัด้านพืน้ท่ี 
3) วัสดุ วัสดุท่ีจ าเป็นมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ท่ีจะด าเนินโปรแกรมท่ีจดัไว้และมี

พร้อมใช้ตามก าหนดเวลาหรือไม่ มีคณุสมบติัเพียงพอหรือไม่ อยู่ในราคาท่ีสนับสนนุได้ตามราคาท่ี
ต้องการส าหรับโปรแกรมท่ีก าลงัจดัท าหรือไม่ 
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4) อุปกรณ์ มีอุปกรณ์จ านวนเพียงพอส าหรับผู้ เข้าร่วมแต่ละรายหรือไม่อยู่ใน
สภาพใช้งานได้หรือไม่ มีการซ่อมแซมท่ีดีและปลอดภยัต่อการใช้หรือไม่ 

5) งบประมาณ มีทรัพยากรการเงินเพียงพอหรือไม่ ในการด าเนินโปรแกรมตาม
เป้าหมาย มีตลาดเพียงพอท่ีจะด าเนินโปรแกรมหรือไม่หากเป็นบริการท่ีไม่คิดค่าบริการ 

6) บุคลากร มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอหรือไม่ท่ีจะด าเนินโปรแกรม เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นในการด าเนินโปรแกรมหรือไม่ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีจ าเป็นพร้อมตาม
เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดในการด าเนินโปรแกรมหรือไม่ 

การประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโปรแกรมเป็นหน่ึงในการประเมินเบือ้งต้นท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการในกระบวนการวางแผนโปรแกรม 

สรุปการประเมินความต้องการของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเป็นการใช้วิธีประเมิน
ขัน้สุดท้ายในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดโปรแกรมนันทนาการเฉพาะแก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมในขณะนัน้ ซึ่งเกิดขึน้เมื่อกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม 
ตัวอย่างเช่น ผู้น านันทนาการประเมินทักษะของผู้ เข้าร่วม ถึงแนวทางหลักสูตรพืน้ฐาน แต่ต้องมี
การปรับเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ เข้าร่วมขณะนัน้ ดังนัน้เอกสารหลักสูตร
มาตรฐานอาจได้รับความสนใจในระดับท่ีแตกต่างกันไปในการเข้าร่วมแต่ละครัง้ดังนัน้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าร่วมในขณะนัน้ เนือ้หาและระดับการประเมินจะขึน้อยู่กับกิจท่ี
จดัให้ 

สรุปการประเมินผลก่อนการวางแผนจัดโปรแกรม หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนท่ีจะวางแผนจดัโปรแกรม เพื่อพิจารณาคณุค่าของโปรแกรมบริการท่ีมี
อยู่ เพื่อช่วยตดัสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมการบริการท่ีจะจัดขึน้ในอนาคตประกอบด้วย การประเมิน
ความต้องการโปรแกรมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การประเมินความต้องการของผู้ เข้าร่วม
รายบุคคล และการประเมินทรัพยากร 

ต่อมารอสแมน และแมคเคนนี (Rossman และ McKinney, 2000)ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ของการจดัโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีองค์ประกอบ การวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ ดงันี ้ 

2) การวางแผน (Planning) 
2.1) เขียนจุดประสงค์และเป้าประสงค์ โปรแกรมมีรูปแบบและทิศทางตาม

จดุประสงค์และเป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ท่ีส าคญัคือการชีใ้ห้เห็นว่าการวางแผนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบเป็น
ขัน้ตอนแรกในการเตรียมการเพื่อประเมินผลบริการได้อย่างเหมาะสม  ในการใช้เทคนิคนีอ้ย่าง
รอบคอบต้องอาศยัสร้างแนวคิดอย่างน้อย 3 ระดบั 
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ระดับแรก ข้อความแสดงจุดประสงค์จะเป็นหลักการท่ีบอกถึงเหตุผลท่ี
หน่วยงานจัดท าโปรแกรมนัน้ในเบือ้งต้น หลักการคือการอธิบายเหตุผลท่ีสมบูรณ์ และเป็นการ
ชีแ้จงในตัวซึ่งไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม เมื่อแสดงหลักการท่ีสมบูรณ์พอ เจ้าหน้าท่ีฯไม่
จ าเป็นต้องเขียนค าอธิบายเพิ่มเติม ว่าเหตุใดจึงเสนอโปรแกรมหรือกล่าวอธิบายเพิ่มเติมท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือหน่วยงานควรเสนอบริการท่ีแฝงอยู่หรือรวมอยู่ภายในขอบเขตท่ีก าหนดด้วย
ภารกิจหรือข้อความท่ีแสดงวิสัยทัศน์ ข้อความท่ีแสดงจุดประสงค์ส าหรับโปรแกรมหน่ึง ๆ จึงควร
อนมุานได้ในเชิงตรรกะจากภารกิจหรือข้อความแสดงวิสยัทศัน์ของหน่วยงานท่ีเชื่อมโยงในแนวคิด
กับจุดประสงค์ของโปรแกรม และเป็นหลักการเพื่อเสนอโปรแกรม ถ้ามีการสร้างความเชื่อมโยง
ดังกล่าวท่ีชัดเจนระหว่างช่วงการวางแผน ก็ไม่จ าเป็นต้องแสดงความเชื่อมโยงหลังจากนัน้ใน
ระหว่างขัน้ตอนการประเมินผลการด าเนินการโปรแกรม 

ระดับท่ีสองจ าเป็นต้องเขียนเป้าประสงค์เฉพาะท่ีจะต้องบรรลุในการด าเนิน
โปรแกรมหรือท่ีได้จากการด าเนินโปรแกรมเป้าประสงค์เหล่านีส้ามารถระบุการด าเนินการจดัการท่ี
จ าเป็นเพื่อด าเนินโปรแกรม ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างการจดัการโปรแกรมและเป้าประสงค์-ผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรม 

ทัง้สองระดับมีความส าคัญแต่เป้าประสงค์เชิงผลลัพธ์พฤติกรรมมีความส าคัญ
อย่างมากถ้าเจ้าหน้าท่ีฯมุ่งใช้เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ท่ีสนับสนุนเป้าประสงค์เพื่อแสดงถึง
ประสิทธิภาพของโปรแกรมบริการ การจัดท าข้อความแสดงจุดประสงค์และเป้าประสงค์เป็นการ
ส่ือสารกบัผู้สนบัสนนุหน่วยงานและชมุชนให้ทราบเหตุผลท่ีหน่วยงานด าเนินการให้บริการเหล่านี ้
และเป็นพืน้ฐานส าหรับการประเมินผลของผู้สนบัสนนุและชมุชน 

ระดับท่ีสามแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเป้าประสงค์โดยการพัฒนา
วตัถุประสงค์สนับสนุนวตัถุประสงค์มี2ประเภท ได้แก่ วัตถปุระสงค์ส าหรับเป้าประสงค์MBOและ
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้ออธิบายในข้อต่อจากนี ้

วัตถุประสงค์ส าหรับเป้าประสงค์การจัดการเป็นการอธิบายเพิ่มเติมถึงขัน้ตอน
การจดัการท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์  

2.2) ก าหนด วัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมรายข้อ เพื่อให้ได้ประโยชน์ วตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรมรายข้อต้องมุ่งผลลัพธ์ และสามารถวัดได้ เป้าประสงค์แต่ละข้ออาจบรรลุได้ด้วย
วัตถุประสงค์หลายข้อต่างๆ กัน ดังนัน้วัตถุประสงค์ข้อใดข้อหน่ึงจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
วตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ส าหรับเป้าประสงค์หน่ึงๆ จึงควรเลือกวตัถปุระสงค์อย่างรอบคอบ 



 35 
 
วิธีนีช้ีใ้ห้เห็นว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับเป้าประสงค์ใดๆก็ตามจุถือว่าเป็นข้อพิสจูน์ของการ
บรรลเุป้าประสงค์ 

วตัถุประสงค์ส าหรับเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมควรอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมโปรแกรม ทัง้นีจ้ าเป็นต้องมี 3 องค์ประกอบต่อไปนี ้

1) เงื่อนไข ซึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึน้ 
2) พฤติกรรมท่ีจะแสดงออก กล่าวคือ ความรู้ ทักษะ หรือความสามารถ

ใดบ้างท่ีผู้ เข้าร่วมจะสามารถแสดงให้เห็น อนัเป็นผลมาจากการเข้าร่วมแผนงาน   
3) เกณฑ์ความสามารถในการปฏิบัติส าหรับอธิบายพฤติกรรม กล่าวคือ

มาตรฐานหรือเกณฑ์วดัความสามารถในการปฏิบติัใดบ้างท่ีจะถือว่ายอมรับได้  
วิธีการท่ีใช้พัฒนาเกณฑ์ ต่อไปนีเ้ป็นวิธีการต่างๆ ท่ีมักใช้ส าหรับพัฒนาเกณฑ์

เพือ่วดัความสามารถในการปฏิบติั 
1) ความถกูต้อง จ านวนท่ีแน่นอนของการทดลองท่ีท าได้ส าเร็จสมบูรณ์  ร้อย

ละของค าถามท่ีตอบถกู 
2) การท าเวลา เวลาทัง้หมดท่ีใช้เพื่อท ากิจกรรมหน่ึงให้ส าเร็จโปรแกรม

บ าบัดรักษาอาจมุ่งลดเวลาทัง้หมดท่ีใช้ (ความเร็ว) หรือเพิ่มเวลาทัง้หมดท่ีด าเนิ นกิจกรรมได้
ต่อเน่ือง (ระยะเวลา) ซึ่งขึน้อยู่กบักิจกรรม 

3) ปริมาณ ผู้ ข้าร่วมสามารถท ากิจกรรมหน่ึงซ า้ๆกันได้กี่ครัง้ มีการทดลอง
สะสมกี่ครัง้ท่ีผู้ เข้าร่วมสามารถท าได้ส าเร็จ 

การวางแผนงานท่ีมุ่งประโยชน์เป็นหลัก  ในวิธีปฏิบัติปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงศัพท์
เฉพาะท่ีใช้อธิบายเป้าประสงค์และวตัถปุระสงค์ ส าหรับผู้ ท่ีคุ้นเคยกับการพัฒนาเป้าประสงค์และ
วตัถุประสงค์ การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองง่าย และส าหรับผู้ ทีไม่คุ้นเคย ศัพท์เฉพาะใหม่ๆ สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึน้ วิธีการจัดการโปรแกรมแบบมุ้ งประโยชน์เป็นเพียงศัพท์ใหม่ส าหรับการพัฒนา
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ท่ีปฏิบัติมายาวนาน แนวคดการระบุประโยชน์ท่ีเพิ่มพูนขึน้ของ
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม เป็นเพียงศพัท์อีกค าหน่ึงส าหรับวตัถปุระสงค์แบบมุ่งผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของ
โปรแกรม กล่าวง่ายๆคือ อะไรคือผลลพัธ์ท่ีเรามุ่งให้ผู้ เข้าร่วมได้ประโยชน์จาการเข้าร่วมโปรแกรม 
เมื่อระบุประโยชน์ท่ีเหมาะสมได้แล้ว สามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมโปรแกรม ก าหนดทิศทางการ
พฒันาโปรแกรมการด าเนินการ และใช้ประเมินโปรแกรม 

วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมรายบุคคลส าหรับด าเนินการนันทนาการบ าบดั เมื่อบ าบดัการ
รักษาผู้ ท่ีมีความบกพร่องต้องเน้นมากขึน้ในการจัดท าวัตถุประสงค์แบบมุ่งพฤติกรรมรายบุคคล
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ส าหรับผู้รับบริการเฉพาะรายและเจาะจงตามความต้องการการรักษาวตัถปุระสงค์ท่ีพฒันาขึน้เป็น
ส่วนหน่ึงของโปรแกรมส าหรับผู้ เข้าร่วมแต่ละราย วัตถุประสงค์ต่างๆเป็นส่วนหน่ึงของการวัด
ส าหรับเป้าประสงค์การบ าบัดรักษา ดังนัน้ แต่ละเป้าหมายประสงค์ของการรักษาจะมีหลาย
วตัถุประสงค์ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านีจ้ะร่วมกันอธิบายความส าเร็จของเป้าประสงค์ ส่ิงท่ี
ต้องผนวกในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคือผลลัพธ์ของการประเมินผู้ รับบริการ วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมรายบุคคลเป็นการระบุพฤติกรรมท่ีบุคคลควรแสดงให้เห็นอันเน่ืองมาจากการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการบ าบัด นอกจากนี ้พฤติกรรมท่ีระบุในวัตถุประสงค์ควรแสดงข้อพิสูจน์ของ
ผลลพัธ์ท่ีต้องการจากโปรแกรม 

2.3) วิเคราะห์กิจกรรมส าหรับการจัดโปรแกรมเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์
กิจกรรมเป็นการแตกย่อยกิจกรรมเป็นส่วน ๆ ตามองค์ประกอบ เพื่อหาส่ิงท่ีต้องการให้ผู้ เข้าร่วม
ปฏิบัติ โดยถือว่าแต่ละกิจกรรมท่ีเป็นข้อก าหนดของการเข้าร่วมนัน้ จะกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมปฏิบัติ
หรือตอบสนองในรูปแบบท่ีคาดไว้ซึ่งได้ประโยชน์จากผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมที่เฉพาะและเจาะจง ถ้า
เลือกกิจกรรมแล้ว โดยท่ีเงื่อนไข เชิงโครงสร้างรับประกนัว่าบรรลเุป้าประสงค์และวัตถปุระสงค์ของ
โปรแกรมเจ้าหน้าท่ี จะมีภาระน้อยลงในการจดัการและน าแผนงานสู่การบรรลุเป้า ประสงค์ ดงันัน้
จึงวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อนให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเลือกกิจกรรมส าหรับโปรแกรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์และวตัถปุระสงค์เชิงผลลพัธ์ท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อค้นหาประโยชน์ท่ีได้ในเชิงพฤติกรรม 4ด้าน คือ 
ความคิด สงัคม กาย ความรู้สึก /อารมณ์ ซึ่งเป็น4ด้านเช่นเดียวกนักบัการประเมินเพื่อค้นหาความ
ต้องการให้ผู้รับบริการปฏิบัติ ต่อไปนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์กิจกรรม ซึ่งยัง
ไม่ครอบคลมุทัง้หมด  

1) ด้านกาย ทักษะทางการการเคล่ือนไหวต่อไปนีแ้บบใดและระดับใดต้อง
อาศัยการประสานงานของสายตาและข้อมือ ความสามารถด้านแอโรบิคความแข็งแรงความ
ยืดหยุ่น ความเร็ว เป็นต้น การเคล่ือนไหวแบบใดจ าเป็นต่อการเข้าร่วมการวิ่ง การเดิน การขว้าง 
การจบั ต้องการการประสานการเคล่ือนไหวมากเพียงใด ต้องใช่ร่างกายส่วนใดเข้าร่วม  

2) ด้านสงัคม การปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมแบบใดท่ีจ าเป็นต่อการเข้าร่วม:ไม่มี
การปฏิสมัพนัธ์เพราะคนเดียวเข้าร่วมการแข่งขนัได้ตามล าพงั การเข้าร่วมด้วยกนัซึ่งบุคคลหน่ึงเข้า
ร่วมกบัผู้อื่นแต่ไม่มีการปฏิสมัพนัธ์ ต้องมีการเข้าร่วม2คน ต้องมีการปฏิสมัพนัธ์ในทีม 
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3) ด้านความคิด มีกฎกติกามากเพียงใดและซับซ้อนเพียงใด ต้องใช่สมาธิ
มากเพียงใด ต้องใช่ความรู้แบบใดและใช่มากเท่าใด ผู้ เข้าร่วมจะใช่ความจ านะยะสัน้หรือความจ า
ระยะยาวในการเข้าร่วม การให้คะแนนท่ีใช่ในการแข่งขนัมีความซบัซ้อนเพียงใด เหล่านีเ้ป็นต้น  

4) ด้านความรู้สึก/อารมณ์ สภาวะทางจิตใจแบบใดท่ีน่าจะเกิดจากการ
แข่งขนัสนุกสนาน เศร้า กลัว สามัคคี เจ็บปวด โกรธ ภูมิใจ มีผู้ เล่นกี่คนท่ีสามารถชนะการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์กิจกรรมคือการท าให้ความต้องการของผู้ เข้าร่วม (ระบุจากการ
ประเมิน) ตรงกบักิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม (ระบุจากการวิเคราะห์กิจกรรม) 

การวิเคราะห์กิจกรรมโปรแกรมรายบุคคล อันเป็นส่วนท่ีด าเนินการต่อเน่ืองในการบริการ 
ด้านสวนสาธารณะและนันทนาการการวิเคราะห์เป็นส่ิงส าคัญต่อการให้บริการนันทนาการอ่าน
บ าบดั มิใช่การวิเคราะห์ส าหรับผู้รับบริการแต่ละราย และอนัท่ีจริงมิได้ขึน้อยู่กบัผู้ เข้าร่วมข้อมูลท่ี
ได้รับการระบุผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมท่ีได้จากกิจกรรมนัน้จะน ามาเพื่อจัดท าแผนส าหรับโปรแกรม
ส าหรับผู้ รับบริการจ านวนมากกิจกรรมท่ีเลือกมาไว้ในแต่ละเป็นของโปรแกรมส าหรับให้บริการ
อาจจะได้รับการปรับเปล่ียนตัง้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ รับบริการและข้อมูลดังกล่าวยังเป็น
ประโยชน์ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการให้บริการBBP  

กิจกรรมท่ีเลือกเพื่อวิเคราะห์มักจะจ ากัดเฉพาะกิจกรรมท่ีหน่วยงานสามารถให้บริการ
ได้รับความพร้อมของสถานทีอุปกรณ์งบประมาณและทักษะของเจ้าหน้าท่ีการวิเคราะห์กิจกรรม
อนุมานว่ากิจกรรมหน่ึงๆจะด าเนินการในลักษณะปกติในการปฏิบัติจริงเจ้าหน้าท่ีต้องตระหนัก
ผลลพัธ์นัน้มิใช่ว่าทัง้หมดจากเป็นผลมาจากเงื่อนไขของกิจกรรมเองผลลพัธ์บางอย่างขึน้อยู่กบัการ
ประยกุต์ใช้ดงันัน้ วิธีการผู้ด าเนินกิจการจะส่งผลได้เช่นกนัในทางความต้องการท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ผู้ เข้าร่วม จึงเป็นไปได้ว่ากิจกรรมเดียวกนัหากใช้วิธีท่ีต่างออกไปก็อาจจะน ามาเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ี
ต่างกนั 

2.4) ก าหนดโปรแกรมและเนือ้หากิจกรรมพิเศษ เจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะ
และนันทนาการเป็นผู้ รับผิดชอบในการเลือกเนือ้หาของโปรแกรมทัง้หมดโดยก าหนดเนือ้หาและ
ล าดบักิจกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมรวมไปถึงเนือ้หาโดยรวมของโปรแกรมถึงแม้เนือ้หา
โดยรวมของโปรแกรมอาจจะปรากฏชดัเช่นการแข่งขนัซอฟต์บอล แต่ต้องมีการระบุล าดบัท่ีแน่นอน
และความสัมพันธ์ของกิจกรรมในท่ีนีก้ารวางแผนก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมและล าดับกิจกรรม
หมายถึงการขับเคล่ือนโปรแกรมหรือออกแบบขัน้ตอนของโปรแกรม เนือ้หาของโปรแกรมทัง้หมดท่ี
เป็นไปได้มีความหลากหลายและกว้างเกินกว่าจะอธิบายในคู่มือนีอ้ย่างไรก็ตามหลกัการออกแบบ
โปรแกรมมีหลายแบบท่ีใช้ได้กบัล าดบักิจกรรมในทกุโปรแกรม 
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(1) แนวคิดโปรแกรมแนวคิดโดยรวมของโปรแกรมนีช้ีเ้ห็นว่าผู้จดัโปรแกรมจะ
คิดไว้ล่วงหน้าและศึกษาจากประสบการณ์ของโปรแกรมที่ประสงค์จะให้เข้าร่วมและเลือกกิจกรรม 
(เนือ้หา) และจัดล าดับท่ีเหมาะสม (สร้าง) เพื่อจัดเรียงกิจกรรม (ขัน้ตอน) ของโปรแกรมให้บรรลุ
เป้าหมายและจดุประสงค์วตัถปุระสงค์ท่ีระบุไว้ 

(2) ขัน้ตอน ควรมีล าดับขัน้ตอนของโปรแกรม  แต่ละขัน้ควรให้ประโยชน์ใน
ลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้ต่อการสัง่สมประสบการณ์รวมทัง้ให้ประโยชน์ต่อประสบการณ์ 

โดยรวมโปรแกรมมักประกอบด้วยระยะต่างๆ  ดังนี ้ระยะเร่ิมต้น ระยะกลาง 
ระยะสงูสดุ และระยะสิน้สดุ แต่ละระยะมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

ระยะเร่ิมต้น ตามปกติระยะเร่ิมต้นจะด าเนินการด้วยกิจกรรมเร่ิมต้นท่ีขยาย
ได้ในลกัษณะท่ีว่าเป็นกิจกรรมที่เร่ิมต้นด้วยผู้ เข้าร่วมไม่กี่คน และให้ผู้อื่นมาเช้าร่วมได้ทนัทีท่ีมาถึง 
และสามารถสิน้สุดค่อนข้างเร็วเมื่อทุกคนมาถึงแล้ว เป็นกิจกรรมท่ีควรเชื่อมโยงในเนือ้หากับ
โปรแกรมโดยรวม รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมเบือ้งต้น คือกิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice-breaker 
activity) ท่ีใช้เพื่อแนะน าผู้ เช้าร่วมให้รู้จักกันเมื่อเร่ิมต้นกิจกรรมหรือโปรแกรม เป็นกิจกรรมท่ีควร
จัดหากจ าเป็นท่ีจะให้ทุกคนท่ีร่วมแผนงานได้รู้จักกันทุกคนเพื่อให้โปรแกรมส่วนท่ีเหลือประสบ
ผลส าเร็จ หรือถ้าการพบผู้คนใหม่ ๆ เป็นหน่ึงในเป้าประสงค์เชิงผลลพัธ์ของโปรแกรม 

ระยะกลาง มักเป็นส่วนใหญ่ท่ีสุดของโปรแกรม เพื่อให้มีประสบการณ์ใน
เนือ้หาเบือ้งต้นของกิจกรรม อาจประกอบด้วยกิจกรรมเดียว เช่น การเล่นซอฟต์บอล และอาจะ
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมเช่นเดียวกับท่ีน าเสนอในชัน้สอนหรือกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมท่ีใช้ควรมี
ความเชื่อมโยงในเนือ้หากับเป้าประสงค์ของโปรแกรม มีความหลากหลายในความเข้มข้นและ
เนือ้หา และอยู่ภายในขีดสามารถของผู้ เข้าร่วม ตลอดจนตอบสนองความต้องการตามท่ีได้ประเมิน
ไว้และความสนใจที่ระบุไว้ 

ระยะสูงสุด โปรแกรมทัง้หมดควรมีระยะสูงสุด นั่นคือ จุดรวม ความหมาย
ของกิจกรรมท่ีผ่านมาทัง้หมดในโปรแกรม เพื่อช่วยให้บรรลุประสบการณ์สูงสุดระยะสูงสุดควร
บูรณาการกิจกรรมที่ผ่านมาในลกัษณะท่ีแสดงถึงการส่งผลต่อเป้าประสงค์โดยรวมอย่างชดัเจน 

ระยะสิน้สุด ในบางโปรแกรม ระยะสงูสดุอาจเป็นระยะสิน้สดุแต่โปรแกรมมัก
ได้ประโยชน์จากกิจกรรมเพิ่มเติมหลังจากระยะสูงสุด ซึ่งช่วยน าพาประสบการณ์มาถึงจุดสิน้สุด 
ระยะสิน้สุดเป็นการสรุปโปรแกรมท่ีรวมประสบการณ์ทัง้หมดเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นภาพ และ
เป็นการปิดท้าย เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปว่าโปรแกรมควรสิน้สุดใน เวลาท่ีผู้ เช้าร่วมอาจยังต้องการ
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ด าเนินการต่อไป เป็นความคิดท่ีต้องการให้ผู้ เข้าร่วมมีความต้องการมากขึน้และน่าจะกลับมาเข้า
ร่วมการให้บริการโปรแกรมอื่นอีก 

(3) แนวทางหลักควรมีแนวทางหลักโดยรวมและชัดเจนส าหรับโปรแกรมท่ี
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของรูปแบบเนือ้หาในภาพรวมยกตวัอย่างเช่นในการเฉลิมฉลองวันท่ี 4 
กรกฎาคม สีของเคร่ืองประดับตกแต่ง แผนงาน เสือ้ผ้า ฯลฯ ควรเป็นสีแดง ขาวและน า้เงิน 
ประโยชน์ท่ีมุ่งหวังจากการเข้าร่วมอาจได้ดีท่ีสดุจากการน าเสนอเชิงเนือ้หาท่ีสอดคล้องกนัของทุก
องค์ประกอบในรูปแบบของโปรแกรม 

2.5) ปรับกิจกรรมตามความต้องการของผู้ เข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องคอยเปล่ียน
กฎกติกาการเล่นเกมหรือการวางผังสถานท่ีเพื่อปรับเกมหรือกิจกรรมให้เข้ากับระดับทักษะของ
ผู้ เข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีฯจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก2แหล่ง แหล่งท่ี1คือการวิเคราะห์กิจกรรม 
เพื่อก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ข้อมูลนีเ้พื่อปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมบนพืน้ฐานความต้องการท่ีระบุไว้ของผู้ เข้าร่วม แหล่งท่ี2เจ้าหน้าท่ีฯควรระบุหาความ
ต้องการของผู้ เข้าร่วมแต่ละราย หรือความต้องการร่วมกันของกลุ่มผู้ เข้าร่วมเจ้าหน้าท่ีฯ ต้องคอย
ดัดแปลงวิธีการปกติในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อปรับให้เอือ้ต่อการเข่าร่วมของผู้ ท่ีมี
ความบกพร่อง เมื่อมีการตัดแปลงกิจกรรม องค์ประกอบขึน้ไปถือว่ามีการปรับเปล่ียนเกิดขึน้
เจ้าหน้าท่ีฯ มักไม่ค่อยตระหนักว่าพวกเขามักปรับโปรแกรมให้แก่ผู้ ท่ีไม่มีความบกพร่อง ระบบ
โดยรวมของการแข่ฝขนักีฬาผู้พิการเป็นการปรับท่ีเอือ้ให้ผู้ เล่นท่ีมีทกัษะน้อยกว่าได้แข่งขนักบัผู้ เล่น
ท่ีมีทกัษะมากกว่า น่ีเป็นบทบาทท่ีต้องท าของเจ้าหน้าท่ีด้านนีเ้ท่าท่ีผ่านมาการปรับกิจกรรมเพื่อให้
รองรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องมกัเป็นเพียงวิธีเดียวท่ีจะให้พวกเขามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
กล่าวคือ อาจไม่มีโปรแกรมรักษาท่ีเป็นระบบนอกเหนือไปจากการปรับเปล่ียนท่ีจ าเป็นเพื่อให้เอือ้
ต่อการเข้าร่วม ซึง้ยังคงเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกันในแวดวงนีว้่าวิธีนีเ้ป็นนันทนาการบ าบัดหรือ
นันทนาการพิเศษ อย่างไรก็ตามการดัดแปลงในรูแแบบนีม้ักเป็นบทบาทหน้าท่ีหลักของการจัด
นนัทนาการบ าบัดในชมุชนการท าหน้าท่ีนีไ้ด้ดี ต้องเข้าใจองค์ประกอบส าคญัของกิจกรรม ซึ่งเป็น
ข้อมลูเดียวกนักบัท่ีได้มาในช่วงการวิเคราะห์กิจกรรมตามท่ีอธิบายในหวัข้อนี ้ดงันัน้ การแปลงอาจ
จ าเป็นในด้านใดก็ได้ของพฤติกรรม4ด้านท่ีต้องเข้าร่วมในกิจกรรมซึง้ได้แก่ ด้านความคิด ด้าน
สังคม ด้านกาย ด้านความรู้สึก/อารมณ์ นอกจากนีก้ารดัดแปลงอาจจ าเป็นในด้านใดก็ตามของ
องค์ประกอบการให้บริการดงัต่อไปนี ้

(1) เทคนิคการเป็นผู้น า ความเป็นผู้น าอาจจ าเป็นตองเน้นให้มากขึน้ชัดเจน
ขึน้ น าเสนอให้ช้าลง ส่ือด้วยภาษาสญัลกัษณ์มากกว่าค าพดู เป็นต้น 
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(2) รูปแบบการจัดโปรแกรม วิธีการจัดโปรแกรมเพื่อให้บริการอาจต้อง
ปรับเปลี่ยน รวมทัง้การปรับเปลี่ยนกฎกติกาการเล่นเกม  

(3) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สถานท่ีจัดกิจกรรมอาจต้องปรับเปล่ียน เช่น 
ขนาดของสนาม ระยะทางการแข่งขนั อณุหภูมิของสระว่ายน า้ หรือลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ อีก
มากมายของส่ิงแวดล้อมการนนัทนาการ 

(4) วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเด็กเล็กควรใช้กรรไกรปลายมนแทนท่ีจะเป็น
ปลายแหลม การสร้างซอฟต์บอลท่ีมีเสียงดงัเพื่อใช้กับผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตา เหล่านีเ้ป็นตวัอย่าง
ในบรรดาส่ิงท่ีอาจต้องปรับส าหรับผู้ ท่ีมีความบกพร่อง ในทกุกรณี เป้าประสงค์คือการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเพื่อให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่อง 

สามารถเข้าร่วมในองค์ประกอบส าคญัของกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งเป็นการเอือ้ต่อการ
เข้าร่วมท่ีใกล้เคียงกับการเข้าร่วมตามปกติในกิจกรรมเท่าท่ีจะเป็นไปได้ การปรับเปล่ียนมักต้อง
เป็นแบบรายบุคคลโดยปรับกิจกรรมตามปัญหาเฉพาะบุคคลจริงๆ แล้วการปรับเปล่ียนจะเป็น
เพียงการปรับชั่วคราวเพื่อรองรับปัญหาชั่วคราว เป้าประสงค์โดยรวมคือการท าให้ผู้ รับบริการ
กลับคืนสู่การเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติอย่างเต็มท่ี การปรับเปล่ียนควรเหมาะกับวัยและให้
ความใส่ใจกับผลกระทบของการปรับเปล่ียนท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ 

2.6) จัดท าแผนส าหรับผู้ เข้าร่วมรายบุคคล ส่ิงท่ีผู้ รับบริการและเจ้าหน้าท่ีฯ
ประสงค์จะบรรลุผลส าเร็จได้อธิบายไว้ในแผนของผู้ เข้าร่วมรายบุคคล ควรจัดท าและใช้เอกสาร
ดงักล่าวเพื่อด าเนินการตามปรัชญาการบ าบดัรักษาที่มุ่งเป้าประสงค์ แผนประเภทนีอ้าจเรียกได้ว่า
เป็นแผนโปรแกรม (Program plan) แผนการดูแลผู้ รับบริการ แผนการบ าบัดรักษา หรือแผนการ
ศึกษารายบุคคล ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างใดก็ตาม วัตถปุระสงค์ของการน ามาใช้ก็คือเป็นแผนการ
รักษาท่ีปรับให้เหมาะกับความต้องการท่ีระบุไว้ของผู้บริการแต่ละราย แผนการเข้าร่วมและการ
รายงานผลความส าเร็จเป็นหลักฐานส าหรับหน่วยงานเกี่ยวกับประวิทธิผลของบริกาท่ีจ าเป็นต่อ
ความน่าเชื่อถือของบริการ และ/หรือโปรแกรมหรือการเบิกเงินจากแหล่งทนุอื่นๆ เนือ้หาเฉพาะของ
แผนส าหรับผู้ เข้าร่วมรายบุคคลจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับหน่วยงาน ต่อไปนีเ้ป็นองค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีน่าจะรวมอยู่ในแผน 

(1) การประเมิน ข้อความแสดงสภาวะของผู้ รับบริการ ได้แก่  เหตุใด
ผู้ รับบริการจึงถูกจัดให้เข้าร่วมแผนงาน นอกจากนีต้้องมีผลสรุปของกระบวนการประเมิน ได้แก่ 
รายการท่ีแสดงถึงความสามารถ/จดุแข็ง และปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ 
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(2) เป้าประสงค์ ต้องมีวตัถปุระสงค์ของการรักษา/วตัถุประสงค์เชิงผลลพัธ์ ท่ี
สรุปจากข้อมูลการประเมิน เป้าประสงค์เป็นเป็นข้อความท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีต้องการจากการรักษา 
(การรักษาเป็นการเข้าร่วมจริงในแผนงาน) และควรมีรายการท่ีจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าประสงค์ระยะสัน้และระยะยาว 

(3) วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม มีวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมรายบุคคลท่ีวดัได้
จ านวน 3 ถึง 5 ข้อ เพื่อใช้เป็นตวัชีว้ดัการบรรลตุามเป้าประสงค์ ส าหรับแต่ละเป้าประสงค์ท่ีระบุไว้ 
และส าหรับค าแนะน าเฉพาะในการจดัท าวตัถปุระสงค์ 

(4) กลวิธีการรักษา ประเภทของโปรแกรมบริการและกิจกรรมท่ีรับบริการเข้า
ร่วมและวิธีการเข้าร่วมต้องระบุไว้ในหัวข้อนีข้องแผน ข้อพิจารณาส าคัญท่ีควรระบุได้แก่ เทคนิค
การเป็นผู้น า วิธีการรักษาท่ีจะใช้ ข้อควรระวังท่ีเหมาะสมซึ่งต้องปฏิบัติกับผู้ รับบริการท่ีให้บริการ 
ระยะเวลาของการรักษาแต่ละครัง้ และจ านวนครัง้ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลวุัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม
รายบุคคล 

(5) ผลลัพธ์ แผนการประเมินผล ต้องระบุผลกระทบหรือผลลัพธ์ของการ
รักษาประเมินและรายงานอย่างไร 

(6) แผนการบ าบัดรวม แผนการส่งผ่านท่ีอธิบายวิธีการท่ีผู้ รับบริการสามารถ
จะย้ายไปเข้าร่วมโปรแกรมชมุชนได้ นอกจากนี ้ยงัมีลักษณะอื่นๆท่ีต้องรวมไว้ในบางแผนส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมรายบุคคล ประการแรก แผนต้องสอดคล้องกับปรัชญาโดยรวมของหน่วยงานและ
ทรัพยากรซึ่งหมายถึงว่าต้องท าได้ในหน่วยงานและถ้ามีแผนการรักษาในภาพรวมท่ีจดัท าโดยทีม
รักษาแผนท่ีจัดท าโดยเจ้าหน้าท่ีฯต้องสอดคล้องกับแผนดังกล่าว ประการสุดท้าย แผนการรักษา
ต้องมีข้อพิสจูน์ของความร่วมมือระหว่างผู้รับบริการ บุคคลอื่นท่ีส าคัญต่อผู้ รับบริการ และสมาชิก
ทีมรักษา 

2.7) ปฏิบัติตามมาตรฐานการเข้าถึงโปรแกรม การด าเนินการโปรแกรมทัง้หมด 
ได้แก่  การจัดสถานท่ี กิจกรรม การแข่งขัน และบริการ ต้องเป็นไปตาม Americans with 
Disabililties Act ท่ีเรียกโดยทั่วไปว่า ADA ซึ่งออกโดยรัฐสภา เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 1990 
หลักการส าคัญของ พ.ร.บ. ฉบับน่ีคือแนวคิดการบ าบัดรักษารวม โดยให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่องเป็น
สมาชิกปกติโดยสมบูรณ์ของชมุชน หลักการให้บริการเช่นนีม้าแทนแนวคิดท่ีว่าหน่วยงานสามรถ
ท าตามข้อผกูมดัท่ีมีต่อผู้ ท่ีมีความบกพร่องโดยการให้บริการพิเศษ ปัจจบุันต้องรองรับการเข้าร่วม
ของคนเหล่านีใ้นเกือบทกุโปรแกรม 
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บุคคลจะถือว่าการพิการก็ต่อเมื่อมีความบกพร่องทางกายและจิตท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการท ากิจกรรมส าคัญในชีวิตเป็นอย่างมาก ความบกพร่องของคนเหล่านีต้ามปกติถือว่าเป็น
สภาวะพิการ และเป็นการบกพร่องอย่างถาวร ADA ครอบคลมุ 5 ด้านความส าคัญ ได้แก่ การจ้าง
งาน การบริการของรัฐ/การขนส่งสาธารณะ หน่วยงานเอกชนซึ่งให้ท่ีพักสาธารณะระบบส่ือสาร 
และเบ็ดเตล็ด เจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและนันทนาการในหน่วยงานทุกประเภทต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระบบการจ้างงานและส่ือสาร 

นอกจากนี ้การด าเนินการนันทนาการสาธารณะอยู่ภายใต้กฎหมายดงักล่าวและ
จึงต้องรองรับท่ีมีความบกพร่อง ซึ่งได้แก่ การด าเนินการด้านบริการสถานท่ี การเดินทาง การ
ท่องเท่ียว และโปรแกรม รวมทัง้จัดให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่องได้รับบริการโทรศัพท์ TDA และล่าม
ภาษามือตามความจ าเป็น 

ผู้ เชี่ยวชาญฯต้องทราบข้อก าหนดของ TDA และปฏิบัติตามนัน้ ดังนัน้จึงต้อง
ปฏิบติัดงัต่อไปนี ้ 

1) หน่วยงานไม่ปฏิเสธท่ีจะให้ผู้ ท่ีมีความบกพร่องเข้าร่วมในบริการโปรแกรม 
หรือกิจกกรม ด้วนเหตท่ีุคนเหล่านีม้ีความพิการ  

2) เว้นแต่จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในโปรแกรม หน่วยงานต้องมีการปรับ
อย่างสมเหตุสมผลในนโยบาย วิธีปฏิบัติ และขัน้ตอนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงโปรแกรมหรือ
บริการ นิยามชองค าว่า”การปรับอย่าสมเหตุสมผล” อาจเป็นเร่ืองของความไม่สอดคล้องนิยาม
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยการจัดท าแนวทางการบริหารจัดการบริหารจัดการและหลัก
กฎหมาย  

3) หน่วยงานไม่ต้องคิดค่าบริการพิเศษกับผู้ ท่ีมีความบกพร่องเพื่อชดเชย
ค่าใช้จ่ายยท่ีเกิดขึน้ของหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าร่วมของคนเหล่านี ้

4) หน่วยงานต้องรับประกันว่าผู้ ท่ีมีความบกพร่องไม่ถูกกีดกันจากบริการ
โปรแกรม และกิจกกรมเน่ืองจากเข้าไม่ถึงสถานท่ี การจัดการในเร่ืองนีต้้องไม่ใช่การแบกหาม 
บุคคลเข้าไปในสถานบริการซึ่งเข้าไม่ถึงยกเว้นเป็นกรณีพิเศษอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานมาจ าเป็นต้องจัดสถานบริการทุกแห่งสามารถเข้าถึงได้ตราบใดท่ีบริการให้ใน สถาน
บริการท่ีเข้าถึงไม่ได้นัน้มีความพร้อมอยู่ในแหล่งท่ีตัง่อื่นท่ีเข้าถึงได้ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีสมเหตสุมผล 
หน่วนงานไม่จ าเป็นต้องด าเนินการท่ีสงผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาในบริการ ภาระทาง
การเงินมาเกินควร หรือภาระทางการบริการจดัการท่ีมามากเกินควร 
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5) ต้องไม่ให้บริการท่ีแยกส าหรับผู้ บกพร่อง เว้นแต่การท าเช่นนัน้เป็น
ส่ิงจ าเป็นเพื่อรับประกันว่าบริการมีความเท่าเทียมกัน เมื่อด าเนินการให้บริการแยกผู้ ท่ีมีความ
บกพร่องยังคงสิทธ์ในการบริการปกติ เจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและนันทนาการซึ่งปฏิบัติงาน
ในสถานบริการธุรกิจมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างไปเล็กน้อย แต่เป็นไปตามแนวทางหลักการพืน้ฐาน
ของการจดัการแบบบ าบดัรวมให้ผู้ ท่ีมีความบพร่องได้เข้าร่วมกิจกรรมในบริการปกติ  

2.8) ประสานกิจกรรม กิจกรรมพิเศษ และบริการกับหน่วยงานอื่นๆ ระบบการ
ให้บริการนันทนาการชุมชนมีขนาดใหญ่กว่าระบบอื่นในส่วนขององค์ประกอบ เป็นระบบท่ีรวม
หน่วยงานและวิสาหกิจทัง้หมดในชุมชนท่ีให้บริการนันทนาการได้แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 
หน่วยงานท่ีไมหวังผลก าไร หน่อยงานเอกชนและรัฐ การประสานกิจกรรมและบริการเป็นการ
ประสานงานหน่วยงานอื่น ๆหลายแห่งยก ตัวอย่างเช่น เน่ืองจากสองหน่วยงานมีการใช้สนาม
ซอฟต์บอลท่ีด าเนินงานโดยระบบนันทนาการโดยระบบนันทนาการสาธารณะ เจ้าหน้าท่ีฯ ซึ่ง
ด าเนินการโปรแกรมนนัทนาการร่วมกนัอาจต้องประสานตารางเวลาการแข่งขันซอฟต์บอลฤดรู้อน
ของตนเองกับการแข่งขันซอฟต์บอลของ YMCA ผู้ ประกอบการสวนน า้อาจจะต้องประสาน
ตารางเวลาการเปิดใช้บริการของตนเองกับการเปิดและปิดของโรงเรียนในท้องถิ่น โปรแกรม
นนัทนาการหลังเลิกเรียนท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานใด ๆก็ตามควรต้องจัดตารางเวลาตามปฏิทิน
การสอนของโรงเรียนและตารางการเปิดท าการประจ าวนั 

การบูรณาการแผนของหน่วยงานหน่ึงกับแผนของระบบโดยรวมเป็นส่ิงส าคัญ
เช่นกนัเพื่อให้แน่ใจว่าระบบให้บริการนันทนาการชมุชนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยกตวัอย่าง 
การแจ้งให้หน่วยงานอื่นทราบเกี่ยวกับสถานบริการแห่งใหม่และโปรแกรมท่ีก าลงัจัดท าอยู่ เช่น ถ้า
หน่วยงานก าลังเร่ิมโปรแกรมการแข่งขันฮ็อกกีเ้ป็นครัง้แรก ย่อมจ าเป็นท่ีจะต้องแจ้งให้ร้านค้า
เคร่ืองกีฬาในท้องถิ่นทราบเพื่อท าการคาดเดาประมาณความต้องการอุปกรณ์การเล่นฮ็อกกี ้ถ้า
โรงเรียนในท้องถิ่นก าลังเปล่ียนไปใช้ตารางสอนตลอดปีในปฏิทินการสอนก็จ าเป็นต้องแจ้ง
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีจดับริการนนัทนาการเพื่อปรับโครงสร้างตารางเวลาบริการ 

ตัวอย่างท่ีเป็นไปได้ของการประสานงานและบูรณาการมีอยู่มากมายแต่ส่ิง
ส าคัญท่ีต้องกล่าวถึงคือ เป็นวิธีปฏิบัติทางอาชีพท่ีถือว่าดีและเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปท่ีมีการ
ประสานงานและบูรณาการด าเนินกสนของหน่วยงานกบัระบบในภาพรวม เป้าประสงค์ของการท า
เช่นนีก้็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุของระบบชมุชนโดยรวม 

2.9) เลือกรูปแบบโปรแกรม โปรแกรมอาจให้บริการโดยผ่านโครงสร้างต่าง ๆกัน 
เช่น ซอฟต์บอลอาจให้บริการเป็นแบบคลินิกการสอน สมาคม การแช่งขัน การอบรมปฏิบัติการ
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ช่วงสุดสปัดาห์ หรือเปิดบริการแบบให้แวะเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งผู้ เข้าร่วมจัดการตนเองในการฝึก
ในสนามของหน่วยงาน 

รูปแบบโปรแกรมต่อไปนีเ้ป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดการบริการด้วย
ตนเอง กิจกรรมหรือการแสดงพิเศษ สมาพันธ์ การแข่งขัน คลินิก ชัน้เรียน บริการแบบแวะ ด าเนิน
สถานบรอการแบบเปิด และชมรม การเลือกรูปแบบเป็นตัวก าหนดว่าจะจัดบริการอย่างไรและมี
อิทธิพลต่อผู้ ท่ีน่าจะเป็นลกูค้า เช่น ผู้ ท่ีพึ่งเร่ิมต้นในกิจกรรมน่าจะลงทะเบียนในชัน้สอนแต่ไม่น่าจะ
ลงชื่อเข้าแข่งขัน ซึ่งตรงข้ามกับผู้ ท่ีมีประสบการณ์แล้ว เจ้าหน้าท่ีฯอาจใช้รูปแบบด าเนินการ
โปรแกรมเหล่านีใ้น 2 ลกัษณะคือ  

(1) เพื่อให้แน่ใจในความครอบคลุมของโอกาสการใช้บริการหน่วยงานแบบ
คราบวงจรจะจดัรูปแบบบริการท่ีหลากหลายให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีความต่อเน่ืองของโอกาสอาจ
แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กับกิจกรรมตัง้แต่ชัน้เรียน (ระดบัเร่ิมต้นระดบักลางระดบัสงู) การเข้าร่วมแบบ
จดัการด้วยตนเองไปจนถึงการจดัตัง้และด าเนินการชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรม  

(2) เพื่อขยายการให้บริการผลิตภัณฑ์ตลาดส าหรับกิจกรรมท่ีประสบ
ความส าเร็จในปัจจบุนัอาจขยายโดยการให้บริการเดิมในรูปแบบท่ีต่างออกไป 

2.10) สร้างตารางเวลากิจกรรมนันทนาการเจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและ
นนัทนาการเป็นผู้ รับผิดชอบการจัดตารางเวลากิจกรรมนันทนาการและพัฒนาชดุกิจกรรมในการ
ปฏิบติัจริงการจดัตารางเวลากิจกรรมอาจมีความหมายดงัต่อไปนี ้ 

(1) การเลือกกิจกรรมที่จะใส่ไว้ในแผนงานเฉพาะ 
(2) การเลือกชดุกิจกรรมเพื่อความต่อเน่ืองของโปรแกรมเช่นผู้น านันทนาการ

มกัได้รับการอบรมเพื่อจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือกิจกรรมเร่ิมต้นใน 2 กรณีต่อไปนี:้ กรณีท่ี
ผู้ เข้าร่วมค่อนข้างไม่รู้จกักนัและต้องการกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้มีการแนะน าตวัหรือในกรณีท่ีต้องการ
จดักิจกรรมเพื่อเร่ิมต้นการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในบรรดาผู้ เข้าร่วมท่ีรู้จกักนัแล้ว  

(3) แต่ละกิจกรรมท่ีเลือกส าหรับบรรจุไว้ในโปรแกรมควรมีส่วนต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์หรือประโยชน์ของโปรแกรมกิจกรรมท่ีเลือกมาบรรจไุว้ในโปรแกรมจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์หรือไม่นัน้จะเป็นเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลความสามารถทางวิชาชีพของผู้ จัด
โปรแกรมหัวใจส าคัญของโปรแกรมท่ีออกแบบไว้คือข้อเท็จจริงท่ีว่าการเข้าร่วมในโปรแกรมจะ
น าไปสู่การบรรลปุระโยชน์ท่ีกล่าวไว้หรือเป้าประสงค์เชิงผลลพัธ์ของโปรแกรมท่ีต้องการ 

(4) ควรเลือกล าดับกิจกรรมเพื่อให้โปรแกรมล่ืนไหลและดึงความสนใจและ
การเข้าร่วมของผู้ เข้าร่วมตลอดการด าเนินการ 



 45 
 

(5) การเลือกเวลาและวันเพื่อจัดตารางเวลาท่ีจะด าเนินกิจกรรมซึ่งเป็นการ
ตดัสินใจท่ีส าคัญซึ่งต้องค านึงถึงความพร้อมของสถานท่ีหรือแหล่งท่ีตัง้ท่ีจ าเป็นและกิจกรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ในเวลาเดียวกบักิจกรรมจัดตารางเวลาไว้รวมทัง้ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีและตารางเวลา
ของบุคลากรของตลาดเป้าหมายของโปรแกรม 

2.11) จัดท าแผนการจัดการส าหรับการให้บริการตามโปรแกรม/การจัดงาน
เจ้าหน้าท่ีฯต้องจัดท าแผนการจัดการส าหรับแต่ละโปรแกรมท่ีด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีฯ ส่วนใหญ่
รับผิดชอบด าเนินการหลายโปรแกรมตลอดปี แต่ละโปรแกรมอยู่ในระยะต่างๆของการด าเนินการ
และในวนัท างาน 1 วนัเจ้าหน้าท่ีฯ อาจท างานในหลายๆองค์ประกอบของโปรแกรมต่างๆยิ่งกว่านัน้
มกัเป็นกรณีท่ีมีบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานเข้ามาร่วมในการด าเนินการทัง้หมดและการให้บริการ 
ตามโปรแกรมแผนการจดัการจึงช่วยให้เจ้าหน้าท่ีฯสามารถระบุกิจกรรมทัง้หมด (กิจกรรมในบริบท
นีม้ิใช่กิจกรรมนันทนาการแต่เป็นบทบาทหน้าท่ีในการจัดการ เป็นศัพท์วิชาการท่ีใช้ในการวาง
แผนการจัดการ) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโปรแกรมและระบุว่าใครรับผิดชอบในการด าเนินการ
รวมทัง้ระบุล าดบัเวลาการด าเนินการ 

จ านวนกิจกรรมท่ีต้องบรรจไุว้ในแผนการจดัการจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัขนาด
ของโปรแกรมต่อไปนีคื้อรายการทัง้หมดท่ีคลอบคลุมกิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนการจัดการและ
รายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกบับางกิจกรรมได้กล่าวไว้ในหวัข้ออื่น 

(1) หวัเร่ืองโปรแกรม หัวเร่ืองโปรแกรมคืออะไรเป็นโปรแกรมประเภทใด เช่น 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การออกก าลังกาย นอกสถานท่ี เป็นต้น ใช้รูปแบบด าเนินการแบบใดเพื่อ
ให้บริการตามโปรแกรม เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมแบบแวะมา
เข้าร่วมเป็นต้น 

(2) ข้อความแสดงปรัชญาการจัดการโปรแกรมขององค์กรหรือหน่วยงาน
อะไรคือหลกัการโดยรวมของการเข้าร่วมการจดัการโปรแกรมของหน่วยงานแห่งนีข้้อความดงักล่าว
ตามปกติจะไม่เขียนไว้ส าหรับทุกโปรแกรมเน่ืองจากเป็นภารกิจต่อเน่ืองในการจัดโปรแกรมของ
หน่วยงาน 

(3) ความต้องการโปรแกรม เป็นข้อความแสดงความต้องการท่ีจะจัด
โปรแกรมแหตุใดจึงจักโปรแกรมต้องแสดงผลการส ารวจตลาดรวมทัง้ความต้องการโปรแกรมนี ้
รวมทัง้ลกูค้าขอให้จดับริการนี ้
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(4) เป้าประสงค์และวตัถุประสงค์ของโปรแกรมหรือข้อความแสดงประโยชน์
ของโปรแกรม อะไรคือส่ิงท่ีผู้ เข้าร่วมจะได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในโปรแกรมนี ้ต้องเป็น
ข้อความง่ายๆ ท่ีชดัเจน การเขียนข้อความนีไ้ด้อธิบายไว้ในหวัข้ออื่น 

รายละเอียดการด าเนินการ 
(1) แผนการส่งเสริมโปรแกรม แผนการส่งเสริมโปรแกรมควรอธิบายให้คลอบ

คลุมแนวทางท่ีจะใช้ ล าดบัเวลาการน าเสนอแต่ละรูปแบบของการส่งเสริมโปรแกรมและเอกสารท่ี
ใช้ในการส่งเสริมโปรแกรม 

(2) แผนการเงิน แผนท่ีอธิบายท่ีอธิบายวิธีสนับสนุนทางการเงินส าหรับ
โปรแกรม วิธีปฎิบัติตามปกติคือมีรายการค่าใช้จ่ายและรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับซึ่งค านวณจาก
ราคาท่ีตัง้ไว้ส าหรับการเข้าร่วม 

(3) แผนด้านสถานท่ี เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณะและนันทนาการควรระบุ
สถานท่ีท่ีจะด าเนินการโปรแกรม พร้อมทัง้แบบการวางแผนผังสถานท่ีท่ีมีภาพการจัดวางอุปกรณ์
พิเศษ หากมีการจองสถานท่ีหรือจ้างเหมาควรมีส าเนาเอกสารยืนยนัด้วย 

(4) วัสดุ แผนวัสดุควรมีรายการแสดงประเภทวัสดุท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
โปรแกรมพร้อมทัง้ผู้จัดส่ง หากวัสดุบางประเภทต้องมีการจ้างเหมา เช่นผู้ ให้บริการอาหารควรมี
ส าเนาข้อตกลงการจ้างเหมาไว้ด้วย 

(5) การจดัการความปลอดภัย/ความเส่ียง หวัข้อนีจ้ะมีความยาวแตกต่างกัน
ไปขึน้อยู่กับประเภทของโปรแกรม ในโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงสูง มาตรการความปลอดภัยท่ี
จ าเป็นต้องมีรายละเอียดชัดเจน แม้ในโปรแกรมท่ีดูเหมือนมีความปลอดภัยท่ี จ าเป็นต้องมี
รายละเอียดชดัเจน แม้ในโปรแกรมท่ีดเูหมือนมีความปลอดภยั ก็ควรมีข้อความเกี่ยวกบัความเส่ียง
ท่ีตาดว่าจะเกิดขึน้ได้และข้อควรระวงัท่ีเหมาะสมเพื่อความปลอดภยั 

(6) แผนอัตราก าลงั ควรระบุจ านวนและประเภท (จ าแนกประเภทหรือระดับ
ทกัษะท่ีจ าเป็น) ของพนักงานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโปรแกรม นอกจากนี ้หากเป็นโปรแกรมตาม
ฤดูกาลควรอธิบายล าดับเวลาในการสรรหา จัดจ้าง และฝึกอบรมพนักงาน ควรมีก าหนดการ
ปฐมนิเทศพนกังานเกี่ยวกบักิจกรรมพิเศษหรือโปรแกรม หากไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะ 

(7) แผนการจดัการ เป็นเงื่อนไขท่ีมกัใช้ส าหรับแผนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่ง
ระบุแต่ละบทบาทหน้าท่ีในการจัดการท่ีต้องด าเนินให้แล้วเสร็จ กิจกรรมเฉพาะต่างๆภายในแต่ละ
บทบาทหน้าท่ี และวันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จท่ีตัง้เป้าไว้ส าหรับแต่ละกิจกรรมข้อมูลเหล่านีท้ัง้หมด
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ถูกจัดตามล าดับเวลาในภาพรวมเอกสารท่ีได้จะเป็นตารางเวลาต้นฉบับท่ีใช้ตรวจติดตามการ
ด าเนินโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง 

(8) การลงทะเบียน ควรระบุว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมจะด าเนินการ
อย่างไร กฎระเบียบเฉพาะใดบ้างส าหรับการลงทะเบียนควรอธิบายโดยละเอียดไก้แก่ ข้อก าหนด
เร่ืองอาย ุสถานท่ีอยู่ นโยบายการคืนเงิน เป็นต้น 

(9) นโยบาย นโยบายพิเศษท่ีควบคุมการด าเนินโปรแกรมควรระบุไว้ใน
แผนการจดัการ ตวัอย่างของนโยบายเฉพาะส าหรับโปรแกรมได้แก่กติกาพิเศษของสมาพันธ์ซอฟต์
บอล 

(10) แผนแสดงภาพจริง โปรแกรมจะมีการและด าเนินการอย่างไรในหัวข้อนี ้
ควรมีอธิบายโดยละเอียดในเร่ืองของการด าเนินการท่ีเห็นภาพได้ชัดพร้อมทัง้การด าเนินการ
จดัการ/ผู้น า ท่ีต้องกระท าเพื่อเป็นการรับประกนัการต าเนินโปรแกรม 

(11) แผนการยกเลิก แผนฉุกเฉินอย่างละเอียดส าหรับการยกเลิกโปรแกรม
เป็นส่วนท่ีจ าเป็น ส าหรับแผนการจัดการแต่ละแผน แผนการยกเลิกควรแสดงรายละเอียดขัน้ตอน
ส าหรับการยกเลิกในกรณีสภาพภูมิอากาศไม่อ านวย แผนการเปล่ียนสถานท่ีหรือตารางเวลาใหม่
ส าหรับโปรแกรม ขัน้ตอนการคืนเงินในกรณียกเลิก และรายละเอียดเฉพาะอื่นๆของการยกเลิกท่ี
เหมาะสมกบัโปรแกรมนัน้ๆ 

(12) แผนการประเมินผลโปรแกรม ต้องมีแผนท่ีระบุวิธีการประเมินโปรแกรม 
2.12) จัดท าแผนการประเมินผลส ารับโปรแกรม  และ/หรือผู้ เข้าร่วม การเตรียม 

การประเมินผลโปรแกรมควรเร่ิมต้นในระหว่างจัดท าจุดประสงค์ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม ซึ่งส่ิงเหล่านีต้้องป็นแบบมุ่งผลลัพธ์และสามารถวัดได้ อัน  ท่ีจริง ถ้ามีการเขียนไว้
เป็นอย่างเหมาะสมและถกูต้อง ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินประโยชน์ของบริการท่ีจดัไห้  ดงันัน้
ในการท าจุดประสงค์ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ถือว่าผู้ เชี่ยวขาญด้าน
สวนสาธารณะและนนัทนาการได้ด าเนินการประเมินผลส าเร็จไป 1 ขัน้แล้ว นั่นคือการสร้างเกณฑ์
การประเมินผล ขัน้ท่ีสอง คือการก านดว่าจะด าเนินการอย่างไรในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้
ประเมินผล มี  ทางเลือกมากมายในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ผู้ เข้าร่วม และผู้
เข้าชม ต้องมีการตัดสินใจเลือกว่าจะเก็บข้อมูลจากกี่แหล่ง ขัน้สุดท้าย ต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ประเมินประโยชน์ของการด าเนินโปรแกรมอย่างไร กล่าวคือ จะวิเคร์ข้อมลูอย่างไร และจะแปลผล
ท่ีได้อย่างไรตามเป้าประสงค์เฉพาะของโปรแกรม 
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ประเด็นส าคัญในท่ีนีคื้อ ควรมีการเตรียมแผนประเมินผลล่วงหน้าในการจัดท า
โปรแกรมก่อนด าเนินการจริง และถึงแม้การเขียนรายงานการประเมินจะเกิดขึน้หลังสิน้สุด
โปรแกรมแล้ว แต่การเตรียมพร้อมเพื่อประเมินผลอย่างเหมาะสมเร่ิมต้นจากการก านดเป้าประสงค์
และวตัถปุระสงค์แบบมุ่งผลลพัธ์และสามารถวดัได้ซึ่งจดัท าในช่วงแรกของการวางแผน 

2.13) ประสานงานการลงทะเบียน/การจองของผู้ เข้าร่วม การลงทะเบียนคือการ
จดั ท ารายการผู้รับบริการท่ีมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรม องค์ประกอบของคณุสมบัติท่ีใช้
กันมากท่ีสุดคือ ผู้ลงทะเบียนจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม ดังนัน้ โปรแกรมท่ีมีการธรรมเนียม
เกือบทัง้หมดจึงต้องมีผลการลงทะเบียน การลงทะเบียน อาจจ าเป็นด้วยตผุลอื่นเช่นกนั เป็นต้นว่า 
การแสดงเห็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเข้าร่วม เช่น สามารถว่ายน า้ได้ ก่อนท่ีจะอนุญาตเข้าร่วมใน
การล่องแพ หรือข้อก าหนดในการเข้าร่วมโปรแกรมอื่นๆท่ีคล้ายกันนื ้ในการควบคุมดูแลการ
ลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีสวนสาธารณะและนนัทนาการต้องมัน่ใจว่าได้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  แน่ใจว่ามีการควบคุมเงินสดอย่างเหมาะสมและท าการบัญชีเงินทุนท่ี
ได้รับ 

(2)  ผู้ด าเนินกระบวนการลงทะเบียนมีความเป็นมิตรและอ่อนน้อมต่อผู้ ท่ีจะ
เป็นลกูค้า 

(3)  มัน่ใจว่ามีประสบการณ์รายชื่อผู้ลงทะเบียนท่ีถกูต้องตามชัน้เรียน 
การจอง  
การจองเป็นการส ารองทรัพยากรส าหรับแต่ละบุคคล การบริการ 
นันทนาการการยอมรับการจองส าหรับทรัพยากรต่างๆได้แก่สถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ 

การจองเวลาออกรอบเป็นการจองเวลาท่ีเร่ิมเล่นกอล์ฟ การจองสถานท่ีตัง้แค้มป์ส าหรับแหล่งท่ีตัง้
เฉพาะ การจองชดุอปุกรณ์ปิกนิกส าหรับสดุสปัดาห์เป็นตวัอย่างของการจองอุปกรณ์ ทัง้สองกรณี 
เจ้าหน้าท่ี ฯ ต้องการจดัด้านประเด็นทางนโยบายและขัน้ตอน ประเด็นต่อไปนีเ้กี่ยวข้องกับทัง้การ
ลงทะเบียนและการจองก่อนด าเนินการการลงทะเบียน/การจอง ต้องมีการตัดสินใจและ/หรือ
จดัการดงัต่อไปนี ้

(1) ราคา เงินท่ีเรียกเก็บจากผู้ เข้าร่วมต้องก าหนดไว้ก่อนเร่ิมการลงทะเบียน 
ราคาต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทางการเงินของหน่วยงานและสามารถจ่ายส าหรับตลาดลกูค้า 

(2) นโยบาย นโยบายท่ีก าหนดว่าใครท่ีสามารถเข้าร่วมโปรแกรมและใคร
สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียน ต้องระบุขัน้ตอนท่ีแสดงว่า
ปฏิบติัตามนโยบาย ยกตวัอย่าง ผู้ เข้าร่วมต้องสงูเท่าไหร่ และอายเุท่าไหร่จึงจะลงทะเบียนเข้าเรียน
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ว่ายน า้ในชัน้เร่ิมต้น ต้องมีอายุเท่าไหร่จึงจะได้รับส่วนลดส าหรับวัยทอง เอกสารประเภทใดท่ี
ยอมรับส าหรับการแสดงสถานท่ีอยู่และอายุ ต้องเป็นผู้  อยู่อาศัยในชุมชนนัน้หรือไม่จึงจะ
ลงทะเบียนเรียนได้   ต้องเป็นสมาชิก YMCA หรือไม่จึงจะลงทะเบียนได้ 

(3) สิทธิพิเศษในการลงทะเบียน/การจอง มีการใช้สิทธิพิเศษในการลงทะเบียน
แบบใดบ้างส าหรับผู้อาศยัในชุมชนเมื่อเทียบกับผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ในชุมชน หรือ ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกกับไม่ได้
เป็นสมาชิกขิง YMCA ล าดับของวิธีการต่างๆท่ีรับลงทะเบียน การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ทาง
โทรศพัท์ หรือมาด้วยตนเองได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ 

(4) การจัดตารางเวลาการลงทะเบียน ควรก าหนดและประชาสัมพันธ์วัน เวลา 
และสถานท่ี ส าหรับรับลงทะเบียน ปัจจัยหลักของการจัดตาราง เวลาควรจะเป็นความพร้อมของ
ตลาดท่ีตัง้เป้าไว้ส าหรับโปรแกรม การลงทะเบียนจึงเหมาะท่ีจะจัดตารางเวลาเมื่อผู้ เข้าร่วมท่ีตัง้
เป้าไว้สะดวกท่ีมาลงทะเบียน 

(5) แบบฟอร์ม ต้องออกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ท่ีส าคญัต้องไม่ให้ยาวเกินไป
แต่ครอบคลุมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการลงทะเบียนจริงของผู้ เข้าร่วม ในหลายๆ หน่วยงานมีการ
รับประกนัระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

(6) การจ่ายเงิน วิธีการจ่ายเงินท่ีหน่วยงานจะรับลงทะเบียนต้องก าหนดไว้
ล่วงหน้าก่อนเร่ิมลงทะเบียน ซึ่งได้แก่ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต และ/หรือบัญชีสินเชื่อ แต่ละวิธ๊
เหล่านีส้ร้างเงื่อนไขและภาระท่ีแตกต่างกันไปส าหรับเจ้าหน้าท่ีฯ การรับเงินสดต้องมีขัน้ตอนการ
ควบคุมเงินสดท่ีดีและความปลอดภยั การรับเช็คต้องมีการก าหนดวิธีระบุตวับุคคลและหน่วยงาน
มักต้องจัดการกับเช็คท่ีมีปัญหารับไว้ บัตรเครดิตท าให้ต้องสูญเสียรายได้บางส่วนของหน่วยงาน
จากค่าธรรมเนียมของบริษัทบตัรเครดิต บญัชีสินเชื่อต้องมีการรักษาบญัชีของลูกค้าแต่ละรายและ
การเปิดบัญชีต่อเน่ืองรวมทัง้การส่งใบเสร็จรับเงิน การยอมรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบเป็น
สถานการณ์ท่ียุ่งยากท่ีสุดอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็เป็นมิตรกับผู้ ใช้บริการ ต้องมีการตัดสินใจว่าจะ
ยอมรับวิธีการจ่ายเงินในแบบใดบ้างในขระท่ีก าลังรับลงทะเบียน เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องควบคมุดูแลและ
จดัการตามบทบาทหน้าท่ีต่างๆดงัต่อไปนี ้

(7) การก าจัดก าลังคน ในการด าเนินการลงทะเบียน ต้องมีจ านวนพนักงานท่ี
ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจ านวนมากพอท่ีท าหน้าท่ีให้บริการลูกค้าตามปกติ การจัดก าลังคนท่ี
เพียงพอจ าถูกก าหนดด้วยเวลาคอยบริการของผู้ มาลงทะเบียน เวลาขึน้อยู่กับว่าขัน้ตอน
ลงทะเบียนมีความซบัซ้อนเพียงใด จ านวนพนกังานท่ีริการลกูค้า และพนกังานได้รับความอบรมมา
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อย่างดีเพียงใด ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนนัน้ ขีดความสามารถของระบบในการ
รับรองการลงทะเบียนหลายครัง้พร้อมกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินการลงทะเบียน 

(8) การควบคุมเงินสด การลงทะเบียนท าให้มี เงินสดจ านวนมากไหลเข้า
หน่วยงาน ดังนัน้จึงต้องแน่ใจว่ามีการท าบัญชีอย่างเหมาะสมตลอดจนมีขัน้ตอนการรับประกัน
ความปลอดภยัส าหรับเงินสดดงักล่าวจนกว่าจะน าไปฝากบญัชีธนาคารของหน่วยงาน 

(9) การประกาศบันทึกรายชื่อ นอกเหนือจากการท าบัญชีเงินสดท่ีได้รับระหว่าง
การลงทะเบียน หน่วยงานจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนในโปรแกรมส าหรับชัน้เรียน
ต่างๆ ท่ีส าคัญคือบันทึกดังกล่าวต้องจัดท าอย่างถูกต้องเพื่อท่ีว่าลูกค้ามีชื่อลงทะเบียนอยู่ใน
โปรแกรมท่ีต้องการ และหน่วยงานมีรายชื่อในชัน้เรียนท่ีถกูต้องเพื่อมอบให้กบัผู้น าโปรแกรม 

(10) การประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ครัง้แรกของลูกค้ากับโปรแกรมก็คือการ
ลงทะเบียน จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีเจ้าหน้าท่ีฯ ต้องจดักรการลงทะเบียนให้เหมาะสม และเป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีต้องด าเนินการในสถานท่ีท่ีสร้างความประทบัใจที่ดีต่อหน่วยงานและบริการ การลงทะเบียนควร
เป็นมิตรกบัผู้บริการและใช้เวลาอย่างสมเหตสุมผล ผู้มาลงทะเบียนควรได้รับความสะดวกสะบาย
ระหว่างการคอย เจ้าหน้าท่ีควรควบคมุดแูลโดยตรงขณะลงทะเบียนเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการ
ดแูลอย่างเหมมาะสม และมีประสบการณ์ตรงครัง้แรกในทางท่ีดีกบัโปรแกรม 

2.14) ด าเนินการปฐมนิเทศโปรแกรมแก่ผู้ เข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องรับผิดชอบการ
ด าเนินการปฐมนิเทศโปรแกรม หรือต้องแน่ใจว่าพนกังานท่ีตนควบคุมดแุลอยู่นัน้ท าการปฐมนิเทศ
โปรแกรม การปฐมนิเทศโดยละเอียดเป็นส่วนส าคญัของแผนงานจดัการความเส่ียงแบบครอบคลุม
ท่ีจะอธิบายต่อไปในหัวข้อการปฐมนิเทศผู้ เข้าร่วมโปรแกรมอย่างน้อยท่ีสุดต้องรอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้

(1) กฎระเบียบความปลอดภัย การปฐมนิเทศต้องประกอบด้วยกฎระเบียบ 
ขัน้ตอน ข้อควรระวงั และวิธีปฏิบติัท่ีจ าเป็นในการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างปลอดภยั  

(2) อนัตราย ต้องแจ้งผู้ เข้าร่วมให้ทราบถึงอันตรายตามปกติของการเข้าร่วม 
ในบางกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสงู วิธีปฏิบติัตามปกติคือให้เข้าร่วมลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มท่ีระบุ
ว่าได้รับทราบแล้วถึงอนัตรายปกติจากการเข้าร่วม 

(3) นโยบาย ควรแจ้งผู้ เข้าร่วมให้ทราบนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน การขาดเรียน บิดามารดาออกไปรับบุตร 
นโยบายการจ่ายค่าปรับในสมาพนัธ์ และนโยบายอื่นๆท่ีคล้ายกนันีใ้นการควบคมุการเข้าร่วม 
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(4) ผลลัพธ์ ในระหว่างการปฐมนิเทศ ควรระบุความคาดหวงัท่ีสมเหตสุมผล
เกี่ยวกับผลลัพธ์ทั่วไปของโปรแกรม งานวิจัยชีใ้ห้เห็นความพงพอใจเกิดจากการบรรลุความ
คาดหวัง ดังนัน้ ระหว่างการปฐมนิเทศโปรแกรม จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องก าหนดความคาดหวังท่ี
สมเหตสุมผลเกี่ยวกบัส่ิงท่ีจะบรรลผุลอนัเน่ืองมาจากการเข้าร่วมโปรแกรม 

2.15) จดัท าแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกบัโปรแกรม การจัดการความ
เส่ียงประกอบด้วยวิธีการระบุ ประเมินผล ควบคมุ และบริหารจดัการความเส่ียง ความเส่ียงมีอยู่ใน
ทกุโปรแกรมแต่บางโปรแกรมมีความเส่ียงมากกว่าโปรแกรมอื่น แผนจัดการความเส่ียงท่ีดีจะต้อง
ป้องกนัมิให้หน่วยงานต้องสูญเสียขัน้ร้ายแรงแม้ว่าการสูญเสียเหล่านีโ้ดยทัว่ไปแล้วเทียบได้กบัการ
สูญเสียทางการเงิน แต่แผนการจัดการความเส่ียงต้องออกแบบเพื่อปกป้องการสูญเสียและ
บาดเจ็บของมนษุย์เป็นอนัดบัแรก 

แผนการจัดการความเส่ียงส าหรับโปรแกรม ประการแรกต้องกล่าวถึงความเส่ียง
ทราบอยู่แล้วของการเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีก าหนด ตวัอย่างของความเส่ียง ท่ีทราบอยู่แล่วคือการ
บาดเจ็บท่ีนัยน์ตาในการเล่นแร็กเก็ตบอล ในช่วงการเล่นเกมปกติ ลูกบอลเล็กจะเคล่ือนผ่าน
บริเวณสนามเล็กๆ เน่ืองจากความเร็วของลูกบอลและสนามเล็ก จึงเป็นไปได้มากท่ีสดุท่ีลกูบอลจะ
โดนนัยน์ตาของผู้ เล่น ด้วยเหตุนี ้ผู้ จัดการสนามจงแจ้งให้ผู้ เล่นทราบถึงอันตรายดังกล่าวท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ และบางครัง้ก าหนดว่าผู้ เล่นต้องสวมแว่นตาป้องกนั ดงันัน้ ส่วนหน่ึงของแผนการจดัการ
ความเส่ียงก็คือการเตือนผู้ เล่นให้ทราบถึงอนัตรายตามปกติจากการเข้าร่วมและด าเนินขัน้ตอนเพื่อ
ลดการเผชิญความเส่ียงท่ีทราบแล้ว รวมทัง้แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมทราบถึงความเส่ียงดงักล่าว 

แผนการจัดการความเส่ียงส าหรับโปรแกรมหน่ึงๆต้องรับประกันว่าเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในวิธีการสอนและควบคมุดูแลโปรแกรมอย่างถกูต้องเหมาะสม หาก
มีประกาศนียบัตรรับรองส าหรับครูผู้สอน ควรจ้างเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง และ
ควรไปตรวจเยี่ยมและควบคุมโปรแกรมเป็นประจ าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม
และปลอดภยัในการด าเนินโปรแกรม เจ้าหน้าท่ี ฯ ต้องด าเนินขัน้ตอนเพื่อรับประกนัว่าอปุกรณ์และ
สถานท่ีจดัโปรแกรมอยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั โดยการตรวจตราเป็นประจ า 

กิจกรรมสุดท้ายของการจัดการความเส่ียงคือมีขัน้ตอนปฏิบัติท่ีดีในกรณีฉุกเฉิน 
ซึ่งจ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีจดัและกิจกรรมพิเศษท่ีคาดไว้ว่าจะมีกรณีฉุกเฉิน ดงันัน้ ในสถานท่ีทาง
น า้ต้องมีแผนฉุกเฉินส าหรับการจมน า้ การบาดเจ็บท่ีไขสันหลังในบริเวณด าน า้ เป็นต้น ในกรณี
เหล่านี ้การมีแผนรองรับท่ีเขียนไว้ชัดเจนเป็นการลดความเส่ียงของการรองรับกรณีฉุกเฉินท่ีไม่
ถกูต้องเหมาะสม 
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สรุปการวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับจัดท าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย การพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบุคคล วิเคราะห์กิจกรรมส าหรับการจัด
โปรแกรม ศึกษาโปรแกรมและเนือ้หากิจกรรมพิเศษ แก้ไขปรับปรุงกิจกรรมตามความต้องการของ
ผู้ เข้าร่วม พัฒนาแผนงานของผู้ เข้าร่วม พิจารณาความสอดคล้องกับโปรแกรมท่ีมีมาตรฐาน
ประสานกิจกรรมและบริการกับตัวแทนอื่นๆ พัฒนาตารางกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาแผนการ
จัดการส าหรับส่งมอบโปรแกรมหรือกิจกรรม พัฒนาแผนการประเมินส าหรับโปรแกรมและ/หรือ
ผู้ เข้าร่วม ประสานการลงทะเบียน/การจองของผู้ เข้าร่วม ด า เนินการปฐมนิเทศโประแกรมและ
พฒันาแผนการจดัความเส่ียงให้สมัพนัธ์กบัโปรแกรม  

ต่อมารอสแมน และแมคเคนนี (Rossman และ McKinney, 2000) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ของการจดัโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีองค์ประกอบ การน าโปรแกรมนนัทนาการไปใช้ ดงันี ้

3) การน าโปรแกรมไปใช้ (Implementation) 
3.1)  สอนทักษะด้านนันทนาการ ผู้น านันทนาการ จ าเป็นต้องสอนทักษะด้าน

นันทนาการ ตามปกติบทบาทการสอนมี 2 รูปแบบ รูปแบบท่ีหน่ึงเป็นการสอนกิจกรรมทั่วไปใน
บริบทไม่เป็นทางการ กิจกรรมเหล่านีม้ักเป็นเกมท่ีไม่ต้องจัดการมากซึ่งสามารถสอนได้ในเวลาสัน้
และสามารถเข้าร่วมได้ในทันที รูปแบบท่ีสองในฐานะผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาซึ่งสอน ในพืน้ท่ี
เฉพาะของกิจกรรม เช่นเจ้าหน้าท่ีฯ บางท่านเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านนันทนาการทางน า้ ผู้ เชี่ยวชาญ
นนัทนาการกลางแจ้ง ผู้ เชี่ยวชาญด้านกีฬา ผู้ เชี่ยวชาญด้านศิลปวฒันธรรม เหล่านีเ้ป็นต้น ในการ
ท างานหน้าท่ี อาจเพียงสอนกิจกรรมและทักษะด้านนันทนาการ หรือสอนพร้อมทัง้จัดและ
ควบคมุดแูลโปรแกรมในพืน้ท่ี 

เห็นได้ชัดว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะอธิบายรายละเอียดเนือ้หาเฉพาะของการสอน
กิจกรรมนนัทนาการในทกุด้านท่ีเป็นไปได้ในคู่มือนี ้อย่างไรก็ตาม การสอนทกัษะด้านนนัทนาการ
มกัเกี่ยวข้องกบัวิธีปฏิบติั 1 ข้อ หรือมากกว่านัน้ ซึ่งจะอธิบายต่อจากนี ้

การวางแผน 
(1) การประเมิน การประเมินระดับทักษะในปัจจุบันของผู้ เข้าร่วม เป็นส่ิง

ส าคัญอย่างยิ่งในชัน้เรียนทักษะระดับกลางซึ่งระดบัความสามารถในปัจจบุันของบรรดาผู้ เข้าร่วม
อาจแตกต่างกนัอย่างมาก 

(2) การวิเคราะห์กิจกรรม ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในกิจกรรมที่ต้องสอน
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีต้องสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ เรียน การสอนความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นด้วย
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วิธีการท่ีเหมาะสมท าให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
กิจกรรม 

(3) การวางแผนหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรการเรียน ได้แก่ เนือ้หาท่ี
จ าเป็นและล าดบัการสอนท่ีเหมาะสม ความรู้และทกัษะท่ีต้องมีจากข้อมลูนี ้น าไปวางแผนกิจกรรม
การสอนประจ าวนั 

วิธีการสอน 
(1) ล าดบัการสอน ล าดับการเสนอหลักสูตรจะขึน้อยู่กับกิจกรรมที่ก าลงัสอน 

ในบางกรณี ทกัษะและความรู้ความสามารถน าเสนอได้ดีท่ีสดุในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั โดยท่ีแต่ละ
ส่วนมีพืน้ฐานจากส่วนอื่น ผู้ เข้าร่วมสั่งสมความสามารถโดยขณะท่ีการสอนแต่ละส่วนมีพืน้ฐาน
จากส่วนท่ีผ่านมา บางครัง้เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะแสดงให้เห็นกิจกรรมทัง้หมดก่อนและจากนัน้
ย้อนกลับไปสร้างทักษะแต่ละด้าน เป็นการพัฒนาความสามารถทัง้หมดในท่ีสุด โดยถือว่าการได้
เห็นภาพรวมจะช่วยจดักิจกรรมการเรียนตามล าดบัให้มองเห็นภาพได้และจงูใจผู้ เข้าร่วม 

(2) การจงูใจ เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมนนัทนาการส่วนใหญ่เลือกเข้า ร่วมกิจกรรม
ด้วยตวัเอง การจงูใจตัง้แต่แรกมกัไม่ยากนัก แต่ผู้ เรียนมักเข้าสู่ระยะสงบน่ิงเมื่อความสามารถของ
ตนก้าวหน้าไม่ค่อยเร็วนัก ในช่วงสภาวะหยุดน่ิงนีเ้องท่ีครูสอนทักษะด้านนันทนาการต้องจูงใจ
อย่างต่อเน่ืองให้ได้ ด้วยการให้ค าแนะน าเชิงสร้างสรรค์ในระดับท่ีเหมาะสม รวมทัง้ทัศนคติและ
อากปักิริยาท่ีดีจากครู 

(3) ต าแหน่งผู้สอน การสอนทักษะนันทนาการส่วนใหญ่ไม่เกิดขึน้ในสภาวะ
แวดล้อมท่ีคล้ายกับห้องเรียนท่ีเป็นทางการโดยมีนักเรียนนั่งอยู่ท่ีโต๊ะเรียน เช่น ในการวางผังห้อง
สอนทั่วไป การจัดรูปแบบทางกาภาพทัง้วิธีการสอนมกัไม่ค่อยเป็นทางการ ผู้สอนต้องจัดให้ตนเอง
อยู่ในต าแหน่งท่ีสมัพนัธ์กบันกัเรียนท่ีนั่งเป็นวงกลม เป็นแถว กึ่งวงกลม และอื่นๆ หลกัการทั่วไปก็
คือผู้สอนต้องให้กลุ่มผู้ เรียนอยู่ด้านหน้าตัวเองเสมอ ไม่ควรมีใครอยู่ด้านหลงัเลยและไม่เหมาะท่ีจะ
ยืนตรงกลางของวงกลม แต่ควรยืนอยู่ในเส้นรอบวง ควรใช้หลักการเดียวนีก้บัการจัดรูปแบบอื่นๆ 
ทัง้หมดในการรวมกลุ่มนกัเรียน 

(4) ความปลอดภัยเห็นได้ชัดว่า ควรจักการสอนในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย
โดยมีวิธีปฏิบัติท่ีปลอดภัยในการเข้าร่วม  และวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปคือ  ในช่วงเร่ิมการสอนให้
ปฐมนิเทศนกัเรียนถึงอนัตรายของการเข้าร่วมและชีแ้จ้งตัง่แต่แรกในวิธีปฏิบติัขัน้ตอน และอปุกรณ์
ในความปลอดภยั ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนจดัการความเส่ียงของหน่วยงาน  อีกทัง่แสดงถึง



 54 
 
ท่าทีท่ีดีเบือ้งต้นในเชิงกฎหมายของหน่วยงานในกรณีมีการฟ้องร้อง จากนักเรียนท่ีได้รับบาทเจ็บ
จากการเข้าร่วมโปรแกรม 

3.2) เป็นผู้น าโดยตรงของกิจกรรมนันทนาการการเป็นผู้น าโดยตรงของกิจกรรม
นันทนาการ มักเป็นส่วนหน่ึงของสถานภาพเบือ้งต้นในหน่วยงานบริการนันทนาการ ซึ่งมักเกี่ยว
ของกับการควบคุมดูแลโดยเฉพาะส าหรับกิจกรรมและจากแง่มุมจากพันธะทางทางกฎหมาย
รวมทัง้การดแูลตามมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดของพนกังาน ในการเป็นผู้น าโดยตรงอย่างเหมาะเจ้าหน้าท่ี
ด้านสวนสาธารณะและนนัทนาการจะต้อง 

1) มีความรู้ทกัษะและความสามารถเฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) พัฒนาความสามารถในการจักหลักสูตรและทักษะในการสอนเกี่ยวกับ

ความรู้ทกัษะและความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) มีความเข้าใจพลวตัของกลุ่มขนาดเล็กและความสามารถในการแทรกแซง

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนให้เกิดผลลพัธ์ในท่ีบวกของกลุ่มเล็ก 
4) มีความสามารถควบคุมในการดูแลผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่ามี

การปฏิบติัปลอดภยัในการเข้าร่วมตลอดจนวินิจฉัยของข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
นอกเหนือจากกิจกรรมเฉพาะ เช่นการสอนวาดภาพสีน า้มนั เจ้าหน้าท่ี ฯ มกัต้องเป็นผู้น า

การเข้าร่วมเกมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโปรมแกรมใหญ่ ยกตัวอย่าง การน าเล่นเกมในงาน
เทศกาล ฮาโลวีน ในพืน้ท่ีส าหรับเด็กในวัยเรียน ในกรณีเหล่านีก้ารเข้าใจพลวัตกลุ่มและวิธีเลือก
ตารางท่ีดีของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุประโยชน์หรือผลลพัธ์ ของโปรแกรมตามท่ีกล่าวไว้เป็นทักษะท่ี
จ าเป็นของเจ้าหน้าท่ี ฯ  

การเป็นผู้น าโดยตรงมีหลากหลายเร่ืองและท่ีเป็นเนือ้หามากเกินกว่าจะน ามาบรรจไุว้ใน
คู่มือนีจ้ึงแนะน าให้ผู้อ่านแสวงหาและหาต าราพืน้ฐานในเร่ืองนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงไว้ใน
บรรณานกุรมของคู่มือฉบบันี ้

3.3) ควบคุมดูแลโดยตรงส าหรับโปรแกรมนันทนาการและกิจกรรมพิเศษเวลา
ส่วนมากขอเจ้าหนน้าท่ี ฯ ถูไปใช้ในการควบคมุก ากับโดยตรงส าหรับการบริการโปรแกรมท่ีก าลัง
ด าเนินอยู่บทบาทนีต้รงข้ามกับการจัดการการให้บริการในฐานะผู้คุบดูแลท่ียอมรับผิดชอบการ
พัฒนาและการให้บริการโปรแกรมผ่านผู้ อื่น การควบคุมดูแลการด าเนินโปรแกรมมี 2 รูปแบบ
พืน้ฐานคือเฉพาะด้านกบัทัว่ไป 

(1) การควบคุมดูแลเฉพาะด้านเป็นการสังเกตการณ์ดูแลและจัดการในการ
จดักิจกรรมสถานท่ีหรือโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง เช่นการดแูลช่วยชีวิตในสถานบริการทางน า้หรือ
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เป็นผู้น าโดยตรงของกิจกรรมในการควบคุมดูแลเฉพาะด้าน เจ้าหน้าท่ีต้องได้รับการอบรมมากขึน้
ในกิจกรรมท่ีจดัและมีการควบคมุดแูลใกล้ชิดมากขึน้ขณะท่ีก าลังจดักิจกรรม ดงันัน้ผู้ ท่ีจัดชัน้เรียน
มกัท าหน้าท่ีควบคมุดูแลเฉพาะด้านผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบควบคุมดูแลต่อผู้ ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ความเส่ียงสูง เช่นเจ้าหน้าท่ีดูแลช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน า้หรือเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยบน
ลานสเกตน า้แข็งมีการควบคุมดูแลเฉพาะด้านเช่นกันเมื่อท าหน้าท่ีควบคุมดูแลเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าท่ีฯต้องให้บริการในระดบัต่อไปนี ้

1. ให้ค าแนะน าท่ีถกูต้องและเพียงพอและ/หรือค าชีแ้นะส าหรับกิจกรรม 
2. ดูแลพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของผู้ เข้าร่วมแทรกแซงและควบคุม

พฤติกรรมเพื่อให้มัน่ใจในการเข้าร่วมอย่างปลอดภยัรวมทัง้ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับกิจกรรม 
3. ท าการสอดส่องดูแลความปลอดภัยและขจัดอันตรายท่ีเห็นได้ชัด

เพื่อให้มัน่ใจในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัต่อการเข้าร่วม 
4. รับมือกบักรณีบาดเจ็บตามท่ีรับประกนัไว้และให้ความช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสมตามความจ าเป็น 
(2) การควบคุมดูแลทั่วไปการควบคุมดูแลทั่วไปเมื่อก าลังให้บริการหรือใน

สถานท่ีซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นส่ิงแวดล้อมหรือเป็นการด าเนินการท่ีมีความเส่ียงน้อยและโดยทั่วไป
ไม่มีค าแนะน าหรือค าชีแ้นะส าหรับกิจกรรม ในการปฏิบัติจริงบทบาทหน้าท่ีนีม้ักเรียกว่าการ
ควบคุมดูแลสถานท่ีหรือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีนีเ้รียกว่าผู้ดูแลผู้ควบคุมดูแลโรงฝึกในสถานท่ีฝึกแบบเปิด
หรือการควบคมุดแูลทัว่ไปของสถานออกก าลงักายเป็นตวัอย่างของการควบคุมดแูลทัว่ไปไม่ว่าจะ
เรียกชื่อใดผู้ ท่ีรับผิดชอบอาคารสถานท่ีหรือพืน้ท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุมดูแลทั่วไป เมื่อท าหน้าท่ี
ควบคมุดแูลทัว่ไปเจ้าหน้าท่ีฯต้องให้บริการดงัต่อไปนี ้ 

1.ท าการสอดส่องดูแลความปลอดภัยและการจัดอันตรายท่ีเห็นได้ชัด
เพื่อให้มัน่ใจในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัต่อการเข้าร่วม  

2. ยืนยนัว่าบริการตามตารางเวลาท่ีก าหนดก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการ  
3. ควบคุมพฤติกรรมตามท่ีรับประกนัเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ

ผู้ เข้าร่วมและความพร้อมของบริการท่ีวางแผนไว้ 
4. รับมือกบักรณีบาดเจ็บตามท่ีรับประกนัไว้และให้ความช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสมตามความจ าเป็น 
หลักการปฏิบัติทางวิชาชีพท่ียอมรับในปัจจุบันชีให้เห็นว่าผู้ควบคุมดูแลทั่วไปควรได้รับ

การฝึกอบรบการบริการลกูค้า บุคคลเหล่านีต้้องท าหน้าท่ีมากกว่าการเปิดและปิดสถานท่ีและท า
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หน้าท่ีควบคมุในขณะท่ีก าลงัให้บริการ ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่บริการและยอมรับความผิดชอบในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ เข้าร่วมให้ตระหนักถึงความพึงพอใจท่ีจะได้รับนอกจากนี ้ผู้ควบคุมดูแลทั่วไป
ต้องทราบบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงาน คุ้นเคยกบัการบริการทัง้หมดท่ีหน่วยงานจดั และพร้อม
ท่ีจะตอบค าถามเกี่ยวกับบริการของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดงานกิจกรรม โปรแกรม และสถานท่ี
บริการ 

3.4 ) ด าเนินกิจกรรมเพื่อติดตามผลโปรแกรม งานของเจ้าหน้าท่ีฯ ยังไม่ยุติเมื่อ
กิจกรรมมาถึงช่วงท้าย โปรแกรมควรจบลงอย่างเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจในการด าเนินการในอนาคต
และเพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมสิน้สุดลงอย่างเหมาะสม กิจกรรมท่ีต้องท าในช่วง
ท้ายของกิจกรรมหรือโปรแกรมจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับกิจกรรมนัน้ๆ เช่น กิจกรรมพิเศษ 3 วัน 
จะเป็นงานท่ีใหญ่กว่าช่วงสุดท้ายของโปรแกรมการสอน 10 สปัดาห์ อย่างไรก็ตาม ภารกิจต่อไปนี ้
น่าจะต้องการความใส่ใจในระดับท่ีแตกต่างกันไปในการท าให้โปนแกรมทัง้หมดจบลงอย่าง
เหมาะสม 

(1) การตรวจตราสถานท่ีหลังด าเนินการเพื่อบันทึกภาพและการจัดกรร
ซ่อมแซมหากรับประกนัไว้ 

(2) เขียนและส่งจดหมายขอบคณุไปยงัหน่วยงาน และหรือบุคคลท่ีเหมาะสม 
(3) ท าความสะอาดสถานท่ีจดัโปรแกรมให้เรียบร้อย 
(4) จดัท าแฟ้มรายงานการประเมินผลและรายงานการเงิน 
(5) จดัท าบญัชีอปุกรณ์ท่ีใช้ในโปรแกรม 
(6) ประเมินผลบุคลากรส าหรับพนกังานท่ีได้ค่าจ้างและอาสาสมคัร 
(7) ส่ือสารอย่างเหมาะสมเพื่อติดตามผลกับผู้ เข้าร่วมและบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองหากเป็นผู้ เยาว์ 
3.5) จัดโปรแกรมติดตามผลส าหรับผู้ เข้า ร่วมแต่ละราย เจ้าหน้าท่ี ด้าน

สวนสาธารณะและนนัทนาการชุมชนอาจได้รับการร้องขอให้ติดตามดูแลผู้ ท่ีออกจากสถาบนัต่างๆ 
การให้บริการประเภทนีท้ าให้หน่วยงานในชุมชนเป็นจุดหมายหน่ึงของความต่อเน่ืองในการดูแล
สขุภาพและกลายเป็นส่วนหน่ึงของการดแูลสขุภาพ 

หน่วยงานชุมชนอาจได้รับผู้ ป่วยท่ีย้ายมาจากแผนกดแูลผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก 
หรือรับบริการท่ีย้ายจากบริการผู้ ป่วยนอกมายงับริการดแูลแบบครบวงจรในชมุชนดงันัน้หน่วยงาน
ชุมชนอาจได้รับการร้องขอให้จัดโปรแกรมฟื้นฟูต่อไปในลักษณะของผู้ ป่วยนอกหรืออาจช่วย
ส่งผ่านผู้ รับบริการให้ไปเข้าร่วมในโปรแกรมนันทนาการชุมชนแบบครบวงจร อาจเป็นได้ว่าความ
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ต้องการของผู้ ป่วยคือการไดรับการบ าบดัรักษาอย่างต่อเน่ืองส าหรับปัญหาสขุภาพท่ีสามารถแก้ไข
ได้ในชุมชน หน่วยงานท่ีรับผู้ ป่วยส าหรับดูแลประเภทนีอ้าจได้รับแผนการส่งผ่านหรือจ าหน่าย
ผู้ ป่วยจากหน่วยงานท่ีส่งต่อผู้ ป่วย แผนการส่งผ่านควรประกอบด้วยข้อความท่ีแสดงปัญหา
สุขภาพของผู้ ป่วยในขณะนัน้รวมทัง้ข้อความท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าในช่วงรักษาเป็นผู้ ป่วยใน 
ค าอธิบายเกี่ยวกับก าลังและความสามารถของผู้ ป่วย ข้อเสนอแนะให้ส่งผ่านและแผนการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนการส่งผ่าน เป้าประสงค์ในภาพรวมของบริการนันทนาการบ าบัดคือ
ความสามารถให้ผู้ ป่วยกลับไปยังชุมชนของตนท่ีสามารถด าเนินชีวิตตามปกติเท่าท่ีเป็นไปได้ 
หน่วยงานชุมชนมีบทบาทส าคัญในการส่งผ่านผู้ ป่วยไปยังโปรแกรมในชมุชนและช่วยให้คงอยู่ใน
ชมุชนต่อไปได้ 

3.6) ส่งเสริมกิจกรรมแบบจัดการด้วยตนเอง กิจกรรมนันทนาการแบบจัดการ
ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมท่ีลูกค้าแต่ละรายก าหนดและจัดเนือ้หาของโปรแกรม และ/หรือเป็นผู้น า
กิจกรรมนนัทนาการแบบมีลกัษณะท่ีพึงประสงค์หลายประการ 

ประการแรก โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายไม่สูงนักส าหรับหน่วยงานท่ีจะให้บริการ
เน่ืองจากไม่ต้องอาศัยผู้น าโดยตรง (การควบคุมดูแลเฉพาะด้าน) มักพียงต้องการให้หน่วยงาน
จดัหาสถานท่ีและควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งปกติเป็นวิธีด าเนินการท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดบริการ
อื่นๆทัง้หมดข้างต้นท่ีมีผู้น าโปรแกรม 

ประการท่ีสอง ลูกค้าบางรายพอใจท่ีก าหนดกิจกรรมของตนเองและเข้าร่วม
ในกิจกรรมด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง มีผู้มาพักผ่อน 2 ราย รายหน่ึงยืนยันท่ีจะท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีมี
มัคคุเทศก์ อีกรายหน่ึงยืนยันท่ีจะจัดตารางเวลาพักผ่อนของตนเองและเข้าร่วมด้วยตนเอง อีก
ตวัอย่างหน่ึงคือเสนอรูปแบบโปรแกรมต่างๆกนัให้ลูกค้าเข้าร่วมในกิจกรรมเดียวกัน ทางเลือกหน่ึง
คือกิจกรรมนนัทนาการแบบจดัการด้วยตนเอง การจดัชัน้ เรียนวาด ภาพสีน า้มนัน่าจะเป็นตวัอย่าง
หน่ึงของบริการท่ีไม่ใช่แบบจดัการด้วยตนเอง การจดัศนูย์ศิลปะท่ีสามารถเข้ามาวาดภาพ และเก็บ
งานศิลปะของตนเองท่ีอยู่ระหว่างการวาดไว้ทีนัน้ น่าจะเป็นตัวอย่างของสถานศิลปะแบบแวะเข้า
มาและจดัการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการจดักิจกรรมเดียวกัน (วาดภาพสีน า้มัน) ในรูปแบบโปรแกรมท่ี
ต่างกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแบบจัดการด้วยตนเอง ดังนัน้จึงมักเป็นไปได้ว่าอาจเสนอกิจกรรม
เดียวกนัในรูปแบบโปรแกรมท่ีต่างกันซึ่งแต่ละแบบ มีอัตราส่วนการชีแ้นะโดยหน่วยงาน/การชีแ้นะ
ด้วยตนเองแตกต่างกนั  

ประการท่ีสาม การเสนอรูปแบบโปรแกรมท่ีหลากหลายถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติท่ี
ดีและเป็นส่วนหน่ึงของบริการท่ีครอบคลุม ดังนัน้ มิติหน่ึงของบริการท่ีครอบคลุมคือ การเสนอ
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รูปแบบโปรแกรมท่ีหลากหลายรวมทัง้โปรแกรมท่ีจัดการด้วยตนเอง เจ้าหน้าท่ีฯจึงต้องส่งเสริม
โปรแกรมแบบจดัการด้วยตนเองรวมทัง้โปรแกรมทีต้องมีผู้น าหรือครูสอน 

3.7) ส่งต่อผู้ เข้าร่วมท่ีคาดไว้ไปยังบริการนันทนาการท่ีเหมาะสม การส่งต่อมี 2 
ประเภท เน่ืองจากระบบบริการนันทนาการชุมชนมีอยู่อย่างชัดเจนในชมุชน จึงมักเป็นสถานท่ีแรก
ท่ีคนมาใช้บริการ ในบางกรณีหน่วยงานเองมิได้ ให้บริการหรืออาจเป็นหน่ึงในผู้ให้บริการหลายราย 
หน่วยงานรับผิดชอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริการท่ีมีอยู่ของผู้ ให้บริการทุกแห่งในชุมชน และวิธีการที
เป็นแนวทางการให้ข้อมูลในหัวข้อนีจ้ะอธิบายครอบคลุมมากกว่าการให้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีผู้
ให้บริการด้านสวนสาธารณะและนนัทนาการมีการส่งต่อด้วยความเข้าใจในความต้องการเฉพาะ
ของผู้ รับบริการและผลลัพธ์ท่ีน่าจะได้จากโปรแกรม การส่งต่อเช่นนีต้้องมีความเข้าใจในความ
ต้องการของผู้ รับบริการทีระบุในวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ความเข้าใจในผลลัพธ์ของโปรแกรม
เป็นส่วนหน่ึงในข้อมลูท่ีจ าเป็นเช่นกนั 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีฯ ในการส่งต่อจะอธิบายไว้ในหัวข้อนีเ้พื่อเปรียบเทียบกับ
การให้ข้อมลูในห้าข้อถดัไป ท่ีส าคัญคือส่ือสารกับประชาชนว่าเจ้าหน้าท่ีฯ จะเป็นผู้จ าแนกว่าเป็น
การส่งต่อหรือเพียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการท่ีมีอยู่ การส่งต่อเป็นการตัดสินใจและแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีฯ บนพืน้ฐานความรู้เกี่ยวกบัความต้องการของผู้ รับบริการประกอบกับความเป็นไปได้ว่า
โปรแกรมนัน้ๆจะสนองความด้องการได้ 

3.8) ให้ข้อมูลแหล่งทรัพยากรด้านโปรแกรมหรือบริการอื่นๆ  มีไม่กี่หน่วยงานท่ี
ให้บริการทุกประเภทท่ีคนในชุมชนต้องการ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากรูปแบบ เพราะหน่วยงานตระหนัก
ว่าไม่ควรให้บริการโปรแกรมท่ีหน่วยงานอื่นให้บริการการอยู่เพื่อเล่ียงบริการช า้ซ้อน จากการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ของหน่วยงานผู้อยู่อาศยัในชมุชนมักติดต่อกับพนักงานของหน่วยงานและ
ถามค าถามมากมายเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ด้านนันทนาการ ซึ่งบางอย่างหน่วยงานมิได้
ให้บริการ ดังนัน้ เจ้าหน้าท่ี จึงมักอยู่ในสถานะท่ีต้องส่งต่อผู้ รับบริการไปยังหน่วยงานอื่นท่ี
ให้บริการนันทนาการ และหรือให้ค าแนะน าเร่ืองการซือ้ผลิตภัณฑ์นันทนาการต่างๆ ส่ิงส าคัญ
อย่างยิ่ งส าหรับพนักงานรัฐคือต้องไม่ ให้ตนเองอยู่ ในสถานะท่ี  ส่งต่องาน เจาะจงไป ท่ี
ผู้ ประกอบการเอกชนเฉพาะรายในด้านผลิตภัณ ฑ์หรือบริการนันทนาการ ในขณะท่ีมี
ผู้ประกอบการมากกว่า 1 รายท่ีให้บริการอยู่ในชุมชน เช่น ไม่ควรอยู่ในสถานะท่ีเป็น การประเมิน
สถานลีลาศหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของเอกชนท่ีให้บริการโดยร้านค้าต่างๆในชมุชน หน่วยงานควรมี
ทิศทางนโยบายในเร่ืองนี ้

วิธีการปฏิบติัท่ียอมรับโดยทัว่ไปคือเป็นมิตรกบัลกูค้าตามวิธีปฏิบติัดงันี ้
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(1) ให้ข้อมลูท่ีทราบหรือมีพร้อมอยู่แล้ว 
(2) ส่งต่อผู้บริการไปยังผู้ประกอบการทุกแห่งท่ีทราบ สถานลีลาศทุกแห่งใน

ชมุชน 
(3) หากมีผู้ ประกอบการหลายแห่ง ให้ส่งผลต่อผู้ รับบริการไปยังท่ีซึ่ ง

ผู้ รับบริการสามารถได้ข้อมูลท่ีต้องการทราบว่ามีข้อมูลนัน้อยู่ท่ีใด เช่น สมุดรายนามหมายเลข
โทรศพัท์ ผู้ประกอบธุรกิจ (สมดุหน้าเหลือง) หรือห้องสมดุท้องถิ่น 

3.9) อ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์  วัสดุบริการหรือสถานท่ีความ 
รับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าท่ีฯ คืออ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ด้าน
นันทนาการ ซึ่งมีรูปแบบบริการมากมายต่างๆกัน ตามลักษณะการจัดโปรแกรมเพื่อให้บริการ มี
ตัง้แต่โปรแกรมท่ี ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงซึ่งต้องมีผู้น าและวัสดอุุปกรณ์ทัง้หมดท่ีจ าเป็น ไปจนถึง
โปรแกรมท่ีมีเพียงสถานท่ีอปุกรณ์  

นนัทนาการเป็นเพียงการจัดหาสถานท่ี วัสดุอปุกรณ์ หรือบริการเฉพาะท่ีจ าเป็น
ส าหรับกจกรรมนัน้ๆ  (เช่น ในกรณีหลัง อาจจัดหาอุปรณ์ส าหรับลับคมสเก็ตน า้แข็ง เชือกขึงแร็ก
เก็ตเทนนิส บริการมุคคเุทศก์ตกปลาในท่ีห่างไกล เป็นต้น) เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฯ ท่ี
ต้องเข้าใจความต้องการของผู้อาศัยในพืน้ท่ีและจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเหล่านัน้
เพื่อให้ผู้บริการรเข้าถึงบริการท่ีต้องการ โดยการจัดบริการทัง้ท่ีเป็นแบบค่าใช้จ่ายสูงและมีผู้น า 
หรือเพียงจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้ ส่ิงท่ีเหมาะสมคือ การให้บริการคนกลุ่มใหญ่และ
หลากหลายอาจจะต้องจดับริการทกุรูปแบบส าหรับกิจกรรมหน่ึงๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าทกุคน ในการจดับริการประเภทต่างๆ เหล่านี ้เจ้าหน้าท่ีฯต้องก าหนดนโยบายเปิดบริการร้าน
เช่าอปุกรณ์ จัดท าแผนท่ีน าทางตนเอง และหน้าท่ีอื่นๆ ซึ่งตามปกติไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมให้บริการ
ของหน่วยงาน จึงถือว่าเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีถกูต้องส าหรับหน่วยงานบริการนนัทนาการ 

3.10) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่างผู้จัดแหล่งนนัทนาการ ในส่วนอื่นของคู่มือ
ฉบับนี ้ได้เน้นย า้เร่ืองความจ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและนันทนาการต้องมีมุมมองท่ี
ครอบคลุมระบบบริการนันทนาการของชุมชนและเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฯในทุก
หน่วยงานท่ีต้องสร้างความมัน่ใจว่ามีการใช้แหล่งนนัทนาการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความจ าเป็นต้องแบ่งปันและแลกเปล่ียนแหล่งนนัทนาการเฉพาะท่ีมีค่าใช้จ่าย
สงู เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในชมุชน เจ้าหน้าท่ีฯ ซึ่งท างานในหน่วยงานบริการนันทนาการของ
ชมุชนมีความรับผิดชอบในการติดต่อและอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนดงักล่าว โดยผ่าน



 60 
 
กลไกต่างๆ ตัง้แต่ความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการในกาแลกเปล่ียน ไปจนถึงการท าข้อตกลงสญัญา
อย่างเป็นทางการซึ่งต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร 

มีตัวอย่างอยู่มากกว่าอะไรท่ีแลกเปล่ียนได้ การรับสมัครเข้าใช้สระว่ายน า้ของ
ชมุชนอาจท าได้จากการจดัแค้มป์ฤดรู้อนโดยสมาคมเด็กชายหญิงเพื่อแลกเปล่ียนกบัการใช้โรงฝึก
ของสมาคมเด็กชายหญิงในช่วงฤดหูนาวท่ีจดัโดยสมาพันธ์บาสเก็ตบอลชาย อุปกรณ์บ ารุงรักษาท่ี
มีราคาแพงอาจใช้ร่วมกันหน่วยงานอื่นได้เพื่อแลกเปล่ียนกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆท่ีมีราคาแพงซึ่ง
หน่วยงานเป็นเจ้าของ พืน้ท่ีโฆษณาสามารถแลกเปล่ียนได้ระหว่างหน่วยงานการใช้เจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความช านาญเฉพาะทางหรือค่าจ้างแพงสามารถแลกเปล่ียนได้ ประเด็นส าคัญอยู่ท่ีว่าต้องริเร่ิม
และอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเพื่อให้ระบบนันทนาการในชุมชนมีความครอบคลุม
และประหยดัค่าใช้จ่ายมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

3.11) เจรจาต่อรองกระบวนการและจดับริการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั และอาหาร  
ฯลฯ เป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าท่ีฯจ้างเหมาผู้จ าหน่ายสินค้ารายอื่นเพื่อจัดหาส่วนประกอบ

อื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการจัดโปรแกรม ตัวอย่างเช่น การจ้างผู้ให้บริการด้านอาหารเพื่อส่งอาหารกล่อง
ส าหรับการปิกนิก การจ้างเหมาบริการรถโดยสารส าหรับโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว การจ้างเหมา
กบัโรงแรมเพื่อจดัท่ีพกัค้างคืน การซือ้บัตรเป็นชดุใหญ่เพื่อเข้าสถานท่ีนนัทนาการหรือชมคอนเสิร์ต
เหล่านี เ้ป็นต้น เจ้าหน้าท่ีฯจึงมักต้องจัดการและต่อรองราคากับผู้ จ าหน่ายเพื่ อให้จัดหา
ส่วนประกอบท่ีส าคญัต่างๆส าหรับโปรแกรม 

(1) การท าความตกลง ในการท าความตกลงเจ้าหน้าท่ีฯจะติดต่อกับผู้
จ าหน่ายหลายรายเพื่อนประสานการจัดส่งให้แก่โปรแกรม อาจต้องด าเนินการซ า้หลายครัง้เพื่อ
ประสาน วนั เวลา ราคา จ านวนผู้ เข้าร่วม และรายละเอียดเฉพาะอื่นๆ บางครัง้การเสนอราคาของ
ผู้ จ าหน่ายรายหน่ึงอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากอีกรายหน่ึง ดังนัน้การเปล่ียนแปลงใน
ข้อตกลงกบัผู้จ าหน่ายรายหน่ึงจึงต้องให้ผู้จ าหน่ายรายอื่นได้รับทราบการเสนอราคาภายใต้กรณีท่ี
มีการแก้ไข มีบางกรณีท่ีราคาสุดท้ายและโครงสร้างของโปรแกรมยงัไม่ชัดเจนจนกว่าจะได้รับและ
น าข้อมลูทัง้หมดมารวมกนั 

(2) การต่อรองราคา เจ้าหน้าท่ีฯต้องการในเสนอราคาจากผู้จ าหน่ายทัง้หมด
ท่ีใช้เพื่อรวมยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด ท าให้สามารถก าหนดต้นทนุทัง้หมดของการจดับริหารโปรแกรม 
ซึ่งจ าเป็นต่อการก าหนดราคาของโปรแกรม นอกจากนี ้หากมีผู้จ าหน่ายหลายรายส าหรับบริหาร
หรือผลิตภณัฑ์เดียวกนั อาจจ าเป็นต้องขอใบเสนอราคาจากผู้จ าหน่ายหลายรายเพื่อให้ราคาต ่าสุด 
แต่หากมีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียวเจ้าหน้าท่ีอาจต่อรองราคาสุดท้าย ตามปกติอาจได้ราคาท่ีต ่าลง
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โดยผ่านกลไกต่อไปนีคื้อ โดยการซือ้จ านวนมากข้าราชการ การเปล่ียนไปใช้บริการท่ีพอใจน้อย
กว่าและไม่ค่อยแพงหนกั เช่น การเข้าชมละครเพลงรอบเช้าหรือบ่าย และเทคนิคอื่นในท านองนี ้

3.12) รับรองว่าโปรแกรมปฎิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบ มาตรฐานเป็น
ข้อความท่ีแสดงถึงวิธีปฎิบัติและผลลัพธ์นี ้เจ้าหน้าท่ี ต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าโปรแกรมใต้
การควบคุมของหน่วยงาน รับรองมาตรฐานเกี่ยวข้อง อ านาจควบคุมมาตรฐานอาจเป็นนโยบาย
ของหน่วยงาน หน่วยงานรับรองมาตรฐาน หรือกฎหมาย มาตรฐานท่ีก าหนดมักระบุไว้ชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดให้หน่วยงานส่งรายงานเพื่อแสดงว่าปฎิบัติตามมาตรฐานอาจมีหลาย
รูปแบบอาจมีกรอบเวลาการรายงานท่ีแตกต่างกันไป มีค าถาม2 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐาน CLC 
Examination ในบางกรณีผู้ เข้าทดสอบต้องทราบมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปของการ
ให้บริการสวนสาธารณะนันทนาการ เช่น เป็นท่ียอมรับว่าควรมีพืน้ท่ีสวนสาธารณะขนาด 1 
เอเคอร์ในเขตเมืองส าหรับผู้ อยู่อาศัยทุกๆ 100 คน ถึงแม้ผู้ รับการทดสอบจะถูกถามค าถาม
ย้อนหลงัเกี่ยวกบัมาตรฐานดงักว่าง แต่คุฯจ าเป็นต้องทราบมาตรฐานดงักล่าว เพื่อค านวณค าถาม
เชิงประยกุต์ใช้หรือวิเคราะห์ ค าถามแบบท่ีสองเกี่ยวกบักระบวนการการด าเนินตามมาตรฐาน น า
มาตรฐานมาใช้อย่างไร มีขัน้ตอนอะไรบ้างในการด าเนินการตามมาตรฐาน ใครบ้างท่ีต้องเข้าร่วม
ในการพิจารณาการน ามาตรฐานมาใช้ 

ประเภทของมาตรฐานท่ีน ามาใช้ได้กับการน าเนินการสถานบริการ กิจกรรม การ
จดังาน และโปรแกรมด้านสวนสาธารณะ นนัทนาการ และนันทนาการ มากมาย เกินกว่าอธิบาย
รายละเอียดในท่ีนี ้ต่อไปนีคื้อรายการมาตรฐานท่ีสามารถมี่สามารถน ามาประยุกต์ใช้แต่ยังไม่
ครอบคลมุทัง้หมดท่ีเป็นไปได้ 

(1) มาตรฐานของหน่วยงานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใช้กับคณะท่องเท่ียวการใช้
สารอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของพืน้ท่ีสวนสาธารณะแห่งใหม่และสถานท่ี
บริการและปัญหารการใช้บริการอื่นๆในท านองนี ้

(2) ระเบียบของรัฐ เขต หรือเทศบาลจะก าหนดมาตรฐานส าหรับการ
ให้บริการสระว่ายน า้สมัปธานสถานท่ี พืนท่ีส าหรับห้องน า้ เป็นต้น 

(3) ระเบียบของรัฐหรือเทศบาลว่าด้วยชีวิต/ความปลอดภัยและเพลิงไหม้จะ
ก าหนดความจุของท่ีนั่งในห้อง จ านวนทางออกท่ีต้องมีอยู่ของสถานท่ี วิธีสร้างแผนหนีไฟ ต้องมี
การซ้อมหนีหนีไฟบ่อยครัง้เพียงใด เป็นต้น  
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(4) หน่วยงาน หน่วยงานรับรองมาตรฐาน หรือหน่วยงานควบคุมหรือก ากับ
จะก าหนดอัตราส่วนของผู้น า/ผู้ เข้ารวมท่ีต้องคงไว้ในการจัดโปรแกรม บริการสระว่ายน า้ และ
อตัราก าลงัท่ีต้องมีในการบริการประเภทอื่น  

(5) ระเบียบว่าด้วยชีวิต/ความปลอดภัยหรือกฎระเบียบเฉพาะอาจก าหนด
อุณหภูมิต ่าสุดท่ีต้องคงไว้ในอาคาร ตัวอย่างเช่น  รัฐส่วนใหญ่มีระเบียบท่ีควบคุมสถานดูแลเด็ก 
ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณะและนนัทนาการท่ีจดัโปรแกรมดแูลเด็กหลงัเลิกเรียนต้องปฏิบติัตาม  

(6) สมาคมสวนสาธารณะและ นันทนาการแห่งชาติมาตรฐานสถานบริการ
ด้านสวนสาธารณะและนันทนาการซึ่งบางส่วนหน่อยงานน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินบาง
หน่วยงานก าหนดมาตรฐานเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของชุมชน มาตรฐานการ
บ ารุงรักษา2แบบท่ีหน่วยงานน าไปใช้  ได้แก่ ระบบการจ าแนกมาตรฐานการบ ารุงรักษาและ/หรือ 
มาตรฐานผลิตภาพ ระบบจ าแนกการมาตรฐานการบ ารุงรักษาจะก าหนดการบ ารุงรักษาในระบบ
ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้กบัพืน้ท่ีเฉพาะของสวนสาธารณะหรือส่ิงอ านวยความสะดวก มาตรฐานผลิตภาพ
มีหลายแบบส าหรับบ ารุงรักษามีมาตรฐานอื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่ มาตรฐานการเข้าถึงบริการท่ี 
ADA ก าหนด กล่าวสรุปมาตรฐานมีหลายประเภท ท่ีควบคุมการให้บริการนันทนาการในทกุกรณี 
เจ้าหน้าท่ีกดด้านสวนสาธารณะและนันทนาการเป็นผู้รับผิดชอบท่ีจะต้องทราบมาตรฐานและดแูล
ให้หน่วยงานปฏิบติัตามมาตรฐาน   

3.13) จัดท าแบบฟอร์มและรายงานโปรแกรมและผู้ เข้าร่วม (รวมทัง้รายงาน
อบุัติเหต)ุ ระดบัความรับผิดชอบจะขึน้อยู่กับหน่วยงานท่ีจ้างเจ้าหน้าท่ี ฯ ต้องมีการจัดท ารายงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนและประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ ทัง้นีโ้ดยละเอียด ถูกต้อง และ
ทนัเวลา ต่อไปนีเ้ป็นรายบางส่วนท่ีมกัใช้ในการจดัการและรายงานการให้บริการนนัทนาการ 

(1) การวางแผน ต้องจัดท าแบบฟอร์มน าเสนอโปรแกรมและได้รับอนุมติัโดย
หัวหน้างานก่อนด าเนินโปรแกรม ก าหนดเช่นนีส่้วนหน่ึงอาจขึน้อยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน
และรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมสมเหตสุมผลทางการเงิน นั่นคือรายได้ของโปรแกรมเท่ากับ
หรือมากกว่าค่าใช้จ่าย มรเงินทุนเพียงพอในงบประมาณเพื่อจ่ายส าหรับโปรแกรมนอกจากนี ้ใน
แบบฟอร์มต้องมีค าอธิบายรูปแบบท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมและวิธีด าเนินการซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปนี ้  

1.หวัข้อเร่ืองโปรแกรม 
2.การระบุตลาดของโปรแกรม 
3.ตารางเวลาการด าเนินงาน 
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4.ท าเลท่ีตัง้ของการด าเนินการ 
5.ผงังานทางกายภาพของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินการโปรแกรม 
6.วสัดอุปุกรฯณ์ทีจ าเป็นส าหรับด าเนินการโปรแกรม 
7.หลังการและเหตุผม เป้าประสงค์ แล้ววัตถุประสงค์ในการด าเนินการ

โปรแกรม 
8.การจดัก าลงัคนท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามโปรแกรม 
9.รายละเอียดท่ีครบถ้วนของกิจกรรมที่จะจดัและแผนท่ีจะด าเนินการจริง 
10.วิธีการลงทะเบียน 
11.แผนฉุกเฉินกรณีท่ีโปรแกรมจ าเป็นต้องยกเลิกหรือเปล่ียนตารางเวลา

ใหม่ 
12.แผนการประเมินผล 

(2) ความต้องการด้านวัสดุ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช่ในการด าเดินการ
โปรแกรมอาจได้จากการออกแบบฟอร์มค าร้องภายในหน่วยงานการสัง่ซือ้จากผู้จ าหน่ายภายนอก 
หรือตัดประมูล การจัดหาวัสดุจากผู้ จ าหน่ายภายนอกอาจเป็นกระบวนการท่ีใช่เวลานาน และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องคาดประมาณความต้องการวสัดลุ่วงหน้าก่อนด าเดินการโปรแกรม 

(3) การจองในการจัดหาพืน้ท่ีด าเนินการโปรแกรม ผู้ โปรแกรมนันทนาการท่ี
ต้องกรอกแบบฟอร์มการจอง ถ้าจะจดัโปรแกรมในพืน้ท่ีท่ีหน่วยงานเป็นเจ้าของสามารถท าได้เพียง
จองพืน้ท่ีทางโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มภายในท่ีออกแบบโดยหน่วยงานการจองพืน้ท่ีกับ
หน่วยงานภายนอกต้องใช่เวลานานขึน้และมีกระบวนการท่ีต้องแล้วเสร็จก่อนด าเนินการโปรแกรม 

(4) ล าดับงานบ ารุงรักษา การสนับสนุนด้านบ ารุงรักษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการโปรแกรมมักต้องมีการร้องขอตามล าดับงาน ซึ่งได้แก่ การส่งมอบและติดตัง้ อุปกรณ์ 
การรือ้ถอน และ/หรือการท าความสะอาดสถานท่ีเป็นพิเศษ 

(5) บริการจ้างเหมา เจ้าหน้าท่ี มักจ้างเหมาบริการในส่ิงท่ีหน่วยงานไม่
สามารถจัดเองได้เป็นต้นว่า การสร้างความบันเทิง การจัดอาหาร เจ้าหน้าท่ีสมาพันธ์ บริการ
เหล่านีม้ักได้จากการจัดท าค าขอเพื่อสั่งซือ้หรือการแข่งขันโดยผ่านกระบวนการประมูลของ
หน่วยงาน 

(6) รายงานอุบัติเหตุ ต้องมีการจัดท าแฟ้มงานรายงานอุบัติเหตุส าหรับ
อุบัติเหตุทัง้หมดในหน่วยงานส่วนใหญ่และต้องจัดท าโดยทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึน้ ซึ่ งเป็น
ความรับผิดชอบอันดบัแรกหลงัจากผู้ประสพอบุติัเหตุได้รับการดแูลอย่างเหมาะสมและพืน้ท่ีท่ีเกิด
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อบุติัเหตุกลบัสู่สภาวะท่ีปลอดภยัหรือมัน่ใจได้แล้ว วิธีจดัท ารายงานอุบติัเหตุเป็นส่ิงส าคญัถ้อยค า
ท่ีใช้ควรอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึน้โดยไม่มีการอนมุานสาเหตแุละผลลพัธ์หรือยอมรับผิดส่ิงเหล่านีม้กัเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินการทางกฎหมายหลงัเกิดอบุัติเหต ุและต้องเตรียมใจกบัส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
เช่นนี ้จ าเป็นต้องมีชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ท่ีพบเห็นอบุติัเหตวุิธีปฏิบติัปกติคือส่งรายงาน
อบุติัเหตไุปยงัหวัหน้างานและเจ้าหน้าท่ีบริหารของหน่วยงานโดยด่วน 

(7) รายงานสถานการณ์  รายงานสถานการณ์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุก
เหตุการณ์ นอกเหนือจากอุบัติเหตุท่ีมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งเกิดขึน้ในสถานท่ีนัน้ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงการ
ร้องเรียนของลกูค้า บนัทึกปัญหาพฤติกรรม หรือเหตกุารณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องรายงาน 

(8) รายงานประเมินผล/รายงานหลงัด าเนินการ หลงัจากสิน้สดุโปรแกรม เจ้า
หน้าท่ีฯ ต้องจดัท ารายงาน หลงัด าเนินการ ซึ่งปริมาณและประเภทของข้อมูลขึน้อยู่กับหน่วยงาน 
เจ้าหน้าท่ีฯอาจต้องรายงานข้อมูลใดๆ ก็ตามหรือทัง้หมดดังต่อไปนีคื้อข้อมูลการเข้าร่วม การ
ประเมินกิจกรรมท่ีจัด รายงานการประเมินผลเป็นทางการ การประเมินว่าบรรลุเป้าประสงค์และ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด การรายงานผลลัพธ์ของโปรแกรมรายงานการเงิน ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมในอนาคต และมักต้องมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการ
โปรแกรมในอนาคต   

สรุปว่าการน าโปรแกรมไปใช้ หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกบัการสอนทกัษะ
ทางด้านนันทนาการ จัดหาผู้ น าโดยตรงของกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ควบคุมดูแลโปรแกรม
นนัทนาการและกิจกรรมพิเศษ ท าโปรแกรมตามกิจกรรมให้แล้วเสร็จ จดัโปรแกรมส าหรับผู้ เข้าร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้วยตนเอง พิจารณาผู้ เข้าร่วมท่ีมีศักยภาพเพื่อการบริการท่ีเหมาะสม 
จัดหาข้อมูลทรัพยากรส าหรับโปรแกรมหรือบริการอื่น อ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ 
บริการ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่างผู้จดัหาทรัพยากรเพื่อการ
พกัผ่อนเจรจาต่อรองและจดัการเดินทาง ท่ีพกัอาหาร รับประกนัโปรแกรมว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ท าโปรแกรมและรายงานและแบบฟอร์มต่างๆให้สมบูรณ์ 

ต่อมารอสแมนและแมคเคนนี  (Rossman และ McKinney, 2000) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการจดัโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีองค์ประกอบ การประเมินผลนนัทนาการ ดงันี  ้

4) การประเมินผล (Evaluation สาระสงัเขปของการประเมินผล การประเมินผลเป็น
การประเมินความคุ้มค่าของบางส่ิงบางอย่าง ในการจัดบริการนันทนาการนัน้ มี องค์ประกอบ
หลายประการของการให้บริการท่ีสามารถประเมินได้ ได้แก่ ผลกระทบระยะสัน้และระยะยาว 
ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมต่อเนือ้หาหรือกระบวนการของการให้บริการ ความรู้ ทักษะ และ
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ความสามารถท่ีได้เรียนรู้ระหว่างการให้บริการ องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ราคา การส่งเสริมการขายสถานท่ีและผลิตภัณฑ์ เหล่านีเ้ป็นต้น มักเป็นไปไม่ได้ท่ีจะประเมิน
ลกัษณะเหล่านีท้ัง้หมดในการประเมินผลครัง้เดียว ในการประเมินผลท่ีมุ่งผู้ ใช้บริการเป็นหลักนัน้ 
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ ก าหนดว่าใครท่ีใช้ข้อมูลเป็นหลัก และข้อมูลอะไรบ้างท่ีตนเชื่อว่าส าคัญท่ีต้อง
รวบรวมเพื่อน ามาประเมินผลโปรแกรม การตอบค าถามเหล่านีจ้ะให้ทิศทางว่าองค์ประกอบใดของ
บริการท่ีควรประเมินผล 

ปัจจุบันสาขานีใ้ห้ความสนใจอย่างมากในการประเมินแบบมุ่งผลลัพธ์ นั่นคือการ
ประเมินท่ีสามารถระบุผลลัพธ์ของการเข้าร่วมในโปรแกรมนันทนาการและนันทนาการผลลัพธ์ท่ี
สนใจมักเป็นเร่ืองของการพัฒนาพฤติกรรมเชิงปรับตัวหรือการพัฒนาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม
บทบาทซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ยกตัวอย่างเช่น แผนงานส าหรับ
เยาวชนในภาวะเส่ียงจะใช้โปรแกรมนนัทนาการเพื่อพฒันาพฤติกรรมในเยาวชนท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าปกติส าหรับเยาวชนในวัยเดียวกนัท่ีไม่อยู่ในภาวะเส่ียง ข้อมลูอาจรวบรวม
มาวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ ผลกระทบ หรือ ผลประโยชน์ -ต้นทุนโปรแกรมจะมี
ประสิทธิผลหากสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว้หรือประโยชน์ท่ีคาดไว้จากการเข้าร่วม  
ผลกระทบของโปรแกรมเป็นการวิเคราะห์ว่าตลาดเป้าหมายได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด 
และโปรแกรมสร้างความแตกต่างได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นหรือไม่มี
โปรแกรม และสุดท้ายการค านวณผลประโยชน์-ต้นทนุ ของโปรแกรมเพื่อหาต้นทุนของผลลัพธ์แต่
ละหน่วยหรือผลประโยชน์ท่ีได้ ข้อมูลเหล่านีน้ ามาเพื่อประเมินว่าผลประโยชน์ท่ีได้คุ้มกับค่าจ่าย
หรือไม่ และเป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลประโยชน์-ต้นทนุสมัพทัธ์ของโปรแกรมต่างๆ 

4.1) ท าการประเมินผลโปรแกรม (เช่น การวิจัยเพื่อประเมินความก้าวหน้าและ
ประเมินรวบยอด) แนวคิด วิธีการ และเทคนิคในการประเมินได้อธิบายไว้ในบทน าของหัวข้อการ
ประเมินผล เทคนิคเหล่านีน้ ามาใช้เพื่อการประเมินผลแบบต่างๆการประเมินผล2รูปแบบส าคัญ
ได้แก่  การประเมินความก้าวหน้าและการประเมินรวบยอด (Formative and Summative 
Evaluations) ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาของการประเมินผลท่ีสัมพันธ์กับสถานการณ์ ท่ีประเมิน
นอกจากนี ้การประเมินแต่ละแบบมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั 

การประเมินความก้าวหน้าเป็นการประเมินขณะท่ีโปรแกรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการโดยมีบทบาทหลักคือให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองขณะท่ีด าเนินโครงการ เทคนิคการ
ประเมินท่ีใช้มักมุ่งเน้นกระบวนการดเนินการ เทคนิคการปฏิบัติงานและปฏิสัมพันธ์ท่ีใช้โดยผู้น า
โปรแกรม ส่ิงท่ีผู้ เข้าร่วมเชื่อว่าจะได้รับจากโปรแกรม และความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมต่อโปรแกรม
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ในช่วงเวลาหน่ึง ข้อมูลท่ีได้จะน ามาใช้เพื่อปรับปรุงโปรแกรมในขณะนัน้และเพื่อให้มั่นใจว่า
สมมุติฐานเกี่ยวกับกิจกรรมและเทคนิคของผู้ น าท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมมีความถูกต้อง และ
บรรลุผลเป้าประสงค์ของโปรแกรม การประเมินความก้าวหน้าน ามาใช้เพื่อสร้างและก าหนด
รูปแบบโปรแกรมในช่วงระหว่างด าเนินการ ดงันัน้ข้อมลูการประเมินความก้าวหน้าจึงช่วยปรับปรุง
โปรแกรมในขณะนัน้ 

การประเมินรวบยอดเป็นการประเมินเมื่อสิน้สดุโปรแกรม โดยมี บทบาทหลักคือ
ช่วยในการรายงานผลลพัธ์และผลกระทบของโปรแกรมให้หน่วยงานสนบัสนนุ ทนุและผู้สนใจอื่น ๆ 
ได้ทราบ การประเมินผลท่ีด าเนินการได้ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีช่วยในการพิจารณา ประเมินว่าโปรแกรม
ควรด าเนินต่อไป ปรับเปล่ียน หรือตดัออกจากรายการบริการของหน่วยงาน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยน การประเมินรวบยอดท่ีดีจะช่วยให้เห็นได้อย่างชดัเจนถึง การปรับเปลี่ยนท่ีจ าเป็น 
การประเมินรวบยอดครอบคลุมกว่าโดยรวมเอาผลการประเมิน ความก้าวหน้าไว้ด้วย ซึ่งจะ
ครอบคลมุอยู่ในรายงานโปรแกรม 

4.2) ท าการประเมินผู้ เข้าร่วม (เช่นการวิจัยเชิงส ารวจ) ตามท่ีได้อธิบายไว้ใน 
หัวข้ออื่น เราสามารถประเมินความคุ้มค่าของบริการของโปรแกรมในหลาย ๆ ด้านการประเมิน
บริการนันทนาการจะไม่สมบูรณ์หากไม่เก็บข้อมูลจากผู้ เข้าร่วม ผู้ เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ การ
นันทนาการ ดังนัน้จึงควรเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมีส าหรับการประเมินบริการการนันทนาการ
ทัง้หมด เทคนิคการประเมินท่ีระบุส่ิงท่ีเกิดขึน้กับผู้ เข้าร่วมอันเน่ืองมาจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
น่าจะถือได้ว่าเป็นเป้าประสงค์หลักของการประเมิน มีประเด็นส าคัญ 3 ข้อท่ีต้องจัดการในการ
ประเมินผล ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีจะใช้การรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูล และ
สดุท้ายคือการประเมินความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบหลกัฐานท่ีรวบรวมได้กบัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมินส าหรับการให้บริการโปรแกรม 
ควรได้มาจากข้อความท่ีแสดงภารกิจของหน่วยงานและเป้าประสงค์ของ โปรแกรม กล่าวคือ 
เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินความคุ้มค่าของโปรแกรมท่ีให้บริการควรได้มาจาก ผลประโยชน์ตามเป้าหมาย
ของโปรแกรมของหน่วยงานตามท่ีกล่าวไว้ ยกตวัอย่าง ภาค วิชาการจัดโปรแกรมนันทนาการของ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีเป้าประสงค์เชิงนโยบายท่ีกล่าวไว้ ข้อหน่ึงว่า “เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
รู้จกักับนักศึกษาใหม่” น่ีคือหน่ึงในประโยชน์ท่ีตัง้ไว้ส าหรับ นกัศึกษาในโปรแกรมท่ีด าเนินการโดย
หน่วยงาน เกณฑ์การประเมินท่ีเท่ียงตรงซึ่งอนุมานจาก ผลประโยชน์เชิงผลลัพธ์ท่ีตัง้ไว้เช่นนีก้็คือ
จ านวนของผู้ ท่ีเข้าร่วมในโปรแกรมท่ีรู้จักกันจริงๆ ค าถามการประเมินท่ีใช้ได้ซึ่งอนุมานจาก
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ผลประโยชน์เช่นนีแ้ละสามารถน ามาใส่ไว้ในเคร่ืองมือ ประเมินผล คือ “มีนักศึกษาใหม่กี่คนท่ีคุณ
รู้จกัในขณะท่ีเข้าร่วมโปรแกรมนี?้” 

ขัน้ตอนแรกในการประเมินผลท่ีดีส าหรับโปรแกรมคือการอนุมาน เกณฑ์การ
ประเมินท่ีเท่ียงตรงและค าถามการประเมินจากภารกิจของหน่วยงานและข้อความท่ี แสดง
เป้าประสงค์ของโปรแกรมแต่ละข้อ ข้อมลูการประเมินท่ีเท่ียงตรงจะวดัส่ิงท่ีเราประสงค์จะ บรรลผุล 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของข้อมูลเกิดจากการท่ีเกณฑ์การประเมินผลและค าถามมีการอนุมาน
อย่างสมเหตุสมผลจากภารกิจของหน่วยงานและเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิง ผลลัพธ์ของ
โปรแกรมนัน้ๆ การรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูล ขั ้นตอนต่อไปคือการก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลท่ี
จ าเป็นเพื่อเป็นหลกัฐานส าหรับการประเมินความคุ้มค่าของโปรดแกรมท่ีจะประเมินผลมีหลายวิธ
ในการเก็บข้อมลูและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บข้อมลู 

(1) รูปแบบของกระบวนการเก็บข้อมูล รูปแบบของการประเมินผลจะเป็น
ตัวก าหนดว่าเมื่อใดจึงจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการรักษา และใครท่ีจะได้รับและไม่ได้รับ
การรักษา เพื่อน ามาเปรียบเทียบ การรักษาคือโปรแกรม เป็นการท่ีคุณเปล่ียนแปลงผู้ เข้าร่วมอัน
เน่ืองมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อให้ได้ข้อมูลพื น้ฐานก่อนเร่ิมโปรแกรมส าหรับน ามา
เปรียบเทียบข้อมลูหลังสิน้สดุโปรแกรม คณุต้องมีกลุ่มท่ีรับการรักษา (ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม) และเป็น
ประโยชน์เช่นกัน พวกมีกลุ่มควบคุมในการประเมินผลของโปรแกรม เช่น กลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมและไม่ได้รับการรักษา สญัลกัษณ์ต่อไปนีใ้ช้เพื่อแสดงแผนภมูิรูปแบบการศึกษา 

X = การรักษา (จ าไว้ว่าน่ีเป็นการด าเนินโปรแกรม)  
O = การจดัหรือรวบรวมข้อมลู (ตามปกติเป็นแบบฟอร์มท่ีต้องจดัท า) 
R = การก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม 

นอกจากนีแ้ต่ละแถวท่ีอยู่ในแผนภูมิยังแสดงถึงอีกกลุ่มหน่ึงท่ีท าการตรวจ
ติดตามในรูปแบบการศึกษา รูปแบบทั่วไปของการศึกษาท่ีใช้ในการประเมินบริการนนัทนาการคือ
กรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนและเข้าร่วมในโปรแกรม และได้รับแบบฟอร์มประเมินผลเมื่อปิด
โปรแกรม การศึกษาแบบนีต้ดัเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้

X  O 
เน่ืองจากมีเพียงแถวเดียว เราจึงทราบว่ามีเพียงกลุ่มเดียวท่ีตรวจติดตาม นั่น

คือกลุ่มท่ีรับการรักษา จึงไม่มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม ไม่มีการเก็บข้อมูลก่อนเร่ิม
โปรแกรมเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีง่าย 
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รูปแบบการศึกษาขัน้สูงกว่านัน้คือการเก็บข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมก่อนเร่ิมเข้า
โปรแกรม การศึกษาแบบนีจ้ดัเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้

O X O 
มีเพียงแถวเดียวเช่นกัน เราจึงทราบว่ามีเพียงกลุ่มเดียวท่ีตรวจติดตาม นั่นคือ 

กลุ่มท่ีรับการรักษา ไม่มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม อย่างไรก็ตามเราต้องเก็บข้อมูลก่อน
ด าเนินโปรแกรม และสามารถวัดได้มากขึน้ว่าได้บรรลุการเปล่ียนแปลงมากเพียงใดจากการเข้า
ร่วมโปรแกรม เป็นรูปแบบท่ีซบัซ้อนกว่ารูปแบบท่ีกล่าวมาแล้ว 

รูปแบบขัน้สูงอีกรูปแบบหน่ึงคือการเพิ่มกลุ่มควบคุม  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับ
การรักษานั่นคือไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาแบบนีต้้องก าหนดกลุ่มควบคุมซึ่งท าได้หลายวิธี
วิธีหน่ึงคือก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มทัง้ในกลุ่มท่ีรักษาและกลุ่มควบคมุจดัเป็นแผนภมูิใต้ดงันี  ้

R   0     X    O 
R   0            0 

เน่ืองจากมี 2 แถวเราจึงทราบว่ามี 2 กลุ่ม R ในแต่ละกลุ่มบ่งชีว้่ากลุ่ม
ตัวอย่างถูกลุ่มเพื่อจัดเข้ากลุ่มกลุ่มท่ีรับการรักษาแสดงไว้ในแถวแรกซึ่งเราทราบได้เน่ืองจากมี X 
อยู่ในแถวเพื่อบ่งชีว้่าได้รับการรักษาในบริการนันทนาการนั่นหมายถึงว่าได้เข้าร่วมโปรแกรม
สญัลกัษณ์ o ทัง้ 4 ตัวบ่งชีว้่ามีการเก็บข้อมลู 4 ครัง้ซึ่งเอือ้ให้เขาเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง
การรักษาตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมรูปแบบนีเ้ห็นได้ชัด
ว่าเอือ้ต่อการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

ส่ิงท่ีควรกล่าวถึงคือการสร้างกลุ่มควบคุมเป็นหน่ึงในปัญหาท่ียุ่งยากท่ีสดุใน
การศึกษาการจัดบริการนนัทนาการ ลกูค้ามิได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมเพื่ออยู่ในกลุ่มควบคุม
แกะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมโปรแกรม ดงันัน้ แทบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะใช้รูปแบบการศึกษาท่ีจดัเป็น
แผนภูมิข้างต้นแต่เราอาจพยายามอิงเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อจับคู่ผู้ ท่ีลงทะเบียนเข้า
ร่วมโปรแกรมกับผู้ ท่ีมีคุณลกัษณะคล้ายกันซึ่งไม่ให้ร่วมโปรแกรมเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ซึ่ง
มักเป็นภารกิจท่ียากและส่งผลให้กลุ่มควบคุมมีคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบไม่มากเท่ากับการใช้
วิธีการสุ่มเพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่างแต่ดีกว่าไม่มีกลุ่มควบคมุ 

วิธีการท่ีสองคือการสร้างลุ่มท่ีต่างออกไปโดยการเปล่ียนแปลงการรักษาท่ีแต่
ละกลุ่มได้รับเป็นการสร้างรูปแบบโปรแกรมท่ีแตกต่างกันซึ่งอาจมีตัง้แต่ความยาวของโปรแกรม
กิจกรรมเฉพาะท่ีใช้ วิธีการน าเสนอ ผู้น า สไตล์ของผู้น าเหล่านีเ้ป็นต้นในการใช้เทคนิคนีผู้้ เข้าร่วม
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แต่ละรายท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมในบริการจะได้รับบริการแต่กลุ่มท่ีต่างออกไปได้รับบริการในระดบัท่ี
ต่างกนัเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้รูปแบบการศึกษาเช่นนีจ้ดัเป็นแผนภมูิได้ดงันี  ้

R    0  X1  0 
R   0  X2   0 
R   0  X3   0 

เพิ่มแถวจนกว่าจะครบตวัแปรตามขัน้ตอนการจดัโปรแกรมเน่ืองจากมีหลาย
แถวเราจึงทราบว่ามีหลายกลุ่มและก าหนดผู้ เข้าร่วมกลุ่มเหล่านีโ้ดยการสุ่ม 1 สญัลกัษณ์ x ท่ีมีตัว
ห้อย บ่งชีว้่ากลุ่มเหล่านีไ้ด้รับการรักษาท่ีแตกต่างกนัสญัลกัษณ์ 0 หลายตวับ่งชีว้่ามีการเก็บข้อมูล
หลายครัง้วิธีนีเ้อือ้ต่อการเปรียบเทียบข้อมลูก่อนและหลงัการทดสอบรวมทัง้เปรียบเทียบข้อมูลผู้ ท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมท่ีแตกต่างกนัเพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละโปรแกรม 

เพื่อให้การอธิบายถกูต้องและต่อเน่ืองเกี่ยวกบัประสิทธิผลของโปรแกรม ต้อง
ใช้รูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม ประสิทธิผลของโปรแกรมในด้านต่าง ๆ (การระบุว่าได้บรรลุผล
ลพัธ์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่) สามารถประเมินได้อย่างจ ากัดหากไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบแต่เป็นไปได้มากขึน้
ถ้าใช้กลุ่มเปรียบเทียบ ผลกระทบของโปรแกรม (การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมขณะนัน้ 
เปรียบเทียบกบัโปรแกรมอื่น หรือ ไม่มีโปรแกรม) ไม่สามารถระบุได้หากไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ 

(2) แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ข้อมูลจะได้จากใครทฤษฎี
นนัทนาการในปัจจุบันชีใ้ห้เห็นว่า 1 ในแหล่งข้อมูลท่ีควรใช้คือ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมแหล่งข้อมูลอื่น
ได้แก่ ผู้น าโปรแกรม ผู้ควบคุมดูแลโปรแกรม ผู้ เข้าชม พ่อแม่ เจ้าหน้าท่ี เหล่านี ้เป็นต้น ความ
น่าเชื่อถือของข้อมลูท่ีได้รับมกัสมัพนัธ์กบัระดบัของประสบการณ์ตรงของผู้ เข้าร่วมกบัโปรแกรม 

(3) ตวัอย่างข้อมูลท่ีเป็นตัวแทน ถ้าคณุเก็บข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมทัง้หมดแสดง
ว่าคณุมิได้เก็บตวัอย่าง แต่คณุได้ท าส ามะโนและคณุไม่ต้องวิตกเร่ืองการเป็นตวัแทนของข้อมลู แต่
ถ้าคณุเก็บข้อมลูของผู้ เข้าร่วมเพียงบางรายแสดงว่าคณุเก็บตวัอย่างในกรณีนี ้คุณอาจต้องวิตกว่า
ผู้ ท่ีอยู่ในตวัอย่างนัน้ จริง ๆแล้วสะท้อนความเห็นของผู้ เข้าร่วมทัง้หมดหรือไม่ 

เทคนิคท่ีเชื่อถือได้มากท่ีสดุเพื่อให้มัน่ใจว่าตวัอย่างนัน้เป็นตวัแทนก็คือการใช้
วิธีสุ่มตัวอย่าง การลงแบบฟาร์มส ารวจไว้ในหน้าโฆษณาของหนงัสือพิมพ์หรือใบปลิวมิใช่เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง ฝนการเก้บตัวอย่างแบบสุ่ม เราต้องทราบจ านวนของผู้ ท่ีอยู่ในประชากรทัง้หมด 
จึงสามารถค านวณอย่างเป้นระบบเพื่อหาจ านวนท่ีถูกต้องในตัวอย่าง นอกจากนี ้เราต้องสามารถ
สุ่มเลือกผู้ ท่ีอยู่ในตวัอย่าง เพื่อเป็นการรับรองว่าคนเหล่านีถ้กูเลือกมาจากประชาการทัง้หมด 
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ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตัดสินใจว่าใช้ตัวอย่าง 100 ราย จาก 5,000 รายท่ีคาด
ประมาณว่าจะมาเข้าร่วมกิจกรมมพิเศษ ย่อมไม่เหมาะท่ีคุณจะเลือกเพียง 100 คนแรกท่ีผ่าน
ประตูเข้ามาในงานเพื่อให้การส ารวจแล้วเสร็จ แต่คุณต้องเลือกผู้ ท่ีเป็นตัวอย่างจากผู้ ท่ีเข้ามาใน
งานตลอดทัง้วนัเพื่อให้แน่ใจว่าตวัอย่างนัน้เป็นตวัแทนของผู้ ท่ีเข้าร่วมงานทัง้หมด 

(4) วิธีการและเคร่ืองมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บข้อมูลเป็นการระบุว่าจะเก็บข้อมูล
อย่างไร เราต้องเลือกวิธีการเก็บข้อมลู นัน่คือรูปแบบท่ีจะเก็บข้อมลู การเก็บข้อมลูมี 3 วิธี หลกัท่ีใช้
ในการประเมินบริการนนัทนาการ ได้แก่ การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ และการส ารวจ 

1.การลัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการถาม -ตอบแบบตัวต่อตัวกับ
ผู้ เข้าร่วมหรือแหล่งข้อมลูอื่น เช่น บิดามารดาของเด็กท่ีเข้าร่วมโปรแกรมในบริการคณุภาพของการ
สมัภาษณ์จะเพิ่มขึน้ถ้ามีการสร้างตารางสมัภาษณ์ ซึ่งได้แก่ รายการค าถามท่ีเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ซึ่งจะใช้ถามตัวอย่างแต่ละราย เจ้าหน้าท่ีด้านสวนสาธารณะและนันทนาการมักมีการปฏิสัมพันธ์
กบัผู้รับบริการด้วยการพูดคุยท่ีไม่เป็นทางการในขณะท่ีก าลงัเข้าเยี่ยมหรือชมโปรแกรมบริการ แต่
มิได้เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบท่ีเป็นประโยน์ต่อการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริการการ
สัมภาษณ์ต้องเวลา จึงเป็นวิธืเก็บข้อมูลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์เอือ้ต่อการ 
(ก าหนดล่วงหน้าพร้อมชุดค าตอบ)  และแบบปลายเปิดท่ีวยให้ผู้สมัภาษณ์ได้ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
อาจมิได้นึกถึงเมื่อสร้างเคร่ืองมือ การช็วิธีประมวลผลอนัเป็นส่วนหน่ึงของเทคนิคการจดัโปรแกรม
ท่ีมุ่งประโยน์เป็นหลัก เป็นรูปแบบการดัดแปลงของการสัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วมเพื่อระบุผลลัพธ์จาก
การเข้าร่วมโปรมแกรม 

2. การสังเกตการณ์ หน่ึงในวิธีการท่ีใช้กันมากท่ีสุดเพื่อโปรแกรมบริการ
คือการเยี่ยมชมโปรแกรมระหว่างด าเนินการเพื่อสังเกตการณ์ส่ิงท่ีก าลังเกิดขึน้ วิธีการนีท้ าให้มี
โอกาสอย่างมากแต่มกัไม่ค่อยใช้โอกาสนี ้ในการจดบนัทึกการประเมินและรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
การด าเนินโปรแกรมและผลลัพธ์ การเก็บข้อมูลวิธีนีใ้ห้เป็นทางการและเชื่อถือได้มากขึน้โดยการ
สร้างตารางการสงัเกตการณ์ของประเด็นท่ีจะสงัเกตด้วยวิธีนีบ้รรดาผู้ เชี่ยวชาญในหน่วยงานซึ่งเข้า
เยี่ยมโปรแกรมก าลังสังเกตการณ์ปรากฏการณ์เดียวกันหากได้รับการฝึกอบรมจะยิ่งมั่นใจได้ว่า
ก าลังใช้วิธีสงัเกตการณ์ประเมินและตีความท่ีคล้ายกนัซึ่งจะท าให้ข้อมลูน่าเชื่อถือมากขึน้ ข้อมลูท่ี
เก็บด้วยวิธีนีจ้ะมีความเท่ียงตรงมากขึน้ถ้าประเด็นในตารางการสังเกตการณ์อนุมานมาจาก
ผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ของโปรแกรมท่ีตัง้เป้าไว้  

3. การส ารวจ เคร่ืองมือการประเมินผลท่ีมักใช้มากท่ีสุดในบริการ
นนัทนาการคือเคร่ืองมือแบบส ารวจประเมินตนเองท่ีมี 1 ถึง 2 หน้า ซึ่งแจกให้ผู้ เข้าร่วมเมื่อสิน้สุด
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โปรแกรมในการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมค าถามในแบบฟอร์มเหล่านี ้ต้องเป็นตัวชีว้ดัท่ี
เท่ียงตรงของผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโปรแกรมท่ีตัง้เป้าไว้บางกรณีค าถามท่ีอยู่ในแบบประเมิน
ลกัษณะนีม้ีการสอบถามเกี่ยวกบัแผนการตลาดหรือส่งเสริมการขายของหน่วยงาน แต่มิใช่ผลลพัธ์
ของการเข้าร่วมโปรแกรม ดังนัน้ค าถามท่ีอยู่ในแบบประเมินตนเองต้องเขียนอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้เป็นเกณฑ์วัดท่ีเท่ียงตรงส าหรับผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ท่ีตัง้เป้าหมายไว้อันเน่ืองมาจาก
การเข้าร่วมโปรแกรม 

การประเมินความคุ้มค่า การประเมินยังไม่เสร็จสิน้จนกว่าจะประเมิน
ความคุ้ มค่าของโปรแกรมวิธีการสมัยใหม่ก าหนดให้ท าการประเมิ นโดยวิเคราะห์หลักฐานท่ี
รวบรวมไว้ในขัน้ตอนท่ีแล้ว วิธีการประเมินเปรียบเทียบมักน ามาใช้เพื่อความข้อค้นพบจากการ
ประเมินต่อไปนีคื้อตวัอย่างการเปรียบเทียบบางกรณี  

1) การเปรียบเทียบการด าเนินการโปรแกรมในปัจจุบันกับการ
ด าเนินการท่ีผ่านมาของโปรแกรมเดียวกนัการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา  

2) การเปรียบเทียบบริการในระดับต่างๆกันเป็นการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของระดบับริการในด้านผลลพัธ์ 

3)การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามท่ีรายงานกับผลลัพธ์
ท่ีตัง้เป้าไว้ เป็นวิธีเปรียบเทียบความแตกต่าง 

4) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโปรแกรมกับผลลัพธ์ ท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานของโปรแกรม  

แนวคิดการประเมินผลแบบมุ่งการใช้ประโยชน์เป็นหลักชีใ้ห้เห็นว่าข้อมูล
เช่นนี ้ต้องมีการถ่ายทอดไปยังผู้ ท่ีจะใช้งานเพื่อท าการประเมินเกี่ยวกบัอนาคตของโปรแกรม การ
ประเมินเหล่านีอ้าจหมายรวมถึงการประเมินความคุ้มค่าของโปรแกรมรวมกรณีการคงอยู่หรือ
ยกเลิกโปรแกรม  

ข้อมลูการประเมินผลท่ีด าเนินการและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจะช่วย
เจ้าหน้าท่ีฯ ในการให้ข้อเสนอแนะโดยอิงข้อมลูดงักล่าว ในเร่ืองอนาคตของโปรแกรมบริการอนัเป็น
การเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ ดังนัน้จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องก าหนดให้การเก็บข้อมูลท่ี
เท่ียงตรงและเชื่อถือได้เป็นภารกิจปกติของการจดัการโปรแกรม   

4.3) จดัท ารายงานโปรแกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นการเงินข้อมลูผู้ เข้าร่วมข้อมูล
การประเมิน) เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องจัดท ารายงานขัน้สุดท้ายท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับการด าเนิน
โปรแกรมจุดประสงค์ของการจัดท าเอกสารดังกล่าวคือเพื่อการตรวจสอบและเพื่อเป็นรายงาน
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ผลลัพธ์ของหน่วยงานการตรวจสอบทางการเงิน เป็นบันทึกกิจกรรมท่ีผ่านมาของหน่วยงาน หรือ
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการบริการครัง้ต่อไป หวัข้อท่ีต้องมีอยู่ในรายงานอาจแตกต่าง
กนัไประหว่างหน่วยงาน แต่มกัประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้  

(1 ) หวัเร่ืองหวัเร่ืองของโปรแกรม   
(2) แหล่งท่ีตัง้ของการบริหารจัดการระบุหน่วยหรือแผนกบริหารจัดการท่ี

ด าเนินการโปรแกรม  
(3) จุดประสงค์เป้าประสงค์วตัถุประสงค์ การระบุส่ิงเหล่านีเ้ป็นการแสดงถึง

หลกัการและเหตุผลท่ีหน่วยงานด าเนินการโปรแกรมดังกล่าว และโปรแกรมจะช่วยในการด าเนิน
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างไอะไรคือผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ท่ีตัง้เป้าไว้ส าหรับผู้ เข้าร่วม  

(4) รูปแบบ / ขัน้ตอนการด าเนินงานระบุแผนการขับเคล่ือนและด าเนินการ
โปรแกรม ในหวัข้อนีค้วรมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ สามารถด าเนินการได้เช่นกัน
เมื่อมีการด าเนินการอีก 

(5) ข้อมูลการเงินมีรายงานผลประกอบการทางการเงินของโปรแกรมข้อมลูท่ี
ระบุจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กบัวัตถุประสงค์ทางการเงินของหน่วยงาน เช่น เป็นองค์กรท่ีได้รับเงิน
อดุหนุนหรือไม่ไม่หวังผลก าไรหรือหวังผลก าไรไม่ว่าจะมีวัตถปุระสงค์เช่นใด รายงานต้องแสดงให้
เห็นว่าผลประกอบการทางการเงินสอดคล้องกบัการคาดการณ์ท่ีตัง้งบประมาณไว้แต่แรก 

2.7 การประเมินโปรแกรมนันทนาการ 
Carol C Riddick และ Ruth V. Russell (1999) ได้สรุปองค์ประกอบของการประเมิน

การจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้วยหลักการ 5 Ps (Five Ps) เพื่อเป็นแกนส าหรับการประเมินได้
ดงัต่อไปนี ้

1. Participants 
1.1 มีแรงจงูใจและความพึงพอใจ 
1.2 เกิดการเปล่ียนของเจตคติ 
1.3 มีการเปล่ียนของความรู้ 
1.4 ความสนใจส่วนบุคคล 
1.5 บ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล 

2. Program 
2.1 ประสิทธิผลของผู้น ากิจกรรม 
2.2 การส่งเสริมการจดัโปรแกรมนนัทนาการ 
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2.3 เกิดผลประโยชน์ของผู้ เข้าร่วม 
2.4 การบริหารความเส่ียงได้ 

3. Place 
3.1 เอาใจใส่ 
3.2 การวางแผน 
3.3 ความพอเพียงของส่ิงอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

4. Policies/Administration 
4.1 มีงบประมาณ 
4.2 การวิเคราะห์ประโยชน์ 
4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิผล 
4.4 การบริการอย่างเป็นธรรม 

5. Personnel 
5.1 เข้าใจตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2 ให้ข้อมลูย้อนกลบัไปสู่การพฒันากิจกรรม 

Edginton และคนอื่น ๆ (1995)การประเมินการจัดกิจกรรมหมายถึง การวัดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการให้บริการ โดยการประเมินจะต้องประเมิน 2 ชนิด คือ
ผลกระทบและกระบวนการ ชนิดแรกคือผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
พฤติกรรม สังคม และอารมณ์ ชนิดท่ี 2 คือกระบวนการ เป็นการน าการจัดกิจกรรมมาใช้ ประเด็น
ในการประเมินจะประเมินเป็นขัน้ๆ แล้วน ามาปรับปรุงโดยทัว่ ไปแล้ววิธีการวดัและประเมินผลมีอยู่
ด้วยกนั 2 วิธี 

1. การประเมินย่อย คือ การประเมินการจัดกิจกรรมท่ีใช้ตลอดระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

2. การประเมินโดยรวม คือ การสรุปการจดักิจกรรมซึ่งเป็นการประเมินขัน้สดุท้าย 
สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ (2551, น. 12) การประเมินผลเป็นการประเมินว่า การจัดกิจกรรม

สามารถท าบรรลเุป้าหมายมากน้อยเพียงใด วิธีการประเมินมี 2 ชนิด คือ 
1. ประเมินระหว่างด าเนินการตัง้แต่การวางแผนและการปฏิบัติการ เพื่อให้ได้

กิจกรรมที่ดีท่ีสดุ 
2. ประเมินเมื่อสิน้สุดการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิด เมื่อสิน้สุด

โครงการว่ามีประสิทธิภาพ คุ้มการลงทนุ และเป็นไปตามจดุประสงค์หรือไม่ 
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3. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการเผชญิและฟันฝ่าอุปสรรค 

ความหมายของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ความสามารถในการเผชิญ และฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) คือ

กระบวนการท่ีเกิดขึน้ทางความคิด ซึ่งหมายถึงเชาว์ของความสามารถในการเอาชนะต่ออุปสรรค
ภายใต้วิกฤต อีกนยัหน่ึงกล่าวได้ว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค คือ ความอดทน
เมื่อประสบกับอุปสรรคได้ราวกับว่าตัวเองเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี และด ารงชีวิตอยู่อย่าง
เข้มแข็ง และยงัสามารถตอบสนองต่ออุปสรรคด้วยความคิดหรือเจตคติเชิงบวกด้วยการเผชิญกับ
ปัญหาอย่างความมุ่งมัน่ ภายใต้ความมีสติ ความรับผิดชอบ ความอดทน และสามารถเกิดแนวคิด
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอปุสรรคนัน้ให้เป็นความส าเร็จของตนเอง ซึ่งจะสงัเกตได้ว่า ความสามารถในการ
เผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค นัน้จะเน้นมาจากผลของการปฏิบัติและสามารถน าไปสู่การใช้ในทักษะ
ทางสงัคม การท่ีบุคคลมีความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรค จะมีเจตคติ หรือแนวคิดต่อ
อุปสรรคท่ีบุคคลต้องเจอให้กลายเป็นความท้าทาย ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้
น าไปใช้ในสงัคมได้ต่อไป (Stoltz, 1998, อ้างถึงใน เพ็ญพิมล ดศิูริวิเชียร, 2550) 

แนวคิดความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคมีพืน้ฐานมาจากปัจจัยท่ีเป็นของ
ความสามารถมนุษย์จากศาสตร์ 3 แขนง โดยท่ี Stoltz (1997) และ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2552) เสนอแนวคิดท่ีว่า องค์ประกอบส าคญัท่ีจะไปสู่การพฒันาแนวคิดและเจตคติต่อ
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของมนุษย์ประกอบด้วยสาขาทาง
วิทยาศาสตร์ 3 แขนงคือ 1) จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) 2) สรีระวิทยาของระบบ
ประสาท(Neurophysiology) และ 3) อิมมูนวิทยาของจิตประสาท หรือจิตประสาทภูมิคุ้ มกัน
(Psychoneuroimmunology) สามารถอธิบายได้ดงัต่อไปนี 
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ภาพประกอบ 4 สาขาที่ส าคญัของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรค 

ท่ีมา : Stoltz (1997) 
1. จิตวิทยาทางสติปัญญาหรือจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) คือ การท่ี

บุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคเกิดจากกลไกภายในท่ีท าให้มีความอดทนโดยใช้วิธีการ ท่ี
หลากหลาย เมื่อไหร่ท่ีพวกเขาขาดการควบคุมความคิดจะเป็นผู้ทุกข์ทรมานมากกว่าผู้ ท่ีมีการ
เผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค ทัง้นี ้การเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของมนุษย์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของความสามารถในการท างานการด ารงชีวิต อีกทัง้ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรคมีรูปแบบท่ีคงเส้นคงวาและเกี่ยวข้องกบัจิตส านึก 

2. สรีระวิทยาของระบบประสาท (Neurophysiology) คือ การท่ีสมองของมนุษย์ท า
หน้าท่ีสั่งให้บุคคลท าพฤติกรรมนัน้ๆ โดยพฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกันออกไปและ
เปล่ียนแปลงได้ ท าให้พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนท่ีตอบสนองต่อการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรค
จะมีความแตกต่างกันและเปล่ียนแปลงได้เช่นกัน ดังนัน้ถ้าพฤติกรรมต่างๆ เหล่านีม้ีการ
เปล่ียนแปลง กล่าวได้ว่าพฤติกรรมดัง้เดิมของบุคคลนัน้จะค่อยๆ หายไป และมีพฤติกรรมใหม่ๆ 
เกิดขึน้มา 

3. จิตประสาทภูมิคุ้มกัน (Psychoneuroimmunology) คือความสามารถในการฟัน
ฝ่าอปุสรรคมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัสขุภาพกาย และสุขภาพจิตของมนษุย์ มีการก าหนดสขุภาพ
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เพื่อให้อายุยืนยาวของตัวบุคคลเอง นั่นท าให้รูปแบบของการตอบสนองในการเผชิญการฟันฝ่า
อปุสรรค หากถกูจดัการได้ไม่ดีจะท าให้บุคคลนัน้เกิดความล้มเหลวในชีวิต 

องค์ประกอบของความสามารถในการฟันฝ่า Stoltz (1997),Stoltz และ Weihenmayer 
(2006) และ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) กล่าวถึงองค์ประกอบความสามารถใน
การฟันฝ่าอุปสรรค มีมิติ 4 มิติคือ CO2RE ประกอบด้วย 1) การควบคุม (C= Control) 2) สาเหตุ
และความรับ ผิดชอบ (O2= Origin and Ownership) 3) เข้าใจผลกระทบของปัญหา (R = 
Reach) และ4) ความอดทนต่อปัญหา (E = Endurance) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเกี่ยวกับ 
ความสามารถในการเผชิญกสนฟันฝ่าอุปสรรคของบุคคลได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง หรือต ่า 
มิติทัง้ 4 ของความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค ได้แก่ 

มิติ ท่ี  1 การควบคุม (C= Control ) หมายถึง ระดับความรู้สึกและการรับ รู้ถึง
ความสามารถ ของตนเองในการควบคุมตนเองให้สามารถผ่านพ้นความรู้สึกหรือสถานการณ์ท่ีท า
ให้เกิดความรู้สึก ทุกข์ใจไปได้ อีกนัยหน่ึงยงัหมายถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ มิติ
การควบคุมนีบุ้คคลสามารถสร้างและฝึกฝนตนเองได้ด้วยการฝึกคิดเชิ งบวกเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหา และอุปสรรค โดยหากบุคคลมีอยู่ในระดับสูงจะเป็นบุคคลท่ีสามารถเข้าใจปัญหา มี
ความคิดเชิงรุกต่อปัญหา พยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อท าให้ตนเองผ่านพ้นความรู้สึก
ทกุข์ยากและความยากล าบากไปได้ และเชื่อว่าไม่มีอะไรท่ีตนเองจะท าไม่ได้หากแต่ต้องพยายาม
ควบคมุทัง้ตนเองและสถานการณ์ให้ได้ 

มิติท่ี 2 การมองหาสาเหตุ และความรับผิดชอบ (O2 = Origin and Ownership) 
หมายถึงความสามารถท่ีตนเองรับรู้ว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากอะไร แล้วพยายามคิดแก้ไขปัญหา 
วิเคราะห์ค้นหาปัจจยัของปัญหา และคอยระลึกว่าตนเองมีส่วนในการรับผิดชอบปัญหานัน้หรือไม่ 
พิจารณาปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของตนเองหรือปัจจัยภายนอก เกิดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเคย
ผิดพลาดในอดีตเพื่อน าไปสู่พฤติกรรมในอนาคต บุคคลประเภทนีห้ากความผิดพลาดมาจาก
ตนเองจะเข้าไปมีบทบาทในการรับผิดชอบ ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบให้ผู้ อื่น ซึ่งจากการ
สงัเคราะห์ผู้วิจยัสามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 การมองหาสาเหตุ (Origin) คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อปุสรรคของชีวิตจะวิเคราะห์ค้นหาสาเหตขุองปัญหา พิจารณาปัญหาท่ีเกิดจากตนเองหรือปัจจัย
ภายนอก จนสามารถปรับปรุงหรือหาวิธีการแก้ไขจากปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.2 ความรับผิดชอบ (Ownership) คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคของชีวิตบุคคลจะเรียนรู้จากประสบการณ์ผิดพลาดของตนเองในอดีตเพื่อน าไปสู่การ
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ปรับปรุง หากพิจารณาและพบว่าความผิดพลาดมาจากตนเองจะแสดงบทบาทในการรับผิดชอบ 
ไม่ผลักความรู้สึกรับผิดชอบให้ผู้อื่นมีความ จะกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการแก้ปัญหานัน้ๆ 
สามารถเป็นบุคคลท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 

มิติท่ี 3 ความเข้าใจ (R= Reach) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้
ผลกระทบของปัญหานัน้ๆ หรือความรู้สึกยุ่งยากท่ีจะเกิดขึน้ต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งบุคคลท่ีมี
ความสามารถเข้าใจผลกระทบของปัญหาในระดับสงู คือบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบ 
เมื่อมีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึน้จะไม่ยอมให้อปุสรรคนัน้เข้ามามีบทบาทกบัชีวิตของตนเอง จะไม่
สิน้ความหวงัไม่ท้อแท้ ในการผ่านพ้นความรู้สึกทุกข์ยาก ใช้วิธีคิดต่ออุปสรรคเป็นเพียงเหตุการณ์
หน่ึงในชีวิตและสามารถผ่านพ้นไปได้ ท าให้เป็นบุคคลท่ี แสวงหาวิธีการจดัการกบัสถานการณ์แห่ง
ปัญหาได้ดีเพราะสามารถประเมินตนเองต่อสถานการณ์การนัน้ๆ ได้ 

มิติท่ี 4 ความอดทน (E= Endurance) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
รับมือและทนทานกับความยืดเยื่อของปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต หากเป็นบุคคลท่ีความ
อดทนต่อปัญหาในระดบัสูงจะมองว่าอุปสรรคเหล่านัน้เป็นส่ิงชั่วคราวจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหน่ึง
เท่านัน้และพยายามขจดัให้หมดไปอย่างถกูวิธี ท าให้เป็นบุคคลท่ีส่งเสริมก าลงัใจท าให้มองโลกใน
แง่ดี ท าให้ความสามารถแข็งแกร่งขึน้ 

หนงัสือทัง้ 3 เล่มนัน้กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัถึงองค์ประกอบความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรคท่ีประกอบด้วยมิ ติ  4 มิ ติคือ CO2RE มีเพียงหนังสือของ Stoltz (2000) ชื่อ 
Adversity Quotient @ Work Make Everyday Challenges The Key To Your Success Putting 
The Principlesof AQ Into Action ไม่ได้กล่าวถึง มิติ Origin (การมองหาสาเหต)ุ แต่เน้นไปในส่วน
ของOwnership(ความรับผิดชอบ) เท่านัน้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนัน้พบว่าลกัษณะ
การท างานส่วนใหญ่ควรให้ความส าคัญกบั มิติ Origin (การมองหาสาเหตุ) ด้วยเพราะเชื่อว่าการ
มองหาสาเหตจุะท าให้ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรคของวยัรุ่นนัน้ไปสู่ความส าเร็จ
ได้ดียิ่ง ขึน้อันเน่ืองมาจากวัยรุ่นนัน้จะมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและขจัดองค์ประกอบท่ีไม่เกี่ยวข้อง
ออกไปได้และมองหาแนวทางแห่งความส าเร็จได้ชดัเจนอีกด้วย 

ระดับของอุปสรรค 
Stoltz (1997) และ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้เสนอว่าอุปสรรค 

ความยากล าบากในชีวิตของบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดบั 
1. อปุสรรคทางสงัคม (Societal Adversity) หมายถึง ความรู้สึกทุกข์ท่ีเกิดในระนาบ

ทางสังคมท่ีอาศัยอยู่ เป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเกี่ยวข้อง
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กับระนาบทางสังคมโดยรวมเช่น ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาการท าลายส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาความเส่ือมลงทางด้านศีลธรรมของคนในสงัคม หรือความล้มเหลวของระบบการศึกษา 

2. อปุสรรคในท่ีท างาน (Workplace Adversity) หมายถึง ความไม่มัน่คงในด้านของ
การประกอบอาชีพท่ีส่งผลต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดมาจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทห้างร้านต่างๆก็เกิดความไม่แน่นอนบุคคลท างานอยู่จึงไม่พร้อมจะ
ทุ่มเทในการท างาน เช่นการเปล่ียนแปลงภายในองค์การ หรือการเลิกจ้างงาน 

3. อปุสรรคในระดับบุคคล (Individual Adversity) หมายถึง ความรู้สึกถึงความทุกข์
ยากท่ีกระทบระดับบุคคลโดยท่ีส่งผลมาเป็นขัน้ ๆ ตัง้แต่อุปสรรคระนาบทางสังคมและท่ีท างานจะ
ส่งผลให้บุคคลเกิดความเครียด ความสุขท่ีเกิดขึน้ก็น้อยลง ในการท่ีบุคคลจะเผชิญการฟันฝ่า
อุปสรรคได้ จะต้องมีความสามารถปรับเปล่ียนจากส่ิงท่ีเป็นวิกฤติก่อให้เกิดเป็นโอกาส มีการ
พัฒนาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคให้อยู่ในระดับสูง จากอุปสรรคทัง้ 3 ระดับสามารถ
แสดงแผนภมูิได้ดงันี ้

 

  
 

ภาพประกอบ 5 ระดบัของอปุสรรคความยากล าบาก 

ท่ีมา : Stoltz (1997) 
ประเภทของบุคคลตามแนวคิดความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค 
Stoltz (1997) และ Stoltz (2000) ได้เปรียบเทียบการฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความส าเร็จไว้

ว่าเหมือนกบัการปีนภเูขา (The Mountain-Ascending toward success) และได้เปรียบมนษุย์ว่า
เป็นนักไต่เขา ซึ่ง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) เสริมแนวคิดนีว้่า “การจะพิชิตยอด
เขาได้ต้องอาศัยสภาพจิตใจท่ีมุ่ งมั่น มีความอดทน เช่นเดียวกับการท างานท่ีต้องมีการ

บคุคล

ที่ท างาน

สงัคม
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เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง” โดยการจ าแนกมนุษย์
ออกเป็น 3 ประเภทส าหรับความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรคคือ 

1. ผู้ยอมแพ้ (The Quitter) คือ คนเกิดความท้อถอยหรือยอมแพ้ง่าย คนกลุ่มนีคื้อคน
ปฏิเสธสถานการณ์ท่ีน าตนเองไปสู่ความรู้สึกยุ่งยากในชีวิตเรียกได้ว่าคนไม่อยากปีนเขา โดยมี
ลักษณะท่ีไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ไม่ชอบความท้าทาย พยายามถอยหนีหากตนเองอยู่
ท่ามกลางกับสถานการณ์ท่ีดูแล้วยากล าบาก บุคคลกลุ่มนีจ้ะสามารถยอมแพ้ต่ออะไรได้อย่าง
ง่ายดายเมื่อเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา เลือกท่ีจะเดินหนี ปฏิเสธทัง้หมด ไม่ว่าสถานการณ์
อาจจะเป็นโอกาสท่ีดีท่ีได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของบุคคลนัน้ก็ตาม 

2. ผู้พักค้างแรม (The Camper) คือ ผู้หยดุพักกลางทาง คนท่ีเดินทางไปได้ซักระยะ
หน่ึงของเส้นทางก็จะหยุด เปรียบได้กับ เมื่อบุคคลประสบกับอุปสรรคแล้วหยุดพักกลางทาง คน
จ าพวกนีเ้ดินไปได้ไกลพอสมควรขึน้อยู่กบัความรู้สึกของตนเองแล้วก็เลือกท่ีจะหยุดเดินทางต่อไป 
ยังไม่มุ่งมั่น ต่อไปการเดินทางเปรียบกับการท างานหรือการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของคน
จ าพวกนีโ้ดยคนกลุ่มนี ้จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบุคคลเห็นว่าตนเองมีความสามารถปฏิบัติได้ 
เพียงใด ถือว่าเป็นความส าเร็จในระดับหน่ึง แต่ยงัไม่ถือว่าเป็นความส าเร็จท่ีสดุ ถ้าคนประเภทนีม้ี
ความอดทนต่ออุปสรรคและมีแนวคิดจะพัฒนาตนเองต่อไปก็จะท าให้บุคคลไปสู่ความส าเร็จท่ี
แท้จริงได้ แต่คนกลุ่มนีจ้ะแตกต่างจากคนกลุ่มแรกท่ียังคิดพยายามปีนเขาแต่เมื่อได้ปฏิบัติมาใน
ระยะหน่ึงก็จะหยดุเพราะคิดว่าตนเองมาไกลท่ีสดุได้แค่นีห้รือความสามารถของตนเองมีเท่านี ้

3. นักปีนเขา (The Climber) คือ บุคคลท่ีมีเจตคติในการต่อสู้กับปัญหารู้สึกท้าทาย
กับส่ิงท่ีตนเองต้องพบเจออยู่เสมอ กล่าวได้ว่าคนกลุ่มนีเ้ป็นบุคคลทุ่มเทเพื่อไปสู่ความส าเร็จท่ี
แท้จริงในส่ิงท่ีตนเองได้ตัง้ไว้ เพื่อความส าเร็จ โดยท่ีไม่ใส่ใจต่อพืน้ฐานของชีวิตว่าเป็นจดุเด่นหรือ
จดุด้อย บุคคลประเภทนีจ้ะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีเจตคติต่อทกุส่ิงสามารถเป็นไปได้ ไม่
ยอมให้อะไรเข้ามาขัดขวางความส าเร็จของตนเองทัง้เร่ืองอายุ เพศ เชือ้ชาติ ร่างกาย จิตใจ แต่
ขึน้อยู่กับสภาพปัจจุบันของตนเอง แสดงให้เห็นว่าบุคคลประเภทนีเ้ป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่น อดทน 
มองหาแนวทางแก้ปัญหา มีวิสยัทศัน์ในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นผลให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 

ประโยชน์ของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค 
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสามารถใช้ได้ดีในระดับบุคคล และส่งผลให้การ

ท างานท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว องค์การ วัฒนธรรม สังคมและชุมชนเกิด
ประสิทธิผล และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสามารถพยากรณ์ความส าเร็จได้ถึง 17
ประการ คือ (Stoltz, 1997) และ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
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1. ผลการปฏิบติังาน 
2. ความเข้มแข็งของอารมณ์ 
3. มีแรงจงูใจ 
4. เกิดสขุภาพทางกาย 
5. มีพลงัอ านาจแห่งตน 
6. ความวิริยะอสุาหะ 
7. ความคิดสร้างสรรค์ 
8. ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 
9. ความรู้สึกอดุมสมบูรณ์ในตนเอง 
10. ปรับปรุงตนเองได้ตลอดเวลา 
11. เกิดการเรียนรู้ 
12. มีเจตคติ 
13. มีพลงั 
14. มีชีวิตอนัยืนยาว 
15. มีความหวงั 
16. ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
17. ความสขุ ความเข้มแข็ง และความสนกุสนาน 

ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคกับความส าเร็จในชีวิต 
การศึกษาแนวคิดของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคนัน้จะเห็นได้ว่ามี

เป้าประสงค์ท่ีส าคัญคือการพัฒนามนุษย์ในแง่มุมของการกระตุ้นความคิดให้เกิดความตระหนัก
จนสะสมให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในด้านการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพในประเด็นนัน้ๆ ซึ่งกล่าว
ได้ว่าเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตด้านพฤติกรรมและความคิดต่อการต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ และท า
ให้บุคคลได้พบความส าเร็จในชีวิต 

1. โครงสร้างของสมอง นักวิชาการของไทยคือ ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม และ 
ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ได้ศึกษาแนวคิดของการประสบความส าเร็จในชีวิต ท่ีเรียกแนวคิดว่า “จิต
สมอง” ซึ่งได้เน้นความส าคัญกับการพัฒนาตนเองอยู่ท่ีสมองต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ กล่าวว่า 
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่าโครงสร้างสมองของมนุษย์นัน้เป็นตัวก าหนดอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรา ซึ่งจะปรากฏเป็นรูปธรรมติดอยู่ในสมอง ซึ่งสมองจะแบ่งเป็นซีก
ต่างๆเปรียบเสมือนเคร่ืองมือบันทึกท่ีบันทึกประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา
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จนเติบโตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากตนเองและผู้อื่น จนเกิดการเรียนรู้ทัง้ตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม
โดยสมองจะบันทึกส่ิงกระตุ้นเหล่านัน้ จึงท าให้เกิดความรู้สึกหรือความนึกคิดบันทึกอยู่ตรงสมอง
ซีกต่างๆ ซึ่งแต่เดิมคนทั่ว ไปจะเข้าใจว่าสมองจะแบ่งเป็น 2 ซีก แต่ปัจจุบันพบว่ามี 4 ซีก ซึ่งหาก
มนุษย์รู้จักพัฒนา จิตสมอง หรือ พฤติกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันโดยคอยกระตุ้นให้สมองทุกซีก
ท างานอย่างต่ืนตัวอยู่เสมอ จึงเป็นกุญแจท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณให้ดี
ตามมาโดยสมองของเราหากใช้แต่ละซีกเป็น จิตของมนษุย์ก็จะดี ถ้าใช้ไม่เป็น จิตก็จะเส่ือมจนเป็น
โรคทางสุขภาพจิตได้ ซึ่งสามารถอธิบายแนวคิดของสมองทัง้ 4 ซีกดังต่อไปนี  ้(วัลลภ ปิยะมโน
ธรรม และ ปรัชญา ปิยะมโนธรรม, 2548) 

1.1 ซีกท่ีหน่ึง อยู่บริเวณ ซีกซ้ายด้านหน้าของสมอง คือแนวคิดของ อัจฉริยภาพ
หรือความฉลาดท่ีสติปัญญา หรือ I.Q. หวัคิดอันเป็นส่วนท่ีเป็นความนึกคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล เป็น
ตรรกะการท างานของสมองซีกนีคื้อ เป็นลักษณะของความคิดท่ีท างานอย่างมีเหตุมีผล มีความ
ส านึกวิเคราะห์ จึงมีข้อมูลต่างๆ ท่ีอ่านมา ฟังมาอ้างอิงกันมา คิดค านวณเป็นสถิติตัวเลข เป็น
ปริมาณ เป็นจ านวน เมื่อมนุษย์ใช้สมองซีกนีจ้ึงตัดสินใจด้วยข้อมลู บุคคลท่ีสมองซีกนีเ้ด่นจะเป็น
คนมีจดุยืน มีเป้าหมาย เชื่อเร่ืองกฎแห่งกรรม เชื่อมัน่ในเหตผุล ซึ่งหากใช้ไปในด้านลบจะส่งผลให้
เป็นโรคหวาดระแวง (Paranoid) 

1.2 ซีกท่ีสอง อยู่บริเวณด้านหลังของสมอง คือแนวคิดของความสามารถในการ
เผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค หรือ AQ อันเป็นส่วนของความนึกคิดท่ีเป็นเร่ืองของรายละเอียด
ปลีกย่อย เป็นระบบ เป็นขัน้ตอน มีแบบแผน เมื่อใดท่ีความคิดของมนุษย์เป็นระบบระเบียบ 
ความคิดต่อเน่ืองโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกเชื่อมั่น แน่นอน ปลอดภัย สมองซีกท่ีสองนีจ้ะท างาน และ
จดจ าส่ิงท่ีเรียงล าดับเชื่อมโยงส่ิงต่างๆ ได้ กล่าวได้ว่าสมองซีกนีจ้ะมีลักษณะท่ีใส่ใจรายละเอียด 
หากสมองซีกนีเ้ด่นจะเป็นบุคคลท่ีเป็นนักบริหาร ตัดสินใจตามท่ีวางแผนไว้ โดยท างานเป็นขัน้เป็น
ตอน มีความมุ่งมั่นอดทน มีความรับผิดชอบ มั่นใจในชีวิต มีความหวัง ความพยายาม ความ
ปรารถนา ซึ่งหากใช้สมองซีกนีม้ากเกินไปซึ่งเป็นลักษณะของหัวเก่าจะท าให้เป็นโรคย า้คิดย า้ท า 
(Obsessive-Compulsive) 

1.3 ซีกท่ีสาม อยู่บริเวณด้านขวาหลังของสมอง คือแนวคิดของความฉลาดทาง
อารมณ์(EQ) ซึ่งลึกลงไปถึงระดับบริเวณสายตา เป็นส่วนของอารมณ์ความรู้สึก ความสัมพันธ์ 
ผกูพัน ซึ่งเป็นสมองส่วนของอารมณ์ความรู้สึก หากมีลกัษณะเด่นมักจะชอบช่วยเหลือคน เห็นใจ
คน เอาใจใส่ดูแล ไวต่อความรู้สึก ทันต่อภาษากาย ชอบแสดงความคิดเห็นส่วนร่วม มักตดัสินใจ
ด้วยอารมณ์เป็นส่วนสมองท่ีชอบงานด้านบริหาร บันเทิง ชอบส่ิงสวยๆงามๆ มั่นใจในความรู้สึก 
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หากมนุษย์ใช้สมองส่วนนีใ้นด้านลบหรือมากเกินไป จะท าให้เป็นคนเอาแต่ใจ เอาแต่อารมณ์เป็น
ใหญ่ มากกว่าเหตุผล หากใช้สมองซีกนีไ้ม่ถูกหลักอาจท าให้เป็นโรคคึก โรคคลังไคล้ หรือ โรค
ซึมเศร้า (Manic-Depressive) 

1.4 ซีกท่ีส่ีอยู่บริเวณ สมองซีกขวาด้านหน้า คือแนวคิดของการใช้ประโยชน์จาก
จินตนาการหรือ UQ กล่าวคือเป็นส่วนของการรับรู้ส่ิงใหม่ๆ เป็นองค์รวม ในทางวิทยาศาสตร์สมอง
ซีกนีจ้ะเป็นจดุผ่านของการสัง่สมยีนหรือเซลล์ใหม่ต่างๆ ท่ีเป็นการรับรู้ เรียนรู้ หรือการคิดแบบริเร่ิม
สร้างสรรค์ การรับรู้ การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ จะผ่านสมองซีกท่ีส่ีนี ้หากมีลักษณะเด่นจะท าให้บุคคล
กล้าลองเส่ียงลองท า บุคคลมักจะตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ การอยากรู้ของตนเอง จาก
ประสบการณ์ชีวิตตัวเอง เป็นสมองส่วนนักสร้าง นักพัฒนา นักจิตนาการสร้างสรรค์ ท่ีเรียกว่า ครี
เอทีฟ ท าให้มีความเชื่อมั่นในตวัเอง มีความใฝ่ฝัน มีพลังจินตนาการ หากใช้สมองซีกนีใ้นทางลบ
จะส่งผลให้เป็นบุคคลท่ี กล้าเส่ียง กล้าลอง จากสัญชาตญาณตัวเอง เหมือนสมองเด็กๆ ท่ีอยากรู้ 
อยากเห็นอยากสัมผัส และคิดอะไรเร่ือยเป่ือย ท าให้เป็นโรคต่ืนตระหนก (Panic) และประสาท
หลอนได้ 

จากการศึกษาแนวคิดเร่ือง จิตสมอง ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญการ
ฟันฝ่าอปุสรรค (AQ) นัน้จะต้องเน้นในสมองส่วนท่ี 2 กล่าวคือ สมองซีกซ้ายล่างเพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ไปพัฒนาความส าเร็จในชีวิตส าหรับเร่ืองนัน้ได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ทัง้นีข้ึน้อยู่กับศักยภาพและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

2. ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคกบัปัจจัยอื่น นักวิชาการได้
ศึกษาวิธีการประสบความส าเร็จในชีวิต ว่า มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั คือ เชาว์ปัญญา (I.Q.) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) และ ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค(AQ) Stoltz (1997) 
และ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า คนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ซึ่งแต่เดิมจะเชื่อว่าเป็นบุคคลท่ีมีสติปัญญาท่ีดี (I.Q.) ต่อมาได้ให้ความส าคัญ
กับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) เพราะถึงแม้มีปัญญาดีจะต้องมีการแก้ปัญหาได้ดี เข้าใจใน
อารมณ์ตนเอง สามารถบริหารอารมณ์ ให้มีความสงบ อารมณ์มั่นคง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เกิด
ปัญญาได้ ขณะเดียวกนัเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาท่ีอยู่บนความเปลี่ยนแปลงของสงัคม (AQ) ท าให้
เกิดการปรับตัวและเชื่อว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากปัจจัยแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอก ท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะไม่ยืดเยื่อและไม่ส่งผลต่อชีวิตในด้านอื่นๆ และเชื่อว่า
ตนเองจะอดทน ฟันฝ่ากับอปุสรรคต่องานนัน้ให้ประสบความส าเร็จได้รวมไปถึงมีวิธีการแก้ปัญหา
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ท่ีเหมาะสม ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ 3 ประการนัน้สามารถเป็นตัวพยากรณ์ความส าเร็จในชีวิตในด้านท่ี
ตนเองต้องการ จากแผนภาพดงันี ้

 
 
 
 

 

            
 
ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง AQ, I.Q. และ EQ. ต่อความส าเร็จในชีวิต 

ท่ีมา : Stoltz (1997) 
 

4. บริบทของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในเขตภาตใต้ 
บริบทของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ภารกิจหลกัในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและความ
ต้องการของท้องถิ่นเขตบริการอันเป็นการสืบทอดบทบาทและภารกิจหลักด้านการฝึกหัดครูมา
อย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่ปี พ.ศ.2462 ท่ีมีการเปิดรับนกัเรียนการฝึกหัดครูในจงัหวัดสงขลาเป็นครัง้
แรก ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ท่ีมีพระประสงค์ปรับปรุงและขยาย
การจัดการศึกษาอย่างรีบเร่งให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงจ าต้องมีการตระเตรียมครูและเพื่อ
รองรับการจะประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกาศศึกษาในปี พ.ศ.2464 ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกบัการศึกษาภาคบงัคบัฉบบัแรกของประเทศไทย 

AQ

IQEQ
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จากจุดเร่ิมต้นจดัการฝึกหดัครูในจงัหวัดสงขลาปี พ.ศ.2462 ได้พฒันาการมาสู่การจดัตัง้
โรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา 
สถาบันราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามล าดับ คณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานท่ี
พัฒนาการมาจากหมวดวิชาการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นคณะวิชาครุศาสตร์และคณะครุศาสตร์ดงัในปัจจบุัน 
พร้อมกบัมีภารกิจหลกัในการจดัการฝึกหดัครูในมหาวิทยาลยัโดยร่วมมือประสานงานกบัคณะต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปความเป็นมาในการจดัการศึกษาโดยรวมดงันี ้

พ.ศ. 2462  ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครู ประกาศนียบัตร
ครูมณฑลเป็นครัง้แรก โดยใช้สถานท่ีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในปัจจุบัน
เป็นสถานท่ีเรียน 

พ.ศ. 2467 จัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑลนครศรีธรรมราช  ณ  ต าบลท่าชะมวง  
อ าเภอก าแพงเพชร (ปัจจบุนั  อ าเภอรัตภมูิ) จงัหวดัสงขลา 

พ.ศ. 2468 เปิดรับนกัเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษา ชัน้
ปีท่ี 3 เรียน 2 ปี ได้ประกาศนียบตัรประโยคครูมลู (ป.) 

พ.ศ.2478 รับนัก เรียนค รูประกาศนียบัตรจังหวัด  (ว.) จากโรงเรียนฝึกหัดค รู
ประกาศนียบตัรจงัหวดัสงขลาเอ็งเสียงสามคัคี อ าเภอหาดใหญ่ มาเรียนรวมกนัท่ีต าบลท่าชะมวง 

พ.ศ. 2479 ย้ายนกัเรียนแผนกฝึกหดัครูมลูจากท่าชะมวงไปเรียนท่ีโรงเรียนมธัยมวิสามัญ
เกษตรกรรมท่ีต าบลคอหงส์อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

พ.ศ. 2487 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรจงัหวดั (ว.) หลกัสตูรประโยคครูประชาบาล (ป.บ) และหลกัสตูรประโยคครูประถม 
(ป.ป) 

พ.ศ. 2490 เปล่ียนชื่อโรงเรียนฝึกหดัครูประกาศนียบัตรจงัหวดัสงขลาเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูสงขลา เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรครูมลู (ป.) กบัหลกัสตูรประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) 

พ.ศ. 2498 เปล่ียนแปลงหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา ( ป.กศ. ) 
โดยรับนกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

พ.ศ. 2499 ย้ายโรงเรียนฝึกหดัครูสงขลา จากต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ไปตัง้ท่ีบ้าน
ส าโรง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาซึ่งเป็นท่ีตัง้ในปัจจบุนั 
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พ.ศ. 2504 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เปิดรับนักเรียนชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัน้สงู (ป.กศ.สงู) และจดัการศึกษาในลกัษณะสหศึกษาเป็นครัง้แรก
โดยย้ายนกัเรียนสตรีฝึกหดัครูสงขลามารวมอยู่ด้วยกนั 

พ.ศ. 2512 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป.) ส าหรับผู้ จบ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มาเรียน 1 ปี และเปิดรับนกัศึกษาภาคค ่าทัง้ระดบั ป.กศ. และระดบั ป.กศ.สงู 

พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 โดยรับ
นักศึกษา ป.กศ. สูง หรือ พ.ม. (ประกาศนียบัตรพิเศษ ครูมัธยม) เข้าเรียน 2 ปี ได้วุฒิครุศาสตร์
บณัฑิต (ค.บ.) 

พ.ศ. 2522  เปิดสอนหลักสูตรอบรมครู ประจ าการ (อคป.) ในระดับ ป.กศ.สูง และ
ปริญญาตรี และขยายกิจการอบรมครูไปเปิดสอนท่ีจงัหวดัสตลู และจงัหวดัพทัลงุ 

พ.ศ. 2526 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาจงัหวดัตรัง สตลู พทัลงุ สงขลา 

พ.ศ. 2527 ก่อตัง้โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสงขลา เปิดสอนระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล
และระดบัประถมศึกษา 

พ.ศ. 2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) ทัง้ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2535 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครู
ทกุแห่งเป็น “สถาบนัราชภฏั”  เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2535โดยให้ต่อท้ายชื่อด้วยชื่อเดิม วิทยาลัย
ครูสงขลาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบนัราชภฏัสงขลา”  

พ.ศ. 2537  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2537 ท าให้สถาบันราชภัฏ
สงขลาสามารถเปิดสอนในระดับสงูกว่าปริญญาตรีได้และยกเลิกค าว่า “คณะวิชา”  เป็น  “คณะ”  
เปลี่ยนผู้บริหารคณะจาก “หวัหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” 

พ.ศ. 2538 “คณะวิชาครุศาสตร์”  ซึ่งมี “หัวหน้าคณะวิชาคณะครุศาสตร์” เป็นผู้บริหาร 
เปล่ียนเป็น “คณะครุศาสตร์” และเรียกชื่อต าแหน่งผู้ บริหารสูงสุดในคณะว่า “คณบดีคณะครุ
ศาสตร์” 

พ.ศ. 2547 ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันราชภัฏสงขลาจึงได้
ปรับฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดังปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีว่า เป็นสถาบันชัน้น า
ระดับประเทศ ท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สถาบันชัน้น าระดบัประเทศ หมายถึง 1. การเป็นสถาบันในการผลิตบณัฑิตครูท่ีสอบบรรจุ
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เข้ารับราชการครูได้ในล าดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  2. นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานปี
การศึกษาละ 1 คน  3. ภาวการณ์มีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และ 4.
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ความเป็นเลิศในการผลิต พฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูท่ีคุรุสภาได้ก าหนดไว้ ทัง้มาตรฐานรายวิชาและกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
และมีความเข้าใจในบริบทพืน้ถิ่นท่ีสามารถน ามาสู่การจัดการเรียนรู้การศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในพหุสังคมวัฒนธรรม ส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษานัน้ เป็นการน าบริบทพืน้ถิ่นเข้ามาบูรณาการในการให้ความรู้ และการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในทกุด้าน 

บริบทของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ก่อก าเนิดขึน้พร้อมกับการจัดตัง้โรงเรียน 

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ท่ีหมู่บ้านมลายูบางกอก ซึ่งผู้ว่าราชการ
จงัหวดัยะลาในสมยันัน้ เป็นผู้จดัตัง้ขึน้โดยใช้เงินศึกษาพลี 

พ.ศ. 2477 จดัเป็นโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้ต้นปีท่ี  1 - 2 
พ.ศ. 2478 จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร 2 ชัน้ คือ ชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 

นักเรียนสอบไล่ได้ ป.5 เป็นนักเรียนปีท่ี 1 นักเรียนสอบไล่ได้ ป.6 เป็นนักเรียนชัน้ปีท่ี 2 และมี
ประถมเกษตรกรรมปีท่ี 1,2 รวม อยู่ด้วย 

พ.ศ. 2482 มีปัญหาบางประการท าให้โรงเรียนต้องปิดตลอดปีการศึกษา 2482 
17 พ.ค. 2483 เร่ิมเปิดท าการสอนใหม่เป็นมัธยมพิเศษ เร่ิมสอนปีท่ี 1 ต่อมาในปี  พ.ศ. 

2484  ได้ขยายการสอนถึงชัน้ปีท่ี 3 
พ.ศ. 2486 ได้เปลี่ยนชื่อชัน้ ม.1,2,3 พิเศษ เป็นชัน้ฝึกหดัครูประชาบาล (ปป.) ปีท่ี 1,2,3 
พ.ศ. 2493 เปิดชัน้ฝึกหดัครูมลู 
พ.ศ. 2494 เปิดชัน้ฝึกหดัครูประกาศนียบตัรจงัหวดัปีท่ี 1 ยกเลิกชัน้ ปป. ปีท่ี 2 
พ.ศ. 2498 ยกเลิกชัน้ประโยคครูมลู เปิดชัน้ฝึกหดัครูประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาปีท่ี 1 

ยบุเลิกชัน้ ว.ปีท่ี 1 
พ.ศ. 2499 เปิดชัน้ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ยกเลิกชัน้ประโยคครูมูลและ

เปิดสอนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาตลอด 
พ.ศ. 2505 กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครู

ยะลาและในปีการศึกษา 2506 ได้เปิดชัน้ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัน้สงูเป็นรุ่นแรก 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีวิวัฒนาการจากหมวดการศึกษาของ
โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา มาถึงการเป็นวิทยาลัยครูยะลา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 มีสายงานการบริหาร เป็นคณะวิชา และคณะวิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เป็น
คณะวิชาหน่ึงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาการศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานนาม “สถาบนัราชภฏั”แทน
วิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปล่ียนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา” และในปี พ.ศ. 2538 ได้มี
พระราชบญัญัติราชภัฏ พุทธศกัราช 2538 ส่งผลให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่างๆ ในสถาบนั   มีการ
เปล่ียนแปลงออกไปจากเดิม และ “คณะวิชาครุศาสตร์” ท่ีมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหาร มาเป็น  
“คณะครุศาสตร์” และเรียกผู้บริหารสงูสดุ ในคณะว่า “คณบดีคณะครุศาสตร์” 

พ.ศ. 2540 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ได้เปิดให้มีหลกัสตูรเพิ่มเติม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(ป.บัณฑิต) ท่ีเป็นโครงการร่วมกันกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน คือ นักศึกษาในโครงการ สควค. ซึ่งเป็นรุ่นแรก  และด าเนินการมาจนถึง
ปัจจบุนั 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ขึน้ท าให้               
คณะ ครุศาสตร์มีบทบาทในการพฒันา และส่งเสริมวิทยฐานะครูทางการศึกษา คณะครุศาสตร์จึง
ได้ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) เพิ่มเติมในปี 2543 เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู ส าหรับผู้ประกอบอาชีพครูท่ีไม่มีวุฒิครู ขึน้  เพื่อรับ“ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ต่อมาวนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเร่ือง “การแบ่งส่วนราชการ
ในสภาสถาบันราชภัฏ” ท าให้คณะครุศาสตร์ต้องแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 
ส านกังานเลขานกุารคณะ และโรงเรียนสาธิต 

พ .ศ. 2546  รัฐบาลมี นโยบายในการพัฒ นาครูและผู้ บ ริ หารการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีวฒุิการบริหาร
การศึกษาและครูผู้สอนจะต้องมีวฒุิการศึกษาอย่างต ่าระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ จึงได้มี
โครงการพัฒนาครูและผู้ บริหารประจ าการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา และเปิดท าการสอนตามโครงการนี ้จ านวน 8 
โปรแกรมวิชา 
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พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547” ขึน้ ท าให้สถาบันราชภัฏยะลามีนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ตัง้แต่วันท่ี 
15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา รวมทัง้การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษาขึน้ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2547) ให้ได้มาตรฐานมากขึน้ และเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (5ปี) จ านวน 7 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศึกษา 
สาขาศิลปกรรม สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  

พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู  
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

สาขาวิชาพลศึกษาและสขุศึกษา และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

การศึกษา 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจยัเพื่อการพฒันา 
โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีว่า“คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสงัคมพหวุฒันธรรม” 

บริบทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ แต่เดิมเรียกว่า "คณะวิชาการศึกษา" เป็นคณะท่ี

ถือได้ว่าเก่าแก่ท่ีสุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตัง้ขึน้มาพร้อมกับการถือก าเนิดของ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาสงขลา เมื่อวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2511 จนได้รับการยกฐานะขึน้เป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในวันท่ี 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2517 และได้เร่ิมเปิดสอน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี มีการพัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ ขึน้มาเร่ือย ๆ จนกระทั่งวันท่ี 1 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 ก็ได้รับการจัดตัง้เป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อม
กบัการถือก าเนิดของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีว่า เป็นคณะท่ีผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชัน้น าท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัภมูิภาคอาเซียน 
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5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

จากการตรวจเอกสารพบว่าลกัษณะของงานวิจัยเร่ือง “การพฒันาโปรแกรมนนัทนาการ
เพื่อเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู” ความเฉพาะใน
แต่ละศาสตร์ความรู้ท าให้ผู้ วิจัยจึงศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเฉพาะองค์ความรู้ท่ี
หลากหลายประกอบด้วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  
และงานวิจยัท่ีเกียวข้องกบัโปรแกรมนนัทนาการ โดยสามารถน าเสนอได้ดงันี ้

Almenda (2009)ได้พัฒนาโปรแกรมในการเพิ่มความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
(Adversity Quotient:AQ)กับนักศึกษาใหม่โดยท าการศึกษาทดลองกับนักศึกษาใหม่ในวิทยาลัย
ขนาดกลางท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสตูรภาษาอังกฤษในประเทศอินเดีย โดยเป็นกลุ่มทดลอง 
50 คน กลุ่มควบคมุ 50 คน พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการเผชิญอปุสรรคสูงขัน้
หลังเข้าร่วมโปรแกรม และมีความความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการเผชิญอปุสรรคสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

Matthieu (2004) ได้ศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองของโปรแกรมนันทนาการบ าบัดเร่ืองการ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการจัดการกับตนเองซึ่ง
รวมถึงการควบคุมอารมณ์ และความเครียด ของเยาวชนท่ีเป็นเยาวชนชายท่ีถูกทารุณกรรมใน
บริเวณ เซาท์แคลิฟอร์เนีย จ านวน 18 คน โดยใช้แบบทดสอบ School Social Behavior Scales 
(SSBS) เพื่อจะเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ซึ่งการศึกษาครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาทดลอง 10 สปัดาห์
ครัง้ 60 นาที ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้ 1 กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มควบคุม และอีก 2 กลุ่มเป็น
กลุ่มทดลองให้เข้าโปรแกรมนันทนาการบ าบัดซึ่งกลุ่มทดลองได้ใส่กิจกรรมท่ีแตกต่างกัน ผู้ จัด
โปรแกรมคือ นักจิตวิทยา และ ผู้ เชี่ยวชาญนันทนาการบ าบัด (CTRS) ประกอบด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมสขุภาพจิต จดัการความเครียด การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น พัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหวเพื่ม
สมรรถภาพทางกาย และเมื่อ เข้าโปรแกรมนันทนาการบ าบัดเสร็จสิน้จึงให้ทั ง้ 3 กลุ่มท า
แบบทดสอบเดิมแล้วน ามาเปรียบเทียบ ผลการทดลองคือกลุ่ม ทดลองทัง้ 2 กลุ่มมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

Patry, Blanchard, และ Mask (2007) ศึกษาการประเมินข้อก าหนดรูปแบบการจัดการ
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัและการวางแผนหรือการหลีกเล่ียงการปะทะของ
การใช้ชีวิตซึ่งการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบส ารวจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงการอทิุศเวลา
ในการใช้เวลาว่างเพื่อกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาท่ีสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดใน
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ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา มีกลุ่มตัวอย่าง 262 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นเพศ
ชาย 18% และเพศหญิง 82% ทัง้หมดคือนักศึกษามหาวิทยาลัยในแคนาดา อายุเฉล่ีย 20.15 ปี 
(SD= 2.19) ผลคือการปรับปรุงสขุภาพทางกาย การพัฒนา หรือการตัง้เป้าหมาย และการใช้เวลา
ว่าง ท าให้นักศึกษา มีการปรับตวัท่ีดี จดัการกับความเครียดได้ดีเป็นผลมาจากรูปแบบการเข้าร่วม
กิจกรรมนนัทนาการ 

Pangma, Tayraukham, และ Nuangchalerm (2009) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนกัเรียนเกรด 12 และ นกัศึกษาอาชีวศึกษาชัน้
ปีท่ี 3 ซึ่งมีเป้าประสงค์ของการวิจัยคือ โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 
random sampling) ซึ่งใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ประกอบด้วย ความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเอง, ความเชื่อมั่น ในตนเอง,ความอิสระของบุคคล, แรงจูงใจในการประสบผลส าเร็จและ การ
อ้างอิงสู่อนาคต ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบมาวิเคราะห์เพื่อความสัมพันธ์ของสาเหตุท่ีจะท าให้เกิด 
ความสามารถในการเผชิญและฟันผ่าอุปสรรคของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ให้กับ ความสามารถในการเผชิญการฟันผ่าอุปสรรค และอย่างไรก็ดีงานวิจัยนีจ้ะ
เป็นต้นแบบต่อการศึกษาในอนาคตเพราะเป็นข้อมลูให้กลบัไปให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา น าไปพฒันานกัศึกษาของตนเองในเร่ืองความสามารถในการเผชิญและฟันผ่าอปุสรรค 

กมลพร แสนพิพิธ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชัน้ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวนทัง้สิน้ 694
คนง ผลการวิจยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญ 
และฝ่าฟันอุปสรรคของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ด้านการควบคมุสถานการณ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความกล้าเส่ียง ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ปัญหามีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการแสดงออกด้านการรับรู้ถึงระดับของอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสติ
และด้านความอดทนทนทานต่ออุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงออก โมเดล
ความสมัพันธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรคผลได้ค่าสถิติ
ไค-สแควร์(Chi-square: X2) มีค่าเท่ากับ 175.93องศาอิสระ(df) มีค่าเท่ากับ94ค่า p-value มีค่า
เท่ากบั 0.063ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์(X2/df) มีค่าเท่ากบั 1.87ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) 
มีค่าเท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 และค่า 
RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.042 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค
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ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทางตรง ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพ 
ความรับผิดชอบการมุ่งอนาคตและความเชื่อมั่นในตนเองตามล าดับ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้แก่ความรับผิดชอบบุคลิกภาพ 

กรรณิกา สขุสมัย (2549) ท าการวิจัยเร่ือง การสร้างมาตรประมาณค่าความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้ วิจัยใช้แนวคิดของ
Stoltz ตรวจสอบคุณภาพของมาตรประมาณค่า สร้างมาตรประมาณค่าความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของ Stoltz 4 ด้าน ได้แก่ การควบคุมสถานการณ์ การรับรู้ต้นเหตุและ
รับผิดชอบต่อปัญหา การเข้าถึงปัญหา และการอดทนต่อปัญหา ศึกษากลุ่มตวัอย่างจากนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาจันทบุรีและระยอง ปี
การศึกษา 2547จ านวน 1 ,200 คน ผลการวิจัยปรากฏว่าข้อค าถามในมาตรประมาณค่า
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค มีความตรงเชิงเนือ้หาทุกข้อ มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ค าถามกับมาตรประมาณค่าตัง้แต่ .27 ถึง .53 และค่าความเท่ียงของมาตรประมาณค่าทัง้ฉบับ
เท่ากับ .89 อีกทัง้มาตรประมาณค่าความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมีความตรงเชิงโครงสร้าง
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ61.16 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 224 ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 
1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากบั .99 และดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 3. ปกติวิสยัแบบ
เปอร์เซนไทล์ของมาตรประมาณค่าความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคจ าแนกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
ผู้มีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคระดับสูง มีต าแหน่งเปอร์เซนไทล์สูงกว่า 77.00 ขึน้ไป ผู้มี
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคระดับปานกลาง มีต าแหน่งเปอร์เซนไทล์ท่ี 23.01 ถึง 77.00 
และผู้มีความสามารถ ในการฟันฝ่าอปุสรรคระดบัต ่า มีต าแหน่งเปอร์เซนไทล์ต ่ากว่า 23.01 ลงมา 

ปัทมา นาแถมเงิน, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ , และ กุลภัสสร ศิริพรรณ (2560)ได้ท าวิจัย
เร่ืองการพฒันาแบบวดัเชิงสถานการณ์เพื่อวดัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ) 
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 80 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 380 คน ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอปุสรรคโดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์แบบ 3 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ท่ีวัดความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทัง้ 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีของ Stoltz พบว่า ค่าความเท่ียงตรง
ตามเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้างด้วยวิธีกลุ่มรู้ชดั (Known Group 
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Technique) โดยเปรียบเทียบผลการท า แบบวดัของนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรคสูง กับนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต ่่า พบว่านักเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 ซึ่งมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่าตัง้แต่ 0.29 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.83 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีภูมิหลังต่างกันพบว่าเพศ คะแนนสอบ O-NET ลักษณะครอบครัว การอยู่
อาศัย อาชีพของบิดามารดา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคไม่แตกต่างกนัในทกุตัวแปร ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ
ส าหรับแบบวดัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคท่ีสร้างขึน้พบว่าคะแนนสเตไนน์ท่ี 1-
3 คือ มีความสามารถในการเผชิญและฝันฝ่าอุปสรรคต ่า มีคะแนนตัง้แต่ 0–101 คะแนนคะแนนส
เตไนน์ท่ี 4-6 คือ มีความสามารถในการเผชิญและฝันฝ่าอุปสรรคปานกลางมีคะแนนตัง้แต่102–
114 คะแนน และคะแนนสเตไนน์ท่ี 7-9 คือ มีความสามารถในการเผชิญและฝันฝ่าอุปสรรคใน
ระดบัสงู มีคะแนน ตัง้แต่ 115 – 120 คะแนน 

วฒันา ปัตถาวะโร (2552) ได้ท าการวิจยัเร่ืองกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัด 
ขอนแก่นจ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคมุ 8 คน ผล การ วิจยัพบว่าเยาวชน 
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความ 
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) มีคะแนนความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน 
อปุสรรค (AQ)สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาความสามารถในการ 
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเยาวชนในศนูย์ฝึกและ 
อบรมเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาความสามารถในการเผชิญ 
และฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) มีคะแนนความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค(AQ) สูงกว่า 
เยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพื่อ พฒันา 
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรค (AQ) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สุวิมล อุไกรษา และ ชีพสุมน รังสยาธร (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค และการป้องกันความ
เส่ียงต่อการฆ่าตัวตายของนิสิตนกัศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน450 คน จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน ผลการศึกษานักศึกษาท่ีมีความสามารถในการ
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เผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค และสัมพันธภาพในครอบครัวความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ป้องกันความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรค
มีผลต่อสขุภาพจิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 

สเุมษย์ หนกหลงั (2557)ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการเผชิญการฟัน
ฝ่าอปุสรรคของนกัศึกษาครูโดยใช้โปรแกรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบ
ชี ้น า ต น เอ ง  ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย เป็ น นั ก ศึ ก ษ า ค รู  ชั ้น ปี  ท่ี  3  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 411 คน พบว่า1) องค์ประกอบของ
ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครู มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุม 
ด้านการมองสาเหตุ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจ และ ด้านความอดทน นักศึกษาครูมี
ความต้องการจดัโปรแกรมนนัทนาการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการการเรียนรู้ และด้าน
ผู้ด าเนินการในระดบัมาก โดยโปรแกรมนันทนาการท่ีพฒันาขึน้มีกิจกรรมละครและการแสดงเป็น
กิจกรรมหลกั 2) ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอปุสรรคของนกัศึกษาครูท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการท่ีพัฒนาขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 เมื่อ
ทดสอบด้วย t-test พบว่าความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครูก่อนกับ
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้อง
กบัการสะท้อนคิดจากผู้ เข้าร่วมโปรแกรมนนัทนาการ 

สเุมษย์ หนกหลัง, สุวิมล ตัง้สัจพจน์, และ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2553) ท าการวิจัยเร่ือง 
ผลของโปรแกรมนันทนาการการละครท่ีมีต่อการจัดการความเครียดของเยาวชน: กรณีศึกษา 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นวิจัยแบบกึ่งทดลองมี กลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนชายหญิง (18-19 ปี ) 
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 30 
คนได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling)โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
15 คนและกลุ่มควบคุม 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ 1) โปรแกรมนันทนาการการละคร
ส าหรับพฒันาการจดัการความเครียดของเยาวชนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบค่าความ
เท่ียงตรงเชิงพินิจจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน 2) แบบประเมินการจัดการความเครียดของ
เยาวชนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้และ3) แบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนต่อโปรแกรมนันทนาการ
การละครท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งแบบประเมินทัง้ 2 ชดุได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
จากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.87-1.0 ความเชื่อมั่น โดยวิธี
ของ Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.82และ 0.81 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า1) ภายหลังทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงทั ง้ใน



 94 
 
ภาพรวมและในรายด้านคือปัญหาและอารมณ์ของการจัดการความเครียดดีกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงท่ี
ดีกว่ากลุ่มควบคุมในเร่ืองการจัดการความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 และ 3) 
กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมนนัทนาการการละครโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบส ารวจ และแบบ
ทดลอง ถึงแม้จะมีการศึกษาวิจยัในรายละเอียดของการมีส่วนร่วมท่ีมีวิธีการวิจยัท่ีคล้ายคลึงกนัแต่
ก็ไม่ได้ศึกษาในเร่ืองของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ดังนัน้
จึงพบงานวิจัยในลักษณะน่ีจึงยังมีอยู่จ านวนน้อยจึงท าให้ ผู้ วิจัยสนใจในรายละเอียดของการ
พฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
วิชาชีพครู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนและการด าเนินการวิจยัดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมนนัทนาการ/ความสามารถ

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ขยายผล 

ม.1 ม.2 ม.3 

จดัท าคู่มือการใช้โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูฉบับสมบูรณ์ 

2.การพัฒนา 

(Development) 

แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนนัทนาการ/แบบประเมิน

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

จดัท าโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน

ฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

หาคณุภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

Pilot Study 

จดัท าคู่มือการใช้โปรแกรมนนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

1.การวิจัย 

(Research) 

ทดสอบก่อน 

ทอสอบหลงั 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 

หลักสูตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง 
จ านวน 3 สถาบัน ดังนี ้1) มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 359 คน 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จ านวน 243คน  และ 3)มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 195 คน รวมทัง้สิน้ 797 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรม
นนัทนาการ และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก าหนดขนาดโดยใช้
ตาราง Krejci & Morgan ได้จ านวน 260 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยการก าหนด
คุณสมบัติ ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 40 คน มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 40 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่ อ เสริมสร้า ง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู  จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการ
ก าหนดคุณสมบัติ ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ านวน 60 คน 

3. กลุ่มขยายผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการก าหนดคุณสมบัติ 
ได้แก่ นกัศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน  

 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูนีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือวิจยั 4 ชิน้ ได้แก่ 
1.แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของนิสิตวิชาชีพครู 
2.แบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
3.แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 



 97 
 

4.โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค
ของนิสิตวิชาชีพครู 

5.คู่มือการใช้โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

 

แผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group 

Pre-test and Posttest Design) 
 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการกิจกรรม

นันทนาการของนิสติวิชาชพีครู 
ในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถาม มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อจัดท าแบบสอบถามความต้องการในการจัด
กิจกรรมนนัทนาการ 

2.จัดท าแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 33 ข้อ 
โดยใช้แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้

4 หมายถึง ความต้องการมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง ความต้องการมาก 
2 หมายถึง ความต้องการน้อย 
1 หมายถึง ความต้องการน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความต้องการตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความต้องการมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความต้องการมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความต้องการน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความต้องการน้อยท่ีสดุ 

3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 

4.ท าการปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
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5.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 
(Try-out) กบันิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ ตามวิธี

ของ Cronbach หรือ วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.901  
6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 260 คน 
7.วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้

ค่าเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจนี เ้ป็นพืน้ฐานข้อมูลส าหรับการสร้างโปรแกรม

นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของประเมินความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
 ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเพื่อจัดท าแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
2.จัดท าแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพ

ครู จ านวน 25 ข้อ โดยใช้แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้
4 หมายถึง ความสามารถมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง ความสามารถมาก 
2 หมายถึง ความสามารถน้อย 
1 หมายถึง ความสามารถน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความต้องการตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความสามารถมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความสามารถมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความสามารถน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความสามารถน้อยท่ีสดุ 

3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 
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4.ท าการปรับแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 

(Try-out) กบันิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ

นิสิตวิชาชีพครู ตามวิธีของ Cronbach หรือ วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั  0.85  

6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 260 คน 
7.วิเคราะห์ข้อมลู 

 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ของนิสติวิชาชพีครู 

ในการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครูมี
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพ
ครู 

2.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 30 ข้อ โดยใช้
แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้

4 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
3 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความพึงพอใจตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 
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3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 

4.ท าการปรับแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 

(Try-out) กบันิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ตามวิธีของ 

Cronbach หรือ วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.928 
6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง  
7.วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้ค่าเฉล่ีย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสติวิชาชพีครู 
ในการสร้างและหาคุณภาพของโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
วิชาชีพครู และผลจากการศึกษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการ 

2.สร้างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ตามแนวคิดหลกัการของ APIE (Austin.2013) หลักการจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างเป็นระบบ (Six Key Elements of Situated Activity System) ของ 
Rossman Schlatter (2015) และแนวคิดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของ  
สตอรท์ (Stoltz) 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุม(control) การมองหาสาเหตุ (Origin) ความรับผิดชอบ
(Ownership) ความเข้าใจ(Reach) และความอดทน(Endurance) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆละ 2 
ชัว่โมง โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นิสิต
วิชาชีพครูได้แสดงความสามารถของตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และยอมรับการเข้าร่วม
กิจกรรมกบับุคคลอื่น 
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ตาราง 1 โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของ
นิสิตวิชาชีพครู 8 สปัดาห์  

สปัดาห์     
    ท่ี 

 

แผนกิจกรรม AQ* การประเมินผล 

1 
 
เล็งปล่อยให้ตรงเป้า C/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
2 
 
ส่ือสารไร้สาย ลวดลายไร้เสียง C/O2 แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
3 
 
รวมหมู่สู้เชือก C/E/O2 แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
4 
 
ต่อความยาวสาวความยืด C/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
5 
 
กีฬาสร้างสปิริต C/O2/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
6 
 
สนกุไปกบั THE JUNGLE BOOK R/C/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
7 
 
เข้าใจชีวิตผ่านภาพยนตร์ C/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 
8 
 
โอลิมปิคกิจกรรม C/E แบบประเมิน

ทกัษะการจดักิจกรรม 

 
3.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูท่ีสร้างขึน้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดย
ให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) มีความเหมาะสม 

4.ท าการตรวจสอบปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ 
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5.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับนิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกบักลุ่มประชากร จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเป็นไปได้ของโปรแกรมในสภาพจริง 

6.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปทดลองกับ นิสิตวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากสาขาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยการทดสอบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรค ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม(Pre-test) และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest)  

7.หาผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มอืการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนสิิตวชิาชีพครู 
ในการในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปใช้กับนิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากสาขาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2.จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการออกเป็น 3 ขัน้ตอนคือ 
ขัน้ตอนที่1 การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนสิิตวิชาชีพครูและ

การประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
1.ผู้วิจัยประสานงานกับนิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 หลกัสตูรวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง ทัง้ 3 สถาบันเพื่อนัด
หมายวนัเวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูตามก าหนด 
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ขัน้ตอนที่2 การวิจัย ทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสติวิชาชีพครู 

1.ผู้วิจัยประสานงานกับสาขาพลศึกษา เพื่อนัดหมายนิสิตในการท าความเข้าใจใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

3.ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลนิสิตวิชาชีพครู จากการตอบแบบประเมินความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 3 ชุด ส าหรับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
(Pre-test) หลังการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest)และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ขัน้ตอนที่3 การขยายผลโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนสิิตวิชาชพีครู 

1.ผู้วิจัยประสานงานกับสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อนัดหมายนิสิตในการท าความ
เข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

3.ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลนิสิตวิชาชีพครู จากการตอบแบบประเมินความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 3 ชุด ส าหรับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
(Pre-test) หลังการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest)และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

4.จัดท าคู่มือโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.เพศ สถานศึกษาน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ 
2.ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 

และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครูน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยายทดสอบ
ความสมัพนัธ์ทางสถิติโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิต
วิชาชีพครูน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยาย ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างก่อน
และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้ t-test Dependent 

 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี SWUEC-G-191/2563X ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 
2563 
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการวิจยั 



 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู และศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
สัญลักษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง และการแปลความหมายของการ

วิเคราะห์ข้อมลู มีดงัต่อไปนี ้
n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอย่าง   
�̅�  แทน  ค่าเฉล่ีย   
SD  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
df  แทน  ค่าชัน้แห่งความอิสระ Degree of Freedom   
t  แทน  ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution   
Sig แทน  ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวนได้   
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ดงันี ้

1.ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครูและผล
การประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

2.ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

3.ผลจากการทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ตอนท่ี 2 ผลของการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
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1.ผลจากการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวชิาชีพครู 

1.ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของนิสิตวิชาชีพครูและผลการ
ประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมลู 

 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
170 
90 

 
65.38 
34.62 

รวม 260 100 
2. สถานศึกษา 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ                  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

 
180 
40 
40 

 
69.24 
15.38 
15.38 

รวม 260 100 

(n=260) 
จากตาราง 2 แสดงข้อมลูทั่วไปของผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นนิสิต / นกัศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้

ปีท่ี  3 ท่ีขึน้ทะเบียนหลักสตูรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขต 
ภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 3 สถาบัน รวม 260 คน เป็นเพศชายร้อยละ 65.38 และเพศหญิงร้อยละ 
34.62   จ าแนกตามสถานศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ ร้อยละ 69.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เท่ากนั คือ ร้อยละ 15.38 
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความต้องการในการจดักิจกรรมนนัทนาการ 

ข้อ
ที่ 

กิจกรรมนันทนาการ 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  
ระดับความ
ต้องการ 

1 กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม  
1.1 การวาดภาพ วาดเขียน ระบายสี 
1.2 การประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดเุหลือใช้ 
1.3 การปัน้ 

3.37 

3.29 
3.48 
3.34 

0.84 

1.28 
1.07 
1.18 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกมและกีฬา  
2.1 เกมต่างๆ เช่น ปริศนาค าทาย 
2.2 เกมกลางแจ้ง เช่น บอลลูนสี บอลลูนด่าน วิ่งไล่จับ 
เล่นฐาน Walk Rally 
2.3 กิจกรรมกีฬา เช่น แชร์บอล ปิงปอง ฟุตบอล 

3.53 

3.36 
3.67 

 
3.56 

0.76 

1.03 
1.05 

 
0.90 

มากท่ีสดุ 
มาก 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
3 กิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นร าหรือกิจกรรมเข้า

จงัหวะ  
3.1 การเต้นร าพืน้เมือง 
3.2 การเต้นประกอบเพลง 
3.3 การเต้น K-Pop, Break Dance, ลีลาศ 

2.31 

 
1.82 
3.36 
1.74 

0.82 

 
0.99 
1.00 
0.96 

น้อย 
 

น้อย 
มาก 
น้อย 

4 กิจกรรมนนัทนาการประเภทละครและภาพยนตร์  
4.1 ดภูาพยนตร์ดลูะครสัน้ คลิปวิดีโอสัน้ๆ 
4.2 การแสดงบทบาทสมมติ 
4.3 การฟังนิทาน การฟังเร่ืองเล่าต่างๆ 

3.49 

3.87 
3.19 
3.42 

0.63 

0.90 
1.00 
1.01 

มาก 
มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

5 กิจกรรมนนัทนาการประเภทงานอดิเรก  
5.1 การสะสม (แสตมป์เหรียญ ตุ๊กตา ฯลฯ) 
5.2 การปลกูต้นไม้ 
5.3 การถ่ายภาพ 

3.33 

2.36 
3.38 
2.51 

0.96 

1.02 
1.12 
1.15 

มาก 
น้อย 
มาก 
มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

กิจกรรมนันทนาการ 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  
ระดับความ
ต้องการ 

6 กิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและร้องเพลง  
6.1 การร้องเพลง 
6.2 การฟังเพลง ชมคอนเสิร์ต ชมการแสดง 
6.3 การเล่นดนตรี 

3.74 

3.33 
3.89 
3.42 

0.89 

1.14 
0.97 
1.08 

มากท่ีสดุ 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มาก 

7 กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมกลางแจ้ง  
7.1 การเดินชมและศึกษาธรรมชาติ 
7.2 การเล่นกลางแจ้ง 
7.3 การเล่นในสนามเด็กเล่น 

2.75 

2.53 
3.36 
3.43 

0.78 

0.80 
0.99 
1.04 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

8 กิจกรรมนนัทนาการประเภทวรรณกรรม  
8.1 การท าใบความรู้ง่ายๆ 
8.2 การเขียนบนัทึกประจ าวนั เร่ืองเล่านิทาน เร่ืองสัน้ 
8.3 การอ่านหนงัสือพิมพ์อ่านเร่ืองสัน้ 

3.39 

3.47 
2.32 
2.15 

0.92 

0.99 
0.98 
1.08 

มาก 
มาก 
น้อย 
น้อย 

9 กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมทางสงัคม  
9.1 กิจกรรมกีฬาสีหรือ การเข้าชมรม กลุ่มต่างๆ 
9.2 งานร่ืนเริงตามเทศกาล 
9.3 การเล่นบดัดีห้รือ กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

3.20 

3.54 
2.57 
3.48 

0.79 

0.97 
0.89 
0.91 

มาก 
มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 

10 กิจกรรมนนัทนาการประเภทนนัทนาการพิเศษ 
10.1 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน 
10.2 เข้าร่วมการประกวดต่างๆ 
10.3 เข้าร่วมงานตามเทศกาล เช่น งานปีใหม่ งานวัน
ลอยกระทง งานทางศาสนา 

3.13
3.11 
3.21 
3.07 

0.74 

0.88 
0.86 
0.89 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

กิจกรรมนันทนาการ 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  
ระดับความ
ต้องการ 

11 กิจกรรมนนัทนาการประเภทอาสาสมคัร 
11.1 เป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือเก็บขยะ 
11.2 การบ าเพ็ญจิตสาธารณะ 
11.3 ร่วมบริจาคส่ิงของ ช่วยเหลืองานคุณครู หรือ     
งานบ้าน 

3.39 
3.42 
3.36 
3.39 

0.97 
1.08 
0.96 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.24  0.62 ต้องการมาก 

 
จากตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการกิจกรรม

นันทนาการของนิสิตวิชาชีพครู ในระดับมากท่ีสุดคือ กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและร้อง

เพลง (�̅� = 3.74) กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา (�̅� = 3.53) ระดับมาก คือ กิจกรรม

นันทนาการประเภทละครและภาพยนตร์ (�̅� = 3.49) กิจกรรมนันทนาการประเภทอาสาสมัคร 

(�̅� = 3.39) กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม (�̅� = 3.37) กิจกรรมนันทนาการประเภท

งานอดิเรก (�̅� = 3.33)  กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม (�̅� = 3.20) กิจกรรม

นนัทนาการประเภทนนัทนาการพิเศษ(�̅� = 3.13)   กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมกลางแจ้ง 

(�̅� = 2.75)  กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (�̅� = 2.64) และระดับน้อย คือ กิจกรรม

นนัทนาการประเภทเต้นร าหรือกิจกรรมเข้าจงัหวะ (�̅� = 2.31)   

ตาราง 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ข้อ
ที่ 

หัวข้อการประเมนิ 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  
ระดับ

ความสามารถ 
1 การควบคมุ (control)   2.68 0.57 มาก 
2 การมองหาสาเหต ุ(0rigin)  2.45 0.38 น้อย 
3 ความรับผิดชอบ (Ownership)  2.63 0.43 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

หัวข้อการประเมนิ 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  
ระดับ

ความสามารถ 
4 ความเข้าใจ (Reach)  2.95 0.54 มาก 
5 ความอดทน (Endurance) 2.22 0.49 น้อย 
 

รวม 2.59 0.57 
ความสามารถ

มาก 

 
จากตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถโดยการ

ประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ในระดับมาก คือ ด้าน

ความเข้าใจ (�̅� = 2.95) ด้านการควบคมุ (�̅� = 2.68) ด้านความรับผิดชอบ (�̅� = 2.63) และระดบั

น้อย คือ ด้านการมองหาสาเหต ุ (�̅� = 2.45) และด้านความอดทน (�̅� = 2.22) 
 

2.ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

น าผลการประเมิน (Assessment) ตามหลกัการของ APIE มาสร้างโปรแกรมนนัทนาการ
ตามหลักขอ ง (Six Keys Elements of Situsted Activity System) ป ระกอบ ด้วยกิ จก รรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง โดยเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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ตาราง 5 ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ 

ประเด็นท่ี ประเด็น สรุปประเด็น 
1 ความเป็นไปได้ของโปรแกรม 1. สามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

แก่ผู้ เรียนได้ 
2. เม่ือกระบวนการพัฒนาเรียบร้อยแล้วควรมีการ
เผยแพร่เพ่ือผู้สอนน าไปใช้กับผู้ เรียนกลุ่มอื่น ๆ 
ต่อไป 

2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
วตัถปุระสงค์ วิธีการและอปุกรณ์ 

1. ควรระบุจ านวนอปุกรณ์ให้ชดัเจนว่ามีจ านวน
เท่าใด 
2. ระบุเวลาที่ใช้ด าเนินการกิจกรรมให้ชดัเจน 
3. กิจกรรม วิธีการ ควรอธิบายให้มีรายละเอียดท่ี
ชดัเจน ทัง้นี ้หากผู้ช่วยวิจยัหรือผู้สนใจต้องการน า
กิจกรรมไปใช้งานจะได้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง 
เสมือนผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจยัเอง 

  

4. สถานที่จดักิจกรรมนนัทนาการต้องค านึงถึง
กิจกรรมด้วย บางกิจกรรมต้องการพืน้ที่โล่ง  บาง
กิจกรรมอาจต้องการพืน้ที่ปิดเพ่ือป้องกนั
ส่ิงรบกวนในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
นนัทนาการ 

3 การประเมินโปรแกรม รวมถึง การ
พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ
การใช้โปรแกรม 

1. การประเมินจ าเป็นต้องสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม การพฒันา AQ 
2. ควรปรับภาษาของโปรแกรมและคู่มือเพ่ือความ
เข้าใจที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
3. ปรับคู่มือการใช้ให้มีความสอดคล้องกบั
โปรแกรมที่ปรับแก้ 

    
3.ผลจากการทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
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ตาราง 6 ผลการประเมินการปฏิบติักิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

 
กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม 

ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  
(9 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ สรุปผล 
การประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 เล็งปล่อยให้ตรงเป้า 6 ดี ผ่าน 

กิจกรรมที่ 2 ส่ือสารไร้สาย ลวดลายไร้เสียง 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 3 รวมหมู่สู้เชอืก 7 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 4 ต่อความยาวสาวความยืด 9 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 5 กีฬาสร้างสปิริต 9 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 6 สนกุไปกบั THE JUNGLE BOOK 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 7 เข้าใจชีวิตผ่านภาพยนตร์ 7 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 8 โอลิมปิคกิจกรรม 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรม
การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู พบว่า นิสิตทัง้ 60 
คน มีผลคะแนนการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ระหว่าง 6 - 9 คะแนน มีระดบัคุณภาพ
การปฏิบัติอยู่ในระดบัดี ในกิจกรรมท่ี 1 และระดับดีเยี่ยม ในกิจกรรมท่ี 2 - 8 และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทกุคน 

ตาราง 7 ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค ก่อนและหลงัจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม 

หัวข้อการประเมนิ ก่อนใช้
โปรแกรม 

หลังใช้
โปรแกรม 

df t sig 

  SD    SD  
1. การควบคมุ  
(Control)  

2.31 0.41 3.41 0.25 -1.10 0.84* .00 

2. การมองหาสาเหต ุ
(Origin)  

2.32 0.57 3.10 0.26 -0.78 0.80* .00 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หัวข้อการประเมนิ ก่อนใช้
โปรแกรม 

หลังใช้
โปรแกรม 

df t sig 

  SD    SD  
3. ความรับผิดชอบ 
(Ownership)  

2.25 0.43 3.04 0.27 -0.79 0.79* .00 

4. ความเข้าใจ  
(Reach)  

2.44 0.47 3.09 0.25 -0.65 0.65* .00 

5. ความอดทน 
(Endurance) 

2.33 0.39 3.11 0.18 -0.78 0.78* .00 

รวม 2.33 0.38 3.15 0.16 -0.82 0.77* .00 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, (n=60) 

จากตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก่อนและหลังจัดการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ในภาพรวม นิสิตมี

ค่าเฉล่ียความสามารถหลังใช้โปรแกรม (�̅� = 3.15)  สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม (�̅� = 2.33) โดย

ค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ด้านการควบคุม (�̅�  = 3.41) ด้านความอดทน (�̅� = 3.11) ด้านการ

มองหาสาเหตุ (�̅�  = 3.10) เมื่อพิจารณาทัง้ 5 ด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สรุปได้ว่า หลงัการใช้โปรแกรมนนัทนาการส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคมากขึน้ 

ตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโปรแกรม 

ข้อที่ หัวข้อการประเมนิ 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 โปรแกรมฯ  (interaction people) 3.78 0.78 มากท่ีสดุ 
2 สถานท่ี (physical setting) 3.38 0.79 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ข้อที่ หัวข้อการประเมนิ 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
3 วสัดอุปุกรณ์ (leisure objects) 3.48 0.76 มาก 
4 โครงสร้าง  (structure) 3.45 0.76 มาก 
5 ความสมัพนัธ์  (relationship) 3.60 0.74 มากท่ีสดุ 
6 การเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (animation) 3.85 0.69 มากท่ีสดุ 
 รวม 3.59 0.77 มากท่ีสดุ 

จากตาราง 8 แสดงแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของนิสิต
ท่ีมีต่อโปรแกรม พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�  = 
3.59) เมื่อดูแต่ละด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของ
โปรแกรมสงูท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.85) รองลงมาด้านโปรแกรม (�̅� = 3.78) และด้าน
ความสมัพนัธ์ (�̅�  = 3.60) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ผลของการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวชิาชีพครู 

1.ผลจากการขยายผลโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
ตาราง 9 ผลการประเมินการปฏิบติักิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

 
กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม 

ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  
(9 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ สรุปผล 
การประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 เล็งปล่อยให้ตรงเป้า 7 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 2 ส่ือสารไร้สาย ลวดลายไร้เสียง 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 3 รวมหมู่สู้เชอืก 7 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 4 ต่อความยาวสาวความยืด 8 ดีเย่ียม ผ่าน 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 
กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม 

ผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  
(9 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ สรุปผล 
การประเมิน 

กิจกรรมที่ 5 กีฬาสร้างสปิริต 9 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 6 สนกุไปกบั THE JUNGLE BOOK 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 7 เข้าใจชีวิตผ่านภาพยนตร์ 7 ดีเย่ียม ผ่าน 

กิจกรรมที่ 8 โอลิมปิคกิจกรรม 8 ดีเย่ียม ผ่าน 

จากตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรม
การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า 
นกัศึกษาทัง้ 30 คน มีผลคะแนนการประเมินทกัษะการปฏิบติักิจกรรม อยู่ระหว่าง 7 - 9 คะแนน มี
ระดบัคณุภาพการปฏิบติัอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ในทกุกิจกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินทกุคน 

ตาราง 10 ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค ก่อนและหลงัจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมของกลุ่มขยายผล 

หัวข้อการประเมนิ ก่อนใช้
โปรแกรม 

หลังใช้
โปรแกรม 

df t sig 

  SD    SD  
1. การควบคมุ (Control)  2.71 0.62 3.11 0.24 -0.40 1.80* .00 
2. การมองหาสาเหต(ุOrigin)  2.39 0.53 3.10 0.26 -0.71 1.72* .00 
3. ความรับผิดชอบ (Ownership)  2.45 0.40 3.14 0.27 -0.69 1.73* .00 
4. ความเข้าใจ (Reach)  2.54 0.41 3.39 0.25 -0.85 0.65* .00 
5. ความอดทน (Endurance) 2.82 0.35 3.45 0.20 -0.63 0.79* .00 

รวม 2.58 0.33 3.24 0.26 -0.66 0.77* .00 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, (n=30) 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค ก่อนและหลังจดักิจกรรมโดยใช้โปรแกรมของนักศึกษากลุ่มขยายผล 

พบว่า ในภาพรวม นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสามารถหลังใช้โปรแกรม (�̅� = 3.24)  สงูกว่าก่อนใช้
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โปรแกรม (�̅� = 2.58) โดยค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ด้านความอดทน (�̅� = 3.45) ด้านความ
เข้าใจ 
(�̅� = 3.39)  ด้านความรับผิดชอบ (�̅� = 3.14) เมื่อพิจารณาทัง้ 5 ด้าน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ว่า หลังการใช้โปรแกรมนันทนาการส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคมากขึน้ 

ตาราง 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มขยายผลท่ีมีต่อโปรแกรม 

ข้อที่ หัวข้อการประเมนิ 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  SD  

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 โปรแกรมฯ  (interaction people) 3.67 0.68 มากท่ีสดุ 
2 สถานท่ี (physical setting) 3.37 0.79 มาก 
3 วสัดอุปุกรณ์ (leisure objects) 3.48 0.76 มาก 
4 โครงสร้าง  (structure) 3.52 0.73 มากท่ีสดุ 
5 ความสมัพนัธ์  (relationship) 3.64 0.74 มากท่ีสดุ 
6 การเคล่ือนไหวของโปรแกรมฯ (animation) 3.75 0.68 มากท่ีสดุ 

 รวม 3.57 0.73 มากท่ีสดุ 

จากตาราง 11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อโปรแกรม พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  (�̅�  
= 3.57) เมื่อดูแต่ละด้าน พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของ
โปรแกรม (�̅�  = 3.75) ด้านโปรแกรม (�̅�  = 3.67) และด้านความสมัพนัธ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�  
= 3.64) ตามล าดบั 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1.เพื่อพฒันาโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

2.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ปี

การศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 3 สถาบัน ดังนี ้1) มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 359 คน (กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา) 2)มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จ านวน 243คน (ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน) และ 3)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 195 คน (กองบริการ
การศึกษา) รวมทัง้สิน้ 797 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรม
นนัทนาการ และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejci & Morgan,1970) ได้จ านวน 260 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงโดยการก าหนดคุณสมบัติ ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ 180 คน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 40 คน มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 40 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู  จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการก าหนด
คณุสมบติั ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จ านวน 60 
คน 
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3. กลุ่มขยายผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการก าหนดคุณสมบัติ 
ได้แก่ นกัศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูนีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือวิจยั 4 ชิน้ ได้แก่ 
1.แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนนัทนาการของนิสิตวิชาชีพครู 
2.แบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
3.แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
4.โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค

ของนิสิตวิชาชีพครู 
5.คู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน

ฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความต้องการกิจกรรม

นันทนาการของนิสิตวิชาชีพครู 
ในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถาม มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อจัดท าแบบสอบถามความต้องการในการจัด
กิจกรรมนนัทนาการ 

2.จัดท าแบบสอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 33 
ข้อ โดยใช้แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้

 4 หมายถึง ความต้องการมากท่ีสดุ 
 3 หมายถึง ความต้องการมาก 
 2 หมายถึง ความต้องการน้อย 
 1 หมายถึง ความต้องการน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความต้องการตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความต้องการมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความต้องการมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความต้องการน้อย 
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คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความต้องการน้อยท่ีสดุ 
3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อย่ระหว่าง 0.8 – 1.0 
4.ท าการปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลอง

ใช้ (Try-out) กับนิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ 

ตามวิธีของ Cronbach หรือ วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  
0.901  

6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 260 คน 
7.วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้

ค่าเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจนีเ้ป็นพืน้ฐานข้อมูลส าหรับการสร้างโปรแกรม

นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของประเมินความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อจดัท าแบบประเมินความสามารถในการเผชิญ

และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
2.จัดท าแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต

วิชาชีพครู จ านวน 25 ข้อ โดยใช้แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้
 4 หมายถึง ความสามารถมากท่ีสดุ 
 3 หมายถึง ความสามารถมาก 
 2 หมายถึง ความสามารถน้อย 
 1 หมายถึง ความสามารถน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความต้องการตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความสามารถมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความสามารถมาก 
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คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความสามารถน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความสามารถน้อยท่ีสดุ 
3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 
4.ท าการปรับแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 

(Try-out) กบันิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ

นิสิตวิชาชีพครู ตามวิธีของ Cronbach หรือ วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั  0.85  

6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 260 คน 
7.วิเคราะห์ข้อมลู 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ของนิสิตวิชาชีพครู 

ในการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครูมี
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเพื่อจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพ
ครู 

2.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 30 ข้อ โดยใช้
แบบมาตราวดั (Rating Scales) 4 ระดบั ดงันี ้

 4 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 

โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉล่ียความพึงพอใจตามช่วงคะแนนได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 3.51 ขึน้ไป ถือว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
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คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ถือว่า มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ถือว่า มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ลงมา ถือว่า มีความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 
3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คนได้ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 
4.ท าการปรับแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 

(Try-out) กบันิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ตามวิธีของ 

Cronbach หรือ วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient – α)  ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.928 
6.ท าการเก็บข้อมลูจริงกบักลุ่มตวัอย่าง  
7.วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของโปรแกรมนันทนาการเพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ในการสร้างและหาคณุภาพของโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
วิชาชีพครู และผลจากการศึกษาความต้องการกิจกรรมนนัทนาการ 

2.สร้างโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ตามแนวคิดหลกัการของ APIE (Austin.2013) หลักการจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างเป็นระบบ (Six Key Elements of Situated Activity System) ของ 
Rossman Schlatter (2015) และแนวคิดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ       
สตอรท์ (Stoltz) 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุม(control) การมองหาสาเหตุ (Origin) ความรับผิดชอบ
(Ownership) ความเข้าใจ(Reach) และความอดทน(Endurance) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆละ 2 
ชัว่โมง โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นิสิต
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วิชาชีพครูได้แสดงความสามารถของตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และยอมรับการเข้าร่วม
กิจกรรมกบับุคคลอื่น 

3.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูท่ีสร้างขึน้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดย
ให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) มีความเหมาะสม 

4.ท าการตรวจสอบปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ 
5.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับนิสิตวิชาชีพครูท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกบักลุ่มประชากร จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเป็นไปได้ของโปรแกรมในสภาพจริง 

6.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปทดลองกับ นิสิตวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากสาขาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยการทดสอบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรค ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม(Pre-test) และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest)  

7.หาผลการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ในการสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.น าโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ไปใช้กับนิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จากสาขาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2.ปรับปรุงคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครูให้สมบูรณ์  และให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจหาความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้โปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 5 ท่าน 

3.จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการออกเป็น 3 ขัน้ตอนคือ 
ขัน้ตอนที่1 การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครูและ

การประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
1.ผู้วิจัยประสานงานกับนิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 หลกัสตูรวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง ทัง้ 3 สถาบันเพื่อนัด
หมายวนัเวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูตามก าหนด 
ขัน้ตอนที่2 การวิจัย ทดลองโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
1.ผู้วิจัยประสานงานกับสาขาพลศึกษา เพื่อนัดหมายนิสิตในการท าความเข้าใจใน

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
3.ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลนิสิตวิชาชีพครู จากการตอบแบบประเมินความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 3 ชุด ส าหรับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
(Pre-test) หลังการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest)และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ขัน้ตอนที่3 การขยายผลโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

1.ผู้วิจัยประสานงานกับสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อนัดหมายนิสิตในการท าความ
เข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

3.ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลนิสิตวิชาชีพครู จากการตอบแบบประเมินความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 3 ชุด ส าหรับก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
(Pre-test) หลังการเข้าร่วมโปรแกรม (Porttest) และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
นนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

4.จัดท าคู่มือโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.เพศ สถานศึกษาน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ 
2.ความต้องการกิจกรรมนนัทนาการ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค และ

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครูน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยายทดสอบความสัมพันธ์
ทางสถิติโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
วิชาชีพครูน าเสนอโดยตารางประกอบการบรรยาย ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างก่อน
และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้ t-test Dependent 

สรุปผลการวิจัย 
ในการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ผู้วิจยัสรุปผลข้อมลูออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี  ้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
1.ผลการศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครูและผลการ

ประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 
พบว่า ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิต / นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีชัน้ปีท่ี 3 ท่ีขึน้ทะเบียนหลกัสตูรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากสถาบนัอุดมศึกษา
เขต ภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 3 สถาบนั รวม 260 คน เป็นเพศชายร้อยละ 65.38 และเพศหญิงร้อย
ละ 34.62 จ าแนกตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 69.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เท่ากนั คือ ร้อยละ 15.38 

ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของนิสิตวิชาชีพครู พบว่า ความต้องการใน
การจดักิจกรรมนันทนาการ ในระดบัมากท่ีสดุคือ กิจกรรมนนัทนาการประเภทดนตรีและร้องเพลง 
(�̅� = 3.74) กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา (�̅� = 3.53) ระดับมาก คือ กิจกรรม
นนัทนาการประเภทละครและภาพยนตร์ (�̅� = 3.49) กิจกรรมนันทนาการประเภทอาสาสมัคร (�̅� 
= 3.39) กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหตัถกรรม (�̅�  = 3.37) กิจกรรมนนัทนาการประเภทงาน
อดิเรก (�̅�  = 3.33)  กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม (�̅� = 3.20) กิจกรรม
นนัทนาการประเภทนนัทนาการพิเศษ(�̅� = 3.13)   กิจกรรมนนัทนาการประเภทกิจกรรมกลางแจ้ง 
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(�̅�  = 2.75)  กิจกรรมนันทนาการประเภทวรรณกรรม (�̅�  = 2.64) และระดับน้อย คือ กิจกรรม
นนัทนาการประเภทเต้นร าหรือกิจกรรมเข้าจงัหวะ (�̅�  = 2.31)   

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู พบว่า 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ในระดับมาก คือ ด้านความเข้าใจ (�̅�   = 2.95) 
ด้านการควบคุม (�̅� = 2.68) ด้านความรับผิดชอบ (�̅�   = 2.63) และระดับน้อย คือ ด้านการมอง
หาสาเหต ุ (�̅�  = 2.45) และด้านความอดทน (�̅�   = 2.22) 

2.ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

น าผลการประเมิน (Assessment) ตามหลักการของ APIE มาสร้างโปรแกรม
นันทนาการตามหลักของ (Six Keys Elements of Situsted Activity System) ประกอบด้วย
กิจกรรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพ
ครู จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ความ
เหมาะสมของกิจกรรม วตัถปุระสงค์ วิธีการและอปุกรณ์ มีความเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะ ควร
ระบุจ านวนอุปกรณ์ให้ชัดเจนว่ามีจ านวนเท่าใด ระบุเวลาท่ี ใช้ด าเนินการกิจกรรมให้ชัดเจน 
กิจกรรม วิธีการ ควรอธิบายให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน ทัง้นี ้หากผู้ช่วยวิจยัหรือผู้สนใจต้องการน า
กิจกรรมไปใช้งานจะได้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง เสมือนผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเองสถานท่ีจัด
กิจกรรมนันทนาการต้องค านึงถึงกิจกรรมด้วย บางกิจกรรมต้องการพืน้ท่ีโล่ง  บางกิจกรรมอาจ
ต้องการพืน้ท่ีปิดเพื่อป้องกนัส่ิงรบกวนในระหว่างการด าเนินกิจกรรมนนัทนาการ 

3.ผลจากการทดลองโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ พบว่า ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู นิสิตทัง้ 60 คน มีผลคะแนนการประเมินทักษะ
การปฏิบติักิจกรรม อยู่ระหว่าง 6 - 9 คะแนน มีระดบัคุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดบัดี ในกิจกรรม
ท่ี 1 และระดบัดีเยี่ยม ในกิจกรรมที่ 2 - 8  และผ่านเกณฑ์การประเมินทกุคน 

ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก่อนและหลัง
จดัการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ในภาพรวม นิสิตมีค่าเฉล่ียความสามารถหลังใช้โปรแกรม (�̅�  = 
3.15) สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม (�̅�  = 2.33) โดยค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ด้านการควบคุม (�̅�  = 
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3.41) ด้านความอดทน (�̅� = 3.11) ด้านการมองหาสาเหต ุ(�̅�  = 3.10) เมื่อพิจารณาทัง้ 5 ด้าน มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ว่า หลังการใช้โปรแกรมนันทนาการ
ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคมากขึน้ 

ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อโปรแกรม พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.59) เมื่อดูแต่ละด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมสงูท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 3.85) รองลงมา
ด้านโปรแกรม (�̅� = 3.78) และด้านความสมัพนัธ์ (�̅�  = 3.60) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ผลของการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

1.ผลจากการขยายผลโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

ผู้วิจยัได้ท าการขยายผลโปรแกรมนนัทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา พบว่า ผลการประเมินทักษะการปฏิบั ติกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นกัศึกษาทัง้ 30 คน 
มีผลคะแนนการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ระหว่าง 7 - 9 คะแนน มีระดบัคุณภาพการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ในทกุกิจกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินทกุคน 

ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก่อนและหลังจัด
กิจกรรมโดยใช้โปรแกรมของนักศึกษากลุ่มขยายผล พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีค่าเฉล่ีย
ความสามารถหลังใช้โปรแกรม (�̅� = 3.24)  สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรม (�̅� = 2.58) โดยค่าเฉล่ีย 3 
อนัดบัแรก คือ ด้านความอดทน (�̅� = 3.45) ด้านความเข้าใจ(�̅� = 3.39)  ด้านความรับผิดชอบ (�̅� 
= 3.14) เมื่อพิจารณาทัง้ 5 ด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ว่า 
หลังการใช้โปรแกรมนันทนาการส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
มากขึน้ 

และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรม พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  (�̅�  = 3.57) เมื่อดแูต่ละด้าน พบว่า นกัศึกษา
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรม (�̅�  = 3.75) ด้านโปรแกรม (�̅�  = 
3.67) และด้านความสมัพนัธ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�  = 3.64) ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากกการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ผู้ วิจัยน าเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

1.จากการประเมินความต้องการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแต่ละกิจกรรมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.24) เน่ืองด้วยการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์ เพราะในปัจจบุันความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
อตุสาหกรรมมีมากขึน้ มนุษย์เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด ารงชีวิต การน าเคร่ืองจักรมาใช้แทนพลังงานจากมนุษย์มีมากขึน้ การใช้กล้ามเนือ้และ
พลงังานในร่างกายจึงลดปริมาณลงมาก ท าให้สมรรถภาพลดลง เป็นผลท าให้ความสมบูรณ์ทาง
จิตใจและร่างกายลดลง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานก็ลดตามไปด้วย ดังนัน้ ท าให้มีนกัศึกษา นัก
สังคมศาสตร์ต่างก็มีแนวคิดในการจัดการน ากิจกรรมนันทนาการมาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต โดยจัดร่างกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับชัน้ ตัง้แต่ระดับก่อน
อนุบาล จนกระทั่งถึงอุดมศึกษาและนอกจากนีย้ังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียนด้วย 
สอดคล้องกบัท่ี ก าโชค เผือกสวุรรณ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า การนนัทนาการเป็นกระบวนการในการ
จดัการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคลโดยใช้กิจกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นส่ือและ
จัดได้ทัง้ในสถานศึกษาและภายนอก ทัง้นี ้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเป็นความ
ต้องการของมนุษย์และองค์การต่าง ๆ เมื่อพิจารณากิจกรรมแยกแต่ละประเภท พบว่า กิจกรรม
นันทนาการประเภทดนตรีและร้องเพลง มีความต้องการสูงท่ีสุดอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.74) 
โดยเฉพาะการฟังเพลง ชมคอนเสิร์ต ชมการแสดง มีความต้องการอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และการ
เล่นดนตรีและการร้องเพลง มีความต้องการอยู่ในระดับมากตามล าดับ เป็นเพราะนิสิต นักศึกษา
ยังอยู่ในช่วงวัยท่ีรักสนุก รักกิจกรรมท่ีเพลิดเพลินและเป็นกิจกรรมท่ีท าได้อยู่เสมอ สอดคล้องกับ 
สมบัติ กาญจนกิจ (2544) ได้กล่าวถึง การดนตรีเป็นภาษากลางท่ีใช้ส่ือสาร หรือถ่ายทอด
ความรู้สึกของมวลมนุษยชาติ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี ใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงออกแห่งตน ดนตรีเป็นการระบายอารมณ์ เป็นการผ่อนคลาย
ความเครียด เป็นนันทนาการท่ีต้องควบคู่กับสังคม เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน  แต่ในกิจกรรม
ประเภทอื่น ๆ ก็มีความต้องการลดหลั่นลงไปเช่นกนั ดังท่ี Edginton et al. (1995) และ Edginton 
et al. (2002) กล่าวถึงลักษณะของนันทนาการไปในทิศทางลักษณะของความคิด ท่ีให้
ความส าคัญกับการค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน และ
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องค์กร รวมไปถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมในเวลาว่างมาจากภายในระดบัของความรู้สึกและจิตใจของ
บุคคล หรือต่อสถานการณ์ทางสงัคม รวมไปถึงบริบททางวฒันธรรมที่บุคคลนัน้ด ารงอาศยัอยู่  

ทัง้นี ้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการประเภทชนิดต่าง ๆ เป็นส่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
คือ พัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและร่างกาย สอดคล้องกับท่ี ฟอง เกิดแก้ว  (2532) 
กล่าวว่าการนนัทนาการเป็นกิจกรรมท่ีมีความใกล้ชิดกับการพลศึกษามาก สามารถพฒันาบุคคล
ด้วยกิจกรรมนันทนาการให้เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจดีมีประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานผ่อนคลายตึงเครียดทัง้ตนเอง 
และเพื่อนร่วมงานหรือร่วมกิจกรรม 

2.ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู 

โดยเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ วิธีการและอุปกรณ์ ของกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคของนิสิตวิชาชีพครู จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชั่วโมง มีค่าเฉล่ียของ
กิจกรรมมีความเหมาะสมทกุรายการ 

จากการประเมินสภาพจริงในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถสะท้อนความสามารถ
ของผู้ เรียนได้ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ประเมินต้องสงัเกตพฤติกรรม สงัเกตการปฏิบติั เพื่อเทียบ
กับเกณฑ์ท่ีวางไว้ แสดงให้เห็นว่า นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ รวมถึงมีความ
พยายามในการท ากิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตัวเองในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
อย่างดี จึงท าให้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 

3. ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ก่อนและหลังจัด
กิจกรรมโดยใช้โปรแกรม พบว่า ในภาพรวม นิสิตมีค่าเฉล่ียความสามารถหลงัใช้โปรแกรม สงูกว่า
ก่อนใช้โปรแกรม รวมถึงในทุกประเด็นอีกด้วย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สรุปได้ว่า หลังการใช้โปรแกรมนนัทนาการส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอปุสรรคมากขึน้ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) 
ถือได้ว่าเป็นกระบวนการทางความคิด นั่นก็คือเชาว์ของความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค 
สามารถฟันฝ่าต่อวิกฤตท่ีเกิดกับตน คือความอดทนเมื่อได้เจอกับเหตุการณ์ท่ีเป็นอปุสรรคได้ราว
กบัว่าตนเองมีสขุภาพจิตท่ีดี และสามารถใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง สามารถต่อกรกบัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้
ด้วยความคิดด้วยเจตคติเชิงบวกด้วยการท่ีสามารถเผชิญกบัปัญหาได้อย่างมุ่งมั่น ภายใต้ความมี
สติ ความรับผิดชอบ สามารถอดทน จนเกิดแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงอปุสรรคนัน้ให้แปรเปล่ียนเป็น
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ความส าเร็จของตนเอง สังเกตได้ว่าความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคนัน้จะเน้นมา
จากผลของการปฏิบัติท าให้สามารถน าไปสู่การใช้ในทักษะระนาบสังคม การท่ีบุคคลมี
ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรค จะมีเจตคติ หรือแนวคิดต่ออุปสรรคท่ีบุคคลได้พบ
เจอเปล่ียนเป็นความท้าทาย ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้น าไปใช้ในสงัคมได้ต่อไป 
(Stoltz, 1998, อ้างถึงใน เพ็ญพิมล ดศิูริวิเชียร, 2550)ความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรคสามารถ
ใช้ได้ดีในระดบับุคคล และส่งผลให้การท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว องค์การ 
วัฒนธรรม สังคมและชุมชนเกิดประสิทธิผล และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จได้ ตามท่ีงานวิจัยของ สุเมษย์ หนกหลัง (2557) ได้ศึกษาผลการวิจัยการ
พฒันาความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครูโดยใช้โปรแกรมนนัทนาการ
แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบชีน้ าตนเองพบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรมนันทนาการ
สามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครูได้ดีกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมนันทนาการ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ (พรพรรณ ปฐมสุนทรชยั, 2551) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคใน
การท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นพราะความต้องการ
เติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องพัฒนาความสามารถของตนเองมากขึน้  ต้องเจอปัญหาความ
ยากล าบาก จากการท างานมากขึน้ เพื่อหาวิธีการสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย แต่การมองว่า
ปัญหาเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดขึน้เมื่อมีการท างานผ่านเข้ามาและสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้และ
สามารถจดัการกบัปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อโปรแกรม พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อดูแต่ละด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมสงูท่ีสดุ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาด้านโปรแกรม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความสมัพันธ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุเช่นกนั ตามล าดับ จะเห็นว่าใน
ภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด และเมื่อแยกรายด้านก็มีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสดุทกุด้านเช่นกนั ด้วยนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความเต็มใจและสนกุไปกับการ
เรียนรู้และการปฏิบติัในทกุ ๆ กิจกรรมอีกด้วย   

แสดงให้เห็นว่าการท่ีนิสิตมีความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกรม และสนใจที่ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมท าให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถได้ ซึ่งโปรแกรม
นันทนาการนีม้าจากการน าหลักการสร้างโปรแกรมนันทนาการตามแนวคิดหลักการของ APIE 
(Austin.2013) ท่ีกล่าวถึงหลักการท่ีนักนันทนาการนิยมใช้ในการจัดโปรแกรม มีด้วยกัน 4 
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องค์ประกอบ คือ การประเมินโปรแกรมนนัทนาการก่อน การวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ การน า
โปรแกรมนันทนาการไปใช้ และการประเมินกิจกรรมโปรแกรมนันทนาการ และหลักการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ (Six Key Elements of Situated Activity 
System) ของ Rossman Schlatter (2015) ซึ่งสอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามความ
ต้องการในการจดักิจกรรมนนัทนาการของนิสิตวิชาชีพครู ซึ่งพบว่า มีความต้องการในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและร้องเพลง มีความต้องการสูงท่ีสุด
อยู่ในระดับมาก อีกทัง้การฟังเพลง ชมคอนเสิร์ต ชมการแสดง การเล่นดนตรีและการร้องเพลงมี
ความต้องการอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและระดับมากตามล าดับ รวมถึงกิจกรรมนนัทนาการประเภท
กิจกรรมทางสงัคม โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีหรือ การเข้าชมรม กลุ่มต่างๆ มีความต้องการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

4.การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตวิชาชีพครู ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใ ช้
โปรแกรม พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีค่าเฉล่ียความสามารถหลังใช้โปรแกรม สูงกว่าก่อนใช้
โปรแกรม รวมถึงในประเด็นอื่น ๆ ทุกประเด็น มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สรุปได้ว่า หลงัการฝึกฝนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมนนัทนาการส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคมากขึน้  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษามีต่อโปรแกรม พบว่า นกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อดูแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อโปรแกรมในด้านการเคล่ือนไหวของโปรแกรมสงูท่ีสดุ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาด้าน
โปรแกรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน จะเห็นว่าใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในระดับมากท่ีสุด และเมื่อแยกรายด้านก็มีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกด้านเช่นกนั ด้วยนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความเต็มใจและสนุก
ไปกบัการเรียนรู้และการปฏิบติัในทกุ ๆ กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ควรสร้างทัศนคติท่ีดีแก่นิสิต/นักศึกษาในการเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 

2. อาจจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ชุมชน ภาค
ธุรกิจเอกชน หรือสถานศึกษาต่างๆ 
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3. ควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการด้านวรรณกรรมให้มากขึน้ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจงูใจให้เห็นความส าคญัของการอ่าน การพดูและการเขียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรพฒันาโปรแกรมให้เป็นรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ

การใช้งาน และขยายกลุ่มใช้งานได้มากยิ่งขึน้ 
2. ควรท าการศึกษาและพฒันาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านอื่น ๆ ของ

นิสิต/นกัศึกษา  
3. ควรท าการศึกษาถึงปัจจัย หรือศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการ

เสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค 
4. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคด้วยวิธี

อื่น ๆ เช่น เทคนิค The LEAD Sequence หรือแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคตามหลกัอริยสจั 4 เป็นต้น 
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